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COLOPHON
Dit boek werd geschreven en gezet in de bezettingsjaren en was in
September 1944 voor afdrukken gereed. Eerst na de bevrijding kon het
werk afgedrukt worden op de persen van Drukkerij Boom-Ruygrok N.V.
te Haarlem. De firma H. van Rijmenam te 's-Gravenhage verzorgde het
bindwerk.
Dit boek beschrijft de historie van het geslacht van Glymes en de
betekenis voor (het bestuur) van de stad Bergen op Zoom en de wijze
waarop Alva (in opdracht van Philips II van Spanje een einde aan de
invloed van dit geslacht maakte. Direct daarop volgden de jaren van
Spaanse Inquisitie in de Lage Landen.
Terecht merkt de schijver op dat het merkwaardig is dat tijdens het
leven van Jan metten Lippen relatief weinig over hem is geschreven.
Toch reikt zijn faam over vele eeuwen heen tot in onze tijd. Dit boek
beschrijft het leven en de maatschappelijke positie en politieke invloed
van deze man en zijn opvolgers tot het ingrijpen van Alva.
Tevens vormt het boek een geschiedenisboek van de stad Bergen op
Zoom in de late middeleeuwen.
Ofschoon dit boek anno 2018 slechts als zeldzaamheid wordt aangetroffen ligt eventuele herdruk niet in de lijn der verwachting.
Om het in dit boek opgenomen onderzoek van Corneel Slootmans toch
beschikbaar te houden voor latere generaties is het gedigitaliseerd
waarmee het behoud meer gewaarborgd is dan de gedrukte vorm
alleen.
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VOORWOORD
Bij de voorbereiding van een grooter werk over het verleden van Bergen op
Zoom, bleek spoedig de noodzakelijkheid, verschillende onderdeelen van de
geschiedenis dezer stad van den beginne af na te speuren, om een zoo goed
mogelijk beeld te krijgen van Bergens verleden.
Daarom schreef ik voor mezelf enkele studies, met name een over den
voornaamsten Heer: Jan II van Glymes, bijgenaamd. "metten lippen." Toen
van uitgeverszijde hiervan werd kennisgenomen en het verzoek volgde dit
onderwerp uit te werken en voor een gedocumenteerde uitgave gereed te
maken, kwam de gedachte op, de studie uit te breiden tot alle Glymes, vooral
omdat dit een aantrekkelijk onderwerp is.
Hoewel de uitvoering van dit plan veel studie en dus veel tijd zou kosten,
waardoor het verschijnen van het grootere werk, nog meer vertraging ging
ondervinden, besloot ik toch aan de uitnoodiging gevolg te geven.
Het schrijven van dit boek versterkte mijn overtuiging, dat nog lang niet
genoeg voorstudies zijn verricht .
Verschillende belangrijke gebeurtenissen en stroomingen doen in de
geschiedenis van Brabant gedurende de 15e en 16e eeuw haar invloed
gelden. Tijdens de woelige regeeringsjaren van Jan IV van Brabant komt vrij
sterk naar voren, dat het land bewust streeft naar een overwinning op den
vorst en deze tendens, hoezeer ook onderdrukt, blijft bewaard en wordt
steeds sterker tot de jaren van den opstand tegen Spanje.
In verband hiermede is de successie der Bourgondische hertogen als hertog
van Brabant natuurlijk van groot belang. Zij is het niet minder voor het
cultuurleven der lage landen.
Intellectueel komt de gezeten burgerij tot meerdere macht, omdat zij door
de oprichting van de Universiteit te Leuven, ook háár zonen gemakkelijker
kan laten studeeren, die daardoor voor belangrijke bestuursambten de
noodige geschiktheid verkrijgen.
Daarnaast verwerven de stedelijke overheden tegen het midden van de
vijftiende eeuw meerdere zeggingsmacht in kerkelijke aangelegenheden. Een
9
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eerste poging lijkt dit om aan bepaalde uiterlijke misstanden een einde te
maken. Waarschijnlijk effent dit mede het pad voor de hervorming in de 16e
eeuw.
Deze stroomingen en invloeden doen zich, dank zij het toenmalig
bestuursbestel, vooral in de steden voelen. Gradueel onderscheid hangt af
van de beteekenis van die steden en haar bestuurders.
De geschiedenis van de 15e en 16e eeuw valt voor Bergen op Zoom samen
met de levens- en regeeringsjaren van de Heeren uit het geslacht Glymes, die
met hun stad en door hun stad, maar niet minder door hun persoonlijkheid
en eigen bezit een belangrijke plaats innemen in het toenmalige Brabant. De
meest bekende van dit geslacht is Jan II van Glymes, bijgenaamd "metten
lippen".
Chastellain, de voornaamste kroniekschrijver van het Bourgondische hof, een
klare en spitsvondige geest, noemt hem: "un puissant baron de Brabant". Zijn
faam zweeft nóg op veler lippen, vooral in Brabant. Maar de kennis dier velen
van zijn persoon en leven brengt het meestal niet verder dan het spotlachend
herhalen van het zeventiende-eeuwsche rijmpje, dat vroeger ter
verduidelijking zijn portret "sierde."
Buiten twijfel stelt dit rijm, dat Jan een man was van bruisende levenskracht,
maar daarmee is de vraag niet beantwoord, waarom Chastellain hem een
machtig Brabantsch baron noemt.
Zijn levensgeschiedenis geeft hierop het antwoord, bij de bestudeering ervan
hadden we gelegenheid na te gaan of Heer Jan den bloei van Bergen op
Zoom in de 15e eeuw bewerkstelligde ofwel, dat deze zijn macht louter
dankte aan den bloei van zijn stad.
De invloed van de Glymes bleek een samenstel van velerlei factoren, waarvan
er uiteraard verschillende niet meer zullen te achterhalen zijn. Zeker is, dat
Jans vele zonen daar mede bij betrokken waren en er een wisselwerking was
tusschen Heer en stad en omgekeerd. Uitgaande van de bijzondere positie,
die Jan metten Iippen reeds onder Philips den Goeden verwierf, wisten vader
en zoons onder Karel den Stouten en Maximiliaan hun aanzien in den
Bourgondisch-Oostenrijkschen staat voorgoed vestigen. Het regentschap van
CJF Slootmans
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Margaretha van Oostenrijk-Savoi is dan ook niet te denken zonder den zoon
van Jan metten lippen, Jan III van Bergen, en enkele andere familieleden.
Onder Margaretha is hij, behalve haar vertrouwensman, de leider van een
bepaalde partij in haar Geheimen Raad tegenover Chièvres, opvoeder en
vertrouwensman van Karel V. Geen belangrijke zaak wordt in dien Raad
beslist, zonder dat deze Heer van Bergen zijn stem heeft laten hooren en dat
blijft zoo tot zijn dood in 1532.
Waar Jan metten Lippen een edelman was, wiens levenshouding en
manieren zich gemakkelijk één, ja twee eeuwen terug laten denken, is zijn
zoon een heel andere figuur. Vóór alles politicus, heeft hij als vriend van
Margaretha ook haar belangstelling op ander gebied gedeeld. Kunst en
schoonheid zijn hem niet vreemd. In dit merkwaardige tijdperk onzer
geschiedenis blijkt deze Bergenaar de drager van een Bourgondische
gedachte, welke bij dezen Brabantschen edelman iets heeft van nationaal
besef en worden er door hem en zijn medestanders ongewild
scheidingslijnen getrokken, die de gebeurtenissen van 1566 en later mede
helpen verklaren.
Tijdens het voorspel van den opstand speelt de laatste Glymes eveneens een
rol, geheel in de lijn van zijn grootvader. Met Montigny reist deze Bergenaar
naar Spanje, waar de dood hem overvalt vóór de beul zich van hem kan
meester maken.
De stof voor deze geschiedenis ligt opgestapeld niet alleen in de archieven
van stad en Markiezaat van Bergen op Zoom, maar staat ook weggedoken in
belangrijke buitenlandsche bronnenpublicaties, waaruit ze voor dit doel werd
opgediept. Zij was echter te omvangrijk om in het op-stapel-staande boek
over Bergen op Zoom te verwerken en te interessant om met een resumé af
te doen.
Alvorens den arbeid aan het groote werk voort te zetten, werd derhalve eerst
vorm en gestalte gegeven aan deze familiegeschiedenis der Bergen-opZoomsche Glymes, welke al te lang aan de vergetelheid was prijsgegeven.
BERGEN OP ZOOM, Kerstmis 1943.
11
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DE STAMVADER DER BERGSCHE GLYMES
Hertog Jan II van Brabant (†1312) had in politiek opzicht een bewogen
leven. Zijn liefdesleven schijnt navenant. Zoo verwekt hij bij lsabeau de
Gortygin een onwettigen zoon, genaamd Jan Gortygin of Cordekin1.
Keizer Lodewijk van Beieren wettigt 27 Augustus 1344 dezen bastaardzoon2, de vader beleent hem met de heerlijkheid Glymes in Brabant,
wat Cordeken tot den stamvader maakt van een geslacht, dat onder de
Bourgondisch-Oostenrijksche vorsten een niet onbelangrijke rol speelt
in de Nederlanden.
Het familiebezit der Glymes is door aanhuwelijking langzamerhand
vermeerderd. Cordekens zoon huwt Isabeau de Walhain, Vrouwe van
Oprebais, Behalve deze bezittingen blijkt ook Opvelpe in het bezit van
den kleinzoon, die trouwde met Isabeau de Grès of Gavre, Vrouwe van
Tourbisoul.3
Al deze heerlijkheden zijn in de 15e eeuw nog groote landbouwbedrijven, welke rijkelijk voorzien in de levensbehoeften van mensch
en dier en daarenboven karpers, kalkoenen en wijn leveren voor de
heerlijke huishouding. Behalve de boetegelden voor overtredingen en
misdaden door den meier berecht, geven ze echter weinig overschot
aan klinkende munt. Desniettegenstaande zijn Glymes en Opvelpe - en
hier komt het speciaal op aan, want de andere komen pas later voor

1

2
3

F. Christ. Butkens, O.Cist. Trophées tant sacrées que profanes du duché de
Brabant, La Haye 1724 t. I p370
idem, Preuves I. 146.
Butkens. Trophées I. 656.
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inkomsten in aanmerking - een rijk bezit, maar niet rijk genoeg om den
bezitter macht en invloed te verschaffen4.
De achterkleinzoon van Jan, evenals zijn voorgangers ook Jan geheeten,
streeft daar blijkbaar naar. Als ridder zoekt hij eerst naam te maken op
het slagveld. Een gunstige gelegenheid biedt zich daarvoor aan,
wanneer Koning Hendrik V van Engeland den burgeroorlog in Frankrijk
tusschen "Bourguignons" en "Armagnacs" gunstig oordeelt voor zijn
plannen om voor den dag te met de aanspraken van Eduard III op den
Franschen troon. Met een groote vloot5 landt de Engelsche koning in
den Seinemond ziet zich daarna genoodzaakt naar het Noorden te
4

Rek. der Domeinen van Glymes sedert 1455 en van Opvelpe sedert 1442 in
Gem. Arch. B.o.Zoom. Vrl. nrs. 1513 en 1516.

5

Deze vloot was samengesteld uit verschillende Noord-Nederl, schepen, w.o.
ook 5 uit B.o.Zoom. Zie Dr. ]. Smit, Bronnen tot de Geschied. v. d. handel met
Engel., Schotl. en Ierl. l. R.G.P. nr. 65, nr. 949.
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trekken, waar een zeker vijfmaal zoo sterk leger van Fransche ridders
gereed staat om slag te leveren. Toch behaalt de Engelsche komng op
15 October 1415 bij Azincourt6 een beslissende overwinning, waarbij
de Engelschen geen kwartier geven. Onder de vele dooden aan
Fransche zijde bevindt zich hertog Antonis van Brabant, onder de
weinige gevangenen Jan van Glymes.7
Wanneer hij uit de krijgsgevangenschap terugkeert, achthij ook een
huwelijk met de erfdochter van een invloedrijk geslacht een geëigend
middel om zijn streven te dienen. Tegen den wil van den vader zijner
uitverkorene huwt hij in 1416 met Johanna van Boutershem, eenige
dochter van Hendrik III heer van Bergen op Zoom en Johanna van
Gruythuysen.8
Zoo komt het geslacht der Glymes in het bezit van Bergen op Zoom.
Verder voeren zij de titels van heeren van Walhain, Grimberghe en
Brecht, wat echter niet altijd duidt op bezit.
Wat Jan met dit huwelijk bereikt, is beeldend uitgedrukt in het
wapenschild, dat de zoon en latere opvolger Jan "metten lippen”
aanneemt en daardoor tot hèt wapen maakt van zijn geslacht.
De oorspronkelijke heeren van Glymes voerden een wapenschild van
blauw, waarop 10 gouden besanten (blokjes) met een rechter
schuinbalk van zilver. Het nieuwe geslacht der Glymes, ontstaan uit de
bastaardij van den hertog van Brabant, voert het wapen van Brabant:
een zwart veld, waarop een gouden leeuw, rood getongd en genageld.
Vanwege de bastaardij heeft dit wapen een linker schuinbalk, die zeer
6
7

8

Bij Calais.
Van Brabant die excellente Cronike Antwerpen bi mi Jan van Doesborch.
MCCCCC/XXX in Junio.
Dochter van heer Jan van Aa, heer van Grimberghen en van Isabella van Loon,
dochter van Jan van Loon, heer van Aigemont enWalhain. Zie voor dit en
volgende Th. de Rouck, den Nederlandtschen Herauld, A'dam, 1645, p. 303 en
304.
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smal is (een cottice) van rood. Het oorspronkelijke wapen van Glymes
wordt als vrij kwartier, doch ook wel als hartschild gevoerd.
Jan "metten lippen" verloochent a.h.w. de familietraditie en neemt het
wapen van zijn moeder nl. dat van Boutershem: een schild van groen,
met drie van zilver en een schildhoofd met drie palen van rood op
goud en in het vrijkwartier Brabant, zonder de smalle roode streep der
bastaardij. Dit wapen vindt men sedertdien niet alleen bij zijn
afstammelingen, maar óók op de wapenschilden van vrijwel alle
gemeenten in West-Brabant, voortgekomen uit jurisdicties, welke
tijdens de regeering van dit geslacht een zegel beginnen te voeren.
***
Gedurende de eerste huwelijksjaren is het jeugdige echtpaar vrij nauw
betrokken bij de bewogen politieke gebeurtenissen in Brabant. Immers
in 1417 verbreekt Jan IV, de jonge hertog van Brabant, de banden,
welke hem binden aan zijn voogdijraad: het zgn. "Regiment der Elf" 9
en neemt persoonlijk de regeering op zich. Het gevolg is, dat de drie
hoofdsteden Leuven, Brussel en Antwerpen zich nauw aaneensluiten
ten bate van het gewest, omdat ze inbreuk op hun stedelijke vrijheden
vreezen, wijl hij de "Blijde Incomste" niet zal bezweren.
Wanneer de hertog in 1418 huwt met Vrouwe Jacoba van Beieren, de
gravin van Holland, staan deze steden echter onmiddellijk achter hem,
zoodra het er om gaat de rechten van de Landsvrouwe te verdedigen
tegen de aanvallen van haar oom, den oud-elect van Luik. De binnenlandsche krijg, die hierop ontstaat, in het bijzonder het beleg van
Dordrecht, verloopt allesbehalve succesvol. Gevolg: krakeel, waarbij de
steden de schuld der mislukking wijten aan den raadsman van den
hertog: Willem van Bergen, den jongsten zoon van Hendrik II van
9

15

2 prelaten, 2 baanrotsen, 2 ridders en 4 geboortige poorters. Dit en het
volgende naar "La Chronique de de Dynter" uitgeg. d. P. F. Xav. de Ram. Brux.
1857. t. III, p. 760 e.v.
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Boutershem 10, een schraapzuchtigen machtswellusteling en een
konkelaar11, die zijnerzijds den hertog fel opzet tegen zijn vader en
broer Hendrik II en III van Bergen op Zoom, den jonker van Nassau en
Hendrik van der Leek, heer van Heeswijk, die aan de zijde der steden
staan. Hendrik III raakt hierdoor in gevangenschap en overlijdt aan de
gevolgen ( 1419). Hetzelfde jaar krijgt Willem van Bergen nog het loon
voor zijn bandietenstreken: hij wordt doodgeslagen.
Na den dood van den schoonvader beleent de Brabantsche hertog Jan
van Glymes met de leenen en heerlijkheden, welke zijn gemalin erfde.
Maar de magistraat van Bergen op Zoom ziet en vreest zijn eerzucht en
behandelt hem dienovereenkomstig. Op den dag zijner inhuldiging (3
April 1419) legt hij - onvrijwillig - in een charter tegenover de stad de
gelofte vast, bij een mogelijk overlijden zijner gemalin te handelen
alsof “wij in onsen propren persoone ons geen recht vermeten en
souden noch hebben aen de voirscreven landen en heerlicheden van
Bergen, anders dan wij na den lantrechte van Brabant schuldich waren
te hebben ".12
Om dit woord kracht bij te zetten belooft hij vóór Pinksteren zich te
vervoegen bij den Hertog van Brabant "sijnen leenboek ende voirscr.
sijnen mannen van leen" met het verzoek hem uit dit leenboek te
schrappen als "principael heer van Bergen” en daarin slechts te worden
vermeld als "man ende monboir” van zijn gade. Een gezegeld afschrift
dezer doorhaling zou hij in handen stellen van de stad, opdat "wij ons
niet vorder en vermeten rechs totten lande van Bergen, dan boven
verclairt staet."

10
11
12

Afstammingslijn Boutershem zie afbeelding pag 12.
De Dynter a.w, P· 804, 807, 809. e.v.
Register met privilegien sedert 1357-1528, Gem. Arch. B.o.Zoom, La B. fol. 64
verso.
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Indien aan dit verzoek geen gevolg werd gegeven, zou hij voor de
schepenbanken van Leuven, Brussel en Antwerpen èn voor de
Leenkamer van Zandhoven deze gelofte afleggen. Ook hiervan zouden
bezegelde stukken aan Bergen worden overlegd. Zijn voornaamste
familieleden hangen ook hun zegel aan dit charter. Bleef Jan nalatig in
het nakomen van zijn woord, dan zou de stad niet gehouden zijn haar
hulde na te komen.
Maar de stad wil nog meer waarborgen. De magistraat zegt nl. het
heelemaal niet zeker te achten, dat Jan en Johanna de eenige
erfgenamen zijn van den overleden heer Hendrik III van Boutershem.
En die opgeworpen twijfel noodzaakt hem, dat hij (en ook zijn
echtgenoote) zich verbindt tegenover de stad en drie genoemde
hoofdsteden van het gewest, dat hij géén verzegelde kasten in de
heerlijke woningen te Bergen op Zoom en Wouw, waarin zich goud of
zilver of eenig ander kleinood mocht bevinden, zal openen vóór
Pinksteren a.s.13 Wil hij de zegels toch verbreken, dan kan dat
geschieden in tegenwoordigheid van burgemeesters en schepenen,
doch in géén geval zal hij dan iets uit deze kisten of kasten mogen
nemen, tenzij stukken betreffende den Heer of de heerlijkheid, welke
hij noodig heeft. Dit laatste natuurlijk onder overlegging van een
inventaris der gelichte stukken en op voorwaarde, dat zij op het eerste
verzoek ook aan derden, belanghebbende zijnde, ter inzage worden
gegeven. Daarna zullen de kasten opnieuw worden verzegeld.
Wanneer vóór Pinksteren 1419 "nyemant en quame, dier hem rechts
toe vermate, dat wij (is de Heer) dan onse handen sullen moghen slaen
aen de voorscr. have onbegrepen."14 Bij dit stuk staan dezelfde
familieleden en kennissen weer borg voor de goede naleving van den
inhoud. Het zijn: heer Geldolf van der Zennen, heer Jan de Zwaef, twee
13
14

17

Register met privilegiën sedert 1347-1597, G.A. B.o.Zoom, La C. fol. 45 recto.
idem, fol. 46 recto.
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ridders uit Opvelpe, Jan van Withem, heer van Boutershem. Raes van
Gavere, heer van Melin, ooms, en Boudewijn van Glymes, broer van
Jan.
Ten slotte geven de nieuwe heer en de erfdochter als Heer en Vrouwe
van Bergen op dezen inhuldigingsdag de stad enkele nieuwe
voorrechten. Voorrechten, waarbij de bedoeling voorzit bepaalde
misbruiken, welke waren voorgekomen, te weren15:
 Gegadigden mogen binnen Bergen slechts één korenmolen pachten
en bij géén andere molens geïnteresseerd zijn. Indien een molenaar
méér als mulster neemt, dan zijn rechtvaardig deel is, moet hij zijn
klant het dubbele vergoeden en bovendien 20 scell. zwarte boete
betalen;
 Wordt een poorter door een vreemdeling lastig gevallen, zoodat de
eerste zich met kracht moet verdedigen en hulp van andere
poorters vragen, dan zouden, indien die poorter straf oploopt, zijn
helpers vrij zijn. Ieder poorter, die in zoo'n geval zijn medepoorter
niet metterdaad bijstaat krijgt een boete van drie pond zwarte.
Waarschijnlijk was een dergelijke maatregel noodzakelijk in een
opkomende handelsstad, waar veel vreemde kooplieden kwamen,
die, naar uit de bronnen blijkt, vrij hardhandig optreden;
 Verder wordt den poorters van Bergen toegestaan konijnen te
vangen, te schieten of te slaan en te vervoeren, zoowel binnen de
stadsmuren als een roede daarbuiten, mits zij daarbij geen strikken
of fretten gebruiken;
 Den Lombarden zullen na het verschijnen van de loopende termijnen geen schepenbrieven van verder strekkende draagwijdte
verleend worden dan andere poorters. Deze lieden zullen voortaan
ook accijnzen betalen;

15

idem, La C. fol. 46 verso e.v.
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 Burgemeesters en schepenen hebben het benoemingsrecht van alle
(lagere) ambtenaren, die de stad salarieert;
 Tot drossaard of schout zullen alleen worden benoemd "goede
notabile mannen binnen Brabant geboren." Voor zij in functie
treden, dienen ze poorter van Bergen te zijn;
 Burgemeesters en schepenen der stad krijgen verlof om op de
plaats waar ze zulks verkiezen, een kraan op te richten, waarvan de
baten en lasten geheel voor stadsrekening zijn. Ook dit voorrecht
wijst op havenverkeer, dat middelen van hulpkracht kwalijk kan
ontberen;
 Ten slotte bevestigt het echtpaar alle privilegiën door vorige Heeren
verleend.
Van den hertog verwerft Jan in 1420 het voorrecht, dat hij als Heer van
Bergen, ieder die den marktvrede stoort, door geheel Brabant mag
vervolgen en arresteeren, mits de gevangene daarna aan den naasten
rechter wordt overgeleverd. Dit voorrecht verlengt niet onaardig den
arm der heerlijke opsporingsmacht, wat de orde tijdens de vrije
jaarmarkten bevordert.16
***
De manier, waarop hertog Jan van Brabant rond Paschen 1420 zijn
raadslieden ontslaat, de hofdames zijner gemalin wegzendt en nieuwe,
vrij opzienbarende benoemingen doet, doen sterk aan een
omwenteling denken.17 In Brabant maakt dit een ongunstigen indruk.
Toch reist de hertog af naar St. Maartensdijk, alwaar hij ten huize van
de Borssele's aan Jan van Beieren de erflanden zijner echtgenoote in
handen speelt. Hevig verzet over dit alles komt het eerst tot uiting van
de zijde van Leuven, dat aanstonds maatregelen beraamt tegen deze
16
17

19

Cartulaire des seigneurs de Berghes, A.R.A. Brussel. Cart. et Mss. 23A. fol. 36.
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handelingen van den hertog en zich daarbij gesteund ziet door de
meeste edelen van het hertogdom. Op 15 Augustus 1420 spreekt de
magistraat van Leuven een strenge veroordeeling uit van die edelen,
op wier advies de hertog Holland, zonder toestemming van Jacoba aan
Jan van Beieren, weggegeven heeft.18 Hierbij sluiten zich verschillende
edelen en steden, o.a. Jan van Glymes en zijn stad, aan. Dit optreden is
een overwinning van het land op den vorst.
Hertog Jan stelt hierop wel een nieuwen raad samen, maar de steden
kunnen er zich niet bij neerleggen, dat de oude raadslieden in Jans
omgeving blijven. Zij roepen zijn jongeren broer Philips van St. Pol,
commandant van Parijs, naar Brabant om de regeering waar te nemen.
Zelf wendt de hertog zich tot den Bourgondiër om hulp, maar deze
staat ook achter Philips van St. Pol. Wanneer Philips in Brussel
aankomt, blijkt Jan te zijn gevlucht. Op de dagvaart van Vilvoorden (29
Sept.) wordt Philips tot ruwaard gekozen (1 October) en besluit men
een leger uit te rusten tegen de steden Heusden en Geertruidenberg,
die de zijde van Jan van Beieren houden.19 Reeds 17 October ligt het
Brabantsche leger te Breda en trekt vervolgens tegen Heusden op. Dit
valt spoedig, dan gaat het naar Geertruidenberg, waar het kasteel
wordt bezet en versterkt. Aan beide ondernemingen neemt Jan van
Glymes als onderbevelhebber deel.
Om Jan van Beieren onder meer druk te zetten, probeert de graaf van
St. Pol den handel van Holland naar de Scheldedelta te blokkeeren. Hij
"leyde volck tot Steenbergen met baerdsen ende mit scepen te wachten
op den Hollanders ende die in Vlaanderen of in Zeelant plagen te varen.
Ende die van Steenbergen, die deden heur groote scade, die daer by
den water voeren, want die Hollanders en wouden hoer varen niet
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idem, p. 827
idem, p. 833.
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laten. Ooc mede worden dair onder scepen geleit te Bergen aen den
Zoom, die ooc vast schade deden by den water. "20
***
De vlucht van Jacoba naar Engeland valt bijna samen met de
samenkomst van hertog Jan te Antwerpen met afgevaardigden van
Holland en Zeeland (1 Maart 1421) en werkt ten zijnen gunste. Hoewel
er nog heel wat bloed werd vergoten, komt het eindelijk in Mei
daaraan volgend tot een verzoening tusschen den hertog en zijn
onderzaten en legt Philips zijn ruwaardschap neer (3 Mei 1421).21
Hierop beloven de Heeren van Breda, Rotselaar, Montjoie en Bergen
op Zoom met de vier hoofdsteden van Brabant en Breda en Bergen op
Zoom den graaf schadeloos te stellen voor de onkosten, gemaakt
tijdens zijn bewind in Brabant (28 October 1421).22
Blijkbaar komen nadien de tegenstanders van den hertog aan de beurt
voor de belangrijke functies. In 1422 is Jan van Glymes drossaard van
Brabant, een ambt, waarmee slechts personen van den hoogsten
Brabantschen adel bekleed worden.23
Langzamerhand groeit de volgende jaren de eensgezindheid in Brabant
en komen adel en volk meer achter hertog Jan te staan. En dat is maar
20
21
22

23
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Beka.
de Dynter, III. 414. 422.
Tusschen Philips van St. Pol en Jan van Beieren wordt een tracraat gesloten,
waarbij voor de tusschen hen hangende geschillen als arbiter wordt
aangewezen de hertog van Bourgondië. Het slot en de stad Geertruidenberg
zouden zoolang komen in handen van Engelbrecht van Nassau. 6 Dec. 1423
wordt dit stuk voor de 2e maal vernieuwd en bezegeld door den hertog van
Brabant, den graaf van Nassau, de heeren van W esemale, Schoonvorst,
Glymes, van der Leek en Crayenhem en de steden Leuven, Brussel. Antwerpen,
's-Hertogenbosch, Breda, Bergen op Zoom. Charters G.A. B.O.Z. Brabant was
verdeeld in kwartieren, eerst drie, spoedig vier, ieder kwartier heeft zijn eigen
hoofdstad, het zijn: Leuven, Brussel, Antwerpen en 's-Hertogenbosch.
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goed, want als Jacoba van Beieren zich niet heeft ontzien een huwelijk
aan te gaan met den hertog van Gloucester, steekt deze spoedig het
Kanaal over om met Jacoba gewapenderhand hare erflanden te
heroveren. Teniende een eventueelen inval te keeren, posteert de
hertog zijn troepen aan de grens bij Halle onder bevel van zijn broer
Philips van St. Pol24, alwaar men wacht op die van den Bosch en de
Meierij25 om op te trekken tegen Braynele Comte (1424).26 Ook
Bourgondiërs voegen zich bij de strijders. Volgens den kroniekschrijver
de Dynter waren er wel 60.000 man troepen bijeen. Dit leger, volgens
den zelfden schrijver, veel gelijkend op een schare hongerige leeuwen
op weg naar een schaapskooi, begint de belegering van genoemde
vesting, waarbij het tot hevige gevechten komt. De belegerden
beschikten over een goede "artillerie", welke zware steenen op de
hoofden der belegeraars deed neerkomen. Bij een der bestormingen is
ook Jan van Glymes door zoo'n steenen kogel getroffen en gewond en
hij zou door volgende vermorzeld zijn, indien hij niet door
medestrijders was weggedragen.27
Nog eenmaal ontmoeten we Jan I van Glymes op het strijdtooneel, nl.
in 1425 bij de belegering van Bergen in Henegouwen, waar Jacoba zich
dan nog staande houdt.28 Een der vooruitgeschoven afdeelingen bij
deze onderneming staat dan onder bevel van den Bergschen heer. Zijn
aanwezigheid wordt echter hetzelfde jaar nog thuis vereischt, wanneer
de Antwerpenaren een aanval ondernemen tegen Bergen op Zoom,
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de Dynter, III. p. 558.
De verst komenden gaan voorop in den strijd.
's-Gravenbrakel.
de Dynter, III. 862.
idem, id., 868.
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waarbij zij echter moeten terugtrekken.29 Over zijn optreden in deze
aangelegenheid tasten we evenwel in het duister. Nog een enkelen
keer ontmoeten we zijn naam onder een belangrijk charter.30
Latere bronnen gewagen van groote plannen, als het maken van een
tocht naar het H. Land en de oprichting van een kapittel in de
Gertrudiskerk van Bergen. Er was anders over hem beschikt: den 7en
October 1427 overlijdt de stamvader van het Bergsche geslacht op zijn
kasteel te Wouw.31 Zeven kinderen waren uit zijn huwelijk met
Johanna van Boutershem geboren:
Jan, de opvolger, geboren 9 October 1417 32.
Jacoba, huwt in 1438 met Hendrik van Withem, heer van Beersel33,
etc., hoogvoogd van Commines34: een verdwenen grafschrift in de
kerk van Beersel zei, dat hij overleed 14 Juli 1454 en zijn gemalin in
1462.35
Hendrik, gaat in 1427 met zijn broer Jan naar Leuven om te studeeren,
in 1432 is hij te Keulen. Bij het overlijden van zijn moeder wordt hij

29

30
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De Brabantsche Yeesren, uitg. J.H. Bormans, III (Brussel 1869) p. 615. Zie ook
mijn studie "De Verhouding Antw.-B.o.Zoom in het verleden" in het tijdschrift
St. Geertruydtsbronne 1933.
Zie begin volgend hoofdstuk.
Hij kreeg 5 Oct. 1427 verlof om testament te maken. Chambre des Cornptes nr
4, p. 9 (A.R.A. Br.).
Cartulaire a.w., fol. 81 recto. Verder voor dit en het volgende G. Juten, Oud
Bergen, p. 156 en de Rouck, a.w. p. 304.
Butkens, a.w. t 1. p. 658.
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5 Januari 1431 met zijn broer Jan beleend met "dat dorp ende stat
van Melyn ".36 Hij sterft in 1442 ongehuwd.
Philips. Wanneer 21 Juni 1422 hertog Jan IV zich naar Bergen op Zoom
begeeft, om een kind ten doop te houden, betreft dit
waarschijnlijk dezen zoon. Na het overlijden zijner moeder wordt
hij beleend met de heerlijkheid Rode of Grimbergen. In 1444 moet
hij gehuwd zijn met Joanna van Hamal van Elderen, weduwe van
Rogier van Petershem, heer van Leefdale. Wanneer Philips van
Bourgondië in 1452 optrekt tegen het opstandige Gent, bevindt
Philips van Glymes zich onder de strijders. Daags voor den aanval
op een der stevigste versterkingen bij het dorp Laerne wordt hij
met meerdere edelen ridder geslagen (23 Mei 1452). Zeer
belangrijk was zijn aandeel in den slag bij Montlhéry, waar hij
Karel den Stouten door een stoutmoedigen ruiteraanval de overwinning op den Franschen Koning bezorgt (16 Juli 1465). Zelf raakt
hij daar gevangen. Philips overlijdt te 's-Gravenhage in Augustus
1469 en is in de hofkapel begraven.37
Antonius. Ook deze zoon wordt in 1427 ingeschreven als student te
Leuven. Na den dood van zijn broer Hendrik ziet hij zich beleend
met Melin. In 1435 koopt hij Walhain. Hij zal In 1470 overleden
zijn. Aanvankelijk bestemd voor den geestelijken stand, huwt hij
Elisabeth van Zevenbergen. Na zijn overlijden laat hij Walhain
(verhef 12 Mei 1469) en Melin aan zijn broer Jan metten lippen.38

36
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Cour féodale de Brabant nr. 487 - A.R.A. Brussel.
G.Juten, Philips van Glymes in "De Nederl, Leeuw", Jrg. 41 (1923) kol. 19. 20.
J. Tarlier et A. Wauters, Géographie en histoire des communes belges. Livraison V.
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Elisabeth, opgevoed bij haar oom Boudewijn van Glymes39, wordt 8
Augustus 1448 de echtgenoote genoemd van Adriaan van
Kruiningen, heer van Kruiningen, Heenvliet, Hazerswoude,
burggraaf van Zeeland. Eind 1458 blijkt ze overleden.
Gertrudis, religieuse bij de rijke Clarissen te Brussel; haar vader zou
haar in zijn testament een lijfrente hebben vermaakt.40
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D.R. 1443/'44.
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HET WAPEN DER GLYMES Drie zilveren maliën in groen met drie palen van rood in
het gouden schildhoofd en in het vrijkwartier Brabant: een gouden leeuw, rood
getongd en genageld op een zwart veld.
HELMTEEKEN: de kop van een wilden ezel in contra-hermelijn, de snuit en de
uiteinden der ooren in zilver, geflankeerd door twee met goud beslagen zilveren
beenstukken. De muilezel wijst op taai geduld. Het wapenschild is omhangen met
den keten van het Gulden Vlies (vuurslag, gensters, lammetje). De voornaamste
leden van het geslacht waren ridder in deze orde.
(glas in loodpaneel in de hofzaal, aangebracht bij de restauratie, voltooid in 1987)
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JAN II VAN GLYMES BIJGENAAMD "METTEN LIPPEN”
1 Een jong en rijk ridder gaat regeeren
Hoe bewogen de regeering van hertog Jan IV van Brabant ook was, één
schoon aandenken liet ze na: de universiteit van Leuven.
Met den hertog bezegelen Engelbert van Nassau, Hendrik van der Leek
en Jan I van Glymes 7 November 1426 een reeks voorrechten voor de
pas opgerichte hoogeschool.41 Het jaar daarop wordt de tienjarige
zoon van den Bergschen Heer, aanbevolen door den Hertog, als
student ingeschreven. De Dominicaan Jan van Hasselt is er zijn
leidsman en leermeester42; deze geestelijke blijft hem ook op ouderen
leeftijd een huisvriend.43 Na het overlijden van Jans vader oefenen de
moeder Johanna van Boutershem en neef Jan van Wouw, heer van
Walhain, de voogdij uit.44 Vrij spoedig sterft ook zijn moeder (5
December 1430) en nu bezweert Jan op 9 Januari 1431 zelf de
privileges, voorgebeden en rechten van de stad van Bergen.45 De
voogdij voeren in de volgende jaren de bisschop van Kamerijk, Jan van
Withem, heer van Boutershem en Huldeberghen, neefs, en Raso van
Gavere, heer van Heverlee, zijn oom.46
Daarna volgt stellig een tijd, welke hij als page aan het hof van
Bourgondië doorbrengt, om zijn ridderlijke opvoeding te voltooien.
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Mémoire sur les deux premiers sièdes de l'Université de Louvain, par Ie baron
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Een lijst noemt in 1437 "Ie fils aisné de Berghes" als schenker, een
andere uit 1441 kent hem als "chambellan".47
De inhuldiging vindt plaats 1 Maart 1440. De rekeningen verraden de
voorbereidingen.48 We lezen van het aanschaffen van wel vier
tournooi- en enkele strijdharnassen, den aankoop van voetbogen om
zijn mannen uit te rusten, kostbare damasten tabbaarden, o.a. een
groene als lid van het schuttersgilde, kostbaar marterbont om de
kleeren te voeren en af te zetten. De pages worden uitgedost in
splinternieuwe witlaken livrei met zwarte mouwen.
Ook het huis te Bergen ondergaat eenige vernieuwingen. Zoo krijgt
"mijns jonkeren lange huse int thof tot Bergen achter de cokene" een
nieuwe bekapping49, welke met 10200 tichels wordt gedekt en metselt
Hein Moerinc en zijn knecht een "groten muer achter den peertstal"
zoowel als "den muer voer ter straten." Verder vernieuwt deze den
gevel van de bakkerij, waar hij tevens enkele nieuwe ovens bouwt. In
den vernieuwden voorgevel maakt Willem de Pijper een nieuwe poort,
daarna beglaast Willem "den ghelaesmaker" de vensters, waarvoor hij
30½ voet nieuw glas levert, terwijl hij 25 voet oud glas repareert.
Wat de rentmeester met dit alles precies bedoelt, is slecht na te gaan,
waarschijnlijk betreft het den eersten vorm van het lange middenstuk
achter den noordelijken vierkanten traptoren, welk deel nóg eindigt in
de bakkerij. In den zuidelijken toren staat dan de wenteltrap "voir de
sale in mijns jonckeren hof"50, welke leidt naar "mijnen jonckeren
contoiren op ten windelsteen te Berghen." Deze trap wordt in 1441/42
met leien gedekt. Wanneer in 1442/43 "Cornelis den scrijnmaker
hermaect heeft mijns jonckere boffet", betreft dit een meubel voor de
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Butkens, Trophées, Supplément t. I. p. 38, 40.
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zaal, op genoemd "contoir" snijdt hij de kast voor een kompas.51
Ridderspeelgoed?!
***
Wat is dan zijn stad, of beter, wat mist zijn stad?
Volgens de haardtelling van 1437 telt Bergen op Zoom in dat jaar 1119
huizen, wat neerkomt op ongeveer 5500 inwoners.52 De omvang van
den stedelijken plattegrond is gering: de plaats waar Hoogstraat en
Boschstraat elkaar ontmoeten, de oude Wouwschestraat, eind
Steenbergschestraat en de Lievevrouwestraat zijn eindpunten van een
stad, die grootendeels van hout is opgetrokken. De kerk, maar vooral
de zware stoere toren verraden méér het stedelijk karakter, kloosters
echter zijn binnen de stad niet aanwezig.
Buiten de Lievevrouwepoort is de haven, in 1439 belangrijk verbeterd53,
met zoutketen en pakhuizen en daarvoor ligt de Schelde, die veel kan
brengen maar ook veel nemen. Binnen de stad is wat lakennijverheid,
maar haar situatie en voorrechten wijzen al duidelijk op een koopstad
in groei.
Sinds eenigen tijd is Bergen zich van een inzinking aan het herstellen.
De ontvangsten54 van de waag spreken ten dezen een duidelijke taal:
1389/90:
1424/25:
1439/40:
1441/42:
51
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93 pond gr. Vlaams
90 pond gr. Brabants
133 id
132 id

1442/43: 137 id
1443/44: 137 id
1445/46: 155 id

D.R. 1442/43 (kompas).
J. Cuvelier, Les dé nombrements de foyers en Brabant XIV-XVle siècle. Brux.
1912 fo. CLXXVIII.
“ Omdat de stadt van Berghen lanxt de voirscreven ha vene heeft doen
maken twee groete hoefde toten diepen toe, daer mede ........ " D.R.
1439/40
Zie de ontvangsten der desbetreffende D.R.
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Er is dus eenige bloei geweest, maar de binnenlandsche troebelen
verstoorden stellig de opgaande lijn, met het gevolg, dat er in 1426
bezuinigingen op de stedelijke uitgaven noodzakelijk blijken.55 Terwijl
de vader van Jan metten Lippen de grondslagen legt om tot een
Kapittel te komen, dat 4 September 1428 wordt opgericht56, blijkt na
enkele jaren, dat de stad haar financieele verplichtingen ten opzichte
van deze instelling niet nakomt en moet het kapittel door den Heer
financieel gered worden.
En wat zijn heerlijk grondgebied betreft: van de polders ten Noorden
en ten Zuiden van Bergen op Zoom bestaat nog niets 57). Alleen de
Oude Cromwiel en het Westland (1421) bij Steenbergen en een polder
bij Ossendrecht (1428) zijn ingedijkt.58 Boven Steenbergen is het nog
vrijwel één gebied van water, schor en slikken. Wouw alleen, waar op
het slot in het gebied van Smallebeke den meesten tijd van het jaar de
heerlijke familie woont, is met die polders een gebied, waar naast
veeteelt de landbouw wordt beoefend.
De hofhouding te Wouw zoowel als te Bergen op Zoom is nauwelijks
ontgroeid aan de middeleeuwsche "Naturalwirtschaft", maar de
natuurlijke opbrengst der domeinen is groot genoeg om crediet te
hebben wanneer het noodig is. De jonge heer maakt daarvan
ruimschoots gebruik. Groot vertoon is het eerste, waar de jonge man
aan deelneemt.
In den loop van 1438-'40 maakt hij een reis naar St. Thomaes (Domaes)
"dair hij onsen ghenedigen heer volgen soude."59 Mei 1440 schenkt hij
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C. Slootmans in Taxandria lL (1942), p. 297
G. Juten in Taxandria XXX (1923). p. 298.
Zie de kaart van inpolderingen, pag 692.
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"der kerken van Wauwe. . . . te hulpen eenre syborien (van) 8 gulden
pieters, facit 36 scell. gr .. "60
Te Gent meten in den zomer van hetzelfde jaar de voetboogschutters
van Bergen hun krachten met "andere notabelen schutteren van
diversen steden" en daarbij behaalt de Bergenaar Michiel Panneman
den hoogsten prijs: zes zilveren prijskannen.61 "Minen voirscreven
jonker, sinen huusghesinde en andere goede mannen" halen ze af met
een grootschen stoet van "omtrent 80 peerden ende alsoe vele
persoenen".62
Den 22en November 1441 trekt hij naar Bourgondië en vandaar gaat
de reis verder naar Florence.63 Naar het doel van dezen tocht hoeven
we niet meer te raden, als we zien, dat paus Eugenius IV den 7en Juli
1442 te Florence de bulle bekrachtigt, waarbij de Bergen op Zoomsche
Sinte Geertruikerk een kapittelkerk wordt. Jans vader vermeerderde in
1427 de inkomsten der kerk zoodanig, dat geen der altaren zonder
cura bleef. Daarna deelde deze den paus mede afstand te willen doen
van het hem toebehoorende jus patronatus van de parochiekerk van
Hildernisse, als de H. Vader de kerk van Bergen tot een collegiale wilde
verheffen. Voor de prebende der 8 kanunniken zou hij dan zorgen. De
bisschop van Kamerijk kreeg toen last een onderzoek in te stellen en 4
September 1428 werd het kapittel opgericht.64
60
61
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idem.
R. 280, fol. 80 verso.
O.R. 1439/40.
O.R. 1441/42, voor dit en volg. De S.R. 1442/42 fol. 14 verso zegt: "item,
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Taxandria XXX (1923) p. 300.
Jan metten lippen

1943

Het is treffend, dat Jan I het in het sentiment van zijn tijd aanvoelde als
een noodzakelijkheid, om dagelijks in de parochiekerk van zijn stad het
gemeenschappelijk koorgebed der kanunniken te laten zingen en een
plechtige H. Mis te doen opdragen.
Langzamerhand namen de inkomsten zóó toe, dat wel een twintig
geestelijken persoonlijk resideerden en daarom achtte Jan II den tijd
gekomen, dat eindelijk toch de pauselijke goedkeuring werd verkregen,
wat inderdaad geschiedde (25 Juli 1442). Omdat de meeste dezer
fondsen mildelijk ter beschikking waren gesteld èn door zijn ouders èn
door hem zelf, wordt aan Jan II en zijn opvolgers het patronaatsrecht
over de Bergsche kerk verleend.65 Geen wonder, dat Jan bij de
terugkomst in zijn vaderstad hartelijk wordt verwelkomd.66
Als uitvloeisel van deze kerkverheffing zijn er het jaar nadien plannen
om aan het priesterkoor een omgang te bouwen, "mr. Everaert, der
stadmeester" van Antwerpen voldoet men nl. een declaratie "omme
sijnen arbeit, die hij gedaen heeft van den beworpe van den

65

66

Bijdragen tot de Oudh. en Geschied, inzonderheid van ZeeuwschVlaanderen,
dl. V, p. 274. De D. R. hebben regelmatig deze posten:
"ander uutgheven den capittele van Ber~hen. Mijn lieve heer van Berghen
zaliger gedachten, mijns liefs jonkeren vader, bijwijsde toter erectien des
capittels van Berghen tot dageliicxen distribucien, aldair op te runmolen van
Bergen ende op siin andere goede gelijc een instrument dair af gemaect dat
wel begrijpt -8 pond gr."
"item, heeft miin lieve jonker noch bewijst den voirscreven capittele in hulpen
van vijcarijsen ende coralen in der voirscreven kerken van Bergen dagelijcx te
houdene, te betlene d een helft te Kersmisse ende dander tsente Jansmisse 7
lib. gr."
S.R. 1442/43, fol. 7 verso: "item, ghescenct onzen geduchten jonchere van
Berghen. doen hij quam van onsen genaden Heer tot sijnre blijder coempst 1
stuck wijns houdende 2 amen ende 4 vierendeelen, coste .. 4 pond 10 scell.
gr."
8 recto: "item, den voirscreven onsen geduchten jonchere van Berghen
gescenct tot Peters Roux een maeltijt coste 13 scell. gr.''
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ommeganghe van den core."67 Nog in 1443 is de eerste steen van dit
werk gelegd.
***
Bij de luisterrijke ontvangst van den Roomsch-Koning Frederik van
Oostenrijk te Bésançon in November 1440, bevindt Jan zich in het
gevolg der hertogin Isabella van Portugal. In dit gezelschap waren
volgens Olivier de la Marche, vele mooie meisjes. Boven allen ging
echter maar één roep over Margaretha "la beauté Blanche de SaintSimon".68 Dit lieve meisje was de dochter van Wouter van Rouveroy,
heer van Saint-Simon en Joanna van Wavrin. Hoewel geen Adonis, wist
Jan toch de mooiste van alle meisjes te vrijen. Van nu af aan maakt hij
zich gereed voor de bruiloft.
Tot tweemaal toe koopt de "camerlinc .... 10 ellen satijns van diversen
verwen om wambuysen ende andere voir mijnen joncker te doen
maken .... "69 Verder schaft hij met hetzelfde doel aan "fustein"
(fluweel), laken uit Diest en Meenen, Haarlemsch linnen70 voor
hemden en doeken en kousen "die bestickt zijn met perelen." Voorts
zijn er verschillende leveranties van sieraden in edele metalen, zadels
en juweelen (sieraden).
Niet Perrijne, de hertogelijke snijder uit Brussel, maar een andere
hofleverancier "Gielis Madouch cledersnider" te Brussel levert de
livreien en costuums voor den bruidegom en zijn familie.71 Ook de
67
68

69
70
71
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S.R. 1443/44, fol. 15 recto.
de Rouck, Nederl, Herauld p. 310. Commincs L. 1, ch. 7 zegt: "après venoyent
douze dames et demoiselles à hacquenées, harnachées de drap d'or et après
quatre chariot pliens de dames, et certes en celle compagnie avoit le bruit
pour la bauté, Blance de S1int-Simon, qui depuis fait Dame de Bergues en
Brabant".
D.R.1442/43 voor dit en volgende.
D.R .. 1445/46.
idem, aldaar:
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dienaren van den hertog, die de plechtigheid mede zullen opluisteren,
steekt deze kleermaker op Jans kosten in de kleeren.
In de kleeding van den stoet van den bruidegom domineert het groen.
Een kleur van symbolisch gewicht en voor kleeding bijna onbruikbaar,
maar hier wel heel geschikt: groen verbeeldde de verliefdheid.72
Borduurwerkers bewerken de mouwen dezer livreien met zilver en
andere fijnglinsterende draden, terwijl aan den tabbaard van Jan zelf
de zilveren loovertjes niet worden gespaard.73
Meerdere kostbare tabbaarden met martervellen gevoerd, maken deel
uit van den huwelijksuitzet. "Lieven den goutsmit t’ Antwerpen" levert
3 zilveren kandelaars en gouden sieraden totaal voor 6 pond Brab.,
terwijl een Brugsche goudsmid een gouden collier vervaardigt van 18
pond Brab.74 Alleen de rekening voor het zilverborduursel, gespen,
haken, valkenringen en den aanschaf van zilveren kroesen, kannen,
geldpotten en nachtspiegels bedraagt buiten de zooeven genoemde
groote stukken 158 pond Brab.75 Hieronder is niet begrepen een
zilveren Christoffelbeeldje voor het hof te Bergen.
Deze waarden zeggen pas iets, als men weet, dat een bruine hengst 30
pond en een nieuwe klok "dair die uren op ghestelt sijn te slane tot
Wouwe int hof wegende 164 pond .... '' 3 pond Brab. kost.76

"Gielijs Madouch cledersnider te Brussel den welken mijn joncker sculdich van
alrehande pertien van lakene gruen ende anders, als hi minen joncheer heeft
gelevert omtrent vastelavent anno XLIIII (1444) om dair met te cleeden sijn
huisgesinde ende andere dienaren mijns gheneden heeren den hertogen van
Bourgoingen in sinen hove, doen mijn voirscreven joncheer de bruidegom
was. Samen 136 pond 12 scell. 1 den gr. 6 miten brab."
72
J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, 1921, p. 489.
73
D.R. 1445/46 hfst. Broudure ende silverwerk, voor dit en volg
74
D.R. 1443/44.
75
2 D.R. 1445/46, als voor.
76
D.R. 1443/44.
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De stal van den heer is trouwens goed voorzien. Geregeld worden
hengsten en telgangers aangeschaft. Voor zichzelf rijdt hij vier paarden:
Gau-thuis, Borssel, Springer en Bonten, de laatste een schimmelen
hengst van groote waarde (33 pond).77
Waren de uitgaven groot, ook de huwelijksgeschenken zijn niet mis. De
hertog begiftigt Jan bij zijn huwelijk met 4000 pond van 32 gr. Vlaams.
78

Een merkwaardig cadeau komt van den jonker van Nassau; deze geeft
een beer. Blijkbaar een valsch beest, want niet lang daarna moet de
heer de rekening betalen van den geneesheer, die “gemeesterd" heeft
over een kind, dat door dien beer gebeten is.79
Nu beginnen er op het kasteel te Wouw ook verschillende
werkzaamheden. Reeds in 1436 verbouwt men daar de kapel en
enkele bijgebouwen van het kasteel. Pieter van Rymmerzwale maakt
"in de voirscreven capelle twee gelasen vensteren van dubbelen werke
ende heeft int meeste (= het grootste) gemaect een crucifix, onse
Vrouwe ende sente Jan, ende int ander sente Joris beelden."80 Ook
wordt een vast altaar gemetseld. Verder zijn er omvangrijke
werkzaamheden aan keuken, smidse, stal, vleesch- en melkhuis,
waarvan de metselaar heele gevels vernieuwt. Een paar
honderdduizend steenen had de rentmeester er voor aangekocht.
Nu, in 1443 laat de rentmeester in het Wouwsche kasteel ook “de
groote" en "blauwe camer" onder handen nemen.81 Vloeren en
betimmering worden voorzien. Voorts verbetert hij de verdediging: Jan
koopt te Keulen zes armborsten (groote bogen, die met een windas in
beweging worden gebracht). Vrij veel jachtgerei schaft hij aan,
77
78
79
80
81
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D.R. 1445/46.
J. Tarlier en A. Wauters, Géographie et hist. des communes belges. Livr. V. p. 27.
D.R. 1443/44 (2x)
D.R. 1435/36 oppervlakte 123 voet glas.
D.R. L442/43voorditenvlg.
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daarnaast wordt aan jachthonden, valken en sperwers veel aandacht
en geld besteed.82
In het voorjaar van 1444 vindt dan het huwelijk plaats en een zon van
geluk schijnt opgegaan over het jonge paar en zijn stad en land.
Een brandend heete zomerzon, misschien een onweer, doet begin
Augustus een groote stadsbrand ontstaan, die verscheiden dagen
duurt. Op 5 Augustus zendt de rentmeester een bode naar Rijssel om
den Heer het gruwelijke nieuws te berichten.83 Behalve veel
particuliere huizen gingen de molen aan de Boschpoort, de waag, het
gasthuis, een pand der Lombarden en een deel der kerk en haar
inventaris in de vlammen op.84
Paus en Hertog doen op verzoek van heer Jan het hunne om het Ieed
te verzachten. Eugenius IV verleent 21 December 1444 een aflaat aan
allen, die een behulpzame hand bieden voor den wederopbouw.85
Reeds tevoren had zich Philips van Bourgondië evenmin onbetuigd
gelaten.
Om een stad weer op te bouwen zijn bouwmaterialen noodig, welke
Bergen op Zoom grootendeels uit den vreemde, speciaal Holland,
moet betrekken. Deze aanvoer geschiedt per schip en is derhalve
belast met tollen.
Door medelijden bewogen met de groote verliezen en schaden, welke
de inwoners leden door deze ramp, waarbij het grootste deel der
huizen (la plus grant partie), de kerk en het gasthuis met hun inventaris
82
83
84

85

D.R. 1443/44.
D.R. 1443/44.
D.R. 1443/44 en 1445/46 zegt dat de pachter, wiens pacht in den zomer van
1444 was ingegaan "van den boschmolen ... negeen proffijt en conde
ghecrigen om des brants wille, die op dien tijt te Bergen was, dair omme dat
de straten omtrent den voirscreven boschmolen alsoe vervolt waren, dat men
dair op noch dair toe niet gecomen en conde."
Taxandria XXX. p. 304.
CJF Slootmans

36

een prooi werden van het vuur, schenkt Philips de Goede een maand
later ten gunste en op verzoek van zijn beminden en toegewijden
Raads- en Kamerheer Jan II van Glymes, gezien de goede diensten,
welke deze hem heeft bewezen en hopelijk nog wel bewijzen zou, aan
het zwaar beproefde Bergen vrijdom van tol door heel Holland en
Zeeland, zonder eenige uitzondering (22 September 1444).86 Wel had
Bergen op Zoom vroeger dit privilege verworven, nl. in 1327, 1360 en
139587, maar nooit zoo volledig als bij deze gelegenheid en sedert de
Bourgondiërs in Holland en Zeeland de grafelijkheid bezaten, waren
die vroegere voorrechten van tolvrijdom ook niet vernieuwd.
Behalve voor den wederopbouw was dit voorrecht ook van belang
voor den handel en de vrachtvaart der Bergenaren in Holland en
Zeeland. Dat zij het werkelijk hiervoor hebben uitgebuit, blijkt indirect
uit het feit, dat de tolgaarders en de grafelijke Rekenkamer er nadeel
van ondervonden, anders had Philips in 1452 niet moeten beloven,
voortaan aan géén steden of personen buiten Holland, Zeeland en
Friesland eenigen vrijdom van tol in die gewesten te verleenen, zooals
dit vroeger - wordt er bij gezegd - ten behoeve van 's-Hertogenbosch
en Bergen op Zoom was geschied.88
Bovendien geeft Philips voor den tijd van drie jaar Bergen op Zoom
kwijtschelding van bede betaling (belasting).89
***
Mag de eigen handel van belang zijn, van meer beteekenis is, dat in de
Scheldedelta handelslieden van heinde en ver ook te· Bergen op Zoom
86

87

88

89
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La C. 105 verso. We geven hier den aanhef van het privilege zoo goed mogelijk
met eigen woorden weer.
Dr. W. S. Unger, De tol van Iersekeroord 1321-1572 (R.G.P. KL Serie nr. 29).
Documenten nr. 2. Verder Stadsregister fol. 27 recto en La E. 73 recto.
Mr. J. H. de Stoppelaar, Inventaris v.h. Oud Archief der stad Middelburg. 12071581. M'burg 1883. nr. 265.
D.R. 1443/44.
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hun plaats van samenkomst vinden. De Paus zegt in 1442: "dat in
deselve stadt totte welcke alle jaeren maer insonderheyt op de
openbare jaermercten, dier tweemael tsjaers aldaer gehouden worden,
uyt verscheyden quartieren des werelts. een menichte van volck plach
te vergaderen ....”90
Deze vrije jaarmarkten zijn dan al ongeveer een eeuw oud. De
beteekenis ervan is deze: de bezoekers genieten het voorrecht van
marktvrede en geleide, d.w.z. zij mogen op de heen- en terugreis om
geen enkele reden lastig gevallen worden en tijdens hun verblijf op de
markt zelf, alléén voor persoonlijk bedreven moord of voor eigen,
tijdens de markt, aangegane schulden.
Deze rechten krijgen in 1390 vanwege hertogin Johanna van Brabant
èn in 1420 (zie boven) bijzondere aanvullingen, waardoor hun
werkingssfeer en speciaal het geleide zich als het ware steeds. verder
uitbreidt, vooral, waar de Bourgondische vorsten het niet bij woorden
laten, maar zich nauwkeurig houden aan het verleende recht en dit
met nieuwe privileges steeds sterker bevestigen91.
De koopman komt gaarne naar zoo'n vrije marktplaats, de woorden
van de pauselijke bulle bevatten weinig overdrijving. Voor schepenen
verschijnen bijv. in 1431/32 kooplui uit Neurenberg, Gent, Rijssel, Aken,
Eindhoven, Londen, Dordrecht (de gewantsnijders dezer stad hebben
een vaste standplaats in 1443), Reimerswale, Amsterdam, Delft, Diest
(eigen hal), Namen, Luik (vaste standplaats in 1432), Antwerpen en
Middelburg. In 1439 vernemen we van "kooplui uit Doornik, Lessene in
Henegouwen (eigen hal), Hulst, Leuven, Brugge, Kamerijk, Haarlem,
Straatsburg, Weert, Génève, ‘s-Hertogenbosch (met huiden, schoenen,

90
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Bijdragen Oudh.k. en Gesch. v. Z. Vl. t.a.p.
W. Moll, De rechten van den Heer van B.o.Zoom, p. 155 e.v.; C. Slootmans, De
Bergen op Zoomsche Jaarmarkten en de bezoekers uit Zuid-Nederl. in St.
Geertr. bronne XI (1934).
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spijkers en naalden), Mechelen, Schiedam, Roosendaal en Maastricht.
Daarnaast lieden uit Aken, Utrecht en Lübeck.
Wat er precies voor transacties plaats hebben ontgaat ons meestal,
want de bronnen zijn in deze jaren nog te ijselijk beknopt om er een
helder beeld van te krijgen of om eenig verband te kunnen leggen. Van
de Engelsche kooplui uit Londen, Berwich, Norwich, Ipswich staat vast,
dat ze lakens, garen en linnen ter markt brengen, de Keulenaars
handelen in hars {spiegelhars).
Verder zijn haring, ajuinzaad, weed en meekrap belangrijke
handelsartikelen. De laatste twee als producten van den landbouw der
omgeving en Zeeland 92. Het ajuinzaad komt echter uit Straatsburg en
omgeving.
De Bergenaar vervult bij dit alles oogenschijnlijk een passieve rol. Van
de schippers, dikwijls tevens koopman-vrachtvaarder, weten we, dat
men in Engeland in 1415 reeds hun schepen kent93, wat er op wijst, dat
ze verder voeren dan de Nederlandsche binnenwateren.
Die handel nu heeft stad en Heer financieel krachtig gemaakt. Dat
wordt teekenend bewezen door het volgende. Na den grooten brand
van 1397 moest de stad een moratorium aangaan met haar
schuldeischers en bij de steden, waar deze woonden, om gunstige
maatregelen bedelen94. Na 1444 is dit niet meer noodig, alleen de bede,
wordt kwijtgescholden. Onmiddellijk begint men aan den
92
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Berust op bestudeering van de, , Schepenprotocollen van rentbrieven en
recognitien" over 1432/34 en 1439/42. G. A. B.o.Z. R. 279, 280, 281. Zie ook Dr.
H. Smit, Bronnen tot de Geschied. van den handel met Engeland etc. a.w. dl. 1
en Il en Dr. Z. W. Sneller en Dr. W. S. Unger, Bronnen tot de Geschiedenis van
den handel met Frankrijk, R.G.P.no. 70, op B.o.Zoom.
Zie bij slag Azincourt.
C. Slootmans, De Verhouding Antw.-B.o.Zoom in het verleden in St.
Geertr.bronne, X (1933) p. 102.
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wederopbouw en men bouwt beter dan te voren. Zoo verstrekt de
stad aan de nieuwbouwers gratis de noodige (dak)pannen, om op die
wijze in de toekomst brandgevaar te voorkomen. In den loop van
1446/47 zelfs aan een 175-tal eigenaars van panden, waar onder de St.
Pieterskapel op de Hoogstraat, de kerk en de molen voorkomen95.
Sedertdien vindt men in de stedelijke rekeningen geregeld een
afzonderlijk subsidiehoofdstuk voor degenen, die “mit harden daken
ghedect hebben." Dergelijke uitgaven kunnen zich in deze jaren alleen
belangrijke steden veroorloven96.
Bovendien blijkt de stad in de gelegenheid haar dankbaarheid in
klinkende munt om te zetten, want ze schenkt Heer Jan 600 saluten
(60 pond grooten Brab.) voor zijn bemoeiingen na den stadsbrand
gedaan, om den tolvrijdom en den pauselijken aflaat te verkrijgen97.
Voor de herstellingen aan de kerk geeft meester Everard weer zijn
adviezen.98 Het koor der kerk moet grooter worden. Om dit te bereiken
onteigent de stad gebouwtjes en muren met het doel ze af te breken
en de straat te verbreeden achter dit koor. Verder worden huizen en
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S.R. 1446/47, fol. 29 verso. D.R. 1443 44 "van der reedifficien van de
verbrande wagen te Bergen", etc
Zie hierover Dr. I.H. Gosses, Stadsbezit in Grond en Water gedurende de M.E.
Een historisch oeconomische beschouwing, Leiden, 1903 p. 164 e. v .. hoe
weinig de meeste belangrijkste steden hiervoor kunnen geven.
S. R. 1446/47 fol. 33 recto: "In den eersten gegeven onsen gheduchtigen
joncker van Berghen van den 6 honderd saluten, die hem gheconsenreert sijn
bider stad om sekeren costen ende lasten bij hem ghedaen om tolenvri te
varen inHollant, om tghene dattie selve onse ghenadighe Heer der stad
ghelaemt heeft in sijnre beden, ende desghelijcx om tghene des hi verworven
heeft dienende den aflaet van Berghen ende anders, dit jaer in mindernissen
van den voirscreven saluten 2 honderd saluten, de saluyt gherekent te 6 scell.
gr. Brab. facit 60 pont gr. Brab.''
S.R. 1446/47 fol. 36 recto.
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erven aangekocht om een straat te maken, waarmee men voortaan
van uit het koor in de Koevoetstraat kan komen.99
***
Na de geboorte van de eerste kinderen begeeft Jan metten Lippen zich
op reis, eerst naar Aken100, in 1450 naar Rome101 en vandaar door naar
het H. Land. De laatste pelgrimstocht had zijn vader eveneens op het
program staan, doch deze was door zijn vroegen dood hiertoe niet
kunnen komen.102
Zoo'n reis blijkt een kostbare onderneming. In Mechelen neemt hij
daarvoor op 156 pond gr. Brab. en in Antwerpen 500 ducaten103 op een
chèque door Cosimo de Medici tijdens de Koudemarkt 1450 gegeven.
Dat was 456 pond Brab. In Rome neemt hij bij denzelfden bankier nog
350 rijders op.
Jan maakte dezen tocht naar het H. Land in gezelschap van Clais Noris,
Jan de Rouck, een van Bemmelen en andere Bergsche notabelen, die
alle tijdens zijn regeering burgemeester of schepen worden.104 Naar
hun tocht noemt men hen Jeruzalembroeders: jaarlijks reikt de stad op
Palmzondag105 aan deze heeren een wijngeschenk uit. "In absencien
van onsen lieven jonckere", verzoekt de magistraat "onser lieven
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R. 282 fol. 43 verso, gedeeltelijk afgedrukt in Tax. XXX: 303.
D.R. 1445/46.
D.R. 1450/51 C.v.Br. 334 voor dit en volg.
"der kerken van Wouwe betaelt, dat mijn lieve heer van Bergen, heer Jan van
Glymes saliger gedachten, doen hij ten heiligen lande werts trecken soude
bewijsse na uutwisen van eenen brieve, die hi dairaff bezegelt heeft 5 ponde
was ... " D.R. 1445/46.
Iedere ducaat is 53½ pond Vl.
de Roock, a.w. p. 318.
"Opten Palrnsondach, gesconcken onsen lieven heer van Bergen met zijnen
brueders, die ten heylighen lande hadden geweest 12 gelten Rijns wijns, de
ghelte 6 grooten facet 16 scell. Brab" S.R. 1482/83 fol. 19 recto.
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jouffrouw van Berghen" of zij wilde "comen visiteren der stadt van
Berghen met horen huusgesinne, die dit vrienlijck gedaen heeft" en bij
welke gelegenheid de stad haar een maaltijd offreert.106
Voor December 1452107 is Jan weer in Brabant terug, "in sijnre blijder
weder compste van den heyligen lande" schenken OudGastel, Hoeven,
Gastel en 's Heer Boudenspolder hem rijke giften (extra beden).108
In Februari maakt hij het fantastisch-pronkerige feest mee van den
"Voeu du Faisan" te Rijssel, waarvan de bedoeling was de edellieden
uit het westen te bewegen, onder aanvoering van Philips van
Bourgondië een kruistocht te ondernemen. Geheel in de sfeer van dit
symbolieke feest is de eed, die Jan metten Lippen bij die gelegenheid
op den Fazant aflegt: Hijzelf of twaalf wakkere ridders in zijn plaats en
op zijn kosten zouden gedurende één jaar aan die onderneming
meedoen:
Le veu de Monsieur de Berges 109
"Je voue aux Dames et au Faisan, qu' au cas que mon très redoute
Seigneur Ie Duc, voise en ce Saint voyage, et qu'il luy plaise, que je Ie
serve, je le serviray de ma personne, en telle façon que mon dit
Seigneur m'ordonnera et si par maladie, ou outre empeschement, je n'y
puis allez, s'y envoyerai et entretiendray, douze gentils compaignons
cranequiers un an, à mes despens."
***
Vanwege de reis naar het H. Land vaardigt hertog Philips in 1451 het
gebod uit, dat tijdens de afwezigheid van Jan II het oude geschil
106
107

108
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S.R. 1452 fol. 11 recto.
le 6 décembre 1452, Ie sire de Berghes, revenu également de la terre sainte,
fut gratifié de 24 mesures (is gelten) de vin et Guillaume Brant, son
compagnon de voyage. de huit mesures" Compte rendu des séances de la
Comm. Roy.d'Hist. t. IX, 3e Serie, Bull. 4.
D.R. 1453/54.
de Rouck, t.a.p.
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tusschen Antwerpen en den Heer van Bergen zou blijven rusten. 110 Bij
dezen strijd gaat het om de kwestie of de schout van Bergen op Zoom
onder de jurisdictie staat van Antwerpen, ja dan neen. Antwerpen
beweert van wel. Voor het eerst twistte men hierover in 1425, toen
een Antwerpsche straatmuzikant, wegens betaling met valsch geld, te
Bergen op Zoom op "sheeren steen" terechtkwam en de schout hem
niet vrijliet niettegenstaande een hooge borgstelling werd aangeboden.
Antwerpen nam daarop den Bergschen schout gevangen, wilde van
geen arbitrage weten, liet zelfs 2000 gewapenden optrekken tegen
Bergen op Zoom, die er de galg en windmolens vernielden, doch
overigens onverrichterzake moesten terugkeeren. Zoo kort na de
rumoerige Brabantsche jaren, bracht dit optreden in het land van
Bergen weer de noodige onrust. Uiteindelijk moest Antwerpen wel
schout en drossaard loslaten en de schade betalen, doch over den
grond van het geschil bleef een uitspraak achterwege.
In 1430 stonden beide steden weer tegenover elkaar, omdat het jaar
tevoren Engelsche kooplieden verhinderd werden de Bergsche vrije
markt te bezoeken, terwijl ze in de marktvrijheid stonden. Dit leidde
tot de arrestatie van Antwerpenaren te Bergen op Zoom en het
uitroepen van een verbod tegen de Antwerpenaren om de markt te
bezoeken.
De Brabantsche steden met den hertog kwamen daarop bijeen en
Bergen kreeg ongelijk. Onmiddellijk daarop had Antwerpen echter een
andere klacht, nl. dat degenen, die aldaar gecorrigeerd en gebannen
werden, in Bergen op Zoom een schuilplaats vonden.
Hierover was te Antwerpen zelfs dagvaart gehouden in het bijzijn van
Vrouwe Johanna, waarbij Bergen eveneens werd veroordeeld, maar
110
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niet overtuigd. Feitelijk gaan deze twee laatste zaken buiten de
kwestie, waar het geschil eigenlijk om draait: hoort Bergen op Zoom
onder het markgraafschap van Antwerpen, dus onder den schout dier
stad, of is het zelfstandig? In 1432 trok de Antwerpsche schout naar
Bergen om zijn functie uit te oefenen, met het gevolg, dat er een
oploop ontstond en de schout zijn taak niet kon vervullen. Hierop
vergaderden de drie Staten en Bergen werd opnieuw veroordeeld,
doch in het geschil zelve werd geen uitspraak gedaan. Merkwaardig is
echter, dat Bergen op Zoom in 1435 een privilege krijgt, dat zijn
schepenen vergunt recht te doen over Antwerpsche poorters.111 Voor
het laatst grijpt Antwerpen in 1450 de gelegenheid aan om de hooge
jurisdictie van de Bergsche heeren in twijfel te trekken, nadat Daniel
Madea een poorter van Antwerpen aldaar, Jan de Madea van Piemont,
had vermoord. De moordenaar had ook bezittingen te Bergen op Zoom,
welke de Antwerpsche schout in beslag wilde nemen. Maar de
Bergsche schout was hem voor; met toestemming van den Heer hield
deze de goederen onder zich.
Dit geval leidde weer tot arrestaties van andere onderdanen. Voor den
Raad van Brabant wordt Bergen op Zoom vrijgesproken, doch geen
interpretatie meegedeeld. En de hertog doet daarop in verband met
de pelgrimstocht van Jan II het gebod uitgaan, dat dit oude geschil
maar moet blijven rusten.
Toch komt het het jaar daarop n.a.v. een soortgelijke, doch nu
civielrechtelijke zaak weer tot een conflict, waarbij de Bergsche schout
is veroordeeld. Antwerpen is bij deze gelegenheid nog eens ernstig op
de vingers getikt, dat het niet zelf recht moest nemen, het Hof zou
voortaan ingrijpen.
Nadien verstommen de klachten. Of Antwerpen zich matigt, ofwel Jan
meer invloed krijgt, bleek tot dusver niet. Wel is Bergen op Zoom als
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dochterstad van Antwerpen, altijd Antwerpen als hoofdbank blijven
erkennen, d.w.z. als beroepsinstantie, waar de eigen schepenen raad
gaan vragen, als zij niet juist weten, welk vonnis zij vellen moeten.
***
Jan II staat dus op handhaving zijner rechten buíten, maar ook ín de
eigen heerlijkheid.
Volgens het Dénombrement der leenen in 1440 grenst het land van
Bergen, ten O. aan het land van Breda en de goederen van de abdij van
Tongerloo, ten Z. aan het land en den dam van Eekeren (B) en een
gedeelte van Borgvliet, ten W. aan de Schelde en ten N. aan het
"Waterland." 112
Zijn heerlijke rechten strekten zich tot over de huidige rijksgrens uit,
met name waren de bewoners van Zandvliet en Berendrecht "die
geseten zijn van de beke noirtwaert en binnen oud Santvliet" hem
schotplichtig.113 Reeds in 1437 vermeldt de rekening nalatigheid in het
volbrengen van dezen plicht, maar 13 April 1446 komen
afgevaardigden van beide partijen tot een minnelijke schikking, waarbij
zij beloven hun jaarlijksche belastingplicht van 22 scell. oude grooten
en 8 oude engelschen te voldoen en de Heer hun het voorrecht
verleent van vrijdom van straat- en weggeld in de heerlijkheid en van
bakengeld in de haven van Bergen op Zoom. Voorts geeft hij hun vrij
gebruik der vroente (onverdeelde gemeentegrond) te Zandvliet en zegt
toe een "schutter" aan te stellen om niet-gerechtigden te weren.
Krijgen de bewoners van Zandvliet en Berendrecht uitbreiding hunner
rechten, enkele jaren vroeger beperkte Jan de rechten der Bergenaren
in verband met het Bamisschot. Bij het Groot-Privilegie van 1397
verwierven de Bergenaren vrijdom van schot in de heele heerlijkheid,
Toen dit echter in de practijk op den Noordgeest moeilijkheden
112
113

45

Ms. de Rouck .A. B.o.Z. fol. 6 verso.
Stadsregister G.A. B.o.Z. fol. 16.3 verso. Zie Tax. Jg. L (1943), p. 40.
Jan metten lippen

1943

meebracht, besliste Jan (Juli 1439), dat alleen zij, wier voorouders voor
dezelfde eigendommen vrijdom genoten, deze zouden blijven genieten.
Nieuwe eigenaars moeten betalen.114
De behandeling van deze zaken laat eenige mate van realiteitsbesef
zien bij dezen machtigen ridder, die, evenals zijn Bourgondische
meesters, wel een zekere minachting moet hebben gehad voor
"vilains" als gewone boeren en burgers zijn.
In verband met het geval Zandvliet, Beirendrecht komt het vermoeden
op, dat de voogden van Jan niet altijd even behoedzaam hebben
gewaakt over diens heerlijke rechten. Een ander geval wijst daar
eveneens op. Ongeveer tegelijkertijd heeft Jan II nl. moeilijkheden met
de Vrouwe van Ossendrecht over beider heerlijke rechten. Dit geschil
regelt het Leenhof van Brabant den 31en Juli 1447 door de rechten van
den Heer van Bergen en Vrouwe Machteld van Maelstede te
omschrijven. Uitdrukkelijk behoudt Heer Jan over Ossendrecht de
hooge heerlijkheid van lijf en leden, Vrouwe Machteld de lagere; de
juiste toestand was hersteld.115
Sterk komt dit realiteitsbesef van den Heer evenals zijn niets ontziende
doortastendheid naar voren, bij een belangrijker aangelegenheid.
Alvorens in 1454 de stedelijke accijnzen op wijn en bier te verpachten,
herziet de schepenbank de verordening op deze heffingen.116 Vooral de
verhooging dezer belasting op het bier (de volksdrank) wekt hevig
verzet van de zijde der dekens en gezworenen van de gilden, die hier
niet in waren gekend. Uit vroegere gegevens blijkt nl., dat deze in
114
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zaken van stedelijke financiën, ten gevolge waarvan de poorters
zwaarder zouden worden belast, gehoord werden. Dat was nu niet
geschied en daarom dringen ze aan op vernietiging der genomen
besluiten, doch schepenen geven niet toe. Hierop ontstaat voor het
stadhuis een volksoploop117, dat de schepenen persoonlijk bedreigt en
erkenning eischt van de medezeggenschap van de gilde-dekens bij het
bepalen hoeveel accijns er zal worden geheven. Schepenen weigeren
echter ook nu het eenmaal genomen besluit in te trekken.
De opgehitste menigte rameit daarop de deur van het stadhuis, stormt
met geschreeuw en geroep naar binnen en dreigt alle schepenen dood
te slaan. Enkele der magistraten springen dan door de vensters naar
buiten, om het veege lijf te redden, maar de meeste hunner durven
dien stouten toer niet aan, waarop de oproerlingen de overgebleven
schepenen grijpen en voor de ramen van het stadhuis leiden. Het volk
buiten brult, dat men hen naar beneden zal gooien.
Uit vrees voor den dood hechten deze leden daarop hun goedkeuring
aan een ordonnantie, zooals de gilden die buiten schepenen om
hebben geconcipiëerd. Er blijft echter een oproerige stemming onder
het volk, dat zijn macht naar het hoofd voelt stijgen, nieuwe bijeenkomsten belegt, o.a. in het gasthuis en daar weer nieuwe eischen stelt.
Vrij spoedig komt Philips van Bourgondië dit tumult ter oore. Hij
beveelt Jan metten Lippen 15 Mei 1454 de schuldigen streng te
straffen118, omdat zij bij hun "verdoemeliken opsetten gebleven
pcrsrvcrcmlc, zoo zij oic noch doen, zonder dat dair af eenige punicie
ende correctie is geschiet alsoet behoeven soude", en dit een bron zou
vormen voor nieuwe moeilijkheden.
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Ook zonder dit bevel zou Jan zich wel gehaast hebben naar Bergen te
trekken. Van een zijner zoons wordt later gezegd, dat hij, wanneer
men hem prikkelde, niet leek op een woedend mensch, maar op een
getergden leeuw. Waarschijnlijk lag dit in den aard der familie en we
kunnen ons dus voorstellen, wat Jan gevoelde, toen hij kennis van dit
straatrumoer kreeg.
In den vroegen morgen van den 31en Mei 1454 rijdt Jan met zijn broer
Philips, heer van Grimbergen, en andere edelen Bergen binnen,
vergezeld van 14 à 1500 gewapende manschappen. Zij verrassen een
bijeenkomst van oproerkraaiers in den kelder van het stadhuis,
waarvan men er een dertigtal gevangen neemt, terwijl de schout er op
een andere plaats nog een twintigtal aanhoudt. Verschillende anderen
weten echter nog te ontvluchten. Van die gevangenen zijn er vier
onthoofd, nl. Willem de Wolff, Willem Servaess de bakker, Allart
Uyttenboomgaert, bontwerker van beroep en enkele dagen later mr.
Joos de Smit, hoefsmid. Aan den Heer moest een hooge geldboete
worden voldaan van 500 ponden Vlaams en nog 100 pond Brab. en
200 rijders, terwijl hij tevens verschillende personen de verplichting
oplegt een boete bedevaart te doen.
Na dit streng optreden is de kwestie, waar het in principe om gaat: de
politieke zeggingsmacht der gilden, niet opgelost. Heer Jan begrijpt dat
ook zeer wel en beveelt daarom in Juni daaraan volgend bij
ordonnantie, dat dekens en gezworenen voortaan niet meer mogen
vergaderen buiten voorkennis en toestemming van Burgemeesters en
Schepenen. Bovendien ontneemt hij den gilden het recht dekens en
gezworenen bij meerderheid van stemmen te kiezen, schepenen zullen
deze voortaan aanwijzen uit de voordracht van een dubbeltal der
voornaamste leden. Schout en Schepenen krijgen verder de
bevoegdheid om, wanneer zij dit nuttig oordeelen, eigenmachtig de
keuren van de gilden aan te vullen of te wijzigen.
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Zes natiën119 (groepen van gilden) beklagen zich, mede namens de
zevende (van de poorterij), bij de andere Brabantsche steden over den
wensch van hun Heer, dat hij deze eenzijdig vastgestelde voorschriften
zonder meer door de gilden wenscht bezegeld te zien. Voorschriften,
die, naar Heer Jan later opmerkt, zijn gemaakt "by synen, der
Borgemeesteren, Schepenen, hueren ende der meynder ingesetenen
van Berghen advyse, ten vrede van der voirscreven stad ende nyet tot
voordeele van hem." Was de bezegeling eenmaal geschied, dan kon
men immers nog nader overleg plegen.
Wegens het beroep op de Brabantsche steden en omdat het een
kwestie is, welke de heerlijkheid aanbelangt, trekt Hertog Philip van
Bourgondië de beoordeeling ervan aan zich, d.w.z. de Groot Raad van
Brabant zal nu de zaak beslissen. De Kanselier geeft aanvankelijk den
raad het stuk maar te aanvaarden. Zonder overleg en wijziging is dit
evenwel niet geschied, want in het schepenprotocol over 1456 lezen
we, dat gemachtigden van deze zes gilden “eene minlike zoene ende
paeys tot Bruessel met onsen lieven Heer van Berghen" troffen, welke
dien zelfden dag nog de bekrachtiging ontving van Philips den Goeden
( 16 Februari 1456).
Dit stuk legt vast:
• Dat jaarlijks, wanneer op Verloren of Verzworen Maandag (d.i. de
Maandag na Driekoningen) Burgemeesters en Schepenen worden
benoemd, door iedere natie aan schout en schepenen een
voordracht van twee personen zal worden overlegd, waarvan deze
er één aanwijzen om zitting te nemen in den Buitenraad.120
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De bestuurscolleges die B.o.Zoom kent zijn:
1e. de Schepenbank, bestaande uit den schout en 7 schepenen. De laatste worden
ieder jaar aangewezen door den Heer. Tot hun taak behoort zoowel de
crunineele en civiele, als de marktrechtspraak, verder de politie, d.w.z. het
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• De Buitenraad zal bestaan uit: a) hen, die schepen geweest zijn, b)
uit nieuwe en oude rentmeesters, c) de vertegenwoordigers der
zeven natiën. Laatstgenoemden spreken mee en beslissen in zake
het verkoopen van erf- en lijfrenten op de stad, het doen van groote
giften (o.a. beden) en het verhoogen en verlagen der accijnzen en
andere belastingen, waarmee de poorters belast of bezwaard
kunnen worden.
• Alvorens eenig advies uit te brengen, zal de natievertegenwoordiger
dekens en gezworenen van zijn natie (groep van gilden) bijeenroepen om hem advies te geven, waarop ieder deken "die
notabelste van hueren ambachte, sulcke als hen sal gelieven ende
oirboirlic duncken" hoort. De meerderheid der naar voren gebrachte
meeningen in de natie zal het advies zijn, dat de raadsman in den
Breeden Raad brengt.
• Een definitief besluit in laatstgenoemd college zal genomen worden
overeenkomstig hetgeen dit "ten meesten oirboire ende proffijte
van ons, onser voirscreven stadt en der ingesetenen der selver" acht.
Niet altijd beslist dus de meerderheid van stemmen.
• Uitgezonderd de ruggespraakbijeenkomsten ter formuleering van
een advies, is het gildedekens en gezworenen voortaan verboden

maken van straf-, bestuurs- en gedeeltelijk de belasting-verordeningen, van
gildekeuren, etc. De voorzitter van dit college als politiek lichaam is de
schepene, die tot burgemeester binnen de bank is gekozen
(schepenburgemeester). Als bestuurslichaam noemt men dit college ook wel
Binnenraad. Komt het als zoodanig bijeen, dan maakt ook de burgemeester
van buiten deel uit van de vergadering;
2e. de Buitenraad, gevormd door alle vroegere leden van den Binnenraad en de
nieuwe en oude rentmeesters, vandaar den naam Oud Raad;
3e. de zeven raadslieden als vertegenwoordigers der gilden, de zeven natien
geheeten.
De vergadering van deze drie soorten leden bij elkaar noemt men den Breeden
Raad, welke wordt gepresideerd door den burgemeester van buiten.
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gezamenlijke vergaderingen te beleggen, tenzij de Heer of Schout
en Schepenen hun daarvoor verlof geven. Doch dan mag over geen
andere zaken worden gesproken dan aan de orde zijn gesteld. Dit
natuurlijk om gevaarlijke samenscholingen te voorkomen. Wel is het
dekens en gezworenen van één ambacht toegestaan bijeenkomsten
te beleggen, bijv. voor het houden van een morgensprake, en ook
den bestuurderen van een natie is het toegestaan bijeen te komen
teniende een bespreking te houden, bijv. over hun onkosten in de
processie of andere interne gildeaangelegenheden. Voor
laatstgenoemde natievergaderingen is echter verlof noodig van
schepenen. Daarbij is het niet geoorloofd andere zaken ter tafel te
brengen, dan waartoe verlof gegeven is. Overtreding zal door den
Heer worden bestraft.
• Jaarlijks, omstreeks Verloren Maandag, hebben de zittende deken
en gezworenen van ieder ambacht een aanbeveling van acht (of zes)
personen in te dienen, uit welke voordracht schout en schepenen
één deken en drie (of twee) gezworenen kiezen, die daarna
beëedigd worden.
• Vrouwen hebben bij alle kwesties, welke tot oproer kunnen leiden
op den achtergrond te blijven en te zwijgen, anders zullen schout en
schepenen haar streng bestraffen. Dit verbod verraadt iets van de
wijze, waarop het bij het accijnsoproer in 1454 toeging.
• Indien er weer standjes en vechtpartijen binnen Bergen plaats
hebben, dienen de schutters aanstonds op het stadhuis te komen,
teniende schout, schepenen en wethouderen metterdaad bij te
staan. Slechts wanneer deze hun daartoe verlof verleenen, mogen
zij inrukken.
Nadat 16 Februari 1456 deze "Arbitrale Uuytsprake" is getroffen,
komen de zes gemachtigden 25 Februari voor schepenen met het
verzoek, dat deze de afspraak zullen voorzien van het grootzegel der
51
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stad. Die heeren vragen daarop den oud-schepenen om advies, deze
vinden het een mooie oplossing, wijl zij "dair inne niet dan alle deucht
bevonden en hadde." Wel laten ze voelen, dat ze betreuren er tevoren
niet in gekend te zijn doch bekennen tegelijk, dat zij niets beters
bereikt zouden hebben. Schepenen beloven den brief te bezegelen, als
de gilden "hoer slot ende slotel, dat hem ontvremt was in den tijde
doen men laatst in der stad kiste van den privilegiën ghegaen was''
teruggeven. Deze beloven dit. Ook deze passage laat iets weten over
de rumoerige gebeurtenissen, welke voorafgingen.
In deze "Arbitrale Uitspraak" behoudt de Kanselier van den Grooten
Raad van Brabant zich de bevoegdheid voor nadere interpretatie en
opheldering te geven van eventueele duistere punten, twijfelachtigheden en moeilijkheden, welke uit deze overeenkomst mochten
voortvloeien.
Schepenen maken van deze mogelijkheid gebruik om de bezegeling uit
te stellen, wijl ze sommige artikelen niet duidelijk genoeg achten.
Hierdoor ziet hertog Philips zich genoodzaakt eenige nadere
verklaringen te geven, wat 5 Augustus 1456 uitvoerig gebeurt. In het
kort komt de inhoud hierop neer:
• Voor raadsman komen ook oud-schepenen of oud-rentmeesters in
aanmerking, al zitten die als zoodanig reeds in den Buitenraad. Deze
beslissing is van belang, wijl sedert 1433 vertrouwensmannen der
gilden als rentmeesters optreden. De Kanselier beveelt in dit
verband den dekens en gezworenen, aan schout en schepenen een
voordracht over te reiken, welke in het belang is van Heer en Stad.
• De bedoeling der Arbitrale Uitspraak is, dat ieder raadsman de
meening van de eigen natie in den Breeden Raad brengt en niet
tevoren overleg pleegt met de andere raadslieden. De meening,
welke de raadsman overbrengt moet die zijn, welke de meerderheid
van stemmen verkreeg van de dekens en gezworenen van de gilden
zijner eigen natie en van géén andere.
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• In den Breeden Raad geven eerst Burgemeesters en Schepenen hun
oordeel, dan die van den Buitenraad, daarna pas de zeven
raadslieden. Bij meeningsverschil zal eerst gepoogd worden en
tusschenvoorstel te formuleeren en te doen aannemen. Lukt dit
niet, dan wordt een besluit genomen "metten meesten vervolge der
voirscreven persoonen."
• Op de vraag of een raadsman ook een punt op de agenda brengen
mag, om hierop een uitspraak te verkrijgen, stelt de Hertog op
advies van den Kanselier vast, dat alleen de Heer van Bergen of zijn
plaatsvervanger en Burgemeesters en Schepenen het recht hebben,
zaken, waarop deze het advies van den Buitenraad begeeren of
noodig hebben, ter tafel te brengen.Wel hebben de raadslieden het
recht zich voor een of andere kwestie tot den Heer, den Schout of
Burgemeesters en Schepenen te wenden, die de kwestie dan
zelfstandig beslissen of in den Breeden Raad brengen.
• Om de wijze van uitvoering te bepalen van een genomen besluit,
bijv. accijnsheffing e.a. verordeningen wordt de Breede Raad niet
bijeengeroepen. Heer, Schout, Burgemeesters en Schepenen maken
de ordonnanties, zij immers hebben verordenende bevoegdheid en
bepalen de straf voor overtredingen. Nogmaals laat de Kanselier
vastleggen, dat het verhoogen en verlagen van de accijnzen, het
aangaan van geldelijke verplichtingen door de stad, van welken aard
ook, waarvoor de poorters, vanwege het in de middeleeuwen
geldend représaillerecht, buiten de stad kunnen worden lastig
gevallen, tot de uitsluitende bevoegdheid van den Breeden Raad
behoort.
• Op de vraag of Heer, Schout, Burgemeesters en Schepenen nieuwe
werken mogen beginnen of giften doen, zonder toestemming van
de naties, is het antwoord, dat hun dit geoorloofd is als de stad er
financieel niet door bezwaard wordt. Kleine giften en geschenken
zijn altijd geoorloofd.
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• Ten slotte behoudt de Kanselier iedere interpretatie ook in dit stuk
aan zich.
Deze "Arbitrale Uitspraak" met interpretatie beheerscht nadien èn de
keuze van de Bergsche stadsbestuurders èn ieder belangrijk besluit
met financieele gevolgen tot 1795 toe. Wel wordt dan van deze, dan
van die zijde gepoogd een inbreuk op deze stedelijke grondwet te
maken, maar doorgaans lukt dit slecht. Voor de politieke zeggingsmacht der gilden, na 1433 gestegen, is 1456 beslist een stap achteruit.
***
Door ervaring geleerd legt de Heer in de "Arbitrale Uitspraak" vast, dat
bij opstootjes, brand e.d. de gezworen schutters van de Hand- en
Voetboog zich als zoodanig gekleed en gewapend naar het stadhuis
moeten spoeden om den magistraat den noodigen bijstand te geven.
Slechts dan mogen ze huiswaarts keeren, wanneer hun daartoe door
de stedelijke autoriteiten verlof wordt verleend.
Dit voorschrift maakt de gilden tot de lijfwacht van den Heer en den
Magistraat. Vrij zeker vond Jan metten Lippen "de Arbitrale Uitspraak"
als overeenkomst nog te eenzijdig, om voldoende zeker te zijn van de
schutters. Op hun beurt vinden verschillende hunner dien dienstplicht
weinig aanlokkelijk en ze probeeren op allerlei manieren, o.a. door een
veroordeeling, van het schutter-zijn af te komen. Dit leidt eerst tot een
ingrijpen van den Heer in September 1464, dat echter den geest van
het corps niet verbetert.121 Vandaar, dat heer Jan in Januari 1465 de
beide gilden eenvoudig ontbindt en 7 Januari daaraan volgend twee
nieuwe constitueert en met een vrijwel gelijke keure begiftigt.
Het aantal leden van Voet- en Handbooggilde bepaalt de Heer op 32,
die, met zorg uitgezocht, een eed afleggen, dat zij den Heer en den
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Magistraat getrouw zullen bijstaan.122 Belangrijk in politiek opzicht is
het verbod aan de schutters een morgensprake van hun ambacht bij te
wonen als de Heer, de Magistraat of hun Hoofdman hen terzelfder tijd
op een andere plaats ontbiedt. Wat de gehoorzaamheid aan den
Hoofdman zeggen wil, komt vrij duidelijk uit als we weten, dat
drossaard, schout en beide burgemeesters om beurten Hoofdman zijn
van deze gezworen schutterijen.
In 1482 wordt de lange serie artikelen der schutterskeure uitgebreid
met de bepaling, dat schutters, als zij eens schepenen zijn gekozen, na
hun aftreden "ledigganger" (schutter op nonactief) zullen zijn en
blijven. Bovendien mag géén schutter éénige morgensprake van zijn
ambacht meer bijwonen en er evenmin de functie van deken of
gezworene bij vervullen.123 Achter het uitvaardigen van deze
voorschriften meenen we uitdrukkelijk de persoonlijke opvatting van
Jan metten Lippen te mogen zoeken. Opvallend is al, dat de
schutterskeuren niet door den magistraat alleen, zooals bij de gilden
gebruikelijk is, maar door Heer en Magistraat samen worden gegeven.
Verder trekt het de aandacht, dat een jaar na den dood van Jan metten
Lippen een ordonnantie van drossaard, schout, burgemeesters en
schepenen, sommige artikelen soepeler maakt en bepaalde
aristocratische kenmerken als de weelderige kleeding, binnen zekere
grenzen houdt.124
Te oordeelen naar bepaalde bijkomstigheden zijn de gezworen
schutters overwegend oudere en gezeten poorters. Jongeren krijgen in
1456 een keure, welke als een vrije navolging van die der gezworen
122
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voetboogschutters mag gelden, echter zonder den politieken inslag en
meer op het vermaak ingesteld. Dit gilde heet "de schutterie van der
gebrokener pese, die men heet de schutterie van wulpe, met consente
van der scutteren van den ouden hantboge”.125 Naast deze schutters
van den jongen handboog is er dan het gilde van den jongen voetboog
of van den "pauvere"126 (dat al in 1413 bestaat), en dat der schermers
of wel "het gheselscape van den gulden van den croone van den
zweerde ter eere ende weirdicheyt des heiligen ingel Gods sinte
Michiele ende den zweirde der rechtveerdicheyt".127
***
Doortastend zijn de maatregelen van dezen Bergschen Heer, wanneer
het gaat om zaken van politiek en macht. Stoot hij op financieele
moeilijkheden, dan is overleg zijn wapen. Het geval ZandvlietBeirendrecht is er een voorbeeld van hoe hij op geld kan wachten en
bemiddeling aanvaardt om zijn rechten te innen. Als ‘grand seigneur’
ziet hij dan ook nog wel wat door de vingers. Vrij sterk komt dit tot
uiting in een Bergsch geval. Reeds in een stuk van 14 Februari 1365
bekent de stad jaarlijks den Heer 200 pond zwarten schuldig te zijn. 128
Door enkele voorrechten was dit bedrag eenigszins gestegen, maar de
last kan de stad niet zwaar gedrukt hebben, wijl nog tijdens Jans
bestuur de Bourgondiërs enkele malen maatregelen nemen, welke
leiden tot een devaluatie der oude geldswaarden. Echt slim probeert
de magistraat daar nog méér munt uit te slaan, dan voor de hand ligt.
Met het gevolg, dat de Heer merkt, er nog al véél aan te kort te komen.
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Handschrift van Jan metten Lippen
De tekst van deze kwitantie is op pag 682 weergegeven
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In 1468 bemiddelt Karel de Stoute in deze kwestie volgens een
uitspraak van den Hoogen Raad van Brabant en de stad vaart er wel bij.
De erfrente van 200 pond zwarten (Tournois) en 9 pond oude grooten
zal de stad voortaan voldoen, volgens den koers door den Hertog
vastgesteld, nl. voor elk pond zwarte 15 oude grooten en voor elke
oude groote 5 gr. 1 engels Brab. Heer Jan zegt tevreden te zijn als hem
volgens dien koers wordt bijbetaald, wat hij de laatste drie jaar
tekortkwam. De rest scheldt hij kwijt.129
***
In de Hanzerecesse komt de mededeeling voor, dat Jan II van Glymes
in de jaren na 1452 niet zoo erg in de gunst staat bij den Hertog. Dit is
niet in overeenstemming met de gebeurtenissen rond de Arbitrale
Uitspraak en evenmin met andere feiten.
Zoo vertegenwoordigt hij met den graaf van Nassau en den bisschop
van Toul van 16-24 Maart 1454 den hertog op een conferentie te
Mainz, waar de aanspraken van Ladislaus van Hongarije en Bohemen
op het hertogdom Luxemburg behandeld worden.131
Als na enkele jaren het feest van den Fazanteneed niet meer dan een
kostelijk vuurwerk blijkt te zijn geweest, roept paus Pius II in 1459 de
Christenvorsten op voor een bijeenkomst te Mantua, om maatregelen
te beramen voor een Kruistocht tegen de Turken. Slechts weinigen
geven aan dien oproep gehoor, maar de Bourgondiër zendt een
schitterenden stoet onder leiding van hertog Jan van Kleef en Jan van
Bergen. Deze ambassadeurs trekken midden Augustus 1459 met een
pralend-Bourgondischen stoet, waaronder 400 paarden, Mantua
binnen. De politieke knepen van Jan van Kleef bleven echter ver onder
het peil van dit uiterlijk vertoon en het blijkt al spoedig, dat er voor de
130
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plannen van den Paus van de zijde van Bourgondië weinig valt te
verwachten. Het gezantschap keert 10 September terug, na voor de
Hongaren een hulp van 2000 ruiters en 4000 voetknechten te hebben
beloofd.132
Den 14en Augustus 1461 bevindt Jan zich met zijn broer Philips van
Grimbergen te Reims in het groote en rijke gevolg van Philips van
Bourgondië en diens zoon, bij de kroning van Lodewijk XI tot koning
van Frankrijk.133
Niet alleen uit deze eervolle onderscheidingen blijkt, dat de Hertog den
Bergschen Heer wel degelijk in de rekening heeft. Hiervoor zijn nog
andere goede bewijzen. Hertog Philips handhaaft en eerbiedigt de
rechten, welke in 1428 aan de Bergsche vrije jaarmarkt waren verleend,
tegenover de eigen hertogelijke rechten. Op de Koudemarkt van 1459
te Bergen op Zoom had hij nl. op wol en andere waren van de
kooplieden van New-Castle beslag laten leggen, wijl ze den
verschuldigden tol niet hadden betaald en zich ook aan andere
verplichtingen hadden onttrokken. De kooplieden doen hierop het
aanbod het tolgeld alsmede een boete te betalen, vragen genade voor
recht te laten gaan en verzoeken teruggave hunner goederen. Heer Jan
ondersteunt dit verzoek met een vertoog, waarin hij den Hertog onder
het oog brengt, dat diens optreden veel afbreuk zal doen aan den
handel op de vrije markten zijner stad, wijl de kooplieden van NewCastle haar voortaan zouden mijden. Dit motief maakt indruk, want
Philips heft 14 Februari 1460 het bes1ag op en verklaart bovendien,
dat bij het arrest niet de bedoeling voorzat de vrijheid der Bergsche
markten te beknotten of de kooplieden te belemmeren in hun
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handelsverkeer aldaar.134 Met deze uitspraak ontvingen de oude
rechten nog eens een plechtige bevestiging.
Een tweede bewijs vormt de ratificatie, welke de Hertog 3 Juni 1459
verleent, met bevel tot registratie in het Leenboek van Brabant, van de
scheiding en deeling van het condominium der Heeren van Breda en
Bergen. Eigenmachtig verdeelden deze in 1458 het gebied, waarover
zij sedert 1291 gezamenlijk het bestuur voerden en de inkomsten
genoten. Gastel, Oudenbosch, Nieuwenbosch, Hoeven komen
daardoor voorgoed en uitsluitend onder Bergen op Zoom, terwijl
Steenbergen, Roosendaal en een gedeelte van Wouw aan Breda
komen. Voor Steenbergen, dat een dochterstad was van Bergen op
Zoom, komt hierbij uitdrukkelijk de bepaling, dat het "te Breda huer
hooft van allen zaken ende gedingen voir hen comende, voirdan zullen
halen." Onder Steenbergen zouden de gorsen van Cromwiel,
Govertshoek en van den Ever "metten slijke ende aenwasse dairaen
liggende", aan den Heer van Bergen blijven als zijn domein.135 Voor de
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domeinen, welker opbrengst het standvastige inkomen van den Heer
uitmaken, wordt met zorg gewaakt.
Een belangrijk domein vormen de molens. De rekeningen kennen er in
dezen tijd te Bergen op Zoom wel vijf. Gelijk we reeds zagen, werden
ze verpacht en om bepaalde misbruiken tegen te gaan is de stad in de
15e eeuw meestal pachter. Behalve deze inkomsten heft de Heer op
de molens nog het lepelrecht van het te malen koren. De molenaars
mogen bovendien hun molster (maalgeld) nemen, een bron voor
misbruiken, welke het voorrecht van 1419 reeds met zware
geldboeten bestrijdt. Maar veel hielp dat niet, want bij het belangrijk
privilege, dat Heer Jan in 1461 verleent136, krijgt de stad het recht een
balans op den molen te plaatsen, om graan en meel voor en na door
een beëedigd ‘meter’ te wegen.137 De molenaar zal niet meer dan 1/16
van het gewicht als "molster" mogen nemen. Indien dit voorschrift nog
niet helpt worden andere voorzieningen van Drossaard, Schout, Burgemeesters en Schepenen in uitzicht gesteld om de poorters voor
oneerlijkheid te bewaren. Bovendien krijgen Schout en Schepenen het
recht de molenaars te straffen voor eventueele misbruiken, met name
het vermengen van koren en meel met minderwaardige kwaliteiten.
Hetzelfde privilege verwijdt de vrijheid der Donderdagsche weekmarkt,
waarover de keuren van 1314 reeds spreken. Voortaan zal de vrijheid
duren van 's Woendags tien uur voormiddag tot Vrijdag twee uur
namiddag en gedurenden bijna tweemaal 24 uur dezelfde zijn als
tijdens de jaarmarkten, echter niet voor "vrede te gevene ende te
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nemene", d.w.z. het stadsrecht, de gewone toestand van
rechtszekerheid, blijft gelden, en niet het straffe en strenge marktrecht.
De langere duur van de wekelijksche marktvrijheid maakt het mogelijk,
dat voortaan de heele heeriijkheid van deze weekmarkt gebruik maakt
en dit is een belangrijk voordeel. Behalve levensmiddelen, waarvoor de
weekmarkt allereerst dient, opent dit aan niet-poorters de
mogelijkheid handwerksartikelen van buiten de stad op de weekmarkt
ten verkoop aan te bieden. Onregelmatigheden door de bezoekers
begaan zullen verder gewoon worden berecht. De mogelijkheden,
welke dit voorrecht opent voor de stad, zijn in de volgende decennia
wel overvloedig uitgebuit: er was -dank zij Jan metten Lippen - geen
bloeiender weekmarkt in héél West-Brabant .
Hetzelfde jaar (12 Maart 1461) was de Noordpolder ter bedijking
uitgegeven138 en dit schiep eenige moeilijkheden. Aangaande dit
Noordland en het gebied tusschen de Steenbergsche poort en den
Roesselberg (Rozenberg (Rijsselberg?)), wat overeenkomt met de
huidige Noordgeest, stelt de Heer in hetzelfde privilege vast, dat zich
dáár geen bakkers of brouwers mogen vestigen en evenmin dranken
worden getapt, tenzij ze dezelfde accijnzen betalen als hun
vakgenooten in de stad, terwijl ze ook verder dezelfde bepalingen (bijv.
der gilden) dienen te onderhouden als hun broeders binnen de muren.
Concurrentie in de onmiddellijke nabijheid van de stad is hiermee wel
afgesneden.
Ook in dit privilege komen de Lombarden of tafelhouders, in een
handelsstad onmisbaar, weer op het tooneel. In 1419 waren hun
voorrechten al beknot. Heer Jan bepaalt, dat zij voortaan van 1 pond
Brab. niet meer dan 2½ groot Brab. per week interest zullen mogen
nemen en zoo navenant voor andere bedragen. Deze bepaling zou per
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1 December 1464 ingaan. Een pond Brab. is 240 grooten. Een jaar
interest komt dus neer op 130 grooten, wat meer dan 50 % rente
uitmaakt. Echte woeker dus en zoo ook door den Heer aangevoeld. Om
hun bedrijf uit te mogen oefenen betalen de Lombarden den Heer een
zekere vergoeding, dus verantwoordt de rentmeester: "van den
lombarden, wonende bynnen de stadt van Berghen, die alle jare
sculdigh sijn, den Heer van Bergen, van haren censuren verschinende
prima Decembris 200 Rijnsche guldenen .... " De Heer kan dit geld
echter niet aannemen, "want mijn lieven Heer onderwesen is bij sijn
biechtvaders, dat hij des niet doen en mach sonder zijn siele te
belastenen", waarom "mijn lieve Heer van Berghen (het) gegheven
heeft der fabriken der kerken van Berghen." Daarmee kreeg het
zondige geld wel een goede bestemming.
Moeten we het privilege van 1461 waardeeren, dan zouden we zeggen,
dat het de positie en het aanzien der stad vergroot; voortaan zal het
stadsbestuur, speciaal Schout en Schepenen, beter paal en perk
kunnen stellen aan de misbruiken van molenaars en Lombarden, de
weekmarkt méér bezocht zien en onder den rook der stad geen
ontduikers der stedelijke accijnzen meer hoeven te dulden.
Kort daarna vermeerdert Jan het aanzien van schepenen aanmerkelijk.
Hij staat nl. 4 Juni 1463 aan schepenen toe “kennissen (te) ontfangen
en te nemen van erfrenten, lijftochtrenten, pachtingen off huyren" e.a.
lasten, in één woord de vrijwillige rechtspraak uit te oefenen door het
geheele land van Bergen (buiten de vierschaar van de stad).139 Zij zullen
"schepenbrieven" mogen maken op dezelfde manier als zij "kennisse
nemen" van "statsschulden en van geloften" binnen de stad.
De inhoud dezer schepenkennissen verklaart de Heer onaantastbaar.
Voor transacties betreffende grondbezit, geldt deze regeling echter
139
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niet, uitgezonderd wordt nl. "eeniger erffelicheit te verthyenne
(vervreemden) sullen die bliven staende totten lantrechte van den
vierscharen dair dat behoirt". Echter slechts tot het tijdstip "dat de
andere goede steden in Brabant ende sonderlinge de stadt van
Antwerpen" deze bevoegdheid (hen nu onlangs door den Hertog
afgenomen) opnieuw verwerven. De Bergsche schepenprotocollen
krijgen sedert 1463 de waarde van notariële protocollen, ook voor
zaken buiten de stad. Het is daarom, dat deze registers van zoo groote
waarde zijn.

2 Vrouw en kinderen 140
Jans gezinsleven is maar kwalijk te reconstrueeren. De uiterlijke feiten
zijn echter merkwaardig genoeg om te worden geschetst en allen
tezamen geven eenig idee van 's Heeren omgeving.
"Int iaer ons Heren XIIIIc ende LXV opten XVen dach is (in) April is
overleden die edele my vrouwe van Bergen, vrouwe Margriete van
Seysenmons saligher memorien, principael fundatrix ons Godshuijs",
zegt het bewaarde deel der kroniek van het Margrieten convent.' Deze
beproeving overviel den echtgenoot na de geboorte van het dertiende
kind (15 April 1465). Bijna ieder jaar van hun huwelijk zat de speelman
op het dak. Omdat de Domeinrek. tusschen 1450 en '60 ontbreken,
hooren we er niet veel over, alleen zien we de eerste kinderen met
christelijk inzicht verbeid en in dank aanvaard: "Gheertruydt Dankaerts,
bidderse te Bergen, gegeven XVIII dage in Augusto anno XLVI voir
heuren arbeit, dat si in de maent van Merte anno XLVI voir Paesscen
ende in de maent van Augusto anno LXVI gebeden heeft tot 2 van
mijns jonckeren kinderen tot hueren kerstenheide, huer gegeven te
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ontbieden van mijn jouffrouwen van eenen clinckaert, qui valet 3 scell.
6 den. gr."
"den heiligen cruyse te Berghen gheoffert in de maent van Augusto
anno XLVI doen mijn jouffrouw gelegen was 1 guill. scilt. valet 5 scell.
gr. - opten XXen dach van Augusto om 1 misse heer Willemse Kervinc
gegeven 6 gr."141
Bij deze kinderen uit zijn huwelijk met Margaretha is het niet gebleven,
want Jan heeft de populaire reputatie de vader te zijn van een vijftigtal
kinderen. Buiten de wettige moeten er zeker een twintigtal buitenechtelijke kinderen van hem voorkomen. Zij zijn verwekt zoowel
tijdens zijn huwelijk als daarna. Met dit gedrag toont hij zich volkomen
een kind van zijn tijd, die weinig eerbied toont voor de vrouw.
Wat literatuur en poëzie dan over de vrouw zeggen is erg
geringschattend, giftig zelfs:
"il est vérité sans doubtance:
femme n' a point de conscience
vers ce qu'el hait ou qu'el ame .... "

En wat de verhouding tusschen de beide geslachten betreft predikt
Jean de Meung sexueel communisme:
“ Toutes pour tous et tous pour toutes,
Chasquune pour chascun commune et chascun pour chasqune”.

De ongegeneerde wensch en lust het jongemeisje zoo spoedig mogelijk
haar eer te ontrooven, leidden tot een verlaging van de vrouw. De
vrouw is een roos, die geplukt moet worden, luidt de dubbelzinnige
beeldspraak. Het gevaar was dan ook zeer groot, dat voor velen de
vrouw slechts diende ter bevrediging van geslachtelijk genot en voorts
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als voedster en bewaarster der kinderen en niet als rechtmatig,
zedelijk en geestelijk gelijkstaande gade.142
Deze opvattingen waren gemeengoed en vooral de adel ging in dit
opzicht zeer ver. Een symptoom van deze geringschatting der vrouw
mogen we zien in het ontbreken van ieder vrouwelijk element in de
miniaturen van den Bourgondischen tijd. De uitzonderingen zijn
teekenend voor de opdrachtgevers.143
Jan metten Lippen leefde ook bijna geheel naar deze opvatting. Bijna,
want Margaretha is wel op hetzelfde plan erkend. Bij afwezigheid van
den gemaal zien we de Bergsche Vrouwe zelfstandig boden uitzenden.
Zelfstandig geeft ze "Nyclaes van Stapele goutsmit te Bergen" opdracht,
allerlei gouden en zilveren sieraden te leveren als knoppen, gespen,
ceintuur- en gordelversieringen, ofschoon ze tevoren door den
echtgenoot rijk bedacht is met geschenken: een gouden keten met
dito hart, gouden ringen waar onder een met robijn en een "tafel van
dyamanten" (broche?).144
Treffender blijkt haar gelijkwaardigheid uit het feit, dat zij 12
September 1461 met haar echtgenoot - maar als gevolg van haar stellig
aandringen - van den bisschop Lodewijk van Bourbon verkrijgt, dat een
reeds bestaand klooster van Grauwzusters (vanwege de grijze kleeding)
van de Congregatie van Zepperen, ingericht wordt voor zusters
Franciscanessen Penitenten, bijgenaamd "Witte Dames", zooals men
die te Hasselt kende en dit o145nder den naam van "sint Margriete int
dal van Josaphat." Voorwaarde is, dat een kapel zal worden
bijgebouwd en het klooster behoorlijk ingericht met slaapzaal, refter,
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etc. Hiervoor heeft Margaretha de middelen verstrekt.146 Reeds 29
September komen zeven zusters uit Hasselt over. Zij maken de reis in
een overdekten wagen en Kapittel en stadsbestuur halen haar
feestelijk in. In 1464 verzoeken ze in haar onderhoud te mogen
voorzien door het weven van linnen stoffen, wat gereedelijk wordt
toegestaan.
Nadat zijn gemalin dus was voorgegaan, stelt Jan een pendant van
deze daad door de oprichting van het klooster der Minderbroeders
Observanten (1462).147 Deze stichting houdt wel verband met de
voorgaande. Bij de oprichting hadden de zusters als Franciscanessen
een Minderbroeder als rector en deze heeft de bevoegde instanties
stellig bewerkt ook over te gaan tot de inrichting van een
mannenklooster, wat voor het geestelijk leven der stad van vrij groote
beteekenis is geweest.
Nu de kinderen. De levensgeschiedenis van enkele hunner is tegelijk
een stuk historie van de jaren tusschen 1460 en 1485.
1 Isabella, geboren 6 Maart 1445.148 Haar naam herinnert aan de
stammoeder van het geslacht. Reeds in 1455 brengt haar
moeder haar naar het klooster der Kanunnikessen van den H.
Augustinus, genaamd "Bethaniën", buiten de muren van
Mechelen. De voorkeur van de familie voor dit klooster mogen
we wel zoeken in het feit, dat het in 1422 werd gesticht door
146
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verwijzen verder niet meer naar deze bronnen.
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Isabella's oud-tante Maria, dochter van Hendrik II van
Boutershem, weduwe van Willem, heer van Petershem, die
hiervoor het hof van dien naam te Mechelen afstond.149
Ysabeelken, gelijk de bronnen haar noemen, legt 13 Juni 1462
haar geloften af. Bij gelegenheid van deze professie schenkt haar
vader het klooster 200 Rijnsguldens om hiervoor een lijfrente te
koopen van 20 Rijnsguldens 's jaars.150 Bovendien krijgt dit
klooster jaarlijks een uitkeering.151
In 1482 kiezen de kloosterzusters haar tot priorin, in welke
hoedanigheid ze de bijzondere gunst en vriendschap geniet van
Margaretha van York, weduwe van Karel den Stouten152 bij wie,
naar uit allerlei kleinigheden blijkt, de Bergsche Glymes zeer in
aanzien staan.
Tegen dat vader Jan zijn zeventigsten verjaardag gaat vieren
belooft het klooster jaarlijks vier missen op te dragen: één voor
Heer Jan op zijn verjaardag, één voor Isabella op haar
professiedag en twee requiem-missen voor Margaretha haar
overleden moeder en zuster Helena, de overleden zuster. Voor
de eerste twee zullen na hun overlijden eveneens jaargetijden
worden gezongen.153 Wanneer ze later een beroep op Bergen
doet, laat men haar daar niet in den steek. Volgens de rek.
1497/98 is "gegeven mijnre vrouwen van Betanien, zuster onss
liefs (toenmaligen) heeren van Bergen in behulpe van hueren
149
150
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Dr. J. Loenen, Gesch. v. Mechelen, 1926 p. 360. Zie voor Maria onder hfst. l.
Cartulaire fol. 78 verso, 80 verso en 81 recto, d.d. 29Mei1462, 21 Jan. 1463, 4
Febr. 1463. Zie ook Domeinrek. 1470/71.
D.R. 1470/71.
Wekelijks berigt voor de provincie van Mechelen voor het jaar 1787,
Mechelen bij J. P. van der Elst, p. 45, die ze waarschijnlijk ontleende aan de
Cronijke van Mechelen van proost Azevedo.
Cartulaire fol. 81 recto.
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godshuuse, vijftich croonen te 6 sc. tstuck gerekent, vid. tsamen
15 pond Brab."154 Zij overlijdt in den zomer van 1503.155
2 Maria, geb. 11 Augustus 1446, neemt op zestienjarigen leeftijd den
sluier aan "tot Ghend in sente Clairen clooster.156 Tevoren was ze
eenigen tijd hofdame bij Karel den Stouten te Gorinchem
geweest.Erg weelderig was het in het Gentsche klooster niet: in
1490 wordt door de stad "vitalie (victualie) den godshuyse
voirscreven gesonden in huerer groter noot ende armoeden" ter
waarde van 4 pond 10 scell.157 Op aandrang van haar broer
besluit de domeinraad 15 September 1495 jaarlijks tot
onderhoud van het klooster te zenden "een goede tonne harincx,
een tonne botters van alderbesten, een hondert stocvisch van den
alderbesten, item een vierendeel saffraan, item 3 pond grainen
(zaad?), item l pond nooten mutscaden, item 20 pond
amandelen."158
3 Philips, geb. 27 December 1447. De abt van de St. Michielsabdij
verricht den doop van dezen oudsten zoon, waarover hertog
Philips van Bourgondië met hertog Jan van Kleef, de Vrouwe van
Walhain en andere voorname adellijke personen als peter en
meter staan. Wanneer de Bourgondische hertog in de eerste
dagen van het jaar 1448 van Wouw, de eigenlijke woonplaats der
Glymes, vóór zijn afreis, naar Bergen komt, vergezeld van de
jonkvrouw van Gelder, de heeren van Montigny, Beni, Croy,
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S.R. 1498/99, fol. 92 recto.
G. Juten, Oud-Bergen, p. 159.
O.B. p. 159.
S.R. 1490/91. fol. 86 verso.
Resolut. domeinraad 1494-98, Alg. R.A. 's-Hage, C. v. Breda nr. 250 fol. 8 verso.
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Ternaut en den graaf van Stampers, ontsteekt de stad een
feestelijke verlichting van 900 fakkels.159
Eenmaal strijdbaar man, bevindt hij zich met zijn vader onder de
troepen van Karel den Stouten als deze in 1468 de onderdanen
van bisschop Lodewijk van Bourbon wil bestraffen. Maar die
onderneming valt niet mee: de Luikenaars bezorgen hun tegenstanders een verrassing te Tongeren, waarbij vele van Karels en
Lodewijks mannen den dood vinden, maar "ontquammer vele,
die met groter listicheden halfnaect ontvloden, als here Jan van
Bergen aen Zoom ende meer andere."160 Bij wel géén andere
gebeurtenis dan deze kan Philips in krijgsgevangenschap zijn
geraakt, waarvoor de stad in twee termijnen 300 pond grooten
Vlaams bij het rantsoengeld legt, dat met de Koudemarkt van
1470 geheel moet zijn gekweten.161 Ook Wouw draagt bij162 en,
heel treffend, eveneens het stamland Glymes.163
In het zelfde najaar schenkt heer Jan zijn zoon "eenige juweelen
van silver, goude ende gesteente" met name vier zilveren potten,
twee vergulde kroezen, een vergulde cup, twee zilveren waterbekkens, een vergulde waterpot en nog een gouden halsketen
159

S.R. 1447/48 fol. 9 verso: "ende den selven noch gegeven van 900 torcken, die
verbrant waren doen mijn genadigen heer de Hertoghe hier was ... "
fol. 13 recto: "item, 5 daghen in Januario ghescenct onsen ghenadighen heer den
Hertoghe 2 amen wiins ... ''
fol. 33 verso: "ende ghegeven bij burgemeysteren ende scepenen Heynen ons
jonckeren camerlinc, die de bootscap brochte van onsen jonghen heer, die
gheboren was, te drincghelde 2 philipsche schilden."
160
Van Brabant die excellente Cronike. Antwerpen bi mi Jan van
Doesborch.M .CCCCC.XXX in Januario -Hoe dat die Lukenaers vinghen here
Lodewijc van Bourbon haren bisschop; ook R. 390 - fol. 23 recto. 3 Febr. 1468.
161
R .390. los blad b11 fol. 26 recto en S.R. 1470/71. fol. 41 verso
162
DR. 1472/73.
163
ln de Rek. der Domeinen van Glymes 1469/70, G. A. B.o.Zoom, bevindt zich de
lijst met de bijdragen der onderdanen.
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met diamanten, robijnen en paarlen bezet, om deze voor
hetzelfde doel te verpanden. 164
Voor den strijd, welke in 1470 dreigt te ontbranden tusschen
Karel den Stouten en Lodewijk XI, beloven de Brabantsche
steden haren hertog de noodige ruiters te leveren. Bergen ziet
zich getaxeerd op "4 glavien."165 Hun uitrusting vertrouwt de
stad toe aan den Heer, dien zij hiervoor de noodige contanten
schenkt. Deze was 8 Januari 1470 al naar het leger afgereisd.166
Jonker Philips rukt met deze vier ruiterafdeelingen uit. Omdat hij
niet over reservepaarden beschikt, schenkt de stad hem een
hengst.167
In den loop van 1472/73 verblijft Philips te Abbéville168,
Zierikzee169 en te Dôle170 in Bourgondië. Jan de Pottere, één der
beste bereden stadsboden, brengt hem daar brieven. Deze
hebben niet altijd een zakelijken inhoud, het zijn bewijzen van
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R. 390 fol. 41 recto. Waarschijnlijk de "halsband", die volgens de Domeinrek.
in 1472/73 wordt gelost.
S.R. 1470/71. fol. 41 verso. Een lans is zeven man, nl. de chef met drie
boogschutters te paard en 3 manschappen te voet (een kolvenier, een
boogschutter en een piekenier). Bovendien beschikt de aanvoerder over een
messenmaker en een page, die hij zelf moet betalen.. Vanaf 1477 heeft een
lans 2 boogschutters te paard en 4 man te voet, nl. 2 kolveniers en twee
piekeniers. Zie Lt Gen. Baron Guillaume, Histoire des bandes d'Ordonnance des
Pays-Bas. Brux. 1873 p. 7.
D.R. 1470/71.
S.R. 1470/71. fol. 42 recto.
S.R. 1472/73, fol. 17 verso (November '72).
S.R. 1472/73, fol. 19 recto (Februari '73).
D.R. 1473/74. C. v. Br. nr. 335.
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medeleven, met de vraag dezen bode te zeggen, waarmee de
stad hem en zijn broer Jan van Walhain van dienst kan zijn.171
Het antwoord verraden de stadsrekeningen "mits swaren lasten,
die hij gehadt heeft ende om sonderlingen arbeydt dien hij in der
stad saken tot veel stonden gedaen heeft" schenkt Bergen hem
75 pond gr. Brab.172
Wanneer het Gulden Vlies in de eerste Meidagen van 1473 te
Valenciennes zijn feest houdt, dragen heer Jan en zijn oudsten
zoon het noodige ter opluistering daarvan bij, ofschoon Jan
metten Lippen blijkbaar nooit tot lid van het Gulden Vlies is
uitverkoren.
Philips is 9 Mei onder de deelnemers aan de tournooien en
carroussels, zijn vader neemt op 11 Mei deel aan het groot
tournooi dat met twaalf tegen twaalf ridders wordt gestreden.
In den namiddag van dien dag vertrekt de hertog naar Maastricht
met het voornemen de Gelderschen te onderwerpen.173
Alvorens Philips in 1473 zich opmaakt om, vergezeld van zijn
jongeren broer Jan van Walhain, den hertog op diens tocht naar
Gelderland te volgen, overweegt de magistraat de bijzondere
diensten "die hij te meer stonden ter stad liefden ende in oirbore
de stad, sunderlinge den jairmercten aengaende gedaen ende
gesolliciteert heeft" en geeft hem weer een paard ten
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Zoo'n brief bijv. in R. 390. fol. 73 recto, te dateeren tusschen 26/30 Juni 1472,
blijkens S.R. 1472/73. welke op fol. 16 verso zegt: "der stad bode Janne de
Pottere oic in Junio uutgesonden met brieven tot onss liefs heeren van
Berghen kinderen int here, ende was ute met eenen peerde 27 daghen, hadde
sdaighs 7 stuvers maict 2 pond 16 scell. 9 den. Brab."
S.R. 1472/73, fol. 39 recto.
Henri d'Outreman. Histoire de Valenciennes, p. 176-179 aangehaald bij de
Reiffenberg, Histoire de l'Ordre de la Toison d'Or, p.87.
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geschenke.174 De belangstelling van den oudsten zoon richt zich
dus niet alleen op he oorlogstooneel, maar evenals die van zijn
vader, óók op de welvaart van Bergen.
In den loop van 1474 worden in Bergen eerst één en later nog
twee wagens uitgerust, ieder met vier paarden bespannen en
bemand met zes piekeniers en vier pioniers, die eerst naar
Zutfen of Venlo trekken.175 Kort daarna komen daar nog een
negental manschappen bij, waarvan de natiën (groepen van
gilden) er zeven betalen. Een vierde wagen, vroeger op dezelfde
wijze uitgerust en bemand staat geheel ten dienste van jonker
Philips.176 Zelf vindt men dezen spoedig in Nijmegen.177
Aanvankelijk behoort het in 1473 nl. tot zijn taak het
onderworpen Gelre voor Karel den Stouten in bezit te nemen en
rustig te houden.178
Hetzelfde jaar heeft er te Trier een samenkomst plaats van keizer
Frederik en diens zoon aartshertog Maximiliaan met Karel den
Stouten, die daar verschillende belangrijke zaken bespreken.
Met name lijkt het er op of de wensch van Karel, koning van
Bourgondië te worden, verwezenlijkt gaat worden. Dus
organiseert de rijke Bourgondiër voor den berooiden keizer
allerlei grootsche feesten. Zoo belegt hij begin October een
maaltijd van overweldigende pracht. Er waren zooveel gasten,
dat drie hoofdtafels en 15 andere moesten worden opgericht. De
maaltijd zelf bestond uit drie gangen van 42 spijzen, terwijl alleen
zilveren en gouden tafelgerei werd gebruikt.
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S.R. 1473/74 fol. 47 verso.
S.R. 1474/75. fol. 84 verso e.v. en 1475/76, fol. 134 verso e.v. (Juni).
S.R. 1473/74, fol. 47 verso en 1475/'76 fol. 134 verso.
S.R. 1473/74, fol. 22 recto (Juli).
Guillaume, Histoire des bandes d'Ordonnance p. 26.
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Vrijdags daarna (8 October 1473) organiseeren de vrienden van
den keizer een steekspel en in den namiddag geven de Bourgondiërs een schermutseling te velde ten beste. Gekleed in lichte
harnassen en gewapend met zwaarden en lansen verschijnen
daartoe op het Campus Martius te Trier dertien paar
Bourgondische edelen. Zij worden in twee rotten verdeeld.
Hoofdman der eerste rotte is Graaf Ruprecht (Hubrecht van
Nassau), onder zijn twaalf medestrijders bevindt zich Philips van
Bergen. De andere rotte heeft als aanvoerder Jan, heer van
Bergen, en onder drens medestrijders bevindt zich zijn zoon Jan
van Walhain.
Deze twee ruitergroepen stellen zich tegenover elkaar op en
rijden op elkaar in tot de lansen breken. Dan komt het tot een
gevecht op het zwaard, waarbij, hoewel men uit scherts vecht,
toch paarden en manschappen gewond worden en slechts
weinig zwaarden en spiesen heel blijven. Als deze schermutseling
bijna een uur heeft geduurd, geeft de hertog het sein voor het
einde. Dan reiken de tegenstanders elkaar de hand en twee aan
twee treden ze met ontbloot hoofd voor den keizer en de andere
vorsten op de tribune. Daar knielen zij neer, buigen diep en
stellen zich daarna weer op hun plaats in slagorde op.179
Vanaf dezen tijd dateert wel de nadere kennismaking van Maximiliaan met den Heer en de jonkers van Bergen, welke later tot
een zekere vriendschap uitgroeit.
Niettegenstaande de keizer den hertog zulke mooie vooruitzichten had geopend en Karel hem had probeeren te winnen met
zijn grootsche feesten, ontglipt op het laatste moment de
koningskroon nog aan den Bourgondiër. Zijn vijanden sluiten
179

J. Chmel, Actenstücke und Briefe zur Geschichte des Hauses Habsburgs im
Zeitalter Maximilian's l, t I p. LXV.
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zelfs in Maart 1474 een behoorlijke alliantie, om Karel in zijn
veroveringsplannen te stuiten. In den Elzas komt het nu tot een
opstand.
Hierop bedenkt Karel het plan het aartsbisdom Keulen te
veroveren. Hij verzamelt daarvoor troepen180 en vandaar, dat er
regelmatig te Bergen boden van den Heer en den Hertog
aankomen met een bepaalde boodschap181, welke stellig
verband houdt met de uitrusting van die wagens.
Deze legertreinwagens waren in Gelre, speciaal in Venlo, goed
opgesteld voor den komenden aanval. Kort daarna treffen we
jonker Philips te Maastricht182, vanwaar hij optrekt naar Neuss.
In plaats van den heer van Montsorel voert hij dan het bevel over
honderd lansen.183
Tijdens het beleg van Neuss184 lijkt het er spoedig op, dat Karel
de Stoute zelf zal ingesloten worden. Alle steden in het Rijnland
hebben nl. tegen het einde van 1474 langzamerhand partij tegen
Karel gekozen. Alleen de stad Linz maakt hierop een uitzondering.
Zij wordt nu in Januari 1475 zoodanig in het nauw gebracht, dat
Karel genoodzaakt is troepen tot haar versterking te zenden. Met
deze taak belast hij de benden van ordonnancie onder Olivier de
la Marche en Philips van Glymes. Hun hulp kan evenwel den val
van Linz niet voorkomen, dat spoedig zijn poorten voor de
soldaten van den keizer opent.185 Tijdens de belegering van
Neuss krijgt Philips ook den ridderslag.186
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P. Blok. Geschied. v. het Nederl. Volk, I, p. 464.
S.R. 1473/74. fol. 50 verso.
S.R. 1474/75, fol. 74 recto.
Guillaume a.w. p. 14. Een compagnie bestaat uit 10 groepen van 10 lansen, in
totaal soms 1200, soms 1500 man, t.a.p. p. 7.
Dit beleg duurt 10 mnd., het eindigt 28 Mei 1475.
Guillaume a.w. p. 35 en verder S.R. 1474/75, fol. 76 verso.
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Hoofd en hart der Bergsche schepenen zijn gedurende de
spannende dagen van het beleg bij de strijders, men zendt
Philips en zijn broer Jan brieven, geld (honderd leeuwen)187 en op
Pinkster-Maandag, “alsmen meynde, dat onse genadigen Heer
strijt soude hebben gehadt tegens den Keyser, was gesconcken
den beslotenen nonnen alhier, omdat zij devotelicker bidden
souden, 6 gelten Rijns wijns."188
Echter het beleg van Neuss mislukt jammerlijk. Den 13en Juli
1475 komt "heer Philips van Bergen .... tsavonts .... gereden van
Nuyssche ende burgemeesters ende scepenen met hem teerden
tot Abrahams in het Paradijs", nadat zij daags tevoren zijn broer
Jan van Walhain op dezelfde wijze onthaalden.189 Hij overlijdt
echter 25 November 1475190 aan de bekomen verwondingen.191
Met een grootschen stoet draagt men hem ten grave. Twaalf
arme mannen in zwartlaken rouwmantels, ieder met een
brandende toorts in de hand, gaan het stoffelijke overschot van
"Janne Deeuwen in Februario van derstadwegen uutgesonden als bode met brieven
tot Nuyssche aen onsen liefs heren van Berghen sonen. dairomme hij ure was.
overmits dat mijn joncker van Berghen te Linschwairts was.
186
S.R. l 479/80, fol. 47 verso. "noch betailt van den 600 Rijnssche guldenen, die
ijlen heer Philipse van Bergen saliger memorien warren geconsenteert tot
zijnen ridderscap, als outste zoen, binnen 3 jaeren te betalen, dairaf de twee
jairen zijn betailt ende alsoe hier voir t derde jair ende leste 50 pond gr. Brab."
187
S.R. 1475/76, fol. 149 verso.
188
S.R. 1475/76, fol. 124 recto.
189
S.R. 1475/76. fol. 124 recto.
190
“des anderen daichs na sinte Cathelinen dach was gedaen in der kerken tot
Berghen tjaergetijde van heer Philips van Berghen, mijns liefs Heren outste
sone saligher gedachten, voer distribucie in den choer voer wasch, luydene
ende des daeraen cleeft, betaelt 22 scell. 6 den Brab." D.R. 1480/81. C. v. Br.,
nr. 336.
191
Zie zijn grafschrift in Tax. V. p. 68, waaruit ook blijkt, dat hij in Lotharingen het
bevel had gevoerd over 100 glavien of ruiterafdeelingen.
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den jeugdigen doode vooraf. Daarachter volgen Heer Jan, de
familie, de heele magistraat, de ambtenaren, de twee laatste
groepen op stadskosten met rouwtabbaarden begiftigd.192
Jonker Philips was niet gehuwd. Hij liet echter een bastaardzoon
na, Philips de bastaard genaamd.193
Het volgend jaar gaan Artois, Henegouwen en Picardië voor den
Bourgondiër verloren. 194 Karel de Stoute vecht echter door.
Wanneer hij na de nederlaag van Granson en de vernietiging van
Murten (22 Juni 1476) als een gevaarlijke waanzinnige, belust op
weerwraak, 6000 piekeniers aan de Nederlanden vraagt, welke
hij eind Augustus 1476 bijeen wil zien195, zendt Bergen den 8en
September daaraan volgend zijn bijdrage naar het algemeen
verzamelpunt Mechelen; “het uutreyden ende casten bynnen
desen jaire gedaen aen eenen waghen ende 4 peerden mijnen
genedigen Heer saliger gedachten gesonden in Loreynen
mitsgaders den piekenieren van der statweghen oic aldair
gesonden" vergt een som van ruim 21 pond Brab. geld.196 Jan van
Walhain en zijn broer Jonker Cornelis197 bevinden zich bij het
leger voor Nancy (5 Januari 1477), waar zij in
krijgsgevangenschap raken, waaruit zij door hun vader en de stad
moeten worden vrijgekocht.198
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S.R. 1475/76. fol. 154 recto. Deze post is volgens S.R. 1476/77, fol. 43 niet
goedgekeurd.
"Philips den bastaert, heer Philips saliger gedachten bastaert- sone." D.R.
1480/81. C. v. Br., nr. 336. Hij is dan nog op school.
S.R. 1475/76, fol. 129 recto.
H. Pirenne, Histoire de Belgique Il, Brux. 1922, p . .339.
S.R. 1476/77, fol. 31.
S.R. 1476/77, fol. 20 recto.
Piot, Cartulaire de l'abbaye de S. Trond, p. 410, ook de Rouck, p. 311.
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4. Henricus, geb. 20 Juli 1449, kiest een geestelijke loopbaan. In 1472
wordt "meester Henricke van Berghen protonotarius van onsen
heiligen Vadere den Paus van Romen onssen voirscreven liefs
Heeren zoon", van stadswege 50 croonen gegund voor bepaalde
diensten, welke hij de stad bewees.199 Hij blijft voor de belangen
van Bergen opkomen.
De proost van Amiens vraagt in Juli 1476 de "goide gunste ende
geliefte" voor "heer Henricke van Berghen, prothonotarius, mijns
liefs heeren van Berghen zone, staende in den hove van Roomen,
voir zekeren dienst, zoe van den jaire van gracien, die hij nu uut
goedertierenheden den parochianen van Berghen gesonden ende
aen onsen heyligen Vadere den Paus geworven hadde .... ende
van meer anderen willighen diensten bij hem deser stad gedaen."
De stad schenkt nu een dozijn zilveren schalen "elc stuc"
wegende "twee mercke ende beneden in den bodem vergult ende
verwapent metter stad van Bergen wapenen."200 In 1473 wordt
hij kanunnik te Luik201 en in 1477 vereert de paus hem met de
commende der abdij van St. Denis en Broqueroie
(Henegouwen)202, waar hij op 3 Mei van dat jaar plechtig wordt
ingehaald. Daarna gaat hij te Mechelen wonen.
Door Paus Sixtus IV was aan het kapittel van Kamerijk meege199
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S.R. 1472/73, fol. 39. Hij wordt onthaald 17 Dec. 1472, S.R. idem, fol. 15
recto.
Resolutien Breeden Raad 1476-1518, G. A. B.o.Zoom, blz. 1.
D.R. 1473/74: "voer d oncosten van den provene van sante Lambrecht te
Ludiek tontfangenen."
Baron de Reiffenberg. Monuments anciens pour servir à l'histoire des
provinces de Hainaut. Namur et Luxembourg. t VII. p. 615. Hij verliest die
commende in 1494. Met de commende wordt het misbruik bedoeld,
hooge kerkelijke dignitarissen met abdijen te begiftigen, waar ze meestal
niet kwamen zoodat de kloosterlingen hun recht van eigen abtkeuze met
konden uitoefenen.
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deeld, dat bij het afsterven van bisschop Jan van Bourgondië een man met een zeer slechten naam in de geschiedenis - tegen
de gewone orde in, de paus zelf diens opvolger zou kiezen.
Misschien wilde Rome de toestanden zuiveren, bovendien was
de bisschopszetel van Kamerijk belangrijk uit politiek oogpunt: de
stad was vroeger een grenspost geweest van het keizerrijk en
was dat nu nog meer van de Bourgondisch-Habsburgsche
bezittingen, zoodat er heel wat politieke berekening bij het
vervullen der vacature te pas kwam.
Op Jan van Bourgondië kon politiek gesproken niemand beter
opvolgen dan heer Hendrik van Bergen, wiens familie er trotsch
op was af te stammen van een hertog van Brabant en die
Brabant geheel en al was toegedaan. Paus Sixtus IV benoemde
Hendrik tot coadjutor van den bisschop (1479). Wanneer Jan van
Bourgondië in April 1480 sterft wordt Hendrik diens opvolger bij
bulle van 17 Mei 1480. Hendrik was toen subdiaken en werd
bisschop geconsacreerd te Brussel op 1 October 1480.203 Om de
onkosten te betalen voor het verkrijgen van de benoemingsbulle
en het annaatgeld, schenkt de stad hem 800 Rijnsguldens (19
September 1479).204 Eenmaal bisschop heeft Hendrik nog te
kampen met geldgebrek. "In deser zijner noot" geeft de stad hem
14 Juli en 4 Augustus 1480 nog 1200 en 800 Rijnsgulden.205
Omdat Bergen dit geld zelf ook leenen moest, geven de vader en
zijn opvolger Jan van Walhain de stad een acte van indempniteit
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voor de betaling der rente. De stad mag deze inhouden op de
verplichtingen, welke zij heeft voor het gebruik van domeinen
van den Heer. Dit is wel de eerste acte, waarin Jan metten Lippen
en zijn opvolger samen een verplichting op zich nemen, wat in
den vervolge regel wordt.
De nieuwe bisschop werd niet zoo spoedig door ieder erkend. Hij
legde zijn eed af voor het provinciaal kapittel te Reims op 9
Maart 1482. Dadelijk begint hij met een bezoek aan zijn diocees.
Eens zijn bezoeken afgelegd, reisde Hendrik naar Jerusalem om
over Rome (paus lnnocentius VIII) terug te keeren (April 14871490).
Als bisschop consacreert hij in 1482 (of 1481?) het hoogaltaar
der nieuwe collegiale kerk te Antwerpen. Met den magistraat en
het kapittel dezer stad heeft Hendrik in 1490 en volgende jaren
herhaaldelijk belangrijke kwesties te regelen, betreffende
huwelijkszaken, de schorsing der kerkelijke plechtigheden en de
vestiging der Carmelieten.206
In 1493 verwerft deze Glymes de waardigheid van kanselier van
de Orde van het Gulden Vlies en eerste raadsheer van Philips den
Schoonen.207 Daardoor valt hem de eer te beurt op 12 October
1496 het huwelijk in te zegenen van Philips den Schoonen met
Johanna van Aragon, welke plechtigheid hij te Lier in het huis van
Mechelen voltrekt.208
Eleonora, de eerste dochter van het vorstelijk paar, geboren 30
November 1498 te Brussel, wordt door hem met groote
plechtigheid in de Sint Goedele te Brussel gedoopt.209 Zijn naam
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vinden we ook onder de acte der huwelijksche voorwaarden voor
de verbintenis van Margaretha van Oostenrijk met den hertog
van Savoie (26 September 1501). Het volgend jaar vergezelt hij
hertog Philips op zijn reis naar Spanje. Slechts enkele weken na
zijn thuiskomst overlijdt hij te Kamerijk (7 October 1502).210
Hendrik streefde ook naar hooger; graag had hij den kardinaalshoed verworven. Om dit te bereiken moest hij een secretaris
hebben, die het Latijn beheerschte als zijn moedertaal en
daarom nam hij Erasmus in dienst, dien hij daardoor in staat
stelde verder studiën te doen aan de hoogeschool te Parijs.211
Overigens staat Hendrik van Bergen te boek als een hoogstaand
priester. De "Chroniicke van de hertoghen van Brabant"212 schrijft
over hem, met een beetje overdrijving: "eenen soo
deuchdelijcken ende heylighen man als dat sijns gelijcx niet te
vinden en was, heel different van sijnen voorsaete, hij dede den
armen groote aelmoessen, hij visiteerde die siecke, hij was vierich
int ghebedt, hij leerde ende onderwees dat volck. Oock heeft hij
die consten seer bemint, helpende ende voorderende alle de
ghene die studeerden, hij was mildelijck beghiftende alle de
ghene die yet totter ghemeynder welvaert geschreven hadden, in
somma hij is een groot opstichter ende reparateur der latijnsche
spraecke geweest, die doen ter tijdt seer leeghe ghevallen was
ende onder die voeten lach."
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5 Johanna, geboren 23 October 1451, huwt 23 December met Adriaan
de Mailly, heer van Conty (een burcht op vier of vijf mijlen van
Amiéns in Picardië). Zij overlijdt 4 Mei 1518.213 Met haar
echtgenoot ligt ze begraven in de kerk der Clarissen te Amiëns.
Van haar broer Jan van Walhain krijgt ze, als deze de regeering
heeft aanvaard, 8 Juni 1495 een lijfrente van 200 franken 's
jaars.214
6 Johannes, de opvolger, is geboren 15 October 1452. Ooggetuigen
noemen hem bij zijn geboorte een pracht baby. Uit een brief van
1515, waarin keizer Maximiliaan den niet minder aantrekkelijken
koning van Polen met hem vergelijkt, valt op te maken, dat Jan
een knap gezicht had en van flinke gestalte was.215 Dit uiterlijk
schoon heeft Jan op ouderen leeftijd verloren, te oordeelen naar
het portret, dat van hem bewaard bleef en blijkbaar in zijn
laatste levensjaren waarschijnlijk door Mabuse is gemaakt. Vanaf
9 Mei 1472 is zijn titel Jan van Walhain (niet Waelhem), naar de
bezitting, die hem door zijn vader was toegewezen.216 Na den
dood van jonker Philips is Jan van Walhain de opvolger in de
heerlijkheid Bergen op Zoom. Met zijn broers Philips (zie aldaar)
en Cornelis treffen we hem reeds in de legers van Karel den
Stouten voor Neuss en bij Nancy, waar zij krijgsgevangen raakten
(5 Januari 1477).
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De vader der dapperen ziet zich hiervoor beloond. Brieven van
29 Mei 1477 benoemen hem tot gouverneur van de stad en het
kasteel te Vilvoorden, een belangrijke vertrouwenspost.217
Na de catastrophe van Nancy ziet de Fransche koning Lodewijk XI
de kans schoon om de hand te leggen op de geheele Nederlanden.218 Het huwelijk van Maria van Bourgondië met
Maximiliaan van Oostenrijk stuurt deze plannen echter in de war.
Dank zij de groote schatten door de Bourgondische hertogen
bijeengegaard, is Maximiliaan spoedig in staat een leger op de
been te brengen om de bedreiging af te wenden. Eind Juni 1477
begeven Philips van Kleef, de Chanteraine en Cornelis van Bergen
zich in opdracht van Maria met 700 à 800 man al naar
Valenciennes.219 Tegelijkertijd doet de aartshertog aan Lodewijk
XI die Bourgondische gewesten terugvragen, welke deze reeds
van Maria heeft ingepalmd. Het gezantschap, dat zich met deze
minder aangename taak ziet belast, bestond uit den heer van
Molenbeke en Jan van Walhain.220 Lodewijk XI gaat natuurlijk
niet op hun verzoek in. Van nature voorzichtig sluit Lodewijk XI
wel een wapenstilstand, doch zijn beleedigende houding in de
volgende maanden ten opzichte der jeugdige hertogin, doet in
de Nederlanden een Bourgondisch sentiment ontwaken, dat tot
vertrouwen aangroeit na de geboorte van den stamhouder
Philips den Schoonen (22 Juni 1478).
Tot het staande leger, dat dan op de been is gebracht, behooren
in 1478 twee benden van 100 lansen en 15 benden van 50 lansen.
Commandanten van de laatste zijn o.a. Jan en Cornelis van
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Bergen.221 In het volgend voorjaar komt het wel tot
krijgsverrichtingen, doch deze hebben niet veel te beteekenen en
opnieuw wordt een wapenstilstand gesloten .
De toestand is nu zoo, dat elk der partijen het voor zich gunstige
tijdstip afwacht. Op dat moment zou de strijd in volle hevigheid
ontbranden.
In het achterland is men verre van onverschillig voor de komende
gebeurtenissen, waarmee een partijstrijd nauw is verbonden.
In Bergen verbiedt de magistraat den poorters in Juli '79 uit te
reizen en tevens beveelt deze de afwezigen zoo spoedig mogelijk
naar huis te ontbieden. Voorts verbiedt de overheid alle
openbaar vreugdebetoon en gelast zij 16 Juli daaraan volgend
iederen Dinsdag en Vrijdag processie te houden "om pays ende
vrede ende omme victorie te gecrigen tegens onse vianden",
waaraan uit ieder gezin minstens een persoon verplicht wordt
deel te nemen.
Wat er op het spel staat en wat hij van ieder poorter verwacht,
laat de magistraat evenmin na te zeggen: "alsoe onse genadige
Heer ende zijn edelen ende ondersaten te velde zijn, om te
wederstane de groote fortsen ende overdaden des conincx van
Vrancrijcke, ende oic om weder te gecrighen de steden ende
plaetsen, die de selve coninck tegens God, rechte ende redene
hem gepijnt heeft te gecrigene, ende in zijnre obediencien te
stellene, int welc elc goet ondersate van redenen ende natueren
wegen sculdich is, met zijnen prince, den edelen van den lande
ende zijnen medeondersaten compassie ende medelijden te
hebbene .... "222
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Het vertrouwen wordt beloond: de veldtocht in deze
zomermaand verloopt gunstig en beslist. Den 7en Augustus 1479
dwingt Maximiliaan het Fransche leger bij Guinegate tot den
terugtocht. Behalve Jan van Walhain, namen jonker Cornelis en
Anthoenise, bastairt van Glymes, de laatste, "als capiteyn (van de)
soudenieren van Bergen" aan dezen slag deel.223
"Om der goider tydingen wille, dat onse genedigen Heer victorie
gehadt hadde tegens den coninck" voeren de Bergsche
rederijkers 15 Augustus een spel op en wordt 's avonds een groot
vreugdevuur ontstoken op het marktplein.224 Reeds 24 Augustus
keeren Jan en Cornelis huiswaarts en de stad richt een maaltijd
aan, waarbij "huer heer vader met sijnen vrienden oic was."225
Jammer genoeg ontbreken aanwijzingen om vast te stellen,
welke de bijzondere "diensten en arbeide" waren "die hij voir de
stadt gedaen heeft", zoodat de stad om haar goede bedoelingen
en waardeering te bewijzen hem schenkt "een halve douzaine
zilveren schalen, elcke schale van drie mercken zilvers ende de
eene met een decsel, wegende twe mercken zilvers, makende
tsamen twintich mercke silvers, gestoffeirt met mijn voirscreven
heren van Walhain wapen" (7 November 1480).226 Vrij zeker
betreft het hier een handelsaangelegenheid met de Engelschen.
Nog in Januari 1481 vertoeft hij in Brugge bij de Engelsche
gezanten Cook en Montgomery. De magistraat verzoekt hem dan
schriftelijk, te willen bevorderen, dat de stapel der Engelsche
223

224
225
226

85

S.R. 1479/80, fol. 51 recto: "Anthoenise, bastairt van Glymes, van zekere
resten hem gebrekende van dat hij als captayn nu lestwerf metten
soudenieren van Bergen uutgeweest hadde. betailt met tghene, dat hij voir de
stadt aen eenige instrumenten verleyt hadde, tsamen 31 scell Brab". Ook fol.
27 verso.
S.R. 1497/80. fol. 24 verso.
S.R. 1479/80, fol. 22 verso.
Resolut. Br. Raad, p. 14, verantwoord S.R. 1480/81. fol. 45 verso.
Jan metten lippen

1943

kooplieden van New Castle te Bergen wordt gevestigd. Indien
daar, naar het stadsbestuur vermoedt, bezwaren voor uit den
weg moeten worden geruimd, wil het gaarne hiervoor de
noodige gelden beschikbaar stellen.
Maar de kooplui uit New Castle wenschen zich niet aan een
bepaalde plaats te binden en dus kan jonker Jan zijn pogingen
staken (29 Januari 1481). Oogenschijnlijk hadden zijn eerste verkenningen en contact op een terrein, waarop hij later zoo goed
thuis blijkt te zijn, geen groot succes. Geheel tevergeefsch waren
ze echter niet, want in Januari 1484 verleent het stadsbestuur
van Bergen op Zoom aan de kooplieden van New-Castle verschillende voorrechten.227
Wegens zijn verdiensten voor de Bourgondiërs ziet de jeugdige
jonker van Walhain zich den 9en Mei 1481 bij gelegenheid van
het kapittel der Orde te 's-Hertogenbosch opgenomen onder de
ridders van het Gulden Vlies. Tevens krijgt hij de opdracht naar
Duitschland te gaan om den keizer en den hertog van Saksen hun
verkiezing mee te deelen.228
Tien jaar later is hij op een vergadering bet jongste lid van dit
voorname gezelschap, dat bij onderzoek van zijn gedrag getuigt,
dat het "onberispelijk" is.229
Het jaar 1481 is wel een belangrijke mijlpaal in zijn leven;
sedertdien wordt het gewoonte, dat hij als naaste opvolger
bepaalde stukken, welke belangrijke bestuurszaken inhouden,
mee bezegelt. Dit wil niet zeggen, dat hem de bestuursmacht al
is toevertrouwd.

227
228

229

Smit, Bronnen a.w. 1 -2- nrs. 1896. 97, 1984 en 85.
Baron de Reifenberg. Histoire de L'ordre de la Toison d'or, Brux. 18.30. p. 13, 115,
117.
ld. id. p. 194.
CJF Slootmans

86

Terwijl Jan metten Lippen met den markgraaf van Antwerpen in
1481 de stad Leiden aan de Hoeken ontneemt en onder de
gehoorzaamheid van Maximiliaan brengt, maken verschillende
zijner zonen zich op om deel te nemen aan den strijd230, welke in
het Luiksche op punt staat te ontbranden.
Bisschop Lodewijk van Bourbon was hier door de onbetrouwbaarheid van een zijner machtigste edelen, Willem van der
Marck, die volop steun genoot van Lodewijk XI, verplicht de
bescherming te zoeken der Bourgondiërs (31Januari 1481).
Hoewel de meerderheid der Luikenaren de zijde van den
bisschop houdt, staat deze als het er op aan komt toch
machteloos, omdat deze meerderheid geen daadwerkelijken
steun biedt, den bisschop geen troepen laat werven en verzuimd
heeft de stedelijke omwalling te verbeteren.231
Dat was slecht gezien. Vooral waar in den afgeloopen zomer in
het Luxemburgsche nog was gestreden, waarvoor men in Bergen
zelfs niet onverschillig was. De rentmeesters vermelden nl.
velerlei uitgaven " .... van der uutreysen ende luden van wapenen
in den zomer lestleden (1480) beyde te peerde ende te voete uut
deser stad gesonden in den lande van Luxemborch ten diensten
onssen genedigen Heeren tegen de Franchoisen ende andere
quaitwillige, gelijc den Heer van Rodemach, Heer Willeme van
Arenberch, grave Joryen van Veernemborch." De gilden leveren
voor deze troepenmacht afzonderlijk hun eigen contingent.232
In den zomer van 1482 neemt Willem van der Marck openlijk de
wapens op tegen den bisschop. Onder de zwakke strijdersschaar
van den bisschop, die 30 Augustus uittrekt om slag te leveren
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tegen Willem, bevindt zich ook jonker Michiel van Bergen, die,
evenals de bisschop, bij dit treffen den dood vindt.233
Weer wordt een leger uitgerust om de orde in het Luiksche te
herstellen.234
"Van der reysen in den lande van Ludick" verantwoorden de
Bergsche rentmeesters, dat zij "naedat mijns heeren genaden
van Ludick, die God genadich zijn, versleghen wairen, in welcker
reysen de stad uutghesonden hadde 100 persoonen, 6 weken
lanck", hebben "eerst gegheven Anthuenise, bastaert van Glymes,
capiteyn van den soudenieren uuter stadt ende lande van
Berghen gesonden voir sijn opsetten 15 pond gr. Brab. gelts."235
Jan van Walhain236, Jonker Cornelis237 strijden hier eveneens
tegen Willem van der Marck. Cornelis oefent er, na den vrede
met den Franschen koning, namens Maximiliaan zelfs het
bestuur uit. (Vrede van Atrecht 23 Mei 1482).
Jan van Walhain vervult met andere grooten weer de minder
aangename taak van onderhandelaar voor dien vrede, waarbij
Maximiliaan, dank zij het optreden van Gent en de Vlamingen,
politiek gesproken het onderspit delft. Een der bepalingen is, dat
de dauphin zal huwen met Margaretha van Oostenrijk, zoodra dit
prinselijk kind den huwbaren leeftijd heeft bereikt. Jan ziet zich
ook de taak opgelegd dit kleine meisje naar het Fransche hof te
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brengen.238 Hoe nadeelig de vrede voor den landsheer mag zijn,
toch heerscht, er binnen Bergen om dezen vrede vreugde, gezien
de volksfeesten, de feestverlichting en het onthaal van de
armen.239
Onmiddellijk na den dood van Lodewijk XI (30 Augustus 1483)
openbaart Maximiliaan het besliste voornemen, nu Vlaanderen
opnieuw tot gehoorzaamheid te brengen.240 Zeker van den steun
der andere gewesten heft hij onmiddellijk den voogdijraad over
zijn zoontje Philips op en neemt zelf het regentschap op zich. Een
burgeroorlog met Vlaanderen en Gent, die krachtens het vredesverdrag in dien voogdijraad zitting hadden, is nu onvermijdelijk.
Frankrijk belooft den Gentenaren wel steun, maar in
werkelijkheid laat deze te wenschen over. Bovendien beteekent
de bijeengeraapte burgermacht van de Vlamingen heel weinig
tegen de huurlingen en het beroepsleger van Maximiliaan. Het
Vlaamsche leger moet het veld ruimen en zich achter de muren
der steden verschansen.
De eerste stad, die Maximiliaan bij verrassing neemt, is
Dendermonde (26 November 1484). Jan van Walhain was hierbij
betrokken. Na dit eerste succes brengt Maximiliaan enkele
genoegelijke dagen te Brussel door in gezelschap van Philips van
Kleef en Jan metten lippen, den bisschop van Luik, Jan van
Walhain e.a. (8/31 December 1484). Op 29 December wordt er
te Brussel gesoupeerd ten huize van den heer van Bergen,
waarbij de genoemde heeren meede aanzitten.
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Het optreden van Heer Jan metten Lippen als gastheer doet
veronderstellen, dat het krijgsplan van het afgeloopen najaar te
Bergen op Zoom was opgesteld tijdens het bezoek, dat Maximiliaan van 25-28 October aan deze stad bracht.241 In het begin van
Februari '85 vertoeft Maximiliaan wederom te Bergen op Zoom
en doet van hier een brief uitgaan over de militaire maatregelen,
welke tegen de Vlamingen dienen genomen te worden.242
Pas 1485 geven de Vlaamsche steden Brugge en Gent zich over.
De jeugdige aartshertog verlaat dan het Prinsenhof te Gent en
vertrekt naar Mechelen, om onder de hoede van zijn
grootmoeder, Margaretha van York, te worden opgevoed243,
terwijl Jan zich de bewaking van dit vorstelijk kind ziet
toevertrouwd. Zeker mogen we het wel als een belooning
beschouwen voor zijn talrijke en gewichtige diensten aan het
Bourgondische huis bewezen, dat hij gouverneur en souverein
baljuw wordt van het graafschap Namen, een waardigheid, die
hij met een korte onderbreking tot 15 December 1503 behoudt.
Behoudens zijn bezigheden als lid van den "conseil des finances",
waarvan Jan sedert de oprichting in 1487 deel uitmaakt 244 volgt
er nu een tijd van betrekkelijke rust en daarin valt de
voorbereiding voor Jans huwelijk met Adriana de Brimeu,
dochter van Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, graaf van
Meghen (indertijd te Gent onthoofd als raadsman van Maria van
Bourgondië) en Vrouwe Antonia de Rambures.
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De acte van huwelijksvoorwaarden wordt 12 December 1487
opgemaakt.245 Jan van Walhain brengt ten huwelijk: land, huis en
heerlijkheid van Walhain, het land en de heerlijkheid Melin, het
dorp en de heerlijkheid Torenbays-le sain Flon, Oudebrenger et
Champeaul, het dorp en de heerlijkheid de Viller Je Perwez, zes
bunders land liggende onder Cottelke, 30 pond Leuvens op de
goederen van Leefdale en Voshem met al hun aangehoorigheden,
het dorp, huis en heerlijkheid van Wouw, de heerlijkheid Gageldonk246 tusschen Wouw en Bergen gelegen, alles thans reeds in
het bezit van Jan247 en bovendien het land, de stad en de
heerlijkheid van Bergen op Zoom, huis, dorp en heerlijkheid van
Borgvliet248 en de aangehoorigheden, welke hij na den dood van
zijn vader Jan in leen zal verheffen van het hertogdom Brabant.
De bruidschat van jonkvrouwe Adriana mag er ook zijn: Eenmaal
de som van 25000 francs van 32 grooten Vlaams het stuk, welke
op aangegeven wijze zullen worden gebruikt. Als haar douairière
wordt vastgesteld een jaarlijksche pensioen van 1000 pond van
40 grooten Vlaamsch, indien er nakomelingen zijn en 1200 pond
van dezelfde munt, indien deze ontbreken, waarvoor goederen
van Walhain en Wouw als voornaamste onderpand dienen.
Twee derde van dezen bruidsschat zou worden belegd in
erfrenten of andere baat opleverende goederen, het andere
derde komt aan den bruidegom, die er mee naar believen kan
handelen. Verder is afspraak, dat ook de dochters uit het eerste
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huwelijk zullen gaan voor mannelijke erfgenamen uit een
eventueel tweede huwelijk van den echtgenoot. Zij zullen
bovendien alleen in aanmerking komen voor de verdeeling van
die goederen, welke tijdens het leven hunner ouders in dezer
bezit waren.
Voor dien bruidschat zal Adriana afzien van de aanspraken,
welke zij heeft op haar vadersdeel van de goederen, welke haar
moeder op dat moment bezit.
Zeer gezien in Bergen, niet alleen als krijgs- en edelman, doch
vooral omdat hij zich sterk interesseert voor den handel, haast
de stad zich als huwelijksgeschenk te Brugge een hoeveelheid
kostbaar tafelzilver te laten vervaardigen, waar onder een
tweetal zilveren flesschen (kannen?) versierd met "schildekens",
alles samen een gewicht van 49 mercke. Ter gelegenheid van dit
huwelijk richt de stad een feestmaal aan in Leeuwenborch, het
huis der Engelsche natie. Hiervoor stoffeert men de muren met
kostbare gobelins; brengt men schragen aan voor de feesttafels,
met voetbanken en rekken. Op de tafels wachten spijzen te kust
en te keur en in grooten overvloed op de hooge gasten. Het zijn
naast bruid en bruidegom, heer Jan en de moeder der bruid, de
broers en zusters en vele autoriteiten, onder wie alle
magistraatspersonen. Er is stellig genoten van dezen echt
middeleeuwschen vorstelijken maaltijd; de rekeningen
vermelden gebraden zwanen, ganzen, eendvogels, wulpen,
kleinere vogeltjes, speenvarkens, kapoenen, jonge haantjes,
schapen, lammeren, patrijzen, konijnen, lardeerspek,
sinaasappelen, pasteien, varkenspootjes, merg, peren, etc. En
dat alles kon rijkelijk worden besproeid mei wijn en bier.
Tijdens dit feestmaal deden de stadsmuzikanten ijverig hun best
om er de stemming in te houden. Stijf ging het er bij dergelijke
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gelegenheden niet toe: de rentmeesters spreken van tallooze
gebroken en verloren gegane tinnen borden.249
Als het jeugdige echtpaar zich geïnstalleerd heeft op het kasteel
te Wouw, vragen ze de vroede vaderen op tegenbezoek. Hieraan
geven deze in den zomer van '88 gretig gehoor, terwijl ze het
jonge paar tevens allerlei lekkernijen en dranken doen toekomen.
De strijd tegen de "quaidtwillighen van Vlaanderen" eischt de
volgende jaren alle aandacht van den opvolger; we bespreken dit
in het volgend hoofdstuk in algemeen verband. Slechts een
episode uit dien tijd:
In het voorjaar van 1488 beleeft Jan een onaangename
gebeurtenis. Den 3en April eischen de gilden van Namen het
kasteel dezer stad op, welker bezetting de bevolking "grooten
ende onredelijcken" overlast aandeed. Jans garnizoen moet zich
na korte verdediging overgeven, het kasteel zal voortaan worden
verdedigd door het garnizoen met de burgers van de stad.
Nu was in de week voor Paschen ook Philips van Kleef in de buurt
van Namen aangekomen, die bij de poorters van dien tijd een
goeden naam heeft. Zij brengen hem het gebeurde ter kennis.
Vrij gemakkelijk neemt Philips het kasteel in, doet het door zijn
eigen mannen bezetten en jaagt er de krijgers van den wettigen
gouverneur Jan van Walhain uit, die het echter vrij spoedig terug
heeft.250
Na afloop van den strijd tegen Vlaanderen blijkt weldra, dat het
huwelijk van de jeugdige Margaretha van Oostenrijk met den
Franschen Koning niet doorgaat. Koning Maximiliaan benoemt
Jan als leider van het gezantschap, hetwelk de jeugdige prinses
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uit Vendhuille moet afhalen en naar haar vader terug brengen.251
Op deze terugreis overnachtte ze in het paleis van bisschop
Hendrik te Kamerijk.
7 Antonius, geboren 4 Juli 1455. Met zijn jongeren broer Cornelis en
zijn bastaardbroer Hector studeert hij in de jaren 1470/ '72 te
Leuven.252 Niet bepaald met de bedoeling de hand te leggen op
een of andere commende, doch uit edeler motieven kiest hij een
geestelijke loopbaan en aanvaardt in 1472 of '73 het kloosterleven te Cistercië253, welks abt-generaal hevig tegen het
commendemisbruik was gekant. In 1480 is Antonius abt van de
overigens geringe abdij Mont St. Marie in Bourgondië, zoodat
zijn vader hem een jaargeld toekent van 100 croonen voor zijn
onderhoud. Wegens den oorlog tusschen den Franschen Koning
en Maximiliaan van Oostenrijk moet hij vluchten: een Glymes,
wiens vader en broers actief aan de zijde van den Bourgondiër
deelnemen in diens strijd tegen Lodewijk XI, was daar niet veilig.
Uitgaande van de meening, dat Antonius hiervoor een
schadeloosstelling verdient, weet de familie te bewerken, dat
Rome hem een soort voorkeurbrieven verleent voor een
mogelijk openvallende abdij in Vlaanderen. Pogingen een der
Cisterciënser abdijen in dit gewest, met name Baudeloo of
Duinen, te verwerven, waren vruchteloos. Nu werpt hij zijn oog
op de Benedictijner abdij te St. Truiden.
Voor een benoeming aldaar is in Rome blijkbaar door de familie
het pad geëffend. Gemakkelijk ging het echter niet. Pas nadat
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zijn broer Cornelis, die namens aartshertog Maximiliaan het door
dezen bezette gedeelte van het bisdom Luik bestuurde, met
gewapend machtsvertoon op den monniken eenige pressie had
uitgeoefend, kiezen deze in 1483 Antonius tot hun abt.
Naar de kroniek, welke deze gebeurtenis verhaalt, kunnen we
zijn voorkomen teekenen.254 Heer Antonius was van een rijzige
postuur, hij kon bogen op een sterk, welgevormd lichaam
(geheel naar evenredigheid gebouwd). Hij had een frissche
afwisselende roode en blanke gelaatskleur. Van al zijn broers was
hij verreweg de knapste. Zijn stemgeluid paste bij de slanke
gestalte: het was gevuld en welluidend, scherp articuleerend,
maar daardoor niet onaangenaam. Eigenschappen voor een abt
van een Benedictijnerklooster stellig niet zonder belang.
Overigens was Antonius van een middelmatige geleerdheid, hij
at veel, maar dronk slechts wijn als hij dorst had, niet uit genot.
Hij was van een kalmen aard, indien hij niet door een of andere
oorzaak werd geprikkeld. In dit laatste geval leek hij niet op een
woedend mensch, maar op een getergden leeuw. Deze
karaktereigenschap zal wel geen zuiver persoonlijke zijn, doch
een familietrek verraden.
Verder vertelt de kroniekschrijver, dat deze edelman nimmer
kleeren van linnen of zijden stof droeg, zijn kleeding was geheel
overeenkomstig zijn kloosterlijk ambt. Ook merkt hij op, dat
Antonius zelfs bij kerkelijke plechtigheden een stok gebruikte.
Deze schilderij neemt ons al voor den man in, maar ook zijn
bestuursdaden laten zien, dat hij zich niet allereerst grandseigneur maar kloosterling voelde en dat is in dezen tijd een
bijzondere noot.
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Kort voor Antonius abt wordt te St. Truiden was de bisschop van
Luik gedood door Willem van der Marck (30 Augustus 1482), die
door Koning Lodewijk XI van troepen was voorzien en een aanval
op Luik deed om Maximiliaan lastig te vallen. Abt Antonius had
evenals de bisschop heerlijke rechten over de helft van de stad,
doch de bisschop had de souvereiniteit over de stad en de abdij.
Vorige abten probeerden tevergeefs onder de geestelijke rechtsmacht van den bisschop uit te komen. Wanneer 17 December
1483 de paus verklaart, dat Joh. de Hoorne de wettige verkozen
bisschop is, is daarentegen abt Antonius een der eersten hem en
zijn souvereiniteit te erkennen. Willem van der Marck legt zich
eveneens bij die benoeming neer, waardoor tusschen de
verschillende politieke tegenstanders een verzoening tot stand
komt.
Om deze verzoening te vieren belegt Antonius in Juni 1485 voor
een uitgelezen gezelschap edelen en hun dames een
feestmaaltijd. Het feest was zeer geslaagd en bij het opbreken
wordt Willem van der Marck uitgenoodigd de broers van den
bisschop en dezen zelf een eindweegs te vergezellen. Willem
gaat hierop in, doch onderweg maken zijn begeleiders zich van
hem meester. De leider van dezen overval beschikte nl. over een
aanhoudingsbevel van aartshertog Maximiliaan en verklaart hem
krijgsgevangen. Ze leiden van der Marck naar Maastricht, waar
hij den anderen dag op bevel van den aartshertog is onthoofd.
De familie van Willem van der Marck zwoer wraak, zoodat deze
gebeurtenis den burgeroorlog in het Luiksche opnieuw doet
ontvlammen. Everard van der Marck en de zijnen beschouwen
den gastheer van het feestmaal als medeplichtig, ofschoon het
niet bewezen is, dat deze van het plan afwist. Weer worden het
woelige tijden in het Luiksche en wanneer in den vroegen
morgen van 20 Januari 1486 Everard van der Marck bij verrassing
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St. Truiden neemt en plundert, waarbij ook de abdij het moet
ontgelden, voert hij Antonius gevankelijk mee naar Luik. Hoewel
zijn vader den hoogen losprijs biedt van 12000 Rijnsgulden, blijft
hij bijna drie maanden lang opgesloten.
Onderwijl heerscht te Luik een schrikbewind. Des Woensdags in
de Paaschweek, nadat verscheidene kinderen om
vernielingswerk aan een fort van de dwingelanden waren
gedood of gewond, komt het plotseling tot een volksoproer.255
Nog dienzelfden dag verdrijft het volk zijn verdrukkers, dan
begeeft de menigte zich naar het huis van den schout, waar
Antonius gevangen zit en breekt de deuren open. Aanvankelijk
meent deze, dat die gewapende menigte komt om hem te
dooden en hij smeekt hem te sparen. Maar ze hebben geen
kwade bedoelingen. Ze voeren hem uit zijn gevangenis en laten
hem ter dankzegging een processie houden door de straten der
stad met het Allerheiligste; Vrijdag 31 Maart 1486 draagt de abt
bij afwezigheid van den bisschop een plechtige H. Mis op in de
Lambertuskerk. Antonius mag echter niet uit de stad vertrekken,
vóór hij den burgemeester heeft beloofd binnen een maand de
stad 15000 Rijnsgulden te betalen. Op bevel van aartshertog
Maximiliaan is deze losprijs echter kwijtgescholden.
Niet alleen moest Antonius na zijn bevrijding door anderen in de
kleeren gestoken worden, wilde hij er behoorlijk uitzien, ook in
zijn abdij heerschte het grootste gebrek. Om zuinigheidsredenen
vestigt hij zich te Leuven, waar zijn broer Jan van Walhain en zijn
vader zijn onderhoud bekostigen met royale giften. Bergen
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schenkt hem 300 Rijnsgulden.256 Ook van andere zijde is hij
geholpen.
Pas in 1492 komt er vrede.257 In dit jaar echter verkrijgt hij door
tusschenkomst van zijn familie de rijke Benedictijner abdij St.
Bertin bij St. Omer. Tot 1516 toe behoudt hij echter de
commende van St. Truiden, waar een zeer bekwaam bestuurder
als zijn plaatsvervanger optreedt. Hij doet pas afstand van deze
commende als hij er zeker van is, dat daar een man aan het
hoofd komt, die de abdij zou doen bloeien, zoowel in geestelijk
als in tijdelijk opzicht en in staat zou zijn, die hervormingen in te
voeren, welke noodzakelijk waren, want de tucht en het
onderhouden van den regel waren zeer verslapt. Die man was
Willem van Brussel, te voren secretaris van den bisschop van
Kamerijk en daarna in de Cisterciënser orde getreden.
Op 7 April 1493 wordt Antonius ingehuldigd als abt van St. Bertin.
Vrij spoedig visiteert hij de abdij, haar eigendommen en
onderhoorigheden, waarbij hij met ontsteltenis kennis neemt
van den treurigen toestand der financiën. Aanstonds begint hij
met de saneering, zoodat kort daarna met herstellingen en
vernieuwingen kan begonnen worden. Hiervoor moest hij wel
kostbaarheden verpanden en schilderijen verkoopen, maar hij
bereikt daarmee toch een gezonden toestand en een grooter
aanzien voor de abdij. Tijdens zijn bestuur ontvangt hij bezoeken
van Erasmus en kardinaal de Medicis, de latere Paus Leo X. Met
Erasmus blijft hij steeds op vriendschappelijken voet. Evenals zijn
broer de bisschop bevordert hij de studie en steunt hij de armen.
Zoo laat Antonius het college der orde te Parijs hervormen en in
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den fellen winter van 1513 kleedt, voedt en verwarmt hij 300
noodlijdenden.
Na den dood van Hendrik verwerft hij diens plaats als raads- en
kamerheer van Maximiliaan. Tijdens de regeering van Karel V
werkt hij mee aan de totstandkoming van den Paix des Dames (5
Augustus 1529) tusschen Karel Ven Frans I.
In vergelijking met de vele misbruiken, welke in dien tijd in de
abdijen bestaan, verdient zijn bestuur allen lof, want hij was een
waardige, onbaatzuchtige figuur. Dat bewees hij eveneens bij de
benoeming van een nieuwen abt van de naburige Cisterciënser
abdij Clairmairais, waarbij hij partij kiest tegen den
commendatairen abt, kardinaal Maladuchy. Hiervoor maakt
Antonius zelfs een reis naar Rome om de waarheid te doen
zegevieren, wat ook gelukt.
Abt Antonius overlijdt 22 Januari 1531 te St. Bertin.
8 Michael, geboren 29 September 1456. Reeds op jeugdigen leeftijd zit
hij met zijn vader aan bij een maaltijd, welke op het stadhuis is
aangericht.258 Enkele jaren later biedt de stad hem weer een
maaltijd aan "tot zijnen willecome uut Bretanien dair onse
voirscreven lieve heer met zijnen vrienden bij was .... (5 Augustus
1479)."259 Nu zijn er in den loop van 1475-'76 in Bergen een
twaalftal schepen uitgerust voor den koning van Engeland.260 Vrij
waarschijnlijk heeft hij met deze een reis over de Noordzee
gemaakt en aldaar een zending vervuld: juist in dit jaar immers
komt Heer Jan ook tot nadere afspraken met de Engelschen.
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Daarna vertrekt Michiel met zijn broer Cornelis naar het hof te
Bourgondië.261
In 1481 bevindt hij zich onder de bemanning, die, verborgen in
een rijsschip, onder bevel van den graaf van Egmond, Dordrecht
inneemt.262 Het jaar daarop (1482) ontbrandt dan de reeds
vermelde strijd tusschen Lodewijk van Bourbon en Willem van
der Marck, den belager der Bourgondische macht in het
prinsbisdom. De jonkers Jan, Michiel en Cornelis treffen we bij
dien strijd onder de zwakke strijdersschaar van den bisschop, die
30 Augustus uittrekt om slag te leveren. Evenals de bisschop
vindt jonker Michiel hierbij den dood (30 Augustus 1482).
Erfgenaam zijner bezittingen is zijn broer Jan van Walhain, die
Jonker Cornelis 28 September 1483 aanstelt tot beheerder der
nagelaten goederen van "wijlen saliger gedenckenissen heer
Michiel van Bergen, haeren broeder ende oic ridder als hij leefde,
in ende tot diversen perchelen van goiden ende heerlicheden
gelegen in Holland, die voirtijts plagen toe te behoerenen den
heer van Montforde, ende den voirn. wijlen heer Michiele, bij
onsen genadigen heer den hertoge van Oistrijck van
Bourgoingnien etc. gegond ende gegeven zijn geweest, gelijc
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sekere brieven daeraf gemaect, volcomelicker ende lange
inhouden .... "263
9 Cornelius, geboren 1 April 1458. Hoewel oorspronkelijk bestemd voor
den geestelijken stand264, ontpopt hij zich, gelijk zijn oudste
broers, als krijgsman. Met Jan van Walhain raakt hij in 1477 voor
Nancy krijgsgevangen. Maar reeds spoedig strijdt hij weer voor
zijn vorstin, we vernemen van een overeenkomst tusschen hem
en de stad Bergen in Henegouwen in verband met de
verdediging van die stad en dezelfde maand Juni krijgt hij met
Philips van Kleef en de Chanteraine opdracht van Maria met
ongeveer 700 à 800 man naar Valenciennes te gaan, van welker
behoud vrij veel afhing.265 In 1479 neemt hij deel aan den slag bij
Guinegate Hierbij geeft hij het beter af dan in 1477 en later blijkt
hij dan ook een geducht legeraanvoerder. Evenals zijn broer
Michiel verblijft hij in 1480/81 aan het Bourgondische hof en
krijgt eveneens 200 "croonen" voor zijn onderhoud.
Zijn jeugd verloopt niet zonder romantiek. Hij schaakt in 1481
zijn beminde Maria Margaretha van Zevenbergen. Waarschijnlijk
was deze Maria een erg knap meisje, want ze had meer
aanbidders. Cornelis van Bergen blijkt echter de vurigste, althans
de meest doortastende van deze jongelui. Reeds eenigen tijd
vóór de schaking voert hij "het eerlijken devies" zijner geliefde,
maar de vader der schoone verzet zich en blijft zich verzetten.266
Enkele familieleden van den heer van Zevenbergen, wetende,
dat Maria lang niet onverschillig is voor jonker Cornelis,

263
264
265
266

101

R 391, p. 104 recto.
D.R. 1471/72: "joncker Cornelis gecocht primo een getijboeckxken ongesloet."
de Fouw, a.w. p. 25 en 26.
A. R. A. Brussel. Conseil de Brabant nr. 537.
Jan metten lippen

1943

waarschuwen dezen wanneer zij zich met haar vader gereed
maakt om van de jaarmarkt te Antwerpen huiswaarts te keeren.
Cornelis stelt hierop zijn mannen op langs den weg, dien ze
moeten nemen. Inderdaad passeert hier de stoet: de vader in
een wagen, de dochter te paard met een edelman als begeleider.
Zes van Cornelis' gewapende mannen houden den wagen
staande en wenden eigenmachtig voor, dat zij vader en dochter
arresteeren moeten. Daarna komt ook Cornelis voor den dag, die
zoodra hij Heer Arend van Zevenbergen ziet, van zijn paard
springt, op de knieën valt en zegt: “Heere van Zevenbergen, ic
bidde U om die minne van Gode ende ter eeren van der heylighe
passie ons Heeren, dat U gelieven wille my te gevene te heylike
uwe dochter, die ic langen tijt lief gehadt hebbe, ende ic gelove u,
dat ic u een goet ende getrouwe zoen wisen sal, ende bij alsoe
ghy my die niet en gheeft, zoe biddic u, dat mijn rat ende jonck
voernemen u niet mishagen en wille ende dat ghy my dat
vergheeft, want liefde my dwingen sal die te vuren met my."
Niettegenstaande deze uitbundige verklaring van haar minnaar,
raakt het meisje erg ontsteld op het gezicht van al die
gewapende mannen. Vreezend, dat haar vader iets kwaads zal
overkomen, begint ze te snikken, waarop jonker Cornelis heer
Arend nadrukkelijk verzekert, dat hem geen letsel zal overkomen.
Haar vader stelt haar gerust en sust ook zoo'n beetje zijn belager.
Gemeend of niet gemeend spreekt hij hem aan als "neve" en
zegt, dat hij toch moet opstaan. Eerst, zoo zegt hij, meende hij
met Engelschen te doen te hebben, maar eigenlijk was hij
beducht voor anderen, aan wie hij de hand van zijn dochter
geweigerd had.
Het gezelschap vervolgt nu onder toezicht van Cornelis en zijn
mannen de reis naar Brecht: de dochter in een wagen, de vader
te paard. Als het meisje onderweg, uit angst of zenuwachtigheid,
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aanhoudend voorbijgangers aanroept, zeggen de knechten, dat
zijn dochter daarmede moet ophouden, daar ze hem anders
daartoe zullen dwingen. Wanneer ze vervolgens het kerkhof van
Brecht passeeren, laat de heer van Zevenbergen zich van het
paard op het kerkhof vallen267, maar twee der wapenknechten
springen hem met getrokken zwaard achterna en dwingen hem
het kerkhof te verlaten. Hier begeven ze zich naar den ouden
jonker Adriaan van Dale, die hen vriendelijk en gastvrij ontvangt.
Na het middagmaal beveelt jonker Cornelis den heer van
Zevenbergen daar tot den anderen middag te houden en deze
belooft te blijven.
Ondertusschen heeft Cornelis een wagen voor doen komen en
voert daarmee Marie, haar kamenier Gertrude benevens een van
haar jonkers naar Thienen en vervolgens naar Glymes, waar zij
drie dagen "zeer guetilic" en hoffelijk wordt behandeld. De
eerbied echter voor haar vader, de vrees, dat hij misschien
mishandeld was, wat hij haar mogelijk ten kwade zou duiden,
maken haar ongerust. Op raad van Gertrude roept zij ook nu
onderweg de voorbijgangers aan, toont zich ontevreden en
bedroefd. Hierop zendt men Gertrude weg en brengt Maria naar
Braine l' Alleud, alwaar men haar met allen eerbied en
dienstvaardigheid ontvangt. Daags na haar aankomst huwt Maria
"uit vrijen en liberen wil" in het bijzijn van 40 à 50 personen
jonker Cornelis van Bergen.
Voor deze daad dagen de procureur-generaal en de heer van
Zevenbergen jonker Cornelis voor den Grooten Raad, die hem
veroordeelt tot verbanning en verbeurdverklaring zijner
goederen. Hij laat echter de heeren rustig rechtspreken; pas
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wanneer men tot uitvoering van het vonnis wil overgaan,
verzoekt hij gratie, welke hij 11 Juni 1483 verkrijgt.
“Jouffrouw Marie van Zevenbergen, Vrouwe van Noorloos en
Slighelandt, van Oesthuysen etc." was de dochter van Arent of
Arnout, heer van Zevenbergen en Maria van Vianen, Vrouwe van
Noorloos en Heemskerk in Capelle aan den IJssel.268
Vrij spoedig na zijn huwelijk is hij weer op het oorlogspad en
betrokken bij het krijgsbedrijf rond Luik ( 1482). Wanneer
daarvan een stuk is terugveroverd, belast Maximiliaan hem in
1482/83 hierover met het gezag. Een brief van den aartshertog
uit dezen tijd noemt Cornelis "ridder, onse raid ende camerlinc."
Hij schijnt tot ridder te zijn geslagen na den slag bij Thienen
(1482).269 Zijn activiteit komt vooral tot groote ontplooiing na
1487 in den strijd tegen Philips van Kleef, waarover in breeder
verband moet worden gesproken.
Den 11en September 1488 schenkt de stad hem op zijn ernstig
verzoek 100 pond grooten Vlaams om hem in staat te stellen tot
den aankoop van de heerlijkheid Grevenbroeck.270 De rechten op
deze heerlijkheid staan Adriaan van Grevenbroeck en consorten
hem in 1490 af. Pas in 1509 verheft jonker Cornelis dit bezit bij
het leenhof van Cüringen. Met Adriaan van Grevenbroeck zal
Cornelis door den oorlog tegen de Vlamingen in relatie zijn gekomen. Adriaan is nl. een der bevelhebbers der Bergsche
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R. 39L. fol. 57 recto (acte d.d. 25 Jan. 1482). Zie ook de studie van P. A. de
Lange en mr. EI. C. M. Prins over "Het wapen der gemeente Oosthuyzen" in de
Nederl. Leeuw. 1940.
Taxandria V (1898), p. 134.
Res. 1476-1529. p. 25, Grevenbroeck ligt bij Achel in het oude land van Looz.
Zie Taxandria VIII p. 34 e.v. Een toren van het kasteel bestaat nog. Zie ook J. J.
Vossen, Laseigneurie de Grevenbroek bij Achel in "L'ancien pays de Looz".
1896, p. 16.
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troepen uit dien tijd.271 Familierelatie is echter ook mogelijk, de
moeder van Adriaan was nl. een Brimeu.
Grevenbroeck is niet de eenige bron van inkomsten van Cornelis,
jaarlijks trekt hij een groote uitkeering uit de vaderlijke
domeinen.272
Na het overlijden van zijn schoonvader (1492) aanvaarden zijn
vrouw en hij de heerlijkheid Zevenbergen, Noordeloos etc.
Cornelis vestigt zich echter niet in Zevenbergen, dat dan, ten
gevolge van den geweldigen watervloed van 1421 (tweede st
Elisabethsvloed), in een verlaten en armoedige streek ligt, doch
hij gaat te 's-Hertogenbosch wonen.273 Dit houdt verband met
een belangrijken vertrouwenspost, welke hij intusschen heeft
verworven.
Sedert de Bourgondiërs zich in 1473 voor het eerst van het
hertogdom Gelder meester maakten, waarbij we jonker Philips
betrokken zagen, behooren de hertogen van dit gewest tot de
verklaarde vijanden van het Bourgondisch-Oostenrijksche Huis
en zij zien zich later in hun verzet tegen deze machthebbers
krachtig gesteund door den erfvijand van de Bourgondiërs: den
Franschen koning, wat later nog genoeg moeilijkheden zal geven.
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St. Geertruydtsbronne IX (1932) p. 31 en S. R. 1487/88, fol. 183 recto. De
zuster (?) Anna van Grevenbroeck, huwde een bastaardzoon van Jan metten
Lippen.
D.R. 1490/91 "heere Cornelis mijns liefs heeren sone, die mijn lief heer
gegeven heeft, voer sijn onderhouden bynnen den tijde deser rekeninghen.
500 Rijns gulden."
Veel is van zijn regeering te Zevenbergen niet bekend. Zie Is. de Groot 0.
Praem. Personen en feiten uit de Geschiedenis van Zevenbergen ( 1937
Zevenbergen] en Van Sasse van l]sselt, Beschrijving van de kasteelen in het
Holl. deel van Noord-Brabant in "Bijdr. Prov. Gen. K. en W. in Nrd. Br." 1918 p.
28en 29.
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Door den plotselingen dood van Karel den Stouten gaat Gelder
weer verloren. Spoedig echter maken die van 's-Hertogenbosch,
gesteund door vele edelen, zich meester van Grave274, Gelders
gewichtigste vesting, gelegen op het verbindingspunt van Opper
en Neder Gelder (1478). De persoon van den commandant was
op deze plaats niet zonder belang en de benoeming van jonker
Cornelis van Bergen tot bevelhebber van dit steunpunt, zegt heel
wat voor dezen jongen edelman. Op hun beurt berusten de Gelderschen echter niet in het verlies van Grave en zij heroveren de
stad.
Reeds bij de eerste oorlogshandelingen der Gelderschen op
Brabantsch gebied, die daarop volgen, blijkt, welk een belangrijk
bruggehoofd Grave voor hen is. Derhalve zet Maximiliaan er alles
op de stad opnieuw in handen te krijgen. Makkelijk gaat dit niet,
maar na eenige moeilijkheden kan hij toch Grave met het land
van Kuik en Ooyen in Mei 1481 bij Brabant inlijven. Waarschijnlijk
schonk hem dit nog geen voldoende macht op dezen voorpost
van Brabant. Dus verklaart hij 19 Mei 1485 dat heele gebied
neutraal, zoowel van Brabant als Gelderland en komt het bestuur
van Grave, Kuik en Ooyen rechtstreeks onder den landsheer, die
Cornelis van Bergen als militair en bestuurder bekwaam en
betrouwbaar genoeg acht om in zijn naam dezen voorpost te
bewaren. Tot zijn dood in 1508 blijft Cornelis Gouverneur (ook
wel Maarschalk of "Capiteyn") en Drossaard van de stad van
Grave en het land van Kuik. Onder zijn bewind is ten Noorden
van de stad nog een kasteel op de Maas gebouwd, om de
versterking van Grave daarmee te verbeteren. Vanwege den
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Kroniek van Cuperinus in C. R. Hermans, Verzameling van kronyken. charters
en oorkonden betrekkelijk de stad en meyery van 's-Hertogenbosch. 1848, p.
66.
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voortdurenden oorlogstoestand tusschen Gelre en Brabant was
dit wel noodig.275
De commandant van Grave wil echter zijn jeugdige gade, die tot
dan blijkbaar meestal bij de familie in Bergen op Zoom woonde,
een verblijf in de oude sombere burcht van Grave besparen. Dus
bouwt jonker Cornelis zich te 's-Hertogenbosch een voor dien tijd
modern huis in de Mortel, waar hij tevens ruimte heeft om ook
een groot park aan te leggen. Van dit adellijk woonhuis vindt
men daar nog ernstig geschonden overblijfselen. Het staat
bekend onder den naam van het Hof van Zevenbergen.276 Een
der gevels herinnert sterk aan den bouwtrant van het
Markiezenhof te Bergen op Zoom. Vooral de traptoren, de
raamverdeeling en niet het minst de arkade van het Hof van
Zevenbergen verraden denzelfden bouwmeester: Anthonis
Keldermans.
Uit de nalatenschap van zijn eigen vader ontvangt Cornelis Melin,
dat zijn broer de opvolger hem afstaat en tevens half Brecht,
sedert de eerste Wesemale familiebezit277 en na een
onderbreking door Jan metten Lippen in 1444 weer
terugverworven.278
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D. Paringet, Memoriaal van de stad Grave ende den lande van Cuyk. Utr. 1752,
dl. 1 p. 154, 155. 159 en 162. DL II Stucken en Documenten behoorende bij
het memoriaal enz. p. 578 en 582.
Van Sasse van IJsselt. De voorname huizen en gebouwen van' s Bosch dl. II, p.
23-43. Zie ook: Handelingen 1942 v. h. Prov. Gen. v. K. en W. in Nrd. Brab. p.
59 e.v.
J. Michielsen. Geschiedenis der Verwoesting van Brecht in 1584, Brecht 1889,
blz. 20.
D.R. 1443/44 heeft deze ontvangst: "van heer Cornelis van Gavre, heer van
Leyns ende van Hertsyes, ridder, dwelck hij in den wissel ghestelt hadde te
Bruessel te Zegers Suweels huyse in Februario XIIIIC ende XLIII, om dair met te
lossenen ende af te quitenen de 20 nobelen, die hij vercocht hadde op dlant
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Tijdens het oorlogsbedrijf heeft Cornelis, stellig even hebzuchtig
als het meerendeel zijner standgenooten, volop gelegenheid
gehad zich te verrijken, waardoor hij verschillende bezittingen
kon aankoopen. Zoo komt Cornelis in 1494 in het bezit van het
Kasteel Croy, een der mooiste kasteelen van Peelland279, en
vervolgens van Heeswijk en Dinther, waarmee hij 14 Januari
1499 wordt beleend.280
Voor zijn tweede reis naar Spanje mist Philips de Schoone de
noodige contanten; hij verkoopt daarom in 1505 een groot
aantal heerlijkheden aan de rijke edelen des lands. Cornelis
koopt hiervan Schijndel en Berlicum (en Middelrode?).281
Cornelis voerde het vaderlijke wapen, doch voegt daaraan als
breuk, in het schildhart, een rood voorwerp toe, dat zoowel een
roos als een St. Jacobsschelp kan zijn. In plaats van de drie maliën,
stellen sommigen een bril in zijn Glymeswapen. Dit berust waar-

van Brecht ende die hij mijnen lieven joncker van Berghen schuldich was af te
lossene. mids dat hij hem tvoirscreven lant van Brecht commerloes clair af
schuldich was te leveren etc., 400 saluyte, dairom hier de voirscreven 400
saluyte, die mijn lieve joncker van Berghen te hemwairts beeft doen nemen
ende ontfanghen ende de voirscreven 20 nobele lijfrente, die te lossen staen
den penninc om xo clair omme te sijnen laste aengenomen, te betalenen
jairlijx uyt zijnen voirscreven lande van Brecht etc. qui valet te 24 stuvers
deken saluyt gherek.ent 120 pond gr. Brab." en
D.R. 1450/51 heeft dezen post: "Ander uutgheven van den 20 nobelen lijfrenten in
voirleden tijden vercocht op dlant van Brecht, bij heer Cornelijse van Gavre,
heer van Lens ende van Hertyes, ridder, die mijn lieve Heer van Bergen te
hemwaerts genomen ende aenveert heeft te betalenen, overmits zekere
redenen verclaert in des voirscreven fans Box rekeningen eyndende Bavonis
XLV.
279
Taxandria XXIV (1917) p. 91.
280
Tax. V. t.a.p. voor dit en het volgende. Dr. T. Heijman, O Praem zegt in "De
grondheerlijkheid Dinther" 1939 (brochure), dat hij deze heerlijkheid kocht
van Jan, graaf van Oettingen. Zie ook W. Juten in Taxandria Vp. 131.
281
Kroniek van Cuperinus in Hermansa.w. p. 72, 7.3.
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schijnlijk op een vergissing, welke verband houdt met zijn devies
"il n'est qu'estre borgne" (d.i.: men moet maar éénoogig zijn).282
Mooier klinkt zijn tweede spreuk "Wan Godt wil", welke hij voert
als ridder van het Gulden Vlies, waartoe hij in het kapittel van 22
Januari 1500 werd benoemd.283
10 Leonardus, geboren 6 November 1460, overlijdt op tweejarigen
leeftijd 5 November 1462.
11 Jacobus, geboren 23 September 1462, overlijdt eveneens op
tweejarigen leeftijd 2 Juni 1464.
12 Margaretha, geboren 15 November 1463, genoemd naar de
moeder, sterft reeds 24 Januari daaraan volgend
13 De geboorte van Helena, 6 April 1465, moet de moeder met den
dood bekoopen: Margaretha de Saint-Simon overlijdt 15 April
1465.284
Het jongste dochtertje wordt reeds in 1470 naar het klooster
Bethanië te Mechelen gezonden285, waar zij in 1480 wordt
gekleed en overlijdt, na op haar sterfbed de plechtige geloften te
hebben afgelegd.286
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Zie studie P. de Lange en Mr. El. Prins.
de Reiffenberg. a.w. p. 246.
Grafschrift in Tax. V. p. 68.
D.R. 1471/72: "van joncfrouw Heelenen costen van den yersten jaer betaelt te
Betanien ... "
D.R. 1480/81 "voer de casten van den appoticaris ende anders binnen der
cloester gedaen in haer sieckbedde betaelt ... 4 pond gr. Bräb." en O.B. p. 161.
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Nog in 1498 wordt door haar broer Jan III geld beschikbaar
gesteld aan het klooster van Bethanië om ten eeuwigen dage in
het klooster haar jaargetijde te gedenken en missen te lezen.287
***

Het testament van Jan II van Glymes en Margaretha de Saint Simon
dateert van 14 April 1464.288 Philips, de oudste zoon, wordt hierin als
opvolger aangewezen, hij zal aan de dochters tot haar
meerderjarigheid en huwelijk de uitkeeringen doen, welke het
testament opgeeft. Evenmin als het land van Bergen zal het stamland
Glymes worden verdeeld. Bij overlijden van Philips komt Jan, de derde
zoon, in aanmerking als opvolger en zoo is het ook inderdaad geschied.
Uiteraard wordt in dit testament niet gesproken van de talrijke
bastaarden, die heer Jan had. De domeinrekeningen vermelden hen
wel en deze zullen we dus eerst behandelen. Van eenige volgorde kan
geen sprake zijn, omdat over deze personen slechts spaarzame
gegevens bestaan. Bij de opgaven van de inkomsten en uitgaven van
den Heer van Bergen in 1474 worden zeven bastaarden vermeld,
zonder hun namen.289 De rentmeester noemt enkele jaren achter
elkaar verschillende namen. Deze rentmeester is "onse lieve ende
waelgeminde Jan onse bastardzoon." Het salaris van dezen
rentmeester bedraagt 30 pond Brab., plus "opslagen en ongelden."290
Hij werd 2 November 1474 geëcht.291
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C. v. Br. nr. 250, fol. 36 verso.
Archives de la maison des Chartreux à Bruxelles, carton 25, pièce nr. 4. Zij
kregen verlof te testeeren 6 Juli 1444.
Chambre des Comptes nr. 550.
D.R. 1473/74.
Ch. des Comptes, nr. 163, p. 143. Z11n moeder was Katharina Smoers. Deze
Jan is een heel andere dan mr. Jan, die 12 Sept. 1476 geëcht werd; deze
laatste was een bastaardbroer van Jan ll.
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Lijsbeth, "mijns lieffs heeren dochter bastaart", is in 1473 bruid, ze
krijgt beslag van edel metaal op haar gordelriem, een paarse
tabbaard en een collier.292
Barbelen, "mijns liefs heeren bastaert dochter", is in 1480 ingetreden
bij de nonnen van "Sinte Margriet in het dal van Josaphat" te
Bergen293, waar ze in 1485 werd gekleed.294 In hetzelfde klooster
ontmoeten we ook
Josijnken, die eerst nog een bedevaart doet naar Neuss.295
Zuster Barbara ziet zich na eenige jaren aan het hoofd van het St.
Margrietenklooster geplaatst. Eind 1521 sterft zij als overste van het
klooster. Het schijnt, dat zij een vurig kloosterlinge was. Tijdens haar
bestuur bidden vanaf 1512 de zusters ook het brevier en wordt het
klooster met recht "een godshuys van nonnen Regularissen van der
ordinen der Canonicken Regulieren sinte Augustijns.”296
De uitzet voor deze kloosterzusters is wel verzorgd, de rentmeester
verantwoordt "68 ellen wit om rocken af te maken, 10 ellen fijn wits
en 10 ellen swerts om harer mantels, 6 ellen wits om haer rocken te
beleggen.”297
Agneesen, huwt met Jacques de Sanzelles, heer van St. Martin.298
Hector, die tegelijk met Antonius en Cornelis te Leuven studeert.299
292
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D.R. 1473/74. Zij is waarschijnlijk in 1491 overleden. De rentmeester houdt
dat jaar de jaarlijksche toelage in ten behoeve van haar kind. D.R. 1491/92.
D.R. 1480/81.
D.R. 1485/86.
D.R. 1486/87.
C. v. Br. nr. 1226 en D.R. 1521/22 zegt: "item, betaelt voer d' uytvaert saliger
memorien van joffrouwen Berbelen van Glymes mater desselfs con vents .. 2
pond scell. 6 den." Uit een tekst op hetzelfde folio blijkt, dat dit convent is "'t
clooster van sinte Margrieten te Berghen."
D.R. 1486/87.
de Rouck. a.w. p. 317; de D.R. 1484/85 noemt een "Neesen" als bagijn te
Antwerpen.
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Ancelles of Achille "de bastaert", is in 1480 nog bij "meester Jacob
Mathijss den rentmeester tot Wouwe" om hier zijn opvoeding te
ontvangen.300 Hij krijgt in 1491 een paard.301
Ysamas, echter vindt bij "meester Goort, de scoolmeester" een thuis302,
hij wordt in 1496 naar Leuven gezonden om verder te studeeren.303
Te voren ging hij met den waarschijnlijk ongeveer even ouden
Franchoys te Ghierle naar school.304
Andere namen zijn Alexander305, Anthonius306 en Cornelis.307 Antonius
was gehuwd met "jouffrouw Anthonye, dochter wijlen Jacops van
der Beke." Hij overleed voor 1497.308 Antonius ontmoetten we
reeds in den slag bij Guinegate met de wettige zoons als "capiteyn
der soudenyeren." In dezelfde kwaliteit neemt hij deel aan de
campagne in het bisdom Luik.309
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D.R. 1471/72 en Taxandria XXXI (1924), p. 104.
D.R. 1480/81.
301
D.R. 1491/92.
302
D.R. 1489/90.
303
Resol. Domein Raad 1494/98, fol. 15 recto (26 April 1496).
304
D.R. 1491/92.
305
D.R. 1484/85.
306
Idem.
307
D.R. 1490/91. Hij overleed in dit jaar en werd bij de Observanten begraven.
308
R. 284, fol. 117 verso, (13 Aug. 1460) en Resol. Domeinraad 1494/98, fol. 32
verso.
309
S.R.1482/fil, fol. 46 recto “van der reysen in den lande van Ludick. Eerst
gegheven Anthuenise, bastaert van Glymes, capiteyn van den soudenieren
uuter stadt ende lande van Berghen gesonden. voir sijn opzetten ... 15 pond
groeten", fol.20 verso: "opten IIIIen dach Septembris, geschoncken
Anthoenise bast, airt van Glymes, capiteyn van den soudenyers 6 geiten Rijns
wijns.
"den XXen dach van Octobri. was de voirscr. Anthuenis de bastairt, genoedt opter
stadthuys, als hij uuten lande van Ludick comen was, ende dair verteirt ter
maeltijt, van wijne, spijse etc. 2 pond 18 scell. 2½ den Brab." {Zie ook fol. 26
verso en bij Johannes).
300
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Augustijn van den Eynde, in 1482 schout van Bergen, huwt "jouffrouw
Cathelinen. een natuurlijke dochter van den Heer.310 Een andere
dochter, Johanna genaamd, was de echtgenoote van Claes van
Hambroecke. Beide krijgen jaarlijks een uitkeering van 50
Rijnsguldens.311 Johanna is 1485 weduwe.312 Een Maria huwde Jannyn
de Lymeris. Haar jaarlijksche toelage bedraagt 40 Rijnsguldens.313
Vrij veelvuldig waren de bezoeken van heer Jan aan Oudenbosch.314 Of
zijn belangstelling dit dorp gold of Mayken Sanders aldaar, valt niet uit
te maken; in ieder geval is deze een der weinige vrouwen, onder
degenen waarmee Jan blijkbaar vertrouwelijk omging, wier naam
bewaard bleef.
De meeste zijner geliefden blijven onbekend, bestudeering der
rekeningen van de afzonderlijke domeinen wekt den indruk, dat Jan in
ieder belangrijk middelpunt, waar hij door het jaar verblijft, het
vrouwelijk gezelschap verre van versmaadt.
Het is zeer waarschijnlijk, dat de echtgenoote van Claes van
Hambroeck, in 1467 rentmeester van Oudenbosch, een dochter was,
door Jan bij Mayken verwekt. Later vinden we Claes als schout te
Wouw (1480) en Borgvliet.315 Walraven is wel een der oudste
bastaarden.316 Zijn weduw Anthoenie Cornelis Janssoens dochter te
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S.R. 1482/83, fol. 26 verso en R. 391 fol. 67 verso.
D.R. 1484/85.
R. 391, fol. 150 recto.
D.R. 1484/85.
Jaarboek 1942 van de Ghulden Roos, p. 112, 113.
R. 391. fol. 24 verso en 32 recto
R. 391. fol. 70 recto (13 Juli 1482).
Jan metten lippen

1943

Antwerpen, geeft 13 October 1489 een quitantie voor enkele
uitkeeringen haar namens Heer Jan gedaan.317
Jacobus is een bastaardzoon van Jan metten Lippen bij Maria Madouts.
In 1505 is hij 22 jaar.318
Hvbrecht, onechte zoon van Janneken van Velp, wordt in September
1518 gewettigd.319 Daarna zien we hem openbare functies bekleeden.
In 1524 is hij schout van Esschen en Calmthout320 en in 1527 als
zoodanig in functie te Wouw en te Oudenbosch.321 Hij was gehuwd met
Anna van Grevenbroeck.322
De stadsrekening 1487/88 vermeldt, dat "opten XIIIen dach van Julio
(is) gesconken mijnen heer Baudewijn den bastaert 6 gelten Rijns,
facet 9 scell.323
Op dezelfde summiere wijze spreken de resolutiën van den Domeinraad 23 Augustus 1496 “van de rente van jouffrou Dumen,
bastairtdochter van Berghen, die mijn heer saliger gedachte hoer beset
ende gemaict heeft."324 Zij huwde met Cornelis van Overhoff.
Dan is er nog Disiras die in Spanje (voor 1535) overleed. Hij bewees
daar aan Karel V belangrijke diensten. Deze man huwde jonkvrouwe
317
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Cartulaire fol. 234 recto, R. 298 fol. 91 recto noemt .jouffrouw Aeghte van
Grymersteyn, weduwe wijlen Walravens de bastairts van Berchen, geseten
tSteenbergen."
Lijftocht S.R. 1505/06 fol. 11 verso.
Chambre des Comptes nr. 163. p. 398 en nr. 636 p.285verso.
R. 39.3, fol. 134 verso.
Resol. Br. Raad 1526/57, p. 15 (3 Juli 1527).
de Rouck a.w., p. 316.
S.R. 1487/88, fol. 30 verso.
Resol. Domeinraad 1494-98, fol. 18 recto en 21 verso en D.R. 1507/8 zegt:
"jouffrouw Dingne de bastaerde, huysvrouwe wijlen Cornelis van Overhoff,
die mijns Heeren vader saliger gedachten bij sijnen testamente jaerlicx
erffelijc gegeven heeft derchtich Rijnsche guldenen, den penninck te quitenen
met 10 penn.
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Marie Lauwzin325 en was de vader van Maximiliaan van Bergen, deken
van Lier en eerste aartsbisschop van Kamerijk (1562/ 1570). Als deken
van Lier volgde deze zijn oom Antonius326 op (een andere
bastaardzoon), die in 1535 verlof kreeg hem als coadjutor te nemen.327
Verder worden nog vermeld Henricus en Ysabella, natuurlijke dochter.
Het is echter niet zeker of dit kinderen van Jan II zijn.
***
Wanneer we de belangrijkste feiten uit dit hoofdstuk overzien, is er
één zaak, die erg treft, nl. de Bourgondische geest van den Heer, zijn
zonen en de stad. Daaruit toch spruiten vele hunner daden voort. Is dit
het blinde volgen van partijgangers?
Daarvoor is de Heer, wat macht en financiën betreft, te onafhankelijk.
Het stadsbestuur laat bovendien bij tallooze kleine voorvallen zien, dat
in zijn midden eveneens het besef bestaat van verbondenheid met den
landsheer, niet om diens persoon maar om het welzijn van diens
gewesten, waarbij ze verder zien dan Brabant en Vlaanderen. Er is iets
van een nationaal besef levendig geworden in deze stad, die daarom
verbiedt iemand te schelden voor Hoek of Kabeljauw.328 Achter dit
beleid kan eigenbelang schuilen, zeker, maar het valt niet te
ontkennen, dat in een handelsstad, welke niet zóó de zucht naar
macht koestert als Gent en Brugge, scherper en eerder de eenheid
wordt gezien dan elders, waar de belangen niet verder reiken dan de
naaste omgeving.
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de Rouck a.w. p. 317.
De moeder van dezen Antonius was Marie Goossens (Maart 1515- Ch. des
Comptes nr. 16.3, pag. 268).
Pap. d'Etat et del' Audience, liasse p. 1026 (oud).
La G. fol. 41 recto (November 1481).
Jan metten lippen

1943

Deze Bourgondische geest is van origine in politiek opzicht antiFransch en dat zal een der kenmerken blijven van den opvolger Jan III
en zijn broer Cornelis.
Nu we de jeugdjaren dezer jonkers hebben geschetst, krijgen we
verder nog ruim gelegenheid te zien, hoe deze gezindheid in het
bijzonder Jan III van Glymes geschikt maakt voor bepaalde posten.
Vooral omdat hij niet alleen antiFransch, maar sterk pro-Engelsch
georiënteerd is.329 Deze politieke gezindheid der Heeren van Glymes is
voor dien tijd niets opvallends. Het grootste deel van het
Nederlandsche volk is dan zeer anti-Fransch, lichtelijk Duitschgezind en
sterk pro-Engelsch.330
Onder de bewogen en tragische gebeurtenissen, welke na 1477 in
Brabant plaats grepen, groeide ook een zekere gelijkwaardigheid van
Heer en stad, welke aan beide partijen slechts ten voordeele strekte.
De plechtige intocht van Maximiliaan in 1487 is daarom niet een feest
als vroegere in deze eeuw, om het feest, maar een gelukkige
gelegenheid om het nationaal besef te uiten en de banden van
saamhorigheid te verstevigen. En dat is noodig, want de vader van den
Landsheer en de meeste zijner gewesten en niet het minst Brabant en
de Scheldestreek staan nog voor zeer zware jaren.
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A. Walther, Die Anfange Karls V, Leipzig 1911. p. 17, p. 107, 108 en 137. Deze
formuleert het wel wat scherp.
Gossart, Notes pour servir à l'histoire du règne de Charles Quint, p. 21.
CJF Slootmans

116

Markiezenhof anno 1936
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3 In den strijd tegen de "quaitwillighen" van Vlaanderen
Maximiliaan van Oostenrijk keert in Juni 1486 zegevierend, in volle
statie, als Roomsch-Koning gekroond, maar met een verbitterd hart in
de Nederlanden terug: allereerst wil hij de schande, hem door den
vrede van Atrecht aangedaan, wreken.331
Na een korten krijgsraad gehouden te hebben te Bergen op Zoom
opent hij nog in hetzelfde jaar het oorlogsbedrijf, om Artois en andere
afgescheurde deelen te heroveren, maar .... zonder succes. Erger: in
Mei en Juli lijdt hij enkele nederlagen, welke Maximiliaan belachelijk
maken bij een ieder en de Vlamingen prikkelen tot verzet. Zij zien nl. in
dien vrede van Atrecht hun werk en nemen het den Roomsch-Koning
ten hoogste kwalijk, dat hij dien vrede schond.332
Brugge beschuldigt hem, dat hij den handel dier stad aan dien van
Antwerpen prijs geeft, Gent mokt nog na over het verlies zijner
privilegiën. Zich beroepend op het Groot-Privilege noodigen de de
bestuurders dezer trotsche stad de Staten des lands uit, bijeen te
komen binnen hare muren. Maar de economische strijd BruggeAntwerpen en de onvereenigbaarheid harer belangen weerhoudt de
meeste Brabantsche steden gemeene zaak te maken met de
Vlamingen. Pas door het optreden van Maximiliaan keeren vele steden
zich van hem af.
In Bergen op Zoom staat men achter Maximiliaan. In October 1487
geniet de stad voor de vierde maal de eer den koninklijken regent
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H. Pirenne, Hist. de Belgique III, p. 42. 43.
Id., id. p. 44 e.v. Alvorens de vijandelijkheden te beginnen bezocht
Maximiliaan 29/30 Juni 1486 B.o.Zoom (Gachard, Collection des Voyages des
souverains des Pays-Bas I, p. 112). Zou ook nu weer te B.o.Zoom krijgsraad
gehouden zijn?
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binnen haar muren te ontvangen, wat met klokgelui, vuurwerk, muziek,
versieringen en feestgelagen in het hof van den Heer gepaard gaat.333
***
Gesteund door Frankrijk begint Gent in Januari 1488 zich als een
zelfstandige stad (onder het opperleenheerschap van den Franschen
koning) te gedragen. Het probeert daarna zijn heerschappij uit te
breiden. Tegenover deze samenzwering wil Maximiliaan zich van den
steun der Staten verzekeren en hij roept deze daarom tegen eind
Januari te Brugge bijeen.
Als hij zelf daar aankomt, bevindt zich die stad in een oproerige
stemming. Dan is een kleine tactische fout van den kant van het gezag
meestal voldoende om al wat er broeit en gist onder een verbitterde
en achterdochtige bevolking als de Brugsche is, tot uitbarsting te doen
komen. Zoo gebeurt het ook te Brugge, met het gevolg, dat den 2en
Februari koning Maximiliaan gevangen raakt en het kruideniershuis
"Cranenburg", schuin over het Belfort, als zijn verblijfplaats ziet
aangewezen.334
Deze gebeurtenis wekt onder den adel en de steden veel beroering en
doet de vraag stellen, wat doen we daartegen? Maximiliaan kant zich
tegen maatregelen van geweld335, waarvan hij nog erger dingen vreest.
Onder den adel zijn er die militaire interventie wenschen onder leiding
van Philips van Kleef, sedert 1487 kapitein-generaal van VlaanderenHenegouwen. Het feit, dat deze daar op verzoek van Maximiliaan niet
op in gaat, is druk besproken door den adel en geeft aanleiding tot
lasterpraat over Philips (ontrouw aan Maximiliaan), waarmee allerlei
latere moeilijkheden samenhangen. Philips zelf beschuldigt met name
de heeren van IJsselstein en Cornelis van Bergen, dat zij dien laster
333
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S.R. 1487/88, fol. 70 verso, zie St. Geertr.br. IX (1932), p. 21.
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uitstrooien, omdat de weg van geweld meer voordeel voor hen
persoonlijk zou opleveren en deze heeren Leuven en Brussel willen
bestraffen voor hun houding ten opzichte van Maximiliaan.336 Volgens
Philips zouden ze zich niet ontzien deze steden over te leveren aan den
willekeur der Duitsche huurlingen van Maximiliaan.
Hier openbaart zich iets van den haat en de jalouzie tusschen de hooge
edelen onderling.337
Intusschen komt het door onderhandelingen echter zoo ver, dat
Brabant, Henegouwen en Namen 12 Mei 1488 met Gent en
Vlaanderen een verdrag sluiten, dat geheel in den geest der Gentenaren is opgesteld en dezelfde beteekenis heeft als het Groot-Privilege
van 1477. In wezen gaat het eigenlijk nog verder.338
Dit verdrag nu werd de losprijs voor Maximiliaan, die, nadat hij het 16
Mei daaraan volgend heeft bezworen, zijn vrijheid terugkrijgt. Philips
van Kleef zal als gijzelaar voor Maximiliaan in Brugge achterblijven.
Over deze vrijlating van Maximiliaan heerscht te Bergen groote
vreugde, welke men uit door processiegang, klokgelui, vuurwerk en
een feestmaaltijd van den magistraat, waarbij ook Heer Jan aanzit.339
***
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Id., id., p.-108, 117, 132, 133.
Dat de jonkers van Bergen Philips van Kleef haatten, klopt niet met de
ontvangst, welke Philips in 1487 nog was ten deel gevallen te B.o.Zoom, zie
S.R. 1487/88, fol. 72 en S.R. 1488/89 fol. 198 verso “den buyten byer assysers
van den jaire voirleden te wetene Janne van Bemmele met zijnen
medeplegeren betailt van buyten byere gedroncken bij mijnen heer van
Ravensteyn, heer Philips zijnen zone ende bij mijnen heer van Wailhain, als
onse alre genedichste heer de Hertoghe hier was, tot 32 vaten toe, voir elc vat
van assysen 2 scell., maict 3 pond 4 scell."
de Fouw, p. 137, 139.
S.R. 1488/89, fol. 191 verso, en 192recto. Zie St. Geertr.bronne 1932, p. 24.
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Kasteel van Wouw
De afbeelding stelt voor de belegering van het kasteel op 9 en 10 mei 1583.
Uit: Hoghenbergs ‘Schlachtboeken’.

Zijn goede voornemens is Maximiliaan echter spoedig vergeten, als hij
8 dagen later zijn ouden keizerlijken vader te Leuven ontmoet, die met
duizenden krijgsknechten ter bevrijding van zijn zoon de Nederlanden
was binnengerukt. Keizer Frederik III en de Duitsche vorsten willen met
alle geweld de Vlamingen straffen en Maximiliaan schaart zich vrij
spoedig onder de banieren van het keizerlijke leger tegen Gent.
Philips van Kleef, die zich aan zijn eed als gijzelaar gebonden acht voor
de handhaving van het gesloten verdrag op te komen340, ziet zich
krachtens dien eed gedwongen tegen Maximiliaan op te treden.
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Hierdoor wordt hij de militaire leider van de bedreigde Vlamingen.341
Politieke leiders zijn anderen.
In het leger voor Gent bevindt zich in Juni ook Cornelis van Bergen. De
strijdkrachten boeken daar weinig succes.342 Hij en zijn broer Jan van
Walhain staan aan de zijde van Maximiliaan en dat niet uit jalouzie
tegen Philips van Kleef wegens zijn hoogen stam, gelijk deze
voorgeeft343, doch stellig om dezelfde reden, die Antwerpen en Bergen
op Zoom verschillende opofferingen doet getroosten om de
strijdkracht tegen de Vlamingen te vergrooten.
Zonder omwegen en duidelijk schrijven de rentmeesters in de
stedelijke rekening344, dat deze uitgaven zijn voor de "oirlogen ende
ruyters, die men bynnen den tijde deser rekeninghen heeft moiten
voiren ende onderhouden tegens de quaitwillighe van Vlaenderen
ende oic die van Loevenen345, Bruessel 346ende hueren adherenten, de
welke aenspannende metten erfvijanden van desen landen ende van
den huyse van Bourgoingne als Franchoysen ende Arenberchsen,
dagelicx laboureren ende overlanc gedaen hebben onsen souvereinen
heer den Roomschen Coninc te verdreven boven de hulde ende eeden,
die zij bij zijnre maiesteit gedaen hebben, als vader, voicht ende
momboir van onsen naturlicken ende erfachtigen heer ende prince,
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Id .. p. 156.
S.R. 1488/89, fol. 131 verso: "Opten 14en (Juni) gesonden Janne Mijs met
brieven int here aen heer Cornelise van Berghen ende was ute 16 daghen,
maict ... 24 scell."
de Fouw, p. 166.
S.R. 1488/89. fol. 179 recto.
Als Maximiliaan de afkondiging van den vrede van 16 Mei te Leuven verbiedt.
verklaart deze stad zich tegen hem. Leider te Leuven is de oudere vriend van
Philips van Kleef: Chanteraine. de Fouw, a.w., p. 168.
Brussel maakte in Juli de publicatie onmogelijk dat Philips van Kleef de vijand
van keizer. koning en aartshertog was. De Fouw, p. 173.
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hertoghe Philips, aertshertoge van Oistenrijcke, hertoge van
Bourgoingne etc., noch onder zijn jairen wesende"
Deze magistraten erkennen de rechten van Maximiliaan als vader, in
tegenstelling met Philips van Kleef, die zegt te strijden voor het
behoud dezer landen voor Philips den Schoonen347, den wettigen vorst,
onder een voogdijraad zonder Maximiliaan.
Daarom leidt Philips van Kleef de partij der Vlamingen, die
inconsequent genoeg en tegen hun eigen verleden in op de hulp
speculeeren van den Franschen Koning, de erfvijand van den Lage
Landen.
Wel kan men Maximiliaan een streven naar absolutisme verwijten. De
vraag is echter of hij daar toen buiten kon, wijl hij stond voor de
belangen van meerdere Nederlandsche gewesten.
Wat de Vlaamsche steden willen is de vrijheid voor zich zelf en
handhaving van haar verouderde privileges, hetgeen noodzakelijk
neerkomt op tyranniseering van de belangen van andere steden en de
nationale belangen allesbehalve bevordert.348 Misschien mogen we
den Vlaamschen steden wel verwijten, dat ze haar tijd niet begrepen.
Wat de Bergsche rentmeesters in hun rekening neerschreven is wel de
leidende gedachte van den Heer en zijn zonen, die, gezien hun
verleden, anti-Fransch zijn.
Daar komt nog iets persoonlijks bij. Jan van Walhain was gehuwd met
Adriana de Brimeu, wier vader, Guy, heer van Humbercourt, als
raadsman van Maria van Bourgondië op het schavot te Gent het leven
liet, dank zij het optreden van Gent, terwijl dezelfde Humbercourt ook
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De Fouw, p. 158.
Zie voor wat Brugge in dit opzicht presteerde mijn artikel over de aanhouding
van Lubecksche goederen op de Paaschmarkt van 1520 te B.o.Zoom, in Ts. v.
Geschiedenis, 1943, p. 50. Antwerpen vindt dit heulen met Frankrijk
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het huwelijk bewerkt had van Maria van Bourgondië met aartshertog
Maximiliaan. Ook dit verklaart iets.
***
Om zich veilig te stellen voor iederen aanval, nu de zaken zoo staan,
dat niet de vorst de steden, maar de steden den vorst èn zich zelf
moeten helpen, is de magistraat van Bergen nog verplicht, buiten de
beden, groote financieele lasten op zich te nemen. Zeker een
handelsstad, welke uit den aard van haar bestaan al zeer trefbaar is.
Om alle eventualiteiten te voorkomen, wordt 5 October 1488, op last
van Jan metten lippen, de heele mannelijke stadsbevolking,
gedeeltelijk zelfs vanaf de zestien jaar, onder het bevel van een
specialen militairen leider en met behulp der gezworen schutters vrij
straf georganiseerd en gemobiliseerd. Ook krimpt hij de
bewegingsvrijheid der poorters in. Persoonlijk belasten hij en andere
stedelijke autoriteiten zich met de controle van de wacht.349
Behalve de stad dienen ook en vooral de handelswegen naar de stad
beveiligd. Om dit tot stand te brengen is het niet te verwonderen, dat
Bergen op Zoom en de heerlijke familie dezelfde partij kiezen als
Antwerpen: beide steden hebben denzelfden concurrent. Handelt
Antwerpen zooals Pirenne350 zegt, uit economische motieven als het
voor Maximiliaan partij kiest, hetzelfde geldt voor Bergen op Zoom en
de heeren van Glymes, die steeds blijk geven, dat de economische
belangen van Bergen op Zoom hun zeer ter harte gaan. Dit soort
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La G. fol. 57 tot en met 68 recto. Zij worden voor het eerst met vuurwapenen
uitgerust. Aan deze bewapening-etc. ontsproot het gilde van de kolveniers,
dat door den Heer rond 1500 met een keure werd begiftigd. d.i. ongeveer
terzelfder tijd als in Antwerpen, F. Prims. Geschiedenis v. Antwerpen. dl. VII, l
e boek, p.57.
Pirrenne, a.w., p. 49 en Prims. a.w., p. 22.
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belangen eischt ook een sterk gezag, vandaar dat ze gemakkelijker de
Bourgondiërs en Habsburgers volgen.
Hadden Antwerpen en Bergen op Zoom niet de partij van Maximiliaan
gekozen, dan liepen ze gevaar de dupe van het geval te worden en
eigen ondergang te veroorzaken. Bovendien moesten beide steden
samengaan omdat de vaargeulen gemeen goed waren. En die werden
maar wàt bedreigd. Reeds sedert de jaren van den eersten strijd vielen
kapers vanuit Sluis de koopvaarders lastig, die de Schelde opvoeren of
vanuit Holland deze wateren bereikten.
In het vredesjaar 1485 moet Bergen Gouda verwijzen naar Philips van
Kleef als admiraal van de zee, als die stad een klacht heeft over het
rooven van een schip met bier.351
Voor het uitbreken der vijandelijkheden tusschen Philips van Kleef en
Maximiliaan in Mei 1488, worden "lude van wapenen van der
stadtwegen inde scepen gesonden tot Middelborch om onsen lieven
Heer van Berghen met machte te halen, om der Vlamingen wille, die
sterck opt water laghen".352
Voor dergelijk convooiwerk werft de stad troepen, terwijl het de
schepen met kanonnen bewapent.353 De Bergsche jonkers zijn bij dit
alles zeer actief, in Augustus "als mijn heer van Walhain van hier voir
tSaeftingen voir in Vlaanderen"354 houdt dit wel verband met den
aanval, welken Gent op Hulst doet in dezelfde maand. Jan van Walhain
was hierbij wel niet betrokken, want 18 Augustus maken Jan en
Cornelis van Bergen met den heer de Chièvres zich meester van het
hun door Philips ontnomen kasteel te Namen.355
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R. 391. fol. 152 recto.
S.R. 1488/89 fol. l 08 verso.
Zie St. Geertruydtsbronne 1932, p. 26. 27.
S.R. 1488/89. fol. 177 verso.
De Fouw, a.w., p. 177 en S.R. 1488/89, p. 134 recto.
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In den morgen van den 18en September verschijnt Philips van Kleef
voor Brussel, dat hij 's middags bezet. Onmiddellijk daarop zendt
Maximiliaan uit zorg voor Philips den Schoonen, Jan en Cornelis van
Bergen met troepen naar Mechelen.356 Vervolgens wordt Cornelis met
honderd wapenknechten naar Vilvoorden gezonden om het kasteel uit
handen van de Duitschers te houden.357 Vanuit deze sterkte loopen zijn
soldaten dagelijks tot voor de poorten van Brussel.
Rond Kerstmis laat Jan van Walhain weer eenige troepen naar
Saeftingen brengen.358
Om den handel te beveiligen convoyeert men de koopvaarders
stroomopwaarts tot Antwerpen, maar eveneens in de richting van de
Noordzee, nl. vanaf en tot Arnemuiden. Botsingen zijn hierbij
onvermijdelijk359, schepen van Bergenaren gaan verloren. Het is in deze
omstandigheden, dat Cornelis van Bergen admiraal van de zee wordt
en met een eigen schip opereert. In December 1488 laat hij reeds
aangehouden schepen te Veere en Nieuwpoort opleggen.360 Deze
schepen waren alle met goederen voor den vijand geladen.
Van dit alles is Maximiliaan stellig op de hoogte gebracht, toen hij met
de Kerstdagen van 1488 te Bergen op Zoom verbleef.361 De Engelsche
koning zoekt tezelfdertijd naar een oplossing, want ook de Engelsche
koopvaarders ondervinden den noodigen last. Om zoo voordeelig
mogelijk tusschen beide strijdende partijen door te zeilen sluit Hendrik
VII met Maximiliaan 14 Februari 1489 te Dordrecht en met de

356
357
358
359
360
361

De Fouw, p. 182.
Namèche. l'Empereur Charles Qiunt et son règne, I. p. 114.
St. Geertr. br., t.a.p.
R. 391, fol. 247 verso en 248 recto, dd. Jan. 1489, 256 recto (Febr. 1489).
R. 391. fol. 244 recto.
Gachard, Lettres inédites de Maximilien, t. I, p. 180.
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Vlamingen 3 April daaraan volgend een verdrag, dat door de Bergsche
heerlijke familie en de stad zeer werd begroet.362
Wat Bergen op Zoom beteekent en zich veroorloven kan, blijkt
duidelijk uit hetgeen de stad doet door extra hulp aan andere bedreigde steden. Wanneer in den nacht van 20/21 November 1488
Rotterdam in handen valt van Frans van Brederode363, die daartoe
vanuit Sluis met 48 schepen was uitgevaren, vraagt Delft hulp en
Bergen zendt "6 heuscepen ende zekere quantiteyt van bussen ende
serpentinen" (kanonnen).364
In het begin van 1489 verkeert de partij der Vlamingen tegenover
Maximiliaans veldheer Albrecht van Saksen in een schommelend
evenwicht. Gent probeert de schaal ten gunste der Vlamingen te doen
doorslaan, door twee aanvallen tegelijk op Lessen en Hulst. Beide
mislukken.365 Tijdig "gehoirt hebbende, dat die van Ghend met hueren
adherenten op weghe hebben geweest tuwenwaerts te comen" zoo
schrijft Bergen 31 Maart 1489 aan Hulst "wij onsen capiteyn Ulrich van
Bazel, met onsen knechten onder hem wesende u te hulpen hebben
gesonden om u in der noot troost ende assistencie te doene."366 Nu
zeggen ze tot hun schrik te hebben vernomen "dat de houcken
(Hoekschen) met hueren adherenten ingenomen hebben de stat van
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Schanz; Englische Handelspolitik, I, p. 15-16; De Fouw, a.w., p. 211; S.R.
1488/89 fol. 194 verso: "den XXllen dach van Februario alsmen vierde van
den payse van lngelant, gegeven tsavonts opter stathuys een deyn banckette,
als mijn heer van Bergen, mijn heer van Walhain ende zijn vrouwe hadden
hooren abatementen lopende 31 scell., 7½ den. ende Thone Nellen van
luyen 18 gr. facit tsamen 33 scell 1½ den."
De Fouw, p. 197.
R. 391, fol. 249 verso.
De Fouw, p. 207.
R. 391, fol. 250 verso.
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sente Gertruydenberghe"367, waardoor deze een bruggehoofd hebben
verkregen naar hun medestrijders onder Philips van Kleef in Brabant.
Bergen vraagt Hulst terstond zijn soldaten terug "om dair mede het
plat lant van Berghen, dwelc bij den voirscreven sente Gertrudenberghe geleghen is te beschudden”.368
Hun vrees zal niet voorbarig zijn geweest. Er moet iets zijn uitgelekt
van plannen om langs deze zijde Bergen en Antwerpen onschadelijk te
willen maken. Enkele weken te voren schreven ze reeds in een brief
aan Delft369, dat zij "van daghe tot daghe van den vrienden worden
geadverteirt, dat de quaitwillighe van Vlaenderen met heere Philipse
van Cleve groote gereetscap maken van ruyteren ende mennichten van
scepen, om dairmede in Brabant, bysundere int quartier van
Antwerpen te breken, hetzij doer dlant van Berghen, doer Steenberghen, doer den Oudenbossche (alle toen havensteden) oft
daeromtrent ende tselve quartier bij brande, roove ende anderssins
geheellic te destrueeren .... " Zij vragen daarom de in bruikleen
gegeven schepen weerom.370
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Jan van Naaldwijk nam 31 Maart 1489 Geertruidenberg in.
Men denke aan het belang van Oudenbosch: de overzetplaats van Holland
naar Brabant. Zie Br. Christoforus "Het wijtvermaerde veer van Oudenbosch
op Dordt" in Jaarboek 1942 van de Ghulden Roos, te R'daal, p. 108, e.v.
Albrecht van Saksen schildert zijn zorg en het kwaad, dat vanuit
Geertruidenberg gedaan wordt 18 Mei 1489 als volgt: "pour le très-grand
besoing qui est de pourvoir et remédier au fait de la ville de SainreGertruytberghe, de la quelle les ennemis y estans sont horribles et
inestimables maulx sur le pais del' obéissance de mondit seigneur, et tiennent
tous marchans en subgection de non oser venir à Berghes ou Anvers .... "
Gachard, Lettres inédites de Maximilien, sur les affaires des Pays Bas, t II
( 1852), p. 36.
R . 391, fol. 249 verso (dd. 12 Maart 1489).
Voor Delft dreigde geen gevaar meer. Volgens S.R. 1490/91 fol. 6 verso
mankeerde er het een en ander aan de uitrusting dezer schepen. Wat
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Op de hoogte van de gruwelijke dingen, welke op tientallen plaatsen in
Brabant waren geschied in dezen oorlog, was men in Bergen terecht
geschrokken van de tijding, dat Geertruidenberg 31 Maart in handen
van de Hoeken was gevallen.
Maar er schijnt verandering op komst: in de eerste dagen van April is
er een samenkomst in de buurt van Leuven, waar Albrecht van Saksen
en Philips van Kleef besprekingen voeren over vrede.371 Bij het gevolg
van den eerste bevindt zich o.a. Cornelis van Bergen.
De vrede blijft echter een ijdele hoop. In den zomer van 1489 is de
oorlog op zijn hevigst. Albrecht van Saksen gaat zoo methodisch te
werk, dat voor Philips van Kleef zelfs geen kleine successen meer zijn
te halen. Belangrijke steunpunten gaan zelfs voor hem verloren (eind
April Geertruidenberg, bijv.).372
Dood en verwoesting trekken echter tegelijk zoodanig door het zwaar
bezochte Brabantsche land, dat er groote kans is, dat deze krijg gaat
uitloopen op een totale vernietiging van Brabant. De tijdgenooten
voelden het nijpende van den toestand goed aan. Samen met den
magistraat beveelt heer Jan van Glymes den 16en Juli 1489 iedere
week Dinsdags en Vrijdags processie te houden, "om pays ende vrede
ende om victorie te gecrigen tegens onse vianden." Wanneer de klok
begint te beieren, zal uit ieder huis een persoon zijn arbeid neerleggen,
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later door Delft is vergoed: "Van Cornelise Embrechtsen artillery meester
van der stadt van Delft, van zesse cameren van serpentijnen, die verloren
wairen in de oirloghe van Hollant ende deser stadt toebehoirende,
ontfanghen van den stucke 15 stuvers maict 22 scell. 6 den."
De Pouw, p. 208.
Het land van Breda had veel last van de rooftochten van het Hoeksche
garnizoen."Door betaling van 2000 schilden weten deBredanaars en de
bewoners der omliggende gemeenten te bewerken, dat de Hoekschen
Geertruidenberg verlaten, 28 April 1489. Zie Chronol. Overzicht van de
Geschied. v. Geertruidenberg, 1938, p. 36.
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zich ter kerke begeven en op devote wijze aan de boete-processie
deelnemen.373
Voor den zomer ten einde spoedt onderwerpen Thienen, Leuven,
Brussel, Zout-Leeuw zich aan Albrecht van Saksen, zoodat het verzet
zich samentrekt binnen den driehoek Gent, Brugge, Sluis. Vanaf 14
Augustus 1489 is er vrede in Brabant.
lntusschen is ook de Europeesche politieke constellatie eenigszins
gewijzigd en komt de vrede ook in Vlaanderen eerder dan verwacht
was en wel door tusschenkomst. . . . van den Franschen Koning374, Gent
en Brugge aanvaarden te Montil-lez-Tours de voorwaarden, welke de
Fransche Koning voorstelt (30 October 1489).
Philips van Kleef weigert echter dit verdrag te erkennen, omdat hij
Sluis niet uit handen wil geven. Hij trekt af naar Sluis, waar hij met
andere ontevredenen den guerillaoorlog verder voortzet. Vooral op
het water, waarvan Antwerpen en Bergen de nadeelige gevolgen
ondervinden.
De zonen van Heer Jan gaan voort om de Bergsche belangen te
beschermen.
Jonker Cornelis van Bergen vinden we als "admiraal van de zee"
verschillende malen in de rekeningen vermeld en als zoodanig merken
we zijn aanwezigheid op in den Briel375, ongetwijfeld een strategisch
punt voor zijn activiteit ter zee.
Evenals in de jaren te voren laat hij scherp letten op hen, die handel
drijven of pogen te drijven op den vijand.376 In Januari 1491 hangt bijv.
een proces voor den Hoogen Raad, gevoerd door kooplui uit Rouaan
373
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La. G. fol. 30 verso.
Pirenne a.w., p. 51 e.v., voor dit en het volgende en De Pouw, a.w., p. 234.
S.R. 1490/91. fol. 44 verso.
Kort voor St. Jan bijv. eenige schippers en schepen uit Heijst in
Vlaanderen. R. 391, fol. 267 verso.
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tegen “heeren Cornelis van Bergen, ridder, heer tot Grevenbrouck,
admiraal van der zee, ter causen van eenen scepe, dwelc den
voirscreven constituant genomen ende afhandich gemaict is bij eenen
geHeeren Jan van Aa ende zijnen medeplegeren alle dieneren van den
voirscreven heer Cornelis .... "377
Anderzijds is jonker Jan van Walhain de man, die te Mechelen meer de
politieke partij speelt en de voorrechten van Bergen op Zoom
verdedigt bij hertog Albrecht van Saksen. Uit een kladbriefje van de
stad, stellig gericht aan jonker Jan, blijkt bijv., dat deze met zijn broer,
bisschop Hendrik van Kamerijk, en Adolf van Nassau hiermee bij den
hertog reeds te voren succes hadden. Nu vragen ze te pleiten voor het
doorlaten van koopwaren uit Hoorn en Haarlem, welke op weg naar de
vrije jaarmarkt te Bergen, aangehouden waren te Gouda en
Geervliet.378
In deze jaren, nu Jan metten Lippen zich vanwege zijn leeftijd meer en
meer terugtrekt, vindt hij in deze zonen de wakkere voortzetters - zelfs
op breeder plan nog - van zijn streven en idealen.
Even nog verbreken Brugge en Gent het verdrag van Montil.
Hongersnood dwingt Brugge echter het hoofd te buigen. Heil verwacht
de stad dan alleen van directe onderhandelingen tusschen Engelbert
van Nassau en Philips van Kleef. Als het eind October zoover komt
bevinden zich gijzelaars van beide partijen te Bergen op Zoom.379
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R. 391, fol. 287 verso, afgedrukt in Sneller - Unger, Bronnen tot de Geschied.
v.d. handel met Frankrijk nr. 373.
R.391.los bij.fol.270 recto, d.d. rond Nieuwjaar 1490.
De Fouw, a.w., p.244 en S.R. l 490/91, fol. 38 recto "Opten 19en dach Octobris
gesconcken den drossaert van Breda, met zijnen geselscape, die hier comen
willen, om der bewairnissen wille van mijnen heer van Ravensteyn ende zijnen
medeplegeren als hostagiers voir mijnen heer van Nassouw, die ter Sluys by
heer Philipse van Cleve gereyst was een gelach, loopende 27 scell."
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Hierbij spreekt niet alleen het punt, maar ook het belang van Bergen
bij dien vrede.
Definitief legt Brugge het oproerige hoofd neer bij het verdrag van
Damme (29 November 1490). Gent pas bij den vrede van Cadzand (29
Juli 1492). Hulp heeft de laatste stad van Philips van Kleef niet meer
gekregen. Spoedig legt ook hij de wapens neer. 12 October 1492 keert
de hoognoodige binnenlandsche rust in deze streken terug.

4 Het "privilege van de zale"
Hecht was de trouw der Bergsche Glymes aan de zaak der Bourgondiërs en den Oostenrijker en deze toewijding bleef niet onbeloond.
De zonen zagen we alle eervolle en voordeelige posten verwerven en
Karel de Stoute benoemt heer Jan, hun vader, tot opperjagermeester
van Brabant (7 October 1472)380, in welke functie hertogin Maria hem
29 Mei 1477 bevestigt.381 Van denzelfden dag dateert ook Jans
benoeming tot gouverneur van de stad en het kasteel van Vilvoorden,
een belangrijke eere- en vertrouwenspost.382 Het kasteel van
Vilvoorden toch was gebouwd om Leuven en Brussel zoo noodig in
bedwang te houden.383
Echter de stad heeft niet minder geprofiteerd van den invloed, dien de
Heer en zijn zonen bij den Landsheer hadden verkregen. Op verzoek
van Jan II bevestigt Philips van Bourgondië op 7 Augustus 1466 in een
Fransch stuk de rechten van de twee bestaande vrije jaarmarkten, in
den vorm en de wijze, waarop deze tot dan toe waren gehouden.
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Butkens, a.w. Supplément t. II p. 231. Beëediging volgde22 Mei 1473; Bronnen:
Régistre des Chartres, lettres patentes, octrois émanés du gouvernement
(A.R.A.Br. pag. 233 v.d. inventaris nr. 134, p. 149 verso. 150 (24 Dec. 1477).
Reg. des Chartres als voor nr. 135, p. 150.
Butkens, a.w., Supplément t. 1, p. 28.
Butkens, a.w., t. 1, p. 498.
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Tevens brengt de Hertog nog eens ter kennis van de hoogere
justitiedienaren in zijn gewest, wat dit voor gunsten meebrengt voor
de kooplui, die op reis waren naar een van deze markten.
Weer op verzoek van Jan bevestigen en omschrijven aartshertog
Maximiliaan en Maria in Mei 1479 dit kostbaar privilege.384
Tevens verleenen ze opnieuw en wel op de meest breede basis den
Bergenaren het voorrecht van tolvrijdom door Holland en Zeeland,
niettegenstaande het misnoegen hiermee vroeger reeds verwekt.385
Ook nu, evenals in 1452, rijst daarover in Holland verzet. Wil het
privilege rechtskracht hebben, dan dient het geregistreerd te worden
door de Rekenkamer van Holland en Zeeland. Dit college weigert deze
inschrijving, wijl z.i. de gunsten niet binnen redelijke grenzen blijven.
Inderdaad, de heeren hadden van hun kant bezien gelijk; de inhoud
van dit nieuwe privilegie van tolvrijdom is zéér verstrekkend. Maar we
kunnen ons voorstellen, dat Jan II, die bovendien aan Maximiliaan een
flinke geldsom verschoten heeft en de stad het behoorlijke bedrag van
1000 pond grooten Brab. heeft laten schenken, zich dit privilege van
tolvrijdom van Maximiliaan en Maria, zij het dan ook enger
omschreven, niet gaarne laat ontgaan.
De stad krijgt het dan ook den 10en April los, doch met enkele
beperkende voorwaarden, o.a., dat de gebruikers bonafide poorters
uit Bergen zullen zijn, die zich niet voorgeven als eigenaren van
goederen, welke hun niet toebehooren. Verder, dat onbederfelijke
waren altijd eerst naar Bergen op Zoom zullen vervoerd worden.
Voorts krijgt de stad den plicht opgelegd de wacht van den tol van
Iersekeroord te onderhouden. Evenmin als voor de Hollandsche steden
zelf, zullen goederen, welke Rijn of Maas afkomen, vrij zijn van tol.
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Slootmans, De B.o.Zoomsche Jaarmarkten etc. in St. Geertr.bronne XI (1934).
p. 99 e.v. voor dit en het volgende.
St. Geertr.bronne VII (1930), p. 101 voor dit en het volgende.
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De bekroning van de belangrijke voorrechten in deze tachtiger jaren
verworven, vormt de volkomen bevestiging van de jaarmarktprivileges
door den vader van Maximiliaan, Keizer Frederik III, die een zware
boete zet op onrechtmatige aanhoudingen van marktkooplieden en
zelfs den ban in uitzicht stelt voor die ambtenaren en bestuurders, die
weigeren de kooplieden vrij te laten passeeren na behoorlijke
waarschuwing.
Ook dit voorrecht verkreeg de stad na een verzoek van Heer Jan, dat
blijkt duidelijk uit den aanhef dezer stukken.
De inleiding van dergelijke charters is gewoonlijk een aaneenschakeling van beleefdheden, deze stukken echter prijzen de daden
der Bergsche Glymes in overeenstemming met de feiten, gelijk wij die
schetsten. De aartshertogen zeggen nl. de stad deze gunsten te
verleenen, "om die goede, groote, gemeine, meenichfuldige ende
getrouwe diensten, die onse lieve ende getrouwe ridder, raedt ende
camerlinck, heere Johan van Glymes, heere van Berghen op ten Zoom,
wijlen saliger gedachten onsen lieven heeren grootvader ende vader
hertogen Philips ende C(h)arles dier sielen Godt genadich sijn sulle,
gedaen heeft van sijnen jonghen daghen in diverschen heuren oirlogen,
strijden, bataillen, groote embassaden in verre vreemde lande ende
anderssins in vele ende diversche manieren; oick onse lieve ende
getrouwe heere Johan van Berghen, heere van Walhain, oick ridder,
raidt ende camerlinc, ende Cornelis van Berghen, schiltknape ende
schencker van onse hertoge, gebroederen, beydegader sonen des
voirscreven heeren van Berghen, om dese ende anderen redenen wille
ons daertoe porrende ende bewegende ....”386
***
Als Heer van Bergen dingt Jan metten Lippen niet alleen bij zijn
souvereinen om bijzondere voorrechten voor zijn stad, maar verleent
386

La C. fol 111 recto.
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ook krachtens eigen heerlijke macht allerlei voorrechten aan de
vreemde natiën, met name de Hanze en de Engelschen, die, gelijk wij
hiervoor reeds zagen, de Bergsche markten dan bezoeken. In steeds
grooteren getale wil hij hen naar Bergen lokken en tracht dit bezoek
voor deze vreemde kooplieden aantrekkelijk te maken door allerlei
voorrechten, waardoor hij zelf minder inkomsten trekt, bijv. vrijdom
van waaggeld. Met deze actie bieden de beide Scheldesteden tegen
elkaar op. Wat Antwerpen verleent, schenkt spoedig ook Bergen op
Zoom. Tot ze in 1488, in den grooten nood, die haar bedreigt, samen
met den Heer afspreken den Engelschen geen bijzondere privileges
meer te geven of afzonderlijke verdragen met hen te sluiten.387
Reeds in 1466 verleent heer Jan een serie voorrechten aan de
kooplieden der Duitsche Hanze, die in 1477 vernieuwd en uitgebreid,
tot in de 16e eeuw geldend bhjven.388
In 1469/70 krijgen de Engelschen voorrechten van iets grooter
beteekenis, welke in 1480 nog worden vermeerderd.389 Tegelijkertijd
verkoopt de Heer aan de stad het pand "Leeuwenborch" naast het
oude stadhuis, om hierin het handelshuis der Engelschen te kunnen
vestigen.390 Door deze voorrechten krijgt de vreemde koopman,
behalve financieele voordeelen, een belangrijke mate van vrijheid.
Sedertdien vormen zij a.h.w. een eigen rechtsgemeenschap binnen de
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Dr.H.J.Smit. Bronnen voor de Geschiedenis van den handel met
Engeland.Schotland en Ierland, dl. ll 1485-1585, 1e stuk nr. 27.
Moll, De rechten v.d. Heer van B.o.Zoom, p. 162.
T. Sj. Jansma, De Privileges voor de Engelsche natie te B.o.Zoom 1469-1555. in
"Bijdragen en mededeelingen van het Hist. Genootschap dl. 50 ( 1929)", p. 42.
Jammer genoeg heeft deze tekst verschillende slordige spellingen.
D.R. 1480/81: "van der stad van Berghen, die jaerlicx arffelic sculdich is van
den huyse neffens der stadthuys oestwaert. dat sij tegens mijnen lieven Heere
int voerleden jaer vercreghen ende gecocht heeft tot behoef van den nacien
van den Engelssen, om jaerlix daer af te betalenen 24 pond gr. Brab .... "
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stad, waar de jaarmarkt toch al grootere mate van vrijheid geeft dan
ergens anders in de streek, Antwerpen dan uitgezonderd.
Feitelijk groeit hier de handelsvrijheid van den modernen tijd.
De voorrechten van hoogere instanties verkregen met die, welke de
Heer zelf verleende, hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen om
de stad tot bloei, tot een grootschen bloei te brengen. Hierbij zijn Heer
en stad wel gevaren. Want daardoor is de stad bij machte, o.a. de
militaire prestaties der tachtiger jaren te bekostigen, zoo noodig
bijdragen te schenken voor de rantsoengelden der gevangen jonkers of
de noodige contanten te verstrekken om een abts- of bisschopszetel te
verkrijgen.
De stad organiseert en betaalt eveneens de plechtige ontvangsten van
de hertogen, geeft den jonkers kunstvoorwerpen ten geschenke en
stelt den Heer en zijn zonen (o.a. Cornelis) in staat een heerlijkheid te
koopen. Dank zij de ruime middelen groeit ook het cultureele leven der
stad.
De inkomsten van de staanplaatsen der jaarmarkten, welke aan het
Lievevrouwegilde391 ten goede komen, stellen deze broederschap gestimuleerd overigens door Heer Jan II - in staat, haar kapel te maken
tot een middelpunt van het stedelijk muzikaal leven, waarbij de
vormen van meerstemmigheid met de schilderkunst de roem der
Nederlanden in den Bourgondischen tijd hoogtij vieren. De grootsche
ommegangen jaarlijks met het H. Kruis gehouden, de voorstellingen
der Rederijkerskamer "der Vrueghden bloeme" dragen bij tot
bevordering van dit stedelijk cultureele leven.
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Hierover, alsmede over de nog te noemen ommegangen ligt een volledige
studie persklaar. Op geschriften, welke vroeger over de Lieve Vrouwe
vereering verschenen. kan ik me niet beroepen, omdat deze
onwetenschappelijk en onbetrouwbaar zijn.
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Nu eenmaal de stad zoo in goeden doen is geraakt, wil Heer Jan ook
een paleis, in overeenstemming met dit economisch welvaren. Tot
dusver woonde hij doorgaans op het kasteel te Wouw. Wanneer Jan
van Walhain, de opvolger, in het huwelijk zal treden, is de vader van
plan zijn zoon de heerlijkheid Wouw mee te geven als huwelijksgift. Te
voren dient het hof te Bergen meer bewoonbaar gemaakt in
overeenstemming met hetgeen in den Bourgondischen tijd past.
Teniende dit plan te verwezenlijken schenkt de stad de noodige
contanten ter waarde van 500 pond gr. Brab.392 en krijgt hiervoor in ruil
het zgn. "Privilege van de Zale", waarbij de stad weer eenige rechten
verovert op den Heer.393
Drossaard, schout, burgemeesters en schepenen zullen voortaan bij
meerderheid van stemmen alle lagere ambtenaren benoemen, de
provenen (wekelijksche toelage) van den H. Geest vergeven en verlof
geven tot het bouwen over de Grebbe, behalve wanneer het panden
betreft, welke het eigendom van den Heer zijn.
Dan regelt dit stuk het heffen van een recognitie voor een kalkoven
aan de Z.Z. Haven en de orde op het schoonhouden der straten.
De Heer zegt mede namens zijn nakomelingen toe, dat voortaan geen
straten, pleinen, wegen of andere publieke erven door hem zullen
worden bebouwd, versmald, afgesloten, verlegd of veranderd.
Blijkbaar was dit kort te voren wel geschied.
Verder worden de bewoners van het Zuid- en Noordland zoowel
binnen· als buitendijks en die van de Vanckput394 belastingplichtig aan
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S.R. 1487/88. fol. 66 recto; zie ook S. Geertr.bronne VII (1930), p. 30.
Dit privilege afgedrukt in: F. N. van Engelen, Stukken concernerende het
hooge recht van remissie, abolitie en pardon ... geoeffend door de Doorl.
Heeren en Marquisen van B.o.Zoom (1780), p. 36 e.v.
Een afzonderlijke jurisdictie bij het havenkwartier, waar de zoutpannen
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Bergen op Zoom, d.w.z. ze zullen voortaan aan de stad de daar
geldende accijns op wijn en bier betalen.
Burgemeesters, schepenen en rentmeesters mogen voortaan door de
stad doen gebruiken of ten bate der stad verhuren of verpachten: de
schorren en grastaluds binnen en buiten de stad, de vesten, poorten
en torens, uitgezonderd de Lieve Vrouwetoren.
Verlaging van het loon van den secretaris en andere ambtenaren is
verboden. Alleen Drossaard, Schout, Burgemeesters en Schepenen
beslissen over verhoogingen. Zij hebben ook het benoemingsrecht.
Wanneer schepenen goederen van kooplieden onder hun beheer
hebben, zal hiervan in tegenwoordigheid van twee der schepenen een
inventaris in duplo worden opgemaakt, waarvan er één onder de stad
zal blijven berusten; voor het bewaren der goederen dienen twee
solvente personen te worden aangesteld.
De schout en zijn dienaren krijgen het recht arrestaties te verrichten in
het Zuidland, buiten- en binnendijks, op de haven en de hoofden ervan,
de overtreders zullen door schout en schepenen worden berecht.
Indien de Heer of zijn nakomelingen zich niet aan dit privilege houden,
zullen schepenen géén vonnissen wijzen in civiele of crimineele zaken,
vóór dat aan den geest van dit of andere privilegiën is voldaan.
Mocht het stuk zelf verloren gaan, dan verbindt de Heer bij voorbaat
zich zelf en zijn opvolgers alle voorrechten te hernieuwen.
Dit voorrecht werd gegeven door Heer Jan met zijn oudsten zoon Jan
van Walhain en Melin "overmidts zekere sommen van penninghen, die
de selve onse stadt ons ( = de Heer) liberalijck gegunt ende toegeseyt
heeft tot behoeff der timmeringen van onsen huyse in onsen
voirscreven stadt." Die 500 pond grooten Brab. of 2000 Rijnsguldens
zijn goed besteed.
Jammer genoeg is naar de goede gewoonte van nauwkeurig beheer
hunner gelden, voor dit werk een afzonderlijke rekening gehouden, die
helaas ontbreekt.
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De leiding over deze werkzaamheden had Antonius Keldermans uit
Mechelen, die bijna geheel zijn leven de stad en de heeren van Bergen
als architect diende.395
Het bouwwerk, dat Keldermans in de jaren na 1485 tot stand bracht,
ademt in zijn gevels geheel den geest van dezen bouwmeester. De
pompeuse voorgevel is vanaf den beganen grond tot de eerste
verdieping geheel opgetrokken in witten Scheldekalksteen met
daarboven baksteen, afgewisseld met lagen van dezelfde witte
steenen. Door deze afwisseling in het gebruik van eenvoudig materiaal
verwekt hij voor den beschouwer een speelsch, een blij en rijkaandoend effect, dat het scherpe van het contrast tusschen den
stoeren, echt steunenden onderbouw, tegenover het luchtige van de
gevels der bovenverdieping doet verdwijnen. Ook lost de vakman met
smaak de moeilijkheden op, welke z'n bouwwerk oplevert. Dit is aan
den Ianggerekten indrukwekkenden voorgevel goed te bespeuren.
Gebruik makend van de helling van de straat, verdeelde hij den
voorgevel in twee partijen, maakt deze onevenredig, laat zelfs de
speklagen verspringen, waardoor het gebouw ook naar buiten uitdrukt,
dat de inwendige woonruimten rond twee binnenplaatsen zijn
geschaard. Het zuidelijk gedeelte geeft hij twee hoogopgaande, op
breede basis rustende, trapgevels met een vrij lage middenpartij,
welke de verbinding vormt tusschen deze woonhuizen. Tegelijk
camoufleert hij door die trapgevels iets van de twee vierkante, oudere
traptorens. Het noordelijk deel met den hoofdingang - met juist begrip
recht tegenover een straat gebracht, zoodat men er goed zicht op
heeft - hield hij iets lager, doch bouwde boven dit gedeelte een
verdieping met comblessen, met daarachter een boven het gebouw
uitstekenden, achtkantigen toren, waardoor het accent van het
395
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G. Juten, Antoon Keldermans in B.o.Zoom, in Taxandria XLIII (1936), p. 152.
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vooraanzicht wordt verlegd. Het geheel maakt door dit alles een
evenwichtigen en schoonen indruk. Zelfs een open zijgevel
verwaarloost Keldermans niet. Hij ontneemt dezen zi)n droog
voorkomen door muurverdikkingen bij de schoorsteenen, terwijl hij,
dank zij het aanbrengen van een zeer fraaien arkel, het oog een goed
rustpunt weet te geven. Heel deze gevel is uitgevoerd voor een
gebouw, dat aan die zijde weer vrij stond. Jammer genoeg is dat thans
niet meer. Zoo werd het Hof van de Heeren van Bergen een bouwwerk,
dat als voorbeeld van een laat-gotische heerenhuizing in het
stadsbeeld, onder de Nederlandsche monumenten een zeer bijzondere
plaats inneemt.
Weidsch liggen de huizingen gegroepeerd rond de groote en kleine
binnenplaats, waarlangs de toen open galerijen een zuidelijke en
intiem deftige sfeer zullen hebben geschapen. De strakke arduinen
kolommen der open galerijen met de verbindende Tudorbogen,
waarmee hij ook een andere kleur in het geheel brengt, geven
tegenover de langgerekte verticale lijn van den bovenbouw stellig een
luchtig accent. Aan de west-, oost- en noordzijde schenken de groote
en kleine poortdoorgangen hem weer verschillende mogelijkheden.
Door een andere plaatsing van de evengroote achterpoort maakt hij,
zonder van deuren gebruik te maken, het onmogelijk van de straat
recht op de stallen en andere bijgebouwen te zien. Dat wekt bij den
buitenstaander den indruk van beslotenheid, maar voor de bewoners
is alles wat beklemt vermeden.
Hoewel het gebouw vlak aan de straat ligt, geeft Keldermans toch
nieuwsgierigen weinig kans het leven binnen te bespieden. Immers,
wat aan de voorzijde ligt, zijn dienstvertrekken, uitgezonderd de
groote Zale, welke voor officieele gebeurtenissen diende. Maar die
mochten dan ook gezien worden.
Op de eerste binnenplaats voor den ingang dier groote zaal stond
eertijds een gothisch baldakijn. In vergelijking met de rest van het
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gebouw was dit onderdeel rijk versierd: het had pinakels en
vischblaastraceeringen, maar geen trappen, zoodat deze versiering
zich niet opdrong. Ook de bijgebouwen, met name de bakkerij en de
achtergevels, van den grond af van baksteen afgewisseld met lagen
witten steen opgetrokken, maken een smaakvollen indruk.
Of dit alles al tijdens Jan metten Lippen zoo tot stand kwam, moet
worden betwijfeld. Het bleek tot dusver niet mogelijk precies uit te
maken wat nog tijdens diens bewind werd voltooid en wat onder zijn
opvolger. Enkele sobere rekeningposten wijzen er m.i. op, dat de
topgevel boven de zale pas in 1496 is afgebouwd. Men is in dat jaar
nog volop bezig aan den traptoren in den hoek der eerste binnenplaats,
die waarschijnlijk in 1497 is voltooid.396 Het torengebouw vlak tegen de
zale is hier wel niet bedoeld, want d.i. geen wenteltrap. Wat er ook
voor twijfels mogen bestaan, vast staat, dat uit het overleg tusschen
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D.R. 1495/96, fol. 70 verso:
"Geert Walraven, die genomen heeft ten minsten prijse ende hem besteedt den
salder te leggene boven de zale tot Bergen, den hoochsten salder de ribben
te verhouden, te schaven, te bespreyen den hoop om 4 pond 10 scell.
Brab."
D.R. 1495/96, fol. 72 recto:
"Jan den Vleeschouwer van diversen witten werck om te verbesigen aen
den wentelsteen tot Bergen ... "
fol. 72 verso:
"Van Clays Batenzone gecocht bij Thonys de Wilde ende Brooman 242
groote wageschoten om de cameren boven de zale mede te beschyeten ...
"
"Cornelis Brooman beschiet noch de selve voort, tot dat hij al de cameren
beschoten ende gemeeckt heeft ende oeck den boven solder verdreven
ende den hoogen solder boven de eetcamere ende oeck de veynsteren aen
den wentelsteen gewrocht ... "
D.R. 1496/97. fol. 64 verso:
"Cornelijs Slootmaker van eenen grooten zeyl, dat ghespreyt was boven
den wentelsteen tot Berghen, dat die metsers droge mochten sta en
metssen, dat heel verrot was ... "
141
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Jan en den grooten bouwmeester Anthonius Keldermans de opzet van
dit fraaie bouwwerk groeide, dat als een symbool mag gelden van de
grootheid van het geslacht Glymes en den economischen bloei van hun
stad.
Maar het teekent tegelijkertijd, dat de stad de mindere is van den Heer:
een stadhuis van beteekenis is in dezen tijd niet gebouwd.
Tot dan toe lag de Grebbe ook voor "'s Heeren hoff" nog open. Deze
wordt na beëindiging der werkzaamheden aan den voorgevel
overwelfd, waardoor er gelegenheid komt hier een aardig plein te
maken. Op dit plein plaatst de stad het beeld van den patroon van den
Heer: St. Jan, waarvoor naar katholieke zede een devotielicht
brandde.397

397

S.R., 1490/91
fol. 57 recto "in de vierde weke van Meye gemetst bij onss. liefs heeren van
Berghen hof om de grebbe te overwelven ende een schoon plaitsse aldair te
maken, meester Aernt Goes 6 dagen tot 15 gr. sdaighs, Claus Bertboen 6
daghen tot 16Y:? grooten sdaighs ... "
fol. 66 recto: "mitsgaders van der eerden op sente Jans plaitsse voir thof
schoon ende effen te maken ... ''
fol. 69-recto:-;-;ende-va:nden-vaenkene-staende op sente-Jans-huys ken te
vergulden ende te stofferen 3 scell .... ''
fol. 82 recto: "van sente Jans heelde gestaen opte plaitsse vair mijns heeren
half, te stofferen ende te hermaken betailt Cornelise de Voegeler ... 6 scell. 9
den."
fol. 84 recto:, , van eenre lantairnen hangende opte nyeuwe plaitsse voir
sente Jan".
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5 De heer en het geestelijk leven van zijn stad
Tijdens de regeering van Jan metten Lippen wordt de verhouding
tusschen Kapittel en stadsbestuur beheerscht door een tweetal
scheidsrechterlijke uitspraken, welke de voogden gedurende zijn
minderjarigheid deden.
Vrij spoedig nadat "onser kercken van Berghen, die nu nieuwelinge bij
der gracien Goids geerigeert ende verhaven"398 is tot Kapittelkerk
(1428), waartoe behalve de eerste Bergsche Glymes ook de stad den
noodigen geldelijken steun toezegde, ontstaat er eenige wrijving.
Behalve in zekere nalatigheden, welke het stadsbestuur aan het
Kapittel verwijt, moeten we de oorzaak daarvan zoeken in het
onuitgesproken motief, dat de stad in 1428 financieel meer op zich
nam, dan zij bleek te kunnen dragen. In 1429 drukt de stad de hooge
chijnsen en renten der fondsen, welke zij aan het kapittel schonk,
terwijl andere belangrijke uitkeeringen op zich lieten wachten.399 Maar
daarop laat het Heerlijk bestuur deze instelling niet stranden, zooals
sommige oplossingen van enkele punten van geschil doen zien.
Hoe onaangenaam de Heeren van het Kapittel het mogen vinden en
hoezeer ook in strijd met hun geestelijke voorrechten elders, de
scheidsrechters beslissen 10 Augustus 1430, dat de geestelijken, gelijk
van ouds binnen Bergen de gewoonte is, alle accijnzen moeten blijven
betalen.400 Als tegemoetkoming zal de stad jaarlijks op St. Jan het
Kapittel vijftig Beiersche guldens terugbetalen. Blijkbaar valt de stad dit
nog te zwaar, want 13 April 1433 bepaalt een nadere
scheidsrechterlijke uitspraak van Jans voogden, dat de Heer jaarlijks
398
399
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La C. fol. 170 recto. Zie ook voor.
La C. fol. 168 recto e.v., 170 recto en 171 recto e.v., alle drie van 20 Mei 1429
en het volgende stuk.
La C., fol. 172 recto e.v.
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het bedrag, dat die 50 Beiersche guldens de waarde van 25 Fransche
croonen te boven gaat, zal bijpassen (3 pond 2 scell 6 den Brab.).401
Wat in den vervolge dan ook geregeld geschiedt.402
Er komt verder controle op het verrichten der kerkelijke diensten, o.a.
zal dagelijks om 9 uur aan het Hoogaltaar een Requiemmis gezongen
worden voor de overleden Heeren en Vrouwen van Bergen (een
fundatie, welke eigenlijk al van 1398 dateert403) uitgezonderd op Zonen feestdagen en wanneer andere diensten in het kerkelijk officie
voorrang hebben. Doch zeker moeten ze jaarlijks op 5 December een
afzonderlijk Requiem doen voor de moeder van Jan II, die in 1430 op
dien dag overleed.
Overdreven acht de stad de bedragen, welke de geestelijkheid eischt
als stipendia voor kerkelijke diensten. Ze zullen er mede voor waken,
dat "die heylighe diensten niet vercocht en werden", gelijk de
volksmond het overigens onjuist uitdrukt en daarom stellen de oudste
geestelijken en de stad in een afzonderlijk stuk vast, wat de poorters
bij doop, trouw, bediening en begrafenis het Kapittel zullen schenken
(20 Januari 1432).404 Bovendien wenscht de stad steeds toezicht op het
financieel beheer der kerkelijke instellingen, welk beheer de stad als
vrij slordig kwalificeert. Zoowel voor het Kapittel zelf als voor de
kapellen, de godsdienstige gilden en de kerkfabriek maakt het
scheidsgerecht uit, zullen door de stad rentmeesters worden
aangewezen, die aan Burgemeesters en Schepenen rekenplichtig zijn.
Voor de kerkfabriek bestaat dit college uit twee leeken en één
kanunnik.
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La C., fol. 180 recto e.v., voor dit en het volgende.
D.R. 1437/38 e.v.
C. Slootmans, in Taxandria XLVIII (1941), p. 159 e.v.
La C., fol. 184 recto.
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Graag had de stad een eind gemaakt aan het misbruik der absentie der
eigenlijke beneficiehouders. Maar wanneer dit een onvervulbare
wensch blijkt, regelen Jans voogden dit zoodanig, dat het verschil
tusschen de inkomsten van een beneficie, waarvan de eigenlijke
houder absent is en de uitkeering aan den plaatsvervanger, ten goede
zal komen aan de kapel, waaraan het beneficium is verbonden. Voor
dit saldo zal men dan kelken, liturgische boeken, gewaden en
ornamenten aanschaffen.
Aan het verrichten der kerkelijke diensten, speciaal het zingen van het
kerkelijk officie, is presentiegeld verbonden. De uitgaven hiervoor
bestrijdt men o.a. uit de inkomsten van den runmolen, welke Jan I
hiervoor afstond.405 Daarnaast heeft deze "noch bewijst den
voirscreven capittele in hulpen van vycarysen ende coralen in der
voirscreven kerken van Bergen dagelijksch te houdene" een jaarlijksche
schenking van 7 pond grooten Brab.
Tot dit soort diensten hoort ook het O.L.Vrouwelof, dat de
schoolmeesters van ouds deden opluisteren met het gezang der
schoolknapen. Rond 1430 laten deze dit achterwege. Het Kapittel wil
dan eerst zelf het beheer hebben over de school. Dit meeningsverschil
blijkt in 1432 opgelost in dezen zin, dat de stad zich verplicht de school
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D.R. 1437/38 voor dit en het volgende. Verder zijn de volgende posten van
belang:
D.R. 1472/73. “Van eender singerder missen ter weken des goensdags gedaen
voer sinte Catherinen den priester, choralen ende sangers ende heeft de
priester 2 leliaerts, de choralen ... stuver, ende elck van den sangers 1 oort
Brab. ende de absenten strijcken de choralen, betailt bijnnen desen jare,
tsamen van een ende al 3 pond 21 gr. Brab." en
D.R. 1473/74 verschillende posten w.o.: “mijn lieff Heere van Bergen saliger
gedachten, mijn lieffs Heeren vader, bewijsde tot erectien op te runtmolen tot
Bergen ende op andere goede alsoe een instrument dat begrijpt, jaerlicx 8
pond Br."
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niet meer te verhuren of te verpachten, doch rechtstreeks onder zich
te houden.
Het Marialof, waarover dit stuk spreekt, bevat de kiem van een stuk
religieuze volkscultuur, dat door Jan metten lippen, als ridderlijk
Mariavereerder, zeer stevig is bevorderd.
Op den vooravond van Kerstmis 1470 neemt hij nl. met burgemeesters
en schepenen het besluit, dat meester "Willem de sancmeester"
verplicht is iederen avond met zijn coralen het Lieve Vrouwelof te
komen zingen in de parochiekerk.406 Ter versterking van dit
knapenkoor zouden vijf volwassenen, uitgezochte zangers, de noodige
medewerking verleenen. In navolging van de Bourgondische hertogen,
wier hofkapel beroemd was, stelt Jan een behoorlijke zangerskapel
zoozeer op prijs, dat hij de kosten op zich neemt van die zangers,
welke men buiten de stad wist aan te werven en over te halen zich te
verbinden aan het Bergsche zangkoor.407
De zangers van het O.L.Vrouwelof zijn dan ook niet de eerste de beste.
Zij brengen op muzikaal gebied het nieuwe van dien specialen vorm
van meerstemmigheid, welke den roem der toenmalige Nederlanden
uitmaakt en stellig de aandacht der tijdgenooten ongemeen heeft
geboeid. De luister, waarmee deze coralen den eeredienst verhoogen,
draagt er sterk toe bij de Mariadevotie te versterken, wat tot uiting
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La G., fol 16 recto (rood). Verder de persklaar liggende studie over de
Mariavereering.
D.R. 1472/72 "den anderen sangers van buytten dien mijn lief Heer doet selve
doet geven ende betaelt" ook
D.R. 1476/77 en D.R.1491/92 zegt: “Heeren Michiel (Cremer) tenorist, den
welcken mijn lieff Heer gegeven heeft alsoe langhe als hij leven sal ende hyer
blijft woenen 20 Rijnsgulden tsiaers oft tot dat mijn Heer hem versien sal
hebben van eenigen beneficien 20 Rijnsgulden weert sijnde. Ende alsoe mijn
Heer hem noch niet versien en heeft, compt ergo hier betaelt 20
Rijnsguldenen, verschenen in de Coudemerct ende Pacschmerct."
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komt in tallooze giften aan de Mariakapel van Bergenaren en
vreemden. Margaretha de Saint-Simon schenkt bijv. het altaar dezer
kapel, een antipendium van groote waarde.408
Bij het overlijden van Margaretha krijgt de kerk een nieuwe fundatie
van een dagelijksche gelezen H.Mis in de eigen kapel, welke de Heer
blijkbaar in de St. Geertrudiskerk had.409
***
In de tachtiger jaren is er tusschen de heeren van het Bergen op
Zoomsche Kapittel en het stedelijk bestuur opnieuw oneenigheid over
de accijnzen.410 Na de aanmaning van Margaretha van York de
stadsvesten te verbeteren411, wat aanzienlijke financieele offers ging
vereischen, moet de stad de belastingschroef aandraaien, d.w.z. de
accijnzen op wijn en bier verhoogen voor iedereen. Het Kapittel vreest,
dat het recht van de geestelijke personen hierdoor zal worden
verkort.412 Vroeger waren hun aanspraken erkend door de verplichting,
welke de stad op zich nam, jaarlijks 50 Beiersche guldens terug te
betalen. Nu weigeren ze deze 50 Beiersche guldens in ontvangst te
nemen, met de bedoeling voortaan heelemaal geen accijns meer te
betalen. De stad daagt het Kapittel voor den Raad van Brabant, doch
hangende dit geschil ontzien de kanunniken zich niet in den nacht van
buiten de stad heimelijk bier te laten komen, met de bedoeling zoo de
accijns te ontduiken. Tevens voorziet het Kapittel zich van brieven van
inhibitie en citatie van hun conservator, den abt van St. Laurentius te
408
409
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Rek. O.L. Vrouwe gilde 1482/83.
D.R. 1480/81: "van der nieuwer fundacien in der kercken van Berghwn bij
mijnen Heere ende Vrouwe van Berghen saliger gedachten gedaen van eender
dagelixser missen in sijn capelle tot Bcrghen in der kerken, betaelt heer
Willem du Crock als capellaen 7 pond Vlaams ... "
Een onvolkomen studie over het volgende in St. Geertr.br. VI, p. 110.
S.R. 1482/83, fol. 26 recto.
La C., fol. 194 recto e.v., voor dit en vervolg.
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Luik, om zoo te probeeren deze zaak in petitoir voor dien conservator
te trekken, d.w.z. om een uitspraak over het recht zelf te krijgen vóór
de Kanselier eenige uitspraak kon doen. De stad eischt daarop
herroeping van deze brieven, op straffe van een boete van 1000
gouden leeuwen of inbeslagneming van de tijdelijke goederen der
geestelijkheid.
Heer Jan schreef ondertusschen den abt van St. Laurentius hierover
reeds aan413, maar desondanks vindt de zaak voortgang: 22 Augustus
1482 dient ze voor cl ien conservator.414 Waarschijnlijk boekte ook het
Kapittel weinig resultaat met deze actie, want 7 October 1482 doet de
Raad van Brabant uitspraak. Dit lichaam stelt de stad in het gelijk en
veroordeelt het Kapittel tot betaling der kosten, welke ook inderdaad
zijn voldaan.415 Dit beteekent echter geenszins, dat het geschil hiermee
van de baan is, integendeel. Ruim een maand later lezen we nl. in de
resolutiën, dat de magistraat in de kwestie van de accijnsen ten
opzichte van het Kapittel niets anders zal doen dan krachtig
vasthouden aan hetgeen eenmaal was afgesproken (15 November
1482). In de vergadering van den Breeden Raad van 6 December
daaraan volgend deelt de burgemeester mee, dat Heer Jan 's avonds te
voren over deze zaak met de schepenen een onderhoud had, waarbij
deze er op wees, dat er nog andere punten van geschil waren dan de
accijnzen en de sacramentalia: hij noemde o.a. de huisjes aan de hal,
het innegeld en de moeilijkheden, welke het Kapittel maakte tegen de
vervulling van Jans vurigen wensch: de oprichting van een Begijnhof!
Hij verzocht te mogen probeeren, door de moeilijkheden tegen de
voordeelen op te laten wegen, de oneenigheid uit de wereld te helpen.
Schepenen waren van meening, dat zijn optreden de stad meer
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S.R. 1482/83, fol. 25 verso.
Id., id., fol. 26 recto.
ld., id.. fol. 4 verso.
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schaden dan baten zou. Alleen de goede mannen uit de gilden waren
vóór het uit den weg ruimen van het geschil.416
Blijkbaar was deze bemiddelingspoging van den Heer de laatste kans
om den vrede te bewaren, want na zijn mislukte poging komen de
gemoederen schijnbaar pas goed los. Op 8 Februari reist de
stadssecretaris naar Brussel en Leuven om den kanselier te toonen “de
rebellicheyt van den capittele, van hueren cesse, tegens mijns
genedichs Heren hoogheit ende om daerop provisie te crijgen."417 Het
Kapittel gaf dus niet toe, schorst zelfs de kerkelijke plechtigheden,
waarop de stad een bode naar Brugge zendt "om priesters te gecrighen,
ende hier missen te doen." Die bode krijgt inderdaad deze priesters
mee, die 64 dagen de kerkelijke diensten doen in plaats van het
halsstarrige Kapittel en zijn kapelaans.418
Bovendien verzoekt de stad te Brussel verlof voor den Heer om de
goederen van het Kapittel in beslag te nemen.419 Dit is toegestaan,
want 19 gezworen hand- en voetboogschutters liggen tijdens de
vasten van 1483 op bevel van Heer Jan "in den priesteren huysen om
huere goiden, de welke mits der inobediencien gestelt ende genomen
wairen in mijns geneden Heren handen, te bewairen."420 Tevens
inventariseert de schout deze bezittingen.
Daarna begint een papieren strijd, nu bij de hoogste instantie te Rome,
waarbij de Heer vooral het pleit voert voor de stedelijke rechten. Het
lijkt erop of het Kapittel de zaak van de accijnzen minder op den
voorgrond stelt om de stipendia voor de sacramentalia meer in het
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Register met Resolutiën v.d. Breeden Raad 1476-1518. G. A. B.o.Zoom, p. 20
dd. 15 en 21 Nov. en 6 Dec. 1482.
S.R. 1482/83 fol. 30 recto.
Id.. id., fol. 30 verso en fol. 57 recto.
Id., id., fol. 30 recto.
S.R. 1484/85, fol. 123 recto.
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geding te brengen421, ofschoon de beslissing over de accijnsbetaling
hen het meest dwars zat.
Alles bij alles was het een ernstige aangelegenheid. Vier brieven "aen
onsen heiligen Vader ende eenige Cardinalen van mijns geneden Heren
wegen" door een rechtsgeleerde ontworpen, worden October 1484
verzonden.422 De stad vreest in 1487 zelfs excommunicatie of
interdict.423 Maar zoover komt het niet.424
Trouwens de eigenaardige samenhang der financieele belangen van
kerkelijke en wereldlijke bestuurders dwingt wel tot bezadigdheid.
Tegelijkertijd is er nl. een geschil over het betalen der tienden van den
verkoop van erwten en boonen in den kleinhandel door de telers van
deze producten uit Bergen op Zoom. Hierbij treedt de rentmeester van
den Heer van Bergen vóór de belangen van het Kapittel op!425
Een andere en, zooals we zagen, oude marktkwestie komt dan tevens
op den voorgrond.426 De kapittelheeren hadden nl. het recht tot het
heffen van het zgn. "innegeld" (een soort staangeld), hetgeen hun bij
de oprichting van het Kapittel was toegezegd. Uit eigen autoriteit
eischen ze daarenboven van de verkoopers het recht van den
"meetvisch", waarmee moet zijn bedoeld, dat ze de grootste van de
421
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S.R. 1484/85 fol. 88 recto. Ook S.R. 1487/88, fol. 67 verso.
Id., id., fol. 90 verso.
Id., id., fol. 124 recto. Een der geestelijken, heer Anthoenis Peck den jongen, is
zelfs een oogenblik gevangen gezet. S.R. 1487/88, fol. 43 recto.
In Dec. 1487 verzoekt de magistraat aan Rome om confirmatie van haar
vroegere afspraken met het kapittel over de accijnzen. Ze stellen hiervoor een
"bankgarantie" van 500 gouden ducaten, welke som zal betaald worden,
zoodra de bullen in handen van de stad zijn. Misschien droeg dat ook bij tot
kalmeering van het kapittel. (Resol. v.d. Breeden Raad 1476-1518. G. A
B.o.Zoom, p. 23).
La G., fol. 56 (rood) recto, beslissing dateert van 3 Jan. 1489.
Voor dit en het volg. La C., fol. 188 recto e.v. Zieook S.R. 1491/ 92, fol. 143
verso.
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visschen, die ter markt kwamen, mochten nemen of koopen. De
mooiste visch was dus weg vóór het publiek aan bod kwam, waar de
kooplui zelf vrij veel nadeel van hadden. De “meetvisch" bevorderde
dus allesbehalve de vischmarkt binnen Bergen op Zoom. Deze oude en
tegelijk nieuwe kwestie komt vooral na 1489 meer naar voren. Maar
Jan metten Lippen heeft van dat getwist schoon zijn bekomst. Hij wil
"pais en vrede" en als patroon der kerk verzoekt hij beide partijen,
"dat zij om Godtswille hen lieden hier af minnelijck woude laten
beslechten." Dit voorstel is aangenomen. Met goedvinden der beide
partijen is daarop als arbiter aangewezen mr. Coenraad del Sarto,
"koster" der St. Lambertuskerk te Luik. De arbitrale beslissing van
dezen kerkelijken jurist, waarbij Kapittel en stad zich hebben
neergelegd, dateert van 12 Juni 1493 en komt hierop neer:
1e. het nemen van den, , meetvisch" blijft voortaan achterwege, als
"innegeld" zal bij den verkoop van visch den 20sten penning worden
geheven. De stad zal dezen innen en het Kapittel hiervoor een
jaarlijksche erfelijke rente geven van 30 ponden gr. Brab. en nog
een stuiver, welke rente slechts tegen den 24sten penning mag
worden afgelost. Het kapitaal dezer eventueele aflossing zal echter
door het Kapittel moeten worden belegd;
2e. wat de stad ten tijde van de schorsing der kerkelijke plechtigheden
in 1483 had gedaan, kwam neer op een beleediging van het Kapittel,
dat bovendien overlast en schade was berokkend. Schout en
schepenen zullen namens de geheele stadsgemeenschap het
Kapittel "om Godts wille" vergiffenis vragen voor deze "injurien,
overlast ende schade". Zijnerzijds is het Kapittel gehouden
vergiffenis te schenken “liberalijck ende puerlijck om Godts wille.''
Daarna zal de stad den kanunniken een geschenk aanbieden van
200 Rijnsguldens, te betalen in twee termijnen, waarvan de eerste
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vervalt met de e.v. Koudemarkt en de tweede met de Paaschmarkt
1494;427
3e. wat betreft het kapelletje op den dijk genaamd "O.L. Vrouw opt
Stexken", 428 sedert 1469 in gebruik, hiervan zullen Kapittel en
kerkbestuur der parochie de onderhoudskosten gelijkelijk dragen.
Ook de inkomsten (giften, offeranden, etc.) zullen beide partijen,
ieder voor de helft, ten goede komen en naar eigen believen
kunnen besteden.
Over de sacramentalia spreekt het stuk verder niet, pas onder Jan Ill is
hiervoor, evenals voor de accijnzen, een regeling getroffen.429
***
Het druk bezoek van schippers en handelaars aan de jaarmarkten zal er
weinig toe hebben bijgedragen den gezondheidstoestand van het
middeleeuwsche Bergen te verbeteren. Pest of heete koorts e.a.
besmettelijke en gevaarlijke ziekten zijn in dien tijd een heel gewoon
verschijnsel. Vooral aan de Oostzeekust komen dan geregeld zware
pestepidemieën voor. Vele bezoekers der jaarmarkten waren
afkomstig uit die streken en dus baart het weinig verwondering ook
Bergen meermalen door deze vreeselijke ziekte te zien geteisterd. De
angst voor die ziekte zat er zóó in, dat ieder lijder, welke ook te voren
zijn rang of stand was, vrijwel aan zijn lot zou zijn overgelaten, indien
kloosterlingen zich niet over hen hadden ontfermd.
De kloosterorde, die zich speciaal aan dit werk wijdde, was die der
Cellebroeders (en –zusters), ook wel Alexianen of Lollarden genoemd.
Hun aanwezigheid te Bergen op Zoom blijkt de geheele 15e eeuw, een
klooster van deze broeders laat de Heer met den magistraat toe in den
427
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Quitantie in La C, fol. 193 recto.
0.L. Vrouw op een boomtak. Dit kapelletje stond aan het begin v. d. Havendijk
tegenover huidig kantoor v.d. Shell. Een devotie tot Maria van de schippers.
Zie onder Jan III: Geschillen en bemiddeling.
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loop van 1474. Met Kerstmis van dat jaar zien we hen gevestigd in de
Oude Wouwschestraat. Dat huis was hun gegeven tegen de
verplichting, dat ze ieder, die in Bergen verblijft en aan pest e.a.
gevaarlijke ziekten lijdt, zullen verplegen en na het afsterven begraven.
Met tien tot twaalf Cellebroeders kwijten ze zich voortaan binnen
Bergen van die taak.430
Cellezusters431 wonen al in 1397 in deze stad. Haar klooster stond aan
de Zuidzijde van de huidige Huijbergschestraat, met een georienteerde
kapel op het achterterrein. Meer sprekende gegevens over haar
ontbreken, doch evenals van de Cellebroeders moet haar uitbreiding
van ná 1472 dateeren. In dat jaar toch wijzigt paus Sixtus IV het
instituut der Cellebroeders en krijgen ze verlof bij hun huizen te
bouwen een eigen kapel met klokkentoren.432
De laatste geestelijke stichting, die onder Jans regeering is voorbereid
was een Begijnhof.433 Allerlei moeilijkheden, met name de kwestie van
de accijnsbetaling door geestelijke personen, vertraagden de
oprichting, zoodat pas na zijn dood dit Begijnhof in gebruik werd
genomen (1495).
***
Van Jans persoonlijke godsdienstigheid valt niet veel te zeggen.Zijn
openlijke felheid van leven sluit deze geenszins uit. We weten, dat hij
een paternoster droeg434 en zijn Paschen hield.435 Voorts zagen we hem
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H. Levelt. Het Cellebroedersklooster of de Bruers in de Nyeustrate B.o.Zoom,
1923, p. 9 e.v.
G. Juten, Oud Bergen, p. 203.
Levelt. a.w., t.a.p
G. Juten, in Taxandria XXXVI (1929), p. 57 e.v, en XXXVII (1930), p. 12 e.v. en
H. Levelt, Het Begijnhof buiten B.o.Zoom, B.o.Z. 1924, p. 15 e.v.
D.R. 1443/44.
D.R. 1439/40: "Heer Eewout mijns jonkeren prochyaen tot Bergh en gegheven
in de goede weke, 2 scell. 7½ gr. (zal een biechtgift zijn).
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bijtijds zorgen, dat er zoowel voor als na zijn overlijden, missen gelezen
werden voor zijn ziel en zaligheid. Waarde wordt door hem ook
gehecht aan verluchte gebedenboeken, maar dat kan modezucht zijn
geweest.436 Het zilveren Christoffelbeeldje en de schildering van een
groote Christoffelbeeltenis in "de sale" van het Hof, 437 wijzen echter
op de simpele middeleeuwsche devotie van den grooten man.
Een enkele cultureele ontspanning toont ons Jan slechts als een kind
van zijn tijd. In het jaar zijner inhuldiging vermelden de rekeningen
reeds het optreden van "goeden mannen", die een geestelijk spel ten
beste gaven.438 Deze rederijkers noemt men later "de gesellen der
Vruechdebloeme". Evenals van de voet- en handboogschutters maakt
Jan dit gezelschap tot een hoofdgilde met een vast aantal leden en
geeft hun daarom samen met burgemeesters en schepenen 23
Februari 1479 een eigen keure of kaart.
Verschillende malen vinden we den Heer onder de aandachtige
toeschouwers van de spelen, welke dit gilde vooral op haar patroonsdag, Maria Hemelvaart (15 Augustus), placht op te voeren. Door het
jaar gaven ze echter ook wel van haar kunnen blijk.
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D.R. 1445/46: "meester Heinrick den doctoir van Antwerpen gegeven prima
Aprille omdat mijn joncker tegen hem biechte bij loye 2 scell. 7 den gr.''
D.R. 1450/51 en D.R. 1457/58: "den beeldeverwer tot Bergen, dien mi lieve
Heer van Berghen, dede gheven boven sijn verdienen ant vergulden van sinen
boeken 1 Rijnsgulden.''
D.R.1445/46: "denselvenJanne voirscr (Janne de Beeldeverwer) omdat hi
gemaect heeft in mijns jonkheren zale te Bergen eenen sinte Kerstoffels." Wie
immers tot Christoffel, een der veertien noodheiligen opzag, zou gered
worden uit onmiddellijk dreigend gevaar. Chr.J. Huizinga, Herfsttij der M.E., p.
294.
F. Caland. De Rederijkerskamer van B.o.Zoom, in Dietsche Warande en Belfort
1884, voor dit en het volgende. Deze fraaie studie bevat jammer genoeg vele
onnauwkeurigheden en een te vrije interpretatie van de bronnen. We
gebruiken alleen die gegevens, waarvan we weten, dat ze juist zijn.
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In den zomer van 1476 (22 Juni) is er een voorstelling door deze
"gesellen" van het spel der heilige Maria Magdalena, bijgestaan door
stadsspeellieden, ter eere van het bezoek van "mijns Heeren genaden
van Ludick" (bisschop), waarbij de Heer en de Jonker van Walhain
stellig mede tegenwoordig waren.439 Drie jaar later (1479) wordt hun
aanwezigheid vermeld bij het spel “over ons Heeren ende onsser Vrou
gheboorte", terwijl de feestelijkheden op 15 Augustus van dat jaar, na
de overwinning op den Franschen koning, eveneens gelegenheid gaven
tot het optreden der rederijkers.440
Of het altijd belangstelling was, dat de groote man boeide of dat hij
het op den koop toe nam, om na afloop te genieten van het
aangeboden "banket", wie zal het zeggen?
Tegen het einde zijner regeering wordt met dit soort feestelijkheden
een bepaalde regel gevolgd. Te voren plachten de heeren van den
magistraat de Vastenavonddagen te vieren met eenige gezamenlijke
noenmalen.441 Men krijgt niet den indruk, dat de Heer of een zijner
zonen hierbij altijd aanzaten.442 Maar in 1492 lezen we, dat "des
Maendachs op ten Vastelavont, als mijn Heer van Berghen, mijn
Vrouwe van Walhain met hueren geselscape opter stadthuys genoodt
439
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S.R. 1476/77, fol. 14 verso en 37 verso.
S.R. 1479/80, fol. 21 verso: "Op onser liever Vrouwen dach annunciatie (25
Maart) als de gesellen van der Vruechdenbloeme gespeelt hadden, vertheirt
opter stadhuys. bij onsen lieven Heer van Bergen, met zijnen vrienden, ende
den wethouderen te wijn ende froyte 3 scell. 1½ d. gr."
"Ende desgelijcx opten Palmsondach, als de gesellen van der
Vruechdenbloeme oic gespeelt hadden, verteirt 3 scell. 4½ gr. Brab. facet
tsamen 6 scell 6 den Brab."
fol. 24 verso: "Op onser Vrouwen dach half Oeghsr. alsmen gespeelt hadde,
betailt voir wijn ende froyt 8 gr. ende den gesellen die tvier maicten opte
merct, om der goider tijdingen wille, dat onse geneden Heer victorie gehadt
hadde tegens den coninck, betailt voir wijn ende andere costen 8 scell., 2 den,
9 miten, maict tsamen 9 scell., 8 den. 9 miten."
S.R. 1472/73, fol. 15 verso.
Wel in 1483 en 1489, zie S.R.1482/83, fol.21 verso en 1488/89, fol. 128 recto.
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wairen bij de wethouderen nader ouder costumen, ende voirt des
Zondaighs, Maendaighs ende Dijnsdaighs des achternoens totten
banketten altsamen verteirt van wijne ende anders met 4 scell. 6 den;
voir mijns Heeren cock- .... 12 pond 6 scell. 8 den. 6 miten”.443 Er moet
dus vrij wat geconsumeerd zijn als de kok voor zooveel geld heeft
ingeslagen. Voor de opluistering zorgen "den gesellen van der
Vreughdenbloeme, die opten voirscreven Zondag te Vastelavonde,
abatementen, gesconcken 3 gelten wijns videlicet 4 scell. 6 den." Deze
gewoonte blijft voorloopig bij den opvolger bestaan.
Maar het voornaamste blijft toch de muziek.
Tijdens den winter van een zijner eerste huwelijksjaren betaalt de
rentmeester reeds enkele schellingen aan "twee duytssce speelluyden
die voir mijnen joncker ende voir mijn jouffrouw speelden in huer huis
te Bergen .... " en zes grooten aan "den blindeman metter stinen(?),
die met sinen wijfken zanck op mijns joncker camer."444
Later prikkelt hij het kunnen der zangerskapel van het Lieve
Vrouwegilde met zijn coralen en zijn rekeningen leggen getuigenis ervan af, dat geldelijke offers hiervoor bij hem geen bezwaar
ontmoeten.445
443
444

S.R. 1491/92. fol. 41 recto, voor dit en volgende.
D.R. 1445/46.
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Iets over het muziekleven in dezen tijd te B.o.Zoom even:
Asberg, Obrecht te B.o.Zoom, in Taxandria XXXV (1928);
G.C.A. Juten, Jacob Obrecht in "Annales du Congres d'Anvers 1930
du Fédération Archéologique et Historique de Belgique 1931;
Anny Piscaer, Jacob Obrecht, in Sinte Geertr.bronne XV (1938), p. 4.
en dezelfde: Petrus Vineloo, te B.o.Zoom, Ts. v. Muziekgesch. 1929;
Verder nog in Ts. voor Muziekgeschiedenis, dl. XVI. 2e en 3e stuk,
twee studies van Prof. A. Smijers en een van ir. A.J.L. Juten in
Taxandria (XLVIII, ) (1941). p. 263;
G. Juten, Peter Vineloo in Taxandria XXXV (1929). p. 68.
Voor het muziekleven in het algemeen in dezen tijd: O. Cartellieri. Am Hofe
der Herzoge von Burgund, Basel 1926, p. 163 e.v. en Ch. v. d. Borren. Studies
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Dat is redelijk, omdat dit in volkomen overeenstemming is met haar
beteekenis voor dien tijd. Nooit toch bereikte deze kunst in de
Nederlanden een hooger bloei. De tijdgenooten echter wisten dit niet.
Zij ondergingen, beleefden en beseften slechts de schoonheid van dat
wondere weefsel van jubelende knapenstemmen, dat sedert het
midden der 15e eeuw meer en meer de ruimten der groote kerken van
de voornaamste Nederlandsche steden vulde en zoo geheel paste bij
de hevige gemoedsbewegingen der menschen uit dien tijd. Deze
ontroering was een offer waard. Als wij deze zang nu weer aanhooren
en haar schoonheid ook ons treft, zij het waarschijnlijk anders dan den
tijdgenooten, dan weten we te staan tegenover een uiting van groote
beschaving en hooge cultuur èn van de componisten, die deze werken
schiepen en weinig minder van de groote Nederlandsche heeren, die
deze kunstenaars en hun werk stoffelijk steunden, hoezeer de ruwheid
en het leven dier heeren zou doen vermoeden, dat hun belangstelling
elders, op een ander niveau lag.

6 Uitbreiding van heerlijk bezit en grondgebied
Algemeen verwijt men den edelen uit den Bourgondisch-Oostenrijkschen tijd hun baat- en schraapzucht. Jan metten Lippen en zijn
zonen bevonden we daar allesbehalve vrij van, zij het dan tevens waar,
dat hun onderdanen ook wel de noodige voordeelen trokken van dit
soort activiteit van den Heer en zijn jonkers.
Zagen we Jan reeds in het begin zijner regeering bezig verslapte
rechtsbanden nauwer aan te halen, de neiging zijn gebied uit te
breiden en verloren gegane rechten opnieuw te herstellen, wijzen op
een heerschersmentaliteit bij dezen machtigen Brabantschen baron,

sur Ie XVe siècle Musical, Anvers 1941.
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die overigens in den omgang met zijn minderen een huishoudelijken
zin toont.446
Hij brengt onder zijn huis weer terug: half Brecht, Walhain, Merxem
met Schooten, Borgvliet en Hildernisse. Over de eerste twee spraken
we boven reeds in verband met jonker Cornelis en jonker Jan.
Bij den dood van Maria van Wesemaal, de echtgenoote van Hendrik I
van Boutershem (kort na 1389), schonk ze haar eigendom Merxem en
Schooten aan haar tweeden zoon, niet als onafhankelijk bezit, maar als
leen van den Heer van Bergen op Zoom, niet in deze laatste
hoedanigheid maar als Vrouwe van Merxem en Schooten.447 Latere
erfgenamen van dien zoon verkochten ( 1451) hun rechten aan Gilles
van Haveskerke bijgenaamd Putoir, amman van Antwerpen.
Onmiddellijk betwist Jan II van Glymes hem dezen koop, omdat hij die
oude heerlijkheid bij recht van benadering terugeischt, natuurlijk tegen
betaling van de gegeven koopsom, waarvoor de stad borg blijft.448 Dit
wordt een heel rechtsgeding, dat pas zijn beslissing kreeg, toen Putoir
en Jan al overleden waren (1495), maar door de uitspraak wordt de
heerlijkheid Merxem en Schooten voor de Glymes gered.
Borgvliet, vlak onder den rook der stad gelegen, blijkt in 1357 nog een
hertogsdorp, wat dikwijls een moeilijke situatie meebracht in juridisch
opzicht. Hoewel de rijke familie van der Dilft dit bezit niet zonder meer
laat schieten, krijgt Jan eindelijk den 1en September 1481 de
gelegenheid tot aankoop van deze heerlijkheid met hoog-, middel- en
laaggerecht, met warande en 5/6 deelen van het veer de Vijfhuizen
(gehucht onder Borgvliet) en de visscherij binnen- en buitendijks aldaar.
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Zie hiervoor een bijlage in de rek. van Opvelpe 1449/50. G. A. B.o.Z. vl. nr.
1516.
P.J. Goetschalckx, Geschied. v. Schooten.Merxem en St. Job in 't Goor, dl. I.
Bekeren-Donk 1919, p. 236, 245 voor dit en volg.
La. C.. fol. 64 verso.
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Sedert blijft dit alles erfelijk in het geslacht der Glymes en hun
opvolgers.449
Borgvliet had een eigen kasteel, waarvan Jan op ouderen leeftijd, toen
hij Wouw niet meer bezat (na 1487), gaarne gebruik maakte. Zijn
vernieuwde grootsche heerenhuizing trok en zijn leeftijd noopte hem
zeker, méér in de stad te vertoeven dan vroeger en dan was een bezit
als Borgvliet met jachtterrein, zoo dichtbij gelegen, een welkome
buitenhuizing.450 We kennen jammer genoeg van dit kasteel maar heel
weinig. Erg groot was het stellig niet.
In den zomer van 1490 ontvangt de Bergsche Heer te Borgvliet
Aartshertog Philips met een flink gevolg, onder wie Albrecht van Saksen, Margaretha van York, Hendrik van Nassau, de heeren de la Bathie,
van Ligny, de abt van St. Bertin, de bisschop van Lyon, de vicaris van
Kamerijk, de proosten van Luik en Atrecht, de audiencier mr. Gerard
Numan, de president van Vlaanderen, heer Cornelis van Bergen, mr.
Tibault Barradot, tresorier van financiën, mevrouw van Ravensteyn,
Baudewijn de bastaard van Bourgondië, de Heer van Vere, mr. Peter
Puissant, secretaris van den koning van Frankrijk.451 Het is de
entourage van de ridders van het Gulden Vlies, die vanaf 24 Juli 1490
acht dagen lang met Philips den Schoonen vergaderen over de
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G.C.A. Juten, De parochiën in het Bisdom Breda-Dek. B.o.Zoom 2 - Borgvliet, p.
167. en Slootmans, Merkelbach v. Enkhuijzen, Smit, Halsteren, uitg. St. Geertr.
bronne, 1939, p. 147.
S.R. 1482/83: fol. 20 recto "des Dijnsdaighs na Beloken Sinxsen als de
wethouderen wairen schencken bij onsen lieven Heer van Berghen tot
Borchfliet, aldair gesonden 13 ghelten roots wijns ... ''
fol. 22 recto:, .den selven Henricke Stranghe betailt voir 31 gelten Rijns wijns
bij borghermeesters ende scepenen gesonden tot Borchfliet, om onsen lieven
Heere van Berghen aldair te ghaen besuecken metten vaetken tsamen 21 scell.
11 den. VI."
S.R. 1490/91. fol. 36 verso e.v.
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eerstvolgende viering van het feest der Orde.452 En het is niet
uitgesloten, dat deze bijeenkomst ook in verband staat met de
onderhandelingen over vrede met Philips van Kleef.
De heerlijke rechten van Hildernisse, welke blijkbaar om schuld
beleend waren, worden door den Heer in 1490 teruggekocht of vallen
hem door erfenis toe.453 Zoo rondt hij zijn eigen gebied rond de stad af.
***
De zucht naar gebiedsuitbreiding leidt echter ook tot belangrijke
economische ondernemingen, met name de inpolderingen langs den
waterkant der heerlijkheid 454).
Om dit gebeuren goed te begrijpen moet men dit belangrijk werk van
den beginne af volgen ook voor enkele polders, welke na 1458 niet
meer tot de heerlijkheid Bergen op Zoom gerekend kunnen worden,
maar waaruit de Heer toch inkomsten blijft trekken. De twee oudste
bedijkingen zijn Boudewijnspolder, ook wel "Polre" genoemd (700
gemet) en de Oud-Beymoerpolder, welke voor of in 1318 moeten zijn
drooggelegd. De eerste polder, hij lag tegenover Tholen, is, evenals de
452
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De Reiffenberg. Histoire del'Ordre de la Toison d'Or. p. 174.
D.R. 1495/96, fol. 8 recto: "Ander ontfanck van meester fan Ruychrockx
heerlicheyt ende goeden waeren in Hildernisse, die mijn Hleer van Bergen
mijns liefs Heeren vader saliger gedachten gecocht heeft int jair van XC. te
wetene zijne deel van den thienden, veren, dijcken, gorsen, moelenen,
visscherijen buyten ende binnen, chijnsscn ende capoenen ende al darter
heerlicheyt aengaet. in der manieren hier na verclaert".
fol. 8 verso: "Ander ontfanck van der heerlicheyt ende goeden, mijnen Heer
saliger gedachten bestorven bij der <loot Cornelijss Willems van Loevenen
saliger gedachten, die gestorven is op sinte Katelinen avont anno XCI. in
Hildernisse gelegen als hier na volcht ... "
Ander ontfanck van der heerlicheyt ende goeden (onder Hildernisse) mijnen
lieven Heer saliger gedachten bestorven bij der doot Jan Coölgeenenzoen
saliger gedachten, die gestorven is XXVI Juny anno XCII."
Zie de kaart van inpolderingen, pag 692.
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meeste polders, welke we nog noemen, in 1570 verdronken en later
onder den naam Auvergnepolder opnieuw bedijkt.455 In 1392 moesten
de kleinkinderen van den indijker Boudine van der Maelstede, wegens
nalatigheid van leenverhef, verschillende rechten aan den Heer van
Bergen teruggeven.
Vóór 1390 werd nog de Nieuwe Beymoer (met Oud-Beymoer samen
350 gemet) ingedijkt en kort daarna de Noordlandpolder (691
gemeten).
Ten Zuidwesten van den Boudenspolder tegenover de Eendracht,
wordt in dezen tijd, het is onbekend wanneer, een klein gors van 33
gemeten ingedijkt, dat den naam krijgt van Clampaen {denk aan
aanklampen, beteekent dus aangedijkt).
Vooral aan den kant van Steenbergen pakt men dit werk met een
zekere voortvarendheid aan. Het begint in 1357 met een kleine
oppervlakte.456 Den 17en December van dat jaar werd door Jan van
Polanen, heer van Breda, en Hendrik van Boutersem, heer van Bergen
op Zoom, de laatste mede namens zijn vrouw, aan enkele gegadigden
(Pieter v. d. Dilft, Jac. v. Moerdale, Hendr. v. d. Neste en Wisse van der
Havene) het land, dat geHeeren is Cromwiel, ten Oosten van die stad
ter bedijking uitgegeven en wel tegen betaling van een jaarlijkschen
cijns, den elfden schoof, lamtiende, enz. Gedurende acht jaren wordt
de nieuwe polder vrij gesteld van de helft van den accijns, welke
daarna weer geheel voor Steenbergen zal zijn. De inpoldering gaat ten
Noorden uit van den dijk van het Oudland van Steenbergen, loopt
langs Welberg en buigt vervolgens naar het Zuiden om, naar den dijk
van het Oudland.
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Voor dit en het volgende Halsteren a.w., p. 141 e.v
Wat hier volgt is ontleend aan: C. Slootmans, Eenige grepen uit de Geschied.
van Steenbergen, bijlage van St. Geertruydtsbronne XVI (1939). p. 18 en 19.
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Dan volgt 1 Mei 1376 de uitgifte van het Westland tusschen
Steenbergen en den hoogen rand van Halsteren, door Jan van Polanen
en Hendrik van Boutershem, maar dit plan wordt niet uitgevoerd.
Ditmaal wordt het verlof tot indijken gegeven aan de stad zelf, doch
deze maakt daarvan geen gebruik. Tweeërlei reden kunnen daarvan de
oorzaak zijn:
Eerstens waren misschien de stedelijke financiën niet toereikend dit
kostbaar werk tot stand te brengen. Tien jaren te voren waren de
"goede lude van onser poerte van Steenberghen" ernstig bezocht. . . .
"overmijds groten scade van sterften (pest?), van brande en van
anderen kenliken misvalle, die sij gheleden hebben" (1367, April 13).
Deze tegenslagen kwam men zeker in dien tijd niet zoo gauw te boven.
Maar gesteld, dat de financieele middelen ontbraken, dit werk kon der
gemeenschap in de toekomst winst opleveren, waarom dan niet iets
gewaagd?
Dit brengt me op de tweede reden, waarom dit werk waarschijnlijk
toen niet uitgevoerd is. Aan beide zijden van de Striene, welke ten
Noorden van Steenbergen stroomde, lag een soort niemandsland van
schorren, waarop de begeerige oogen van de plaatselijke Heeren van
Bergen, Breda en Vosmeer waren gericht, vooral nu deze schorren rijp
bleken om ze in polderland te herscheppen.
Nu is er een arbitrale uitspraak van 8 Mei 1415, welke beweert, dat er
langen tijd een geschil heeft bestaan tusschen den hertog van Brabant
met zijn Bredasche en Bergsche leenmannen eenerzijds en den graaf
van Holland en zijn leenmannen anderzijds en wel betreffende "een
deel lants, uutgorsen, slijcx ende moerdijcken, dat gelegen is tusschen
der Tolen ende Steenbergen ende daeromtrent." Arbitrage heeft het
geval opgelost in dezen zin, dat de grens o.a. komt te loopen langs de
Coeveringsche vaart, wat overeenkomt met den Rubeerdijk langs den
Mattenburgpolder (thans nóg een deel der grens van Steenbergen met
Vosmeer). De Hollandsche landhonger zal wel verder hebben gereikt
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en te voren de inpoldering van het Westland hebben tegengewerkt. Na
1415 verdwijnt dit motief en geeft Engelbrecht I van Nassau samen
met Jan van Glymes voor de tweede maal het Westland uit ter
bedijking (September 1421).
Enkele maanden later teistert de St. Elisabethsvloed mede een groot
deel van Noord-Westelijk Brabant, waaronder deze Steenbergsche
polder wel het noodige zal hebben te verduren gehad. Behalve erfcijns,
de elfde schoof en het tiende lam, wordt op den verbouw van meekrap
en het darinckdelven een afzonderlijke belasting gezet.
Bovendien krijgt deze polder een eigen bestuur van een dijkgraaf met
zeven schepenen, wier bestuursbevoegdheden wel ondergeschikt zijn
aan die van schepenen uit de stad, doch die in polderzaken
zelfstandigheid genieten.
De Nieuwe Cromwielpolder (een verlengstuk van den Ouden Cromwiel)
wordt 26 Maart 1445 ter indijking verkocht. Het plan hiertoe was
ontworpen door Jan IV van Nassau samen met Jan van Glymes, die dit
werk met Joanna van Polanen, de weduwe van den eersten, voltooit.
Aan de Scheldezijde moet in dienzelfden tijd ook een enkele
inpoldering zijn verricht, nl. de polder Oudland onder Woensdrecht
(thans verdwenen).457 De dijk, welke dit "beverschte" land beschermde,
heette Wissedijk458 en lag iets achter den tegenwoordigen
Visschersdijk.459
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G. Juten, De Parochiën a.w. Woensdrecht, p. 138, Hildernisse, p. 150.
Naar het teenen rijswerk, dat de teen van den dijk beschermt.
Een verbastering van den naam Wissedijk. waarvan de bereekenis verloren
ging. De ligging blijkt uit een kaart van de bezittingen onder Ossendrecht en
Woensdrecht van het Wilhelmietenklooster te Huybergen. thans nog
aanwezig in St. Marie, aldaar, geteekend in 1661 door den landmeter Moyses.
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De moeder van Jan metten Lippen verleent 24 December 1428 octrooi
tot het indijken van schorren onder Ossendrecht, welke arbeid spoedig
is voltooid.460
Tezelfdertijd en in aansluiting aan dit werk bedijkt men de Zuid- en
Noordpolders onder Woensdrecht, Heveland en de poldertjes onder
Hildernisse: met dit werk heeft de Bergsche Heer echter, op een
enkele uitzondering na, géén bemoeienis. Evenals onder Steenbergen,
waar hij echter niet alleen handelt, wordt zijn persoonlijk optreden in
dezen onder Halsteren van ingrijpender beteekenis.
Ten Noorden van den Boudenspolder geeft hij op 12 Maart 1461 den
Noordpolder ter bedijking uit (242 gemet.).461
Voor de schorren ten Oosten en Z.O. van den Boudenspolder
verleende hij reeds vroeger (nl. in 1438) een octrooi, waardoor de
polder Oost-Nieuwland (de naam is duidelijk) ontstond.462 De bedijkers
moesten in dezen polder aan Jan spoedig belangrijke rechten afstaan.
De nadere verdeeling in 1458 tusschen Breda en Bergen maakt het
zonder verdere oneenigheid ook mogelijk schorren op de grens te
bedijken: de polders van Oud- en Nieuw-Glymes (de laatste ook
O.L.Vrouwe land genoemd) vormen naar het Noorden het sluitstuk van
het Halstersche gebied, in het Zuiden werd dat de zgn.
Driejannenlandpolder, een verbastering van "der Jannen land", d.w.z.
het land van Jan II en z'n zoon Jan van Walhain, die dezen polder in
1486 samen, en dit geheel in tegenstelling met vroeger, geheel voor
eigen rekening, bedijkten. De Domeinrekening laat hierover geen
twijfel:
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"van den dicagien van den nyeuwen lande geHeeren der Jannen lant
gelegen tusschen Halsteren ende den polder van dat selve lant gecast
heeft, soe van dicagien, van sluysgelde, van graven ende delven, ende
andere casten alsoe dat blijct in een boecxken hierover gegeven,
betaelt 1829 pond 13 scell. 8 den. oort Brab."
"ende alsoe mijn lieve Heer van Berghen, mijnen heer Walhain, mijns
Heeren zone dlant voirscreven half gegeven heeft ende dat te samen
bedijct hebben half ende half, alsoe dat oic blijct int boecxken
voirscreven, comt ergo hier uutgegeven ende betaelt de helft van het
genoemde bedrag of 914 pond scell. 10 den. 1½ oort."463
Een latere rekening464 zegt het nog duidelijker:
"Ander ontfanck van der Jannen lande gelegen tusschen den polder
tNoordtlandt ende tNyeuboymoer bij mijnen lieven Heer van Bergen
ende mijnen Heer van Wailhain mijns liefs Heeren zoone tsamen bedijct
int jaer van LXXXVI houwende int geheele omtrent 600 gemeten .... "
Zooals meermalen bij middeleeuwsche inpolderingen gebeurde, liep
deze polder het jaar na de bedijking reeds in, doch spoedig herstelde
men dit euvel.465
Wanneer de Heer van Breda in 1487 ook den polder van Sinte
Kruisland bedijkt en ontwatert, biedt dit Jan de gelegenheid de
aangrenzende eigen bezittingen Ever en Goortshoeck te doen deelen
in de voordeelen van deze ontwatering.466
In het Oosten der Heerlijkheid, bij zijn geliefd Oudenbosch, doet men
eveneens aan waterschapswerken. Een stuk van 17 Maart 1460 toont,
dat de Abt van St. Bernard en Heer Jan samen hebben besloten een
463
464
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dijk te laten maken bij Oudenbosch, dat de Abt van den Heer van
Bergen in leen houdt. Dit werk werd aangevat om de inwoners aan een
broodwinning te helpen en was bedoeld als werkverschaffing.467 De
schorren van den St. Maartenspolder aldaar gaf de abt in 1483
krachtens eigen bevoegdheid ter inpoldering uit.468

7 Levenseinde
Duidelijk is Jan II na de beëindiging van den strijd tegen de Vlamingen
onder Philips van Kleef in den avond zijns levens gekomen. Hij doet
steeds minder, maar zijn zoon Jan van Walhain steeds meer van zich
spreken, zoowel in de bronnen als in de literatuur.
De rekening 1491/92 vermeldt, dat hij een ernstige kwaal aan de
lippen had, waarvan de chirurgijn Jan Douwes uit Ath hem genas en
zich derhalve goed beloond zag.469 Uit de mededeeling zou men
opmaken, dat hij reeds lang aan deze kwaal leed en niemand hem te
voren had kunnen helpen. Aan eenige diagnose valt kwalijk te denken,
maar zijn lippen moeten wel dermate de aandacht hebben getrokken,
dat hieruit zijn bijnaam ontstond.
Zijn familie blijft echter rekening houden met een mogelijk spoedigen
dood. Meermalen toch verblijven de zonen, met name Hendrik, de
bisschop van Kamerijk en Abt Antonius, gedurende langen tijd te
Bergen op Zoom. In 1492 is bisschop Hendrik vergezeld van Erasmus,
die in Bergen en op het kasteel te Halsteren, waar de logé's verbleven,
467
468
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Moll, a.w .. p. 77.
H. Levelt, Oudenbosch in het verleden en heden, Oudenbosch l 931, p. l86.
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een kring van aanzienlijke ontwikkelde personen als mr. Willem
Coelgheeness, oud-burgemeester, Jacob Battus, de stadssecretaris en
de geneesheer Joost van Schoonhoven, rond zich wist te vereenigen.470
Met dezen fijnproever gaf zich dit gezelschap over aan literair genot
van humanistischen aard. Erasmus zelf gewaagt hierover in zijn
"Antibarbari."
***
ln het vier en vijftigste jaar zijner regeering overleed Jan op 7
September 1494.471 Hoewel niet zoo'n heilig man als Job en zeker niet
verkeerend in zulke verschrikkelijke omstandigheden, zou hij toch vele
van diens laatste woorden tot de zijne hebben kunnen maken. Met
dankbaarheid mocht hij op zijn stervenssponde zijn verleden voor den
geest halen, "zich de dagen herinneren, waarin God hem in
bescherming nam, Diens lamp brandde boven zijn hoofd en Zijn licht
hem in duisternis geleidde."472
Evenals Job begaf hij zich eenmaal (bij het begin der regeering) "naar
de poort der stad, toen haalde men hem binnen en bereidde hem een
bestuurszetel. Hoe jong hij zelf nog was, zijn leeftijdgenooten hielden
zich daarbij op den achtergrond, maar de ouden der vroedschap
stonden op en huldigden hem. Men luisterde ook naar zijn raad aan
het hof van den vorst. “Rechtvaardigheid was zijn kleed en
ridderlijkheid zijn mantel", al waren vele ondeugden hem ook niet
vreemd.473
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"Op rijpen leeftijd was - naar menschelijk oordeel - de Almachtige met
hem geweest, omringden hem zijn zonen en baadde hij in weelde."
***

Doelbewust was zijn streven geweest, de stad Bergen op Zoom niet
alleen tot het middelpunt te maken van zijn bezittingen, maar deze de
economische beteekenis te geven, welke ze krachtens haar ligging kon
verwerven. Hij is daarin geslaagd.
In zekeren zin ten koste van het platteland en de groote dorpen.
Wanneer hij bijvoorbeeld ijvert voor een goed veer van Oudenbosch
naar Dordrecht, is dit slechts een middel om tot een bepaald doel meerderen bloei der Bergen op Zoomsche vrije jaarmarkt - te geraken.
Dat de dorpen indirect van de genomen maatregelen profiteerden is
secundair. Het leidde voor hen slechts tot meerdere offers: de dorpen
bijv. leverden de mannen, die de grachten en wallen in 1487 moesten
graven en aanleggen om Bergen op Zoom te beschermen.474
Hoezeer Bergen op Zoom in beteekenis was toegenomen blijkt uit de
vergelijking van de cijfers der aantallen huizen.
1437
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S.R. 1488/89, fol. 93 verso, "van den dorpen van den lande van Berghen, die
toe geseeght hadden in de nyeuwe vesten te comen graven, dwelc zij
meestdeel gedaen hebben ende de ghene die nyet gecomen en zijn hebben
huerer zomrnige ghelt gesonden om luyden mede te helpen hoeren. voir
eiken man 3 gr. alsoe ontfanghen van den scouthet van Rucvenne 38 scell. 9
den; van dien van Gastele 35 scell: ende noch van sekeren nacien, omdat zij
huer volc nyet te vollen en conden gecrighen, ontf. te wetene van den
poorters 34 scell. 3 den, ende van den cledermakers 12 scell. 6 den., videlicet
tsamen 6 pond 18 den."
Ten gevolge van den brand van 1444 is er eenige achteruitgang.
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1496 :

1709.476

***
Met Jan II van Glymes verdween een der laatste middeleeuwsche
grooten uit den kring van Philips den Goeden van Bourgondië. Het
rouwbetoon bij zijn verscheiden werd een uiting van aandoening,
verbeelding en praal, geheel passend in de sfeer van het "herfsttij der
middeleeuwen."
Het stoffelijk overschot lag tusschen acht zware kaarsen op een
praalbed in de zaal van het hof, welke met passende tapisserieën was
behangen. Bij deze baar werden 8 missen gelezen.477 Vier andere
geestelijken droegen in de kapel van het hof 57 Requiemmissen op.
Zeker acht dagen is dus wel gewacht met de eigenlijke begrafenis.
Ondertusschen ijlden boden door de Heerlijkheid "die liepen doen
bidden vore de ziele" en aan den last gevolg gaven den onderdanen het
treurige nieuws te verkondigen. Dertig dagen lang luidden hiervoor de
klokken van stad en dorp den grooten doode uit.
Andere boden spoedden zich door heel Brabant naar familieleden en
autoriteiten om dezen bij de uitvaart te noodigen of brachten groote
waskaarsen in bekende heiligdommen.
Op de pleinen binnen en voor het hof werden 39 hooge masten
geplant, voorzien van wapens en banieren, uitgevoerd door den
hofschilder van Philips den Schoonen, allen omsluierd met zwart floers.
Deze masten droegen stallichten met brandende kaarsen. Honderden
ponden was werden verbrand.
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Voor de uitvaart zelf werd het koor der kerk geheel met zwart
boekeraan en laken behangen; hiervoor dienden 200 el boekeraan, 16
heele ‘Walemsse’ lakens en nog 6 lakens van andere soort, die 100 el
lang waren. Ook de koorbanken en lessenaars waren met zwart laken
bekleed, terwijl de vloer der kerk met stroo was belegd.
Met een grootsche stoet werd Jan te grave gedragen.
De eikenhouten kist, welke de zinken omsloot, was een werkstuk van
Yngelen de scrijnmakere, waarmee wel niemand anders kan zijn
bedoeld dan de beeldhouwer Engel Crieck.478
Vanuit de kerk werd de lijkstoet afgehaald door de volledige
priesterschaar verbonden aan de Groote Kerk, vergezeld van choralen
en schoolkinderen. De lijkstoet zelf werd voorafgegaan door
verschillende herauten, dan volgden eenige tientallen toortsdragers,
lagere beambten als scherprechter en bode, vele vrienden en
bekenden, de Jeruzalem broeders, allen op kosten der heerlijkheid met
rouwkleeren begiftigd.
Het stadsbestuur vormde een geheel afzonderlijke groep. Op
stadskosten waren drossaard, burgemeesters, schepenen, rentmeesters, secretarissen, deurwaarders en boden en nog een vijftigtal
toortsdragers in het zwart gestoken. Aan deze toortsen was bijzondere
zorg besteed. Voor haar versiering dienden vele dozijnen wapentjes en
schilden met de wapenteekens der goede stad van Bergen en den
overleden telg van het geslacht der Glymes.
Op die stokken deden kaarsen van drie en een half pond haar bleeke
vlammen knetteren en walmen langs de straten, om in de kerk een zee
van licht te spreiden rond de baar.
Dan volgde de familie, onder wie de zonen en velen die vermaagschapt
waren aan de Heeren van Bergen. Zij brachten, gaande in statigen gang
478
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tusschen de rijen Bergenaren door, die wel met meewarigen blik dezen
stoet naoogden, den grooten man kerk- en grafwaarts. Een man, die
aan den avond zijns levens het verloop daarvan overziende, door en
door begreep, dat zijn ziel niet gebaat was met eerbetoon alleen en
daarom bij testament verbood alle ijdele praal, maar wel gelastte: "dat
men op dyen dach elcken armen mensche gheve ende distribuere een
broot van een halve stuvere en dair op eenen stuver in gelde."
Tweeduizend brooden werden uitgedeeld, want armen waren van alle
windstreken gekomen om te profiteeren van dit gebruik. Er bleek geen
brood genoeg, dus gaf men ieder maar 1½ stuiver. Ook de arme
Cellebroers, Cellezusters, Lazaruslijders, de Observanten, de zusters
van Hildernisse, het klooster te Huybergen, St. Lambertus te Luik, St.
Margriete in het dal van Josaphat ontvingen giften.479
Zwaar gonsden onder Jans laatsten kerkgang de klokken van Sinte
Geertrui.480
Dan viel stilte en de gehee]e bevolking vereenigde zich met de
gebeden van den Celebrant, die het H. Offer opdroeg tot lafenis der
ziel, terwijl de choraaljongens helder inzetten:
"Requiem aeternam dona eis Domine .... "
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Jan III van Glymes
Door Jan Gossaert van Mabuse?
Schilderij aanwezig op stadhuis
(anno 2018 in hofzaal Markiezenhof)
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JAN III, DE BOURGONDIËR
1 Eerste kamerheer van Philips den Schoonen
Onmiddellijk na zijn huwelijk met Adriana van Brimeu vestigt jonker
Jan van Walhain zich met zijn jeugdige echtgenoote op het kasteel te
Wouw. Te voren ondergaat het woongedeelte hiervoor eenige
verbouwingen, waardoor meer licht en lucht in de woonruimten kan
binnentreden.481 Spoedig zijn er echter verder gaande plannen, want
steenbakkers stellen in de omgeving een onderzoek in naar de
aanwezigheid van leemlagen, geschikt om de grondstof te leveren voor
het bakken van eenige tienduizenden steenen. Wanneer het gezochte
inderdaad aanwezig blijkt en de steenen zijn gebakken, verbouwt men
daarmee de bijbehoorende hoeve Smallebeek.
Belangrijker worden echter de werkzaamheden in 1492. Dan neemt
jonker Jan den bouwmeester mr. Anthonis Keldermans in vasten dienst
en betaalt zijn rentmeester den aankoop van groote hoeveelheden
hout en enkele honderdduizenden IJsselsteenen en bakt/bouwt men
ter plaatse nog enkele veldovens met duizenden steenen. Al dit
materiaal moet zijn gebruikt om het eigenlijke woonverblijf te Wouw,
geheel naar de plannen van den Mechelschen architect, te herbouwen.
Uit de rekeningposten betreffende deze werkzaamheden is wel geen
andere conclusie te trekken, dan dat toen het woonhuis met traptoren
is tot stand gekomen, hetwelk op de verschillende 18e eeuwsche
teekeningen der ruïne van dit kasteel nog intact blijkt en dat een
treffende overeenkomst in architectuur vertoont met den zijgevel van
481
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het Markiezenhof aan het Hofstraatje te Bergen op Zoom, welke kort
te voren was voltooid. De Wouwsche gevel heeft echter een breeder
front.
De diensten van mr. Anthonis Keldermans konden na beëindiging van
dit werk echter nog niet gemist worden. In den zomer van 1492 maakt
hij op kosten van zijn Wouwschen opdrachtgever een studiereis. Hij
maakt die stellig niet om het Heerlijk woonhuis te Wouw passend te
verbouwen. Keldermans beschikte als bouwmeester over te groote
bekwaamheid om het noodig te hebben de inrichting van een heerlijke
plattelandswoning elders te moeten afkijken. Bovendien was men toen
al volop met de verbouwing van het woonhuis bezig.
Maar jonker Jan had andere plannen. Hem ontbrak op het platteland
der Bergsche Heerlijkheid een behoorlijke versterking om een
eventueele inname der stad Bergen op Zoom eenigszins schaakmat te
kunnen zetten.482 Om Wouw zoo'n functie te laten vervullen, miste het
kasteel in zijn toenmaligen staat echter de noodige eigenschappen,
vooral nu in deze jaren het gebruik van vuurwapenen algemeen begint
te worden.
Om de meest juiste oplossing te vinden voor dit moeilijk geval trekt
Anthonis Keldermans op studiereis. Na voltooiing van het woonhuis
wordt hij dus ook architect van deze versterking. De bouwrekeningen,
welke van deze werkzaamheden, die twaalf jaar duurden, zijn bewaard,
leggen getuigenis af van den werkelijk enormen arbeid, die onder mr.
Anthonis' leiding tot stand is gebracht. Het resultaat was een soort
‘citadel’ met vier zware hoektorens, versterkte aarden wallen en
toegangspoort.
Het is niet mogelijk hier verder op dit bouwwerk en de rekeningen
ervan nader in te gaan, maar wel dient er op gewezen, dat om deze
482
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bijzonder hooge uitgaven te kunnen betalen, de rentmeester ook over
daaraan evenredige inkomsten moest beschikken.
Met een zekere verbazing neemt men van die groote, doch jaarlijks
wisselende revenuen kennis483. Gedeeltelijk wordt daarvoor nl. geput
uit inkomsten van eigen kapitaal als renten, etc., maar het
belangrijkste deel blijkt afkomstig van jaargelden verbonden aan het
ambt van "yersten camerlinck van onsen ghenadighen Heer" en andere
"dechargien bij mijnen Heer van Berghen van onsen aldergenadichsten
Eertshertoghe ende sijnder financien'' verworven.
***
In 1485 benoemd tot "yersten camerlinck" (premier chambellan)484
staat Jan van Walhain als zoodanig naast den Kanselier en in zeker
opzicht zelfs boven dezen, want deze functie is een der voornaamste
aan het Bourgondisch-Oostenrijksche hof, dat twee functionarissen
met den zelfden titel kent. De "Premier Chambellan du Roy" ( =
Maximiliaan) is in 1493 hoofd van het regentschap over Philips, de
"Premier Chambellan de monseigneur l'Archiduc" (= Philips) Jan van
Bergen, heer van Walhain is in den hofstaat van den jeugdigen
aartshertog nummer een485, want in deze hoedanigheid is hij den
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vertrouwde van den vorst en bewaarder van het geheim zegel.486
Hierdoor bezit deze Eerste Kamerheer een groote mate van autoriteit
en wordt hij een der machtigste edelen van het land. Om het ambt
naar behooren te vervullen, dient de edelman, die er toe werd
uitverkoren, over groote persoonlijke kwaliteiten te beschikken, hij
moest immers èn persoonlijke vertrouweling van den vorst èn
vertegenwoordigend leider van den adel èn leidend minister zijn.487
Vandaar, dat tijdens de gevangenschap van Maximiliaan te Brugge in
1488, jonker Jan als premier chambellan van den negenjarigen Philips
in naam van diens regentschapsraad, zonder verdere bijzondere
aanduidingen, een bevel teekent aan den grootbaljuw van
Henegouwen.488 Daarnaast behoort hij krachtens een ordonnantie van
1487 tot de commissie van de zes adellijke heeren, die boven den
commies en de kassiers van financiën, dagelijks zich van 9 tot 11 uur
met de afdoening der financieele aangelegenheden der Bourgondische
gewesten bezighouden. Tot deze commissie behooren dan ook de
twee prinsen van den bloede Philips van Kleef en de heer van Beveren,
zoon van Antonius, de zgn. groote Bastaard van Bourgondië; ofschoon
Bergen in adellijken rang achter Luxemburg, Croy en de Nassau's komt,
krijgt hij toch zitting.489
Het is in de functie van eerste kamerheer, dat Jan na den vrede van
Senlis zich onder de gezanten bevindt, die de jeugdige Margaretha van
Oostenrijk - als versmade verloofde van den Franschen koning Karel
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VIII - naar de Nederlanden terugbrengen.490 Dit beteekent tevens een
financieele opoffering, want met Engelbert van Nassau schiet hij de
4725 pond voor, welke Henegouwen moet opbrengen om de afreis van
Margaretha mogelijk te maken.491
Kort daarop is hij gezant bij Maximiliaan in Duitschland. Op vrij
jeugdigen leeftijd bereikte Jan van Walhain dus een positie, die tot een
der schitterendste behoort in de Nederlanden. Immers slechts een
kleine kring brengt het tot Ridder van het Gulden Vlies, waarvan hij al
sedert 1481 lid was en tot een der vier hoogere functies aan het hof,
waarvan hij nog wel den voornaamsten post bezet. Bovendien vinden
we hem (en later zijn zoon) nog als kapitein van een bende van
ordonnantie en als gouverneur eener provincie. Rang en afkomst, de
opeenvolging van titels en ambten, welke het ceremonieel voorschreef,
waren voor deze posten beslissend. Een groote toekomst lag dus voor
hem open.492
Zijn positie is wel een heel andere dan die van zijn vader Jan metten
lippen. Ook deze vervulde belangrijke zendingen, maar ze zijn niet zoo
teekenend als die van zijn zoon. Feitelijk blijkt de vader meer de
moedige strijder en als edelman een ridderfiguur, die zich gemakkelijk
eenige eeuwen terug naar ruwere tijden laat verplaatsen.493 De zoon,
hoewel even autoritair in optreden als zijn vader, is meer diplomaat,
man van politiek-koele berekening en desnoods ook houwdegen.
Dat de Bergsche Glymes met de Nassau's hun voorname positie
danken aan Maximiliaan, is bij de behandeling van Jan metten Lippen
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Corps universel diplomatique t lll, 2. p. 309.
M. Bruchet, Archives départ. du Nord. Répertoire numérique, Serie B.
Chambre des Comptes de Lille (Lille 1921), nr. 12437.
Walther, Zentralbehörde, p. 77, 78.
Walther, Die Anfänge, p. 18.
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reeds uiteengezet. Dat zij te voren niet zoo naar voren kwamen en
tusschen de edelen des lands een meer neutrale positie innamen,
moet wel worden toegeschreven aan de centrale ligging van hun
bezittingen.494
Dat verandert totaal onder Maximiliaan. Na 1480 oefenen de
noordelijker gelegen deelen van de Bourgondische gewesten een meer
beslissenden invloed uit op het leven van den Bourgondischen staat,
wat duidelijk uitkomt door het verleggen van het zwaartepunt der
regeering naar Mechelen-Brussel-Antwerpen. Dan is er voor
neutraliteit bij de Bergsche Glymes geen plaats meer, daarvoor zijn
hun financieele belangen te nauw verbonden met die van hun stad.
Levenskwestie voor de Brabantsche zeesteden Antwerpen en Bergen
op Zoom was de begunstiging van den Engelschen handel, voor alles
den lakenhandel, hoewel deze de Vlaamsche nijverheid dreigde te
verdrukken.
Maximiliaan, fel anti-Fransch, weinig bereid de Franschgezinde, op
protectie gestelde Vlaamsche steden te steunen, vindt den noodigen
steun bij de Engelschgezinde steden en de adellijke geslachten der
noordelijke gewesten, met name vooral die uit Noord-Brabant. En de
Heeren van Bergen op Zoom zijn het, die onder Maximiliaan in het
voorste gelid staan, hem feitelijk aan de macht helpen en
dientengevolge behandeld worden als prinsen van den bloede, hoewel
zij in rang onder dezen staan en niet met den titel "Cousin" worden
aangesproken.
De tegenstelling tusschen den Fransch- en Engelschgezinden adel is
ook de oorzaak, dat Jan III als eerste "camerlinc" in de practijk slechts
een deel van de macht van dit ambt overhoudt. Als eigenlijke
opvoeder van den jongen aartshertog - hiertoe miste Jan blijkbaar de
gelegenheid - was aangewezen Frans van Busleyden, proost van Luik,
494

Walther, id., p. 18/19 voor dit e.v .
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later aartsbisschop van Besançon, een zeer Franschgezind edelman,
die zich tot den werkelijk eersten "minister" der Nederlanden wist op
te werken.495
Dat gaf natuurlijk achter de schermen een heelen strijd tusschen de
twee hooge heeren, die gedeeltelijk is beslist tijdens de Duitsche reis,
welke Philips in 1496 als zestienjarige naar zijn vader maakt. Hij
geraakt daar geheel onder invloed van zijn grootvader Maximiliaan en
Jan van Bergen, waarom Philips van Kleef en de Chièvres reeds 11 Juni
in de Nederlanden terugkeeren. Maar vanaf 1498 tot zijn dood in 1503
is van Busleyden weer onbetwist de eerste politieke leider in de
Nederlanden.
Bij de groote gebeurtenissen in deze jaren blijkt duidelijk, welk een
voorname rol de Bergens spelen. Zoo bij de beroemde Spaansche
huwelijken van Philips den Schoonen met de Spaansche Johanna van
Castilië en zijn zuster Margaretha met den Infant don Juan.
Voor de ontvangst van de Spaansche prinses Johanna had zich heel
wat schitterende adel in Vlissingen vereenigd, vandaar reist het
gezelschap door naar Bergen op Zoom, alwaar de vorstin het pas
geboren dochtertje van den Bergschen Heer ten doop houdt. Dit kind
is ook Johanna genoemd naar de nieuwe prinses.496
Het huwelijk van Philips met Johanna wordt 12 November 1497 te Lier
voltrokken door Hendrik van Bergen, bisschop van Kamerijk. Kort
daarna moet Margaretha van Oostenrijk de reis aanvaarden naar
Spanje, alwaar de Infant zijn bruid met spanning wacht. Naar
gewoonte maakt zij deze reis over Bergen op Zoom497 naar
495
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Walther, id., p. 20 voor dit en het vlg.
L. M. G. Kooperberg, Margaretha van Oostenrijk, A'dam 1908, p. 101. Zie
verder bij de behandeling der kinderen.
Id., id., p. 102, 105. De bastaardzoon van jonker Philips maakt deze reis
mee.ZieO.R.1495/96, fol. 61 recto: "Philips den bastaert heeren Philips van
Bergen saliger gedachten bastaert zoene, dyen mijns Heer van Bergen, mijns
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Arnemuiden (November), wat mede mag worden beschouwd als een
bijzondere hartelijkheid voor Jan van Bergen, die haar op de reizen
naar en van Frankrijk had vergezeld en die niet alleen met den
Aartshertog, maar ook met deze prinses meer moet hebben omgegaan
dan direct uit de bronnen blijkt.
Den 7en Maart 1500 wordt het huwelijk van Philips en Johanna van
Aragon gezegend met de geboorte van prins Karel, den lateren Karel V.
Onder de vele peeten, die bij zijn doop over hem staan vinden we als
tweede genoemd Jan III van Bergen. Zijn geschenk, was een zwaard
met een gouden gevest, dat het devies droeg: "Hic regit, ille tuetur."498
(Aanziet het, dit regeert0.
Minder gelukkig is Margaretha in Spanje gevaren, de Infant overleed
na enkele maanden. Zwaar geschokt door dezen droeven slag, bracht
ze nadien haar eerste kindje zoo zwak ter wereld, dat het slechts
enkele uren leefde. Na eenig oponthoud keert de jeugdige weduwe in
de Nederlanden terug. Enkele jaren later treedt zij te Brussel in het
huwelijk met Philibert II le Beau van Savoie. Getuigen bij dit huwelijk
zijn de bisschop van Kamerijk, Hendrik van Bergen, Cornelis, heer van
Zevenbergen en de abt van St. Bertin: Antonius van Bergen (26
September 1501).
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liefs Heeren vader, saliger gedachten geordineert ende gegeven heeft jaerlicx
om hem tonderhouden 40 Rijnsgulden verschinende half te Kersmisse ende
half tsinte Jans misse, compt hier van Kersmisse anno XCV ende sint Jansmisse
anno XCVI betaelt 10 pond grooten Brab., denselven den welcken mijn lief
Heer heeft doen betalen om te onderhoudene met Vrou Margryeten in
Spaengyen 5 toecomende half jaeren ende termijnen, te wetene den termijn
van Kersmisse anno XCVI, de termijne van Sint Jansmisse en Kersmisse anno
XCVII, ende de termijnen van sint Jansmisse ende Kersmisse anno XCVIII.
elcken termijn te 5 pond Brab. gerekent, videlicet 25 pond gr. Brab. videlicet
tsamen 35 pond grooten Brab."
A. Henne, Histoire du règne de Charles Quint en Belgique, t. 1 [Brux. 185, ), p.
25, 26.
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Een schoone stoet, waarvoor Philips 250 paarden levert, reist 27
October 1501 onder leiding van abt Antonius van Bergen af naar
Savoie. Bij de huwelijksplechtigheid in Savoie houdt deze prelaat een
toespraak met humanistische toespelingen op den bloemennaam der
bruid: Marguérite.499
Vrij kort daarna (4 November 1501) heeft de afreis plaats van Philips
den Schoonen naar Spanje, waar zijn vrouw en hem de koningskroon
van Castilië is toegevallen door het overlijden van de andere
erfgenamen. Onder het groote gevolg, dat hem op die reis vergezelt,
vinden we bisschop Hendrik van Bergen, kanselier van de orde van het
Gulden Vlies, hoofd van den Geheimen Raad en de hofkapel en Jan III
van Bergen, die dan genoemd wordt heer van Walhain (zijn
jonkerstitel), van Melin, eerste kamerheer van den Aartshertog,
gouverneur en souverein-baljuw van het graafschap Namen.500
Op uitdrukkelijk verzoek van den Franschen koning geschiedt deze reis
over land door diens koninkrijk. Tijdens deze doorreis, welke ook uit
volkenrechtelijk oogpunt iets zeer ongewoons was, geniet Philips
overal waar hij komt een rijke, bijna sprookjesachtige ontvangst. Niet
alleen de koning is enthousiast over deze reis, 501 ook heer Jan moet
vertellen "hoe hij ontfanghen is gheweest van den coninck van
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Gh, de Boem, Marguérite d' Autriche-Savoie et la Pré-Renaissance, Brux. 1935,
p. 41. Kooperberg, a.w., p. 126, 127, Cte E. de Quinsonas, Matériaux pour
servirà l’histoire de Marguérite d' Autriche, Paris 1860.
Henne, a.w., p. 37 en O.R. 1502/3: "Rutgher Henricss ter ordinantien van den
raide van diverschen ijseren gemaict aen mijns Heeren hangenden wagen als
hij met mijnen genadigen Heer nae Spaengen reysde, betaelt ... 2 pond 5 scell.
3 den 15 miten."
Gachard, Voyages des Souverains, t 1. p. 374, 375, 376, brieven van den
aartshertog uit Orléans van 6, 10 en 15 Dec.
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Vranckerike", 502 waarmee hij de plechtige ontvangst te Blois zal
bedoelen (7 Dec. 1501).503
Luitenant-generaal der Nederlanden bij afwezigheid van aartshertog
Philips wordt Engelbert II van Nassau. Hij krijgt een Raad naast zich,
waarin o.a. Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen, zitting heeft
(28 September 1501).504
De reis naar Spanje wordt den Heer van Bergen als politicus noodlottig.
Philips, die te voren meer aan de nationale traditie van
vriendschappelijke neutraliteit tusschen Frankrijk en Engeland
vasthield, neemt hier een beslist pro-Fransche houding aan. Wat
hiertoe geleid heeft is tot dusver niet opgehelderd.505 Wel staat vast,
dat hij door het verwerven van de Spaansche kroon genoodzaakt was
zich nauwer bij Frankrijk aan te sluiten.506
Terwijl het hof zich in Toledo bevindt, valt 23 Juli 1502 Bergen in
ongenade en wordt naar huis gezonden. Met hem gaan zijn broer
bisschop Hendrik van Kamerijk en neef Maximiliaan van Zevenbergen
(oudste zoon van Cornelis). Teekenend is, dat in de plaats van bisschop
Hendrik, Frans van Busleyden hoofd van den Geheimen Raad van
Philips wordt. Als gevolg van deze gebeurtenis is Jan in 1503 ook ontheven van zijn ambten van gouverneur van Namen, grand-veneur
(opperjagermeester) van Brabant en kastelein van Vilvoorden.507
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S.R. 1501/02 fol. 50 verso.
Jean d' Auton, Chroniques de Louis XII. par R. de Maulde la Clavière, t. Il (Paris
1891), p. 205-210.
Henne, a.w., p. 36.
Philips hierbij te beschouwen als een slachtoffer van zijn Franschgezinde
raadgevers is laster van Louis Maroton, den secretaris van den heer van
Bergen.
Walther, Anfange, a.w., p. 51.
Id., id., p. 25. Gouverneur van Namen was hij sedert 1485, zie Cartulaire des
seigneurs de Berghes, fol. 213. Vernieuwingen etc. dd. 1487, 1490 t.a.p .. fol.
214 tot en met 218.
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Als eerste kamerheer ziet Bergen zich vervangen door Engelbert van
Nassau (1502).508 Blijkbaar was de ontstemming van Philips zoo groot,
dat hij Bergen zelfs geen beleediging bespaart. Nog in December 1503
zendt hij den heraut Toison d'Or naar Bergen om van hem enkele
ringen terug te vorderen, welke hij nog in bewaring zou hebben en die
aan den koning toebehooren.509
De belangrijke positie van den Bergschen heer aan het Bourgondische
hof is niet zonder uitwerking gebleven op de economische
ontwikkeling van de stad. Dat is trouwens niet te verwonderen, want
die positie hield te nauw verband met het economisch belang der
Scheldestad.

2 De nieuwe heer van Bergen
Enkele dagen na het overlijden van zijn vader aanvaardt Jan III het
bestuur over de Heerlijkheid. Vanwege den rouw blijft het bij een
eenvoudige plechtigheid, de rekeningen vermelden slechts een
gastmaal met burgemeesters, schepenen, oud-schepenen en vrienden
op 17 September, terwijl 21 September wijn wordt geschonken aan
"den zangers van der kerken van der missen van den heyligen Gheest,
die zij zongen als men mijnen Heer hulden soude .... “510 Slechts de
naaste familieleden wonen deze huldiging bij.
508
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Walther, id., p. 20.
Id., id., p. 26.
S.R. 1494/95, fol. 186 recto: "Opten XVllen dach van Septembris als onse
voirscr. lieve heer van Bergen gehuldt wart, verteirt bij borgermeesters,
scepenen ende eenigen ouden scepenen ende anderen vrienden van
mijnen Heer ende zijnestadt 2 pond, 18scell., 4 den., 6 mi ten. Ende noch
des anderen daighs 14 scell., lOY:i den., fac. tsamen 3 pond 13 scell. 2 den.
18 oirt."
"Opten XXlen dach Septembris, gesconcken den zangers van der kerken
van der missen van den heyligen Gheest, die zij zongen als men mijnen
Heer hulden soude 6 gelten, maict 7scell, 6 den." De brief van leenverhef
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Nauwelijks is de zware rouw afgelegd, of de nieuwe Heer treedt als
gastheer op van aartshertog Philips, vergezeld van verschillende hooge
heeren en .... de zangers van het hof.511 In de twee daarop volgende
weken zijn er weer andere gasten. Geschenken aan "de trompers ende
speelluyden van mijnen geneden Heer, " evenals aan diens tambourijn,
"garderobes, sommeliers ende froyteniers" bewijzen, dat er in het hof
te Bergen op Bourgondische wijze gefeest werd.512
Het hoogtepunt wordt Kerstdag 1494, wanneer de Roomsch-Koning
Maximiliaan en zijn jeugdige gemalin Blanca Maria Sforza per schip zijn
aangekomen513 en deze voor intieme feestviering zoo geëigende dagen
in Bergen doorbrengen, in gezelschap van verschillende adellijke en
geestelijke heeren als graaf Philips van Nassau, de proost van Utrecht,
de jonker van Waesmunster, de heer van Egmond, mr. Thibaut Baradot
en de ontvanger-generaal Thomas Bockelaar, de markgraaf van Baden,
de hertogen van York en van Saksen, Merten van Poolhem, Michiel van
Wolkensteyn, de bisschoppen van Worms en Mainz en de heer van
Zevenbergen.514 Groot muziekliefhebber als Maximiliaan is, heeft hij
zijn eigen "speelluyden" meegebracht.515
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d.d. 8 Sept. 1494 in "Cartulaire des Seigneurs de Berghes." fol. 151 verso.
S.R. 1494/95, fol. 186 verso, 187 recto.
Id., id., fol. 187 verso e.v.
Id., id., fol. 188 verso: "Opten selven dach (is opten heyligen Kersdach)
gesconken onsen Heer den Coninck ende der Coninghinnen twee stucken
wijns tsamen houdende 6 amen min twee screnen, coste de aem 2 pond 10
scell., facet 14 pond 15 scell. 10½ den, ende van arbeyde 15 grooten, tsamen
14 pond 17 scell., 10% den ... " en
fol. 229 verso: "ende twee personen die den coninck opt hoot eenen heden
nacht gewacht hebben, als hij herwairts quam, betaelt 12 grooten."
S.R. 1494/95. fol. J 89 recto en verso.
Le Glay, Correspondance, a.w., Il. p. 407 en S.R. 1494/95 fol. 229 verso.
Maximiliaan vertoeft 14 Januari 1495 nog te B.o.Z. Zie J. Chmel, Urkunden,
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Het nieuwe hof en misschien nog meer zijn gastheer blijken wel
geschikt voor het organiseeren van dergelijke grootsche
bijeenkomsten: op 26 October 1496 vergadert het Gulden Vlies wederom te Bergen op Zoom onder voorzitterschap van aartshertog
Philips.516 Eind Juli 1497 is deze weer met de voornaamsten uit den
lande in Bergen, ook hij vergezeld van "den sangheren van hertogen
Philips capelle."517
De nieuwe Heer staat al dadelijk veel minder in directe voeling met zijn
onderdanen als zijn vader in diens beste jaren. Diens leeftijd en
gezondheidstoestand leidden er enkele maanden voor zijn dood toe
een zgn. Domeinraad in te stellen, om de zaken der Heerlijkheid af te
doen.518 Deze Domeinraad blijft in functie, want de belangstelling van
den nieuwen Heer is gericht op grootere politiek, waarvoor hij te
Mechelen of Brussel519 moet wonen en zich dus niet geregeld kan
bemoeien met alle kleine bestuurszaken van zijn Heerlijkheid. Hierop
wijst ook een verdrag over het bestuur van Oudenbosch in Hoeven.520
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Briefe und Actenstucke zur Geschichte Maximilians I und seiner Zeit, Stuttgart
1845, p. 57, 58.
De Reiffenberg. Histoire de l'Ordre etc., p. 220.
S.R. 1497/98 fol. 39 recto.
De domeinraad is ingesteld 29 Jan. 1493. De leden zijn: de stadhouder van
den Heer, de drossaard en de schout van Bergen op Zoom, de griffiërvan de
rekenkamer, de algemeene rentmeester - en in den regel ook een
verdienstelijk oud-ambtenaar. Voorzitter is bij afwezigheid van den Heer de
stadhouder. Meestal worden ook Burgemeesteren opgeroepen. Taxandria
XXXII (1925), p. 261. Het blijkt ook uit het minder straf worden van de
organisatie der schutters.
De heeren bezaten een huis achter St. Goedele te Brussel. Cartulaire fol. 128
(1391). fol. 129 (1448), fol. 137 (1481), fol. 233 (1499). Verder heeft iedere
D.R. hierover een post. Voor het huis te Mechelen achter St. Pieters t.a.p .. fol.
186 e.v. (1492).
H. Levelt, Oudenbosch in verleden en heden (1931), p. 187 en Cartulaire, fol.
75 {1496) en 86 (1501).
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En de bevoegdheid, welke hij in 1506 geeft aan den Domeinraad om
samen met schout, drossaard en schepenen van Bergen op Zoom
ordonnanties en statuten uit te vaardigen voor zaken, welke de
geheele Heerlijkheid betreffen.521
Toch dwingen de handelsbelangen van Bergen hem zijn stad niet te ver
en te lang uit het oog te verliezen. Juist bij zijn regeeringsaanvaarding
was de toestand zeer gespannen. Wij hebben er hierboven al op
gewezen, dat er tusschen de Nederlandsche steden groote naijver was
met betrekking tot den Engelschen handel. Brugge doet in Augustus
1493 zijn best de Londensche mercers te bewegen hun goederen naar
zijn haven te zenden, de Engelsche koning probeert den Engelschen
handel geheel samen te brengen te Calais, waarheen hij 4 April 1494
den stapel van Engelsch laken, tin, garen, Ieder, enz. verlegt. Alle
Nederlanders zien zich zelfs uit Engeland verbannen en tevens verbiedt
de Engelsche koning alle verkeer van de Hanze met de Bourgondische
landen.522 Op hun beurt verbieden de Aartshertogen den invoer van
Engelsch laken en garen in al hun landen (8 April 1494).523
Dit alles schept een zeer gespannen verhouding, die vrij lang duurt.
Om hier een eind aan te maken, maakt Philips de Schoone na den
terugkeer uit Engeland van een voorloopig gezantschap, dat in October
1495 was afgereisd, op 14 December daaraan volgend bekend, een
officieel gezantschap naar Londen te hebben gezonden om te
onderhandelen over de voortzetting van het vroegere
vriendschapsverdrag, het herstel van het vrije verkeer tusschen
Engeland en de Nederlanden en het vaststellen der vergoeding voor
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Reg. met Ordonn. sedert 1442, Gem. Arch B.o.Zoom, La G., fol. 97 recto.
Dr. H. J. Smit, Bronnen tot de Geschiedenis van den handel met Engeland,
Schotland en Ierland, dl. II (1485-1585), Eerste stuk (1942), p. 49 (noot).
Id., id., nr. 82.
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eenige beschadigingen, welke de Engelschen zijn onderdanen hadden
aangedaan.524
De invoer van Engelsch laken blijft intusschen verboden525 tot op 24
Februari 1496 het Magnus lntercursus526 tot stand komt, hetwelk den
zoo goed als vrijen handel tusschen Engeland en Nederland herstelt.
Het garandeert tevens de voorrechten, die door de Engelsche kooplui,
o.a. te Bergen op Zoom, al sedert vele jaren werden genoten.527
Voor Vlaanderen blijft echter het invoerverbod van Engelsch laken van
kracht en als de stapelmarkten voor deze lakens blijken eigenlijk alleen
de jaarmarkten van Bergen op Zoom en Antwerpen in aanmerking te
komen.528 Hier moest door de Engelsche kooplui echter een
Andriesgulden per laken aan accijns worden betaald. Om deze kooplui
niet af te schrikken, moet de heer van Bergen op Zoom hun in verband
met dien zwaren accijns voordeelige voorwaarden hebben
aangeboden en wel in dezen zin, dat de Andriesgulden zou worden
voldaan door den kooper van het Engelsche laken na het sluiten van
den koop. De Merchants Adventurers van Londen besluiten hierop hun
laken bij gelegenheid van de Pinkstermarkt naar Bergen en niet naar
Antwerpen te zenden, waarmee Koning Hendrik VII zich geheel kan
vereenigen (1496). Zoodra de Engelschen echter in Zeeland aankomen,
worden ze door den ontvanger van den Andriesgulden gearresteerd.
Als zij betaling weigeren op grond van den Intercursus, zien ze zich
voor den Grooten Raad gedaagd, waar een ongunstige uitspraak valt.
Daarop vragen zij Heer Jan van Bergen, of hij hun het bezit hunner
goederen kan waarborgen, doch hij antwoordt, dat dit slechts kan
gebeuren, zoolang de vrijheid der Bergsche jaarmarkt duurt. Op raad
524
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Id., id., nr. 91 en voetnoot.
Id., id .. nr. 92.
Zie wikipedia
Id., id., nr. 96.
Id., id., nr. 97, 98 en 104.
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van hun koning keeren ze nu naar Engeland terug, 529 die daarop den
uitvoer van laken naar de Nederlanden geheel verbiedt.530 Toch blijven
er Engelschen de markten bezoeken.531
Dit alles lijkt wel niet op den vrijen handel, welke het Magnus
lntercursus garandeerde, maar dit verdrag was toen nog niet
geratificeerd. Om zekerheid te hebben, dat het gesloten verdrag zal
worden nagekomen, laat de Aartshertog ook de voornaamste steden
het Magnus Intercursus bezegelen. Bergen op Zoom doet dit 31
October 1496.532 Veel voordeel heeft de stad daarvan niet gehad. Van
een stapel van Engelsche lakens te Bergen op Zoom is geen sprake
meer. 4 November 1497 bericht Philips aan den schout van Antwerpen,
voortaan niet meer den Andriesgulden te zullen heffen, doch deze
heffing te zullen reduceeren tot 2 scellingen grooten Vlaams, althans
bij den verkoop op de vrije jaarmarkten te Antwerpen en Bergen op
Zoom, want elders bleef de Andriesgulden op den verkoop drukken.
Hiermee hebben de Engelschen zich blijkbaar vereenigd, althans ze
onderwerpen zich aan die heffing en ook de Hanze legt er zich bij
neer.533 Toch hebben de Engelschen zich dezelfde maand nog beklaagd
over dezen maatregel, die niets anders was dan een verkapte
stapeldwang. De hulp van Heer Jan wordt ingeroepen om "te
vercrigene op der voirseide doleancen remedie."534
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Id., id., nr. 99 en voetnoot.
Id., id., nr. 105 (1496, Sept. 5).
Id., id., nr. 122, noot 1.
Id., id., p. 71. noot 1. Ook de Engelsche steden moesten het verdrag bezegelen,
wat ze niet graag deden, wijl het Magnus Intercursus daar niet gezien was. Zie
W. Busch, England unter den Tudors, Stuttgart 1892, p. 153-155. waar deze
zaak behandeld wordt.
ld., id., nr. 121, noot 1 en nr. 124 met voetnoot. Het stuk van 4 Nov. 1497
heeft dus niet de beteekenis, die daaraan gegeven wordt in J. Cornelissen "Uit
de Geschiedenis van B.o.Zoom”, (1923), P· 71.
S.R. 1497/98, fol. 48 recto, zie Smit a.w., p. 93.
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Margaretha van Savoie
Door Barend van Orley
Uit de collectie Wilkinson, Parijs
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De verhouding Engeland-Nederland blijft intusschen vrij gespannen;
opnieuw beginnen in Augustus 1498 onderhandelingen te Londen.
Deze besprekingen hebben geen resultaat, wat de stemming tusschen
beide landen tot een crisis opvoert.
In Februari en Maart beginnen nieuwe onderhandelingen, waarbij de
Nederlandsche delegatie over het algemeen haar zin weet door te
zetten, zoodat op 25 April 1499 een overeenkomst tot stand komt
tusschen de Engelsche gecommitteerden en de Nederlandsche
delegatie, bestaande uit bisschop Hendrik van Bergen, Johannes Ie
Sauvage, president van Vlaanderen, Daniel de Praet, opperbaljuw van
Vlaanderen en Thomas de la Papoire, rekestmeester. De nieuwe
accijns op de Engelsche lakens komt te vervallen en de invoer van
Engelsch laken in alle Nederlanden, behalve Vlaanderen, wordt
toegestaan.
Na dit verdrag gaan de Engelsche kooplui steeds meer Antwerpen
bezoeken, welke stad hun allerlei bijzondere voorrechten gaat
verleenen. Men was daartoe wel verplicht, want ter zelfder tijd begint
ook Brugge zich weer meer te laten gelden.535
Maar in Bergen blijft men niet bij Antwerpen achter. Wanneer in 1498
het stadhuis te klein wordt, ruilt de stad het naastgelegen pand der
Engelschen, “Leeuwenborch" genaamd, tegen een veel grooter pand in
de Engelschestraat, dat zij te voren van mr. Willem Coelgenesz. heeft
aangekocht.536
Dat Brugge zich meer kon laten gelden houdt verband met bepaalde
voordeelen537 en een maatregel, welke Philips in 1498 ten bate van
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Smit. a.w., nr. 134 en noot 2.Busch, a.w. p. 156.
ld., id, . nr. 128.
G. Schanz, Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, Leipzig 1880,
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Brugge neemt en die feitelijk den openlijken strijd inluidt tusschen de
jaarmarkten aan de Schelde en het langzaam achteruitgaande Brugge.
***
Reeds sedert het eerste regentschap van Maximiliaan staat Brugge, dat
het oude systeem van stapeldwang wil handhaven, vrij scherp
tegenover Antwerpen en Bergen op Zoom. Wanneer in 1485 Bergen
zich tegenover Brugge op zijn jaarmarktprivilege beroept, verzoekt de
laatste stad haar afschriften van die voorrechten te zenden, waarop
Bergen dreigt met stevige maatregelen van de zijde van heer Jan
metten Lippen en opmerkt, dat men de privileges te Bergen kan
komen zien.538
Nadien waren, zoo vermeldden we reeds, in 1488 en '95 de
jaarmarktvoorrechten nog uitgebreid, beter omschreven en door
Maximiliaan in 1496 opnieuw bevestigd.539
Het privilege van 1495 verleende Philips op verzoek van "onse lieve
ende getrouwe raedt, ierste camerlinck ende ridder van onser Oirdene,
Jan (III) Heere van Berghen op te Zoom, van Walhain etc."540 en hield in,
dat alle kooplieden en koopwaar, onverschillig van welke natie, binnen
Bergen “ende havenen der selver tot int diepe van der Schelt .... binnen
ende buyten tijde van den jaermercten geheel vrij zullen zijn van
gemeyne schulden, brieven van marcke oft contre marcke oft andere
schulden, obligacien oft verbanden, oft eenigen anderen provisien,
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Smit, a.w., nr. 4. noot 2.
Men zie voor dit en het volgende onze studies "De verhouding Antw.B.o.Zoom in het verleden" (St. Geertruydtsbronne Jrg. 1933, p. 40, 101 en 153)
en "De B.o.Zoomsche Jaarmarkten en de bezoekers uit Zuid Nederland" (St.
Geertr.bronne Jrg. 1934, p. 99 en 186). Verder "Rondom de aanhouding van
Lübecksche goederen door Antwerpenaren op de Paaschmarkt van 1520 te
B.o.Zoom" in Ts. v: Geschied. 1943.
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hoedanighe die waren" het heele jaar door, behalve natuurlijk voor
eigen schulden.
Deze bijzondere verlengingen der jaarmarktvrijheid en niet minder den
vrijdom van représailles het heele jaar door, zijn den Vier Leden van
Vlaanderen een doorn in het oog. Vooral als zoowel Jan metten Lippen
als diens zoon na 1490 ruim gebruik maken van de in 1488 verworven
bevoegdheid de Koudemarkt zoo noodig tot Kerstmis te mogen
verlengen.
In 1498 is voor de Vlaamsche steden de maat vol en klagen de
magistraat en de kooplieden van Brugge, dat de jaarmarkten van
Antwerpen en Bergen op Zoom de twee helften van het jaar vullen, de
kooplui er langer verblijven dan noodig is en de vereffening der
schulden wordt verhinderd.
Hierop beveelt dan Philips de Schoone bij schrijven van 15 Mei 1498
den duur der genoemde jaarmarkten tot hun vroegere termijnen terug
te brengen, d.w.z. de markten te Antwerpen en de Koudemarkt te
Bergen op Zoom zullen niet langer mogen duren dan zes weken en de
Bergsche Paaschmarkt slechts vier weken, omdat bij deze markt
verlenging geen gewoonte was.541
Bij de verdediging hunner belangen staan Antwerpen en Bergen op
Zoom zij aan zij. De stedelijke rekeningen van Bergen op Zoom
verraden, dat in de maand Juni afgevaardigden van de beide stedelijke
regeeringen van de eene naar de andere stad reizen om hun houding
te bespreken. Ook heer Jan van Bergen heeft daarbij zijn
vertegenwoordigers.542 Hun protest tegen het edict van Philips en hun
weigering het af te kondigen blijven beide voorloopig tevergeefs.
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L. Gilliodts van Severen, Cartulaire de l'ancienne estaple de Bruges, t. Il
(Brugge 1905). nr. 1305 en van denzelfden: lnventaire des archives de la ville
de Bruges, Section 1. le Serie, t. VI, nr. 1274.
S.R. 1498/99. fol. 82 recto.
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Wanneer Brugge echter nog verder gaat en patentbrieven krijgt, om
het vernieuwde Brugsche stapelprivilege te publiceeren, staan
Antwerpen en Bergen op Zoom de bekendmaking hiervan ten hunnent
evenmin toe (20 Mei 1500); de eerste omdat het "voorzien moet zijn
van een vertaling in het Vlaamsch, wijl men geen Fransch verstaat", de
tweede, wijl het deze afkondiging in strijd acht met zijn eigen privileges
en de costuymen van Brabant.
Intusschen bezorgt de beslissing van 1498 zeker aan Bergen op Zoom
veel schade, waarom de Heer van Bergen den Hertog de
onhoudbaarheid van het besluit aantoont. "Van weghen ons lieffs ende
getrouwen ridders ende eerste camerlinck Heere Janne, Heere van
Berghen op ten Zoom"543, herziet de Aartshertog daarom zijn beslissing
en geeft 3 November 1501 verlof, de Bergsche Paaschmarkt één week
en de Koudemarkt drie weken te verlengen (dus tot vigilie van
Kerstmis). Tot deze beslissing zullen waarschijnlijk hebben bijgedragen
de besprekingen bij de feestelijke ontvangst, welke Philips met zijn
gezelschap op 18 Mei 1501 te Bergen op Zoom ten deel viel.544
Zoolang Bergen op Zoom zich nauwkeurig houdt aan den termijn door
het privilege in 1501 gesteld, een termijn, waarvan de ondervinding de
noodzakelijkheid heeft aangetoond, kunnen de Vlaamsche steden
weinig steekhoudende klachten laten hooren. Niettegenstaande
allerlei wijzigingen is de interpretatie, door dit charter gegeven,
beslissend geweest voor de volgende decenniën.
***
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La C.. fol. 136 verso. Ook de stad zelf doet natuurlijk alle moeite. Zie S.R.
1501/02, fol. 45 recto.
S.R. 1501/02, fol. 36 recto: "Opten XVIIlen dach van Meye geschoncken
mijnen genedighen Heer den Ertshertoghe, die alhier ghecommen was,
een vat wijns ende coste met oncoste 5 pond 13 scell. 2 den. 18 ruiten" en
verder nog geschenken aan zijn gezelschap.
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Nog voor deze zaak in orde is moet Heer Jan op de hoogte gebracht
worden "van den nyeuwicheyden, die de tollener van Antwerpen
tegens sijnen (is de Bergsche) poerteren ende poerteressen opghestelt
hadde."545 Van Engelsche kooplui, die de Schelde tot Bergen op Zoom
waren opgevaren, was nl. door dien tolgaarder de betaling van den
Brabantschen watertol geëischt. Dat was niet voor den eersten keer.
Van dergelijke overtredingen was vroeger al kennis gegeven aan Karel
den Stouten en diens Parlement te Mechelen, dat de zaak had
onderzocht en opnieuw publicatie had gedaan van dien verschuldigden
tol. De Heer en de stad van Bergen hadden zich daarover beklaagd; er
ontstond zelfs een proces, dat onbeslist bleef. Wat erger was: er
kwamen al langer hoe meer kooplui - overwegend Engelschen - naar
Bergen op Zoom zonder tol te betalen, voornamelijk tijdens de "vrijheit
van der Sincxemerct onsser voirscreven stadt van Antwerpen”.
Opnieuw had Philips de Schoone brieven doen uitgaan met betrekking
tot dien tol. Weer protesteeren de Heer van Bergen en zijn stad tegen
afkondiging ook van die stukken, maar Philips handhaaft zijn
publicaties en maant de Bergsche bestuurderen tot gehoorzaamheid.
Voor het Parlement ontkennen Heer en Stad echter de rechtmatigheid
van deze tolheffing. Nooit immers had de invloed der Antwerpsche
tolgaarders zich verder uitgestrekt. dan tot Borgvliet en niet tot
Sexoirde546, zooals men deed voorkomen. De Procureur-Generaal
verkleint daartegenover de economische beteekenis van de Bergen op
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Zie voor deze kwestie "De verhouding Antw.-B.o.Zoom in het verleden" in S.
Geertr.bronne 1933, p. 110 e.v.
Oskar Desmet: De Engelse Natie te Antwerpen in de 16e eeuw, 1496-1582:
Vosvliethille: Floris Prims De rechten van Brabant en van Vlaanderen op de
Antwerpsche Schelde: Vosvliethille op het eiland Tholen; Schakerloo; zie
kaartje in laatste publicatie. De Vosvliet liep langs de westzijde van het meest
oostelijke deel (Schakerloo) van het huidige eiland Tholen.
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Zoomsche haven in het verleden en zegt, dat deze stad door allerlei
kunstmiddelen en de gewraakte practijken groot is geworden.
De sterk verminderde invloed van Heer Jan doet zich nu vooral voelen.
Jarenlang blijft dit proces hangende. Bergen verliest het, want in
1505/06 koopt Bergen den watertol af voor 15000 pond Artois of 3750
pond Brab. Met steekpenningen aan allerlei hooge functionarissen
komt dit geval de stad op bijna 4470 pond Brab. En daar blijft het in de
toekomst niet bij.
Deze moeilijkheid maakt wel een onderdeel uit van de geschillen,
welke er in 1501 en '02 zijn met de Engelschen, nadat Philips Brugge
tot de stapelplaats van het Engelsche laken heeft aangewezen (28
September 1501)547 en het verbod van Antwerpen aan zijn burgers om
handelsbetrekkingen met deze natie aan te knoopen (28 Juni 1501).
Deze meeningsverschillen werden uit den weg geruimd, doordat na
onderhandelingen te Antwerpen, op 19 Juni 1502 de intercursus van
1496 wordt hernieuwd door de Nederlandsche commissarissen jonker
Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen, Hendrik van Withem en
Joos de Praet, heer van Blaesvelt. Dezelfde heeren sluiten 14 Augustus
daaraan volgend een verdrag van vrede en stille vriendschap tusschen
den Engelschen koning en Maximiliaan.548

3 Onder de eersten des lands
Jan III van Bergen blijft in de algemeene geschiedenis van ons
Vaderland op den achtergrond, totdat Philips de Schoone zijn tweede
reis naar Spanje gaat aanvaarden. Bij de voorbereiding hiertoe blijkt de
koning de hiervoor noodige contanten te missen en doet hij een
beroep op den rijken adel des lands om hem, tegen onderpand van de
inkomsten van -daartoe- aangewezen domeingoederen, groote
547
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Smit, a.w., p. 116 en noot hierna.
Henne, a.w., 1. p. 39; Busch, a.w., p. 180.
Jan metten lippen

1943

geldsommen te leenen. De rijke Jan van Bergen komt ook voor een
dergelijk verzoek in aanmerking en Philips verpandt hem 26 November
1505 voor de som van 10.000 pond van 40 grooten Vlaams549 de
heerlijkheden Tholen, Schakerloo en Oud-Vosmeer. Deze verpanding
mocht in geenerlei opzicht van invloed zijn op de rechten en privilegiën
der betrokken stad en heerlijkheid. Gedurende zijn beleening kan
Tholen zich echter niet onder de stemhebbende Zeeuwsche steden
doen gelden, want hiervoor treedt de Pandheer op en deze zal daarbij
de eigen belangen niet uit het oog hebben verloren. In ieder geval
beteekent dit weer een uitbreiding van den invloed van den Bergschen
Heer. Met dezelfde bedoeling verpandt de Landsheer ook de hoogere
en middelbare heerlijkheid der dorpen en parochiën van Esschen en
Calmpthout aan mr. Pieter van der Voirt, die deze bezittingen onmiddellijk grenzend aan de Bergsche heerlijkheid - vrij spoedig
overdraagt aan Jan van Bergen (5 Mei 1507).550
Het verzoek van Philips aan Bergen om financieelen bijstand houdt wel
verband met een wijziging in de politieke verhouding tusschen deze
twee. Sedert den herfst van 1505 ziet Philips in - en dat zou ook weldra
blijken - dat de Fransche koning Lodewijk XII niet zonder meer te
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Brief van dezen koop in Cartulaire, a.w., fol. 338 verso. Jan wordt daarin
genoemd “raid en kamerlinck": Volgens dit stuk had Philips dit geld ook
noodig om de kosten van den laatsten oorlog tegen Gelre te voldoen.
A. Hollestelle. Geschiedkundige Beschrijving van Tholen en omstreken, 1897, p.
359, noemt bij de goederen ook Oud-Vosmeer.
"Den brief van den coop gedaen bij meester Pieter van der Voortraid etc. van
den heerlicheyt ende dorpen van Essche ende Calmphout, tegen den coninck
van Castillië" dd. 1 Juni 1505 in "Cartulaire" a.w., fol. 249. ook in Le Roy. Not.
marchion sanct. Rom., p. 139.
Op 5 Mei 1507 volgt de brief "van den opdracht gedaen bij den selven
meester Pieter voir den st adhoudere ende mannen van lccnc van den zelven
heerlijcheyt ende dorpen tot behouff 's Heeren van Bergen." Cartulaire. a.w.,
fol. 254.
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vertrouwen is en dat doet Jan, het hoofd der anti-Fransche partij in de
Nederlanden, weer aan invloed winnen.551 De reis naar Spanje maakt
Jan blijkbaar niet mee, wel zijn zoon jonker Jan van Walhain552 en zijn
secretaris Louis Maroton, die hierover de befaamde "Deuxième
Voyage" schreef.553
Dat Jan zelf in den zomer van 1506 weer veel te vertellen had en door
de Franschen wordt beschouwd als leider der "oorlogspartij", mag
misschien besloten worden uit de opmerking van kardinaal Amboise
"que si aves deux bandes en vostre conseil, dont l'une vieille la paix et
l'autre la guerre, croyés ceux de la paix."554
Als Bergen de tijding bereikt van den dood van Philips laat hij een
plechtigen rouwdienst opdragen in de Bergsche kapittelkerk555 en richt
551

Aldus volgt uil een dépeche van Vincenzo Qpirini dd. 29 Nov. 1505 in Archiv
fur osterr. Geschichte, Bod. 66 (1885), s. 177.
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S.R. 1506/07, fol. 49 verso: "Opten IIIen van Februarie gesconcken mijnen
jonckeren van Bergen, van Wassener ende meer anderen edelen die uut
Spaengien gecommen waeren, een maeltijt opter stadhuys alhier ... "
Id. fol. 113 verso: "Opten XIIII ende XVen dach Decembris was vergadert den raet
aengaende mijnen joncker van Bergen uut Spangien gecommen was ... "
Idem fol. 122 recto.
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LP.Gachard, Collect. des Voyages des Souverains des Pays Bas, t. I (Brux.
1874).
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L. Ph. C. van den Bergh. Correspondance de Marguérite d' Autriche
gouvernante des Pays-Bas, avec ses amis sur les affaires des Pays Bas de 15061528, t. I 1506-1511 (IIe deel der Gedenkstukken tot opheldering der Nederl.
Geschiedenis opgezameld uit de archieven te Rijssel), p. 68.
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Voor den rouwdienst zie D.R. 1504/5: "Van den uuytvaert van der coningen
van Spaengien, yerst Stoffel de Schylder van den wapenen ende blasoenen te
schilderen betaelt 16 scell. 6den. Brab. Jacoppe Domaess van 7 rollen
bokeralen daer de kercke meede behangen was elc. rolle 4 scell., videlicet 7
scell. Brab.
Van 2 ellen wit zays om crucen voer d' outaeren te makenen 2 scell. Brab.
ende voer 200 spellen 7½ den Brab. Heeren Servase mijns Heeren capellaen
bij hem verleer voer de distribucie van den priesteren 4 Rijnsgulden 15 st.
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hij onmiddellijk een brief van rouwbeklag aan Maximiliaan. Uit
ditzelfde schrijven blijkt echter ook, dat hij, zoo achteruit gezet zijnde
onder het jongste régime, nu een nieuwe toekomst voor zich ziet. En
hij teekent die reeds af in het postscriptum van dienzelfden brief,
welke als een program mag worden beschouwd. Hij wil nl. aansluiting
zoeken bij den koning van Engeland en zoo mogelijk tevens den koning
van Aragon te vriend houden. In dien zin hoopt hij, dat Maximiliaan
zich de Nederlanden en hun jeugdigen heerscher zal aantrekken en
biedt hij zijn diensten aan voor het komende regentschap over Karel V
(5 October 1506).556

556

voer den prochiaen 25 st. omdat hij sermocineerde etc. noch voer de zangers
20 st., voer den coster 20 st. tsamen van heer Servase 35 scell. Brab., noch van
diversen wasse geleevert opt voirscr. uuytvaert boven tgheene des weederom
geleevert is, betaelt der weduwen Jan Mertssens 33 sc. 1½ den Brab. Compt al
tsamen 4 pond 14 scell. 3 den. Brab."
J. Chmel, Urkunden u.s.w. zur Geschichte Maximilians I und seiner Zeit (Bibi.
des Litt. Vereins X). Stuttgart, S. 257. Deze merkwaardige brief luidt als volgt:
“Au roy mon souverain seigneur.
“Sire, Ie plus humblement que faire puys a votre bonne grace me
recommande. Sire, je vous tiengs tout adverty de ce qu'il a pleu a Dieu le
createur disposer du roy votre filz, qui par sa grace veulle avoir pitie de l'ame.
Or, Sire, contre la voulente de Dieu vous ne poez, mais fault que vous
monstrez vertueulx et magnanirne a porter paciammen: la voulente de Dim,
comme j'ay espoir que saurez bien faire. Or reste, Sire, avoir regard aux grans
affaires, gu'il est bien apparant que voz petiz enfans auront a supporter pour
culx et pour leurs subietz, se par vous bien diligentement et hastinement ne
soyent secouruz. Pourtant, Sire, vous supplie en toute humilite, me faire
savoir soit par escript ou autrement votre bon plaisir en ceste partie. Et
cambien, Sire, qeu vous entendez bien que l'on m'a rudement traictie par
cidevant et a grand esclandre, sans avoir cause ne raison: neantmoins sy suis
delibere de m'acquiter loyaument comme ung bon et loyal subjet doit faire,
sans y riens espargner, de tant plus se je voys que de votre part vous y
employez, comme j' espoir que ferez. Car autrement je n'ay nul espoir que Je
tout ne se porte mal.
“Sire, vous cognoissez les affaires de par deca et les gens qui y sont vous
cognoissez Ie tout, mais qu'il vous plaise en bien user; vous en ferez prouffit et
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Hoewel de vertegenwoordigers van de zuidelijke gewesten in de
Staten-Generaal gekant waren tegen een regentschap van Maximiliaan,
komen de Noordelijke gewesten, vooral Holland en Brabant, energiek
op voor een regentschap van den Roomsch-Koning. Op 16 November
1506 vertrekken dan ook vertegenwoordigers van de edelen en
hoofdsteden van Brabant naar Maximiliaan om dezen het regentschap
aan te bieden. Dit gezantschap staat onder leiding van den generaalstadhouder de Chièvres en Jan van Bergen.557
Hoe gaarne hij dit ook gedaan had, Maximiliaan kon zelf niet naar de
Nederlanden komen en evenmin zich bemoeien met alle
Nederlandsche binnenlandsche aangelegenheden. Daarom stelt hij zijn
dochter Margaretha van Oostenrijk-Savoie aan tot Landvoogdes der
Nederlanden, ofschoon hij de belangrijke beslissingen aan zich houdt.
Men vraagt zich af of het opzet of toeval is, dat juist Jan van Bergen, de
leider van hen, wier voorkeur uitgaat naar een gemengd-nationaaldynastische staatkunde, de taak opgedragen krijgt de hertoginweduwe te gaan afhalen.558 Jan leidt haar 27 Maart 1507 Mechelen
binnen. Op haar huldigingstocht door de Nederlanden wordt de
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de vous et de voz petiz enfans. A tant, Sire, je prie a dieu qu'il vous deint
acomplissement de voz bons et nobles desirs. Escript a Berghes Ie Ve
d'Octobre.
“Sire, des affaires de par deca ne vous en scay encores que rescripre; car l' on
ne scet encores, comment ces nouvelles cy seront prises tant des subgetz
voisins amis et ennernis, mais brief se monstrera Ie tout.
“Sire, soubz votre bonne correction il vous sera besoins de tyrer a vous Ie plus
que pourrez Ie roy d'Angleterre, et pareillement, se faire se peult, Ie roy d'
Arragon, a quoy ne fault dormir; car il est a penser que autruy ne dormira
point, Sire du tout vous ferez votre bon plaisir.
Vottre tres humble suget
Jehan de Berghe m/p.
L. Düncker, Furst Rudolf der Tapfere von Anhalt und der Krieg gegen Herzog
Karl von Geldern 1507/08 (Dessau 1900). p. 7 en Henne I. p. 130.
Kooperberg. Marg. v. Oostenrijk. a.w., p. 197.
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Landvoogdes overal met groot enthousiasme ingehaald.559 Noch in
Frankrijk, noch in Spanje, noch in Savoie had het haar aan hulde
ontbroken, maar daar gold het iederen keer de lieve bruid van een
troonopvolger. In de Nederlanden haalde men haar in als de eigen
Nederlandsche prinses, in wie het volk groot vertrouwen stelde. Zij
heeft de Nederlanders niet teleurgesteld.
Meer dan Maximiliaan is zij de waarachtige grondlegster van het
Oostenrijksche huis, want zij werkt allereerst voor de verheffing van
haar machtig geslacht. Maar daarnaast weigert zij, ook als zij de keuze
heeft, de belangen der Nederlanden op te offeren aan voordeelen
voor haar geslacht of aan de oorlogszuchtige plannen en andere
ambities van haar vader. Al haar streven is gericht op den vrede en al
het mogelijke te doen de neutraliteit der Nederlanden door de andere
staten te doen erkennen. Daarnaast verdedigt ze met groote kracht de
onafhankelijkheid der Nederlanden, niet alleen tegenover Frankrijk,
maar ook tegenover het keizerrijk560 "Het is vereischt en ook redelijk,
dat gij hen (de Nederlanden) handhaaft in de vrijheden in de welke Uw
voorgangers hen hebben gesteld", zoo schrijft ze later aan Karel V.561
Maar niet alleen naar buiten, ook naar binnen streeft ze naar eenheid,
handhaaft ze een zekere neutraliteit.
Om het eerste te bereiken gaat ze met vrouwelijke handigheid in tegen
de vrijheden der steden562 en voor het tweede doel omringt ze zich
grootendeels met vreemde raadgevers, meest Savoyaarden, 563 die
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Zij wordt 11, 12 Juni 1507 te B.o.Zoom ingehaald, zie M. Bruchet-E. Landen,
L'Innéraire de Marg. d’Autriche. Lille 1934. p. 26.
Dr. Gh. de Boom, Marg. d' Autriche-Savoie, a.w., p. 70, 71, 74.
Henne, a.w.t. IV. p. 103.
Gh. de Boom, a.w., p. 88.
Voornl. Laurent Gorrevod en Mercurio Gattinara. Zij wil ook reeds een eind
maken aan hei bestuur van vreemde bisschoppen over Nederl. onderdanen en
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meer onderdanige dienaren blijken te zijn dan de Nederlandschen adel,
die te veel aast op gunsten en geschenken.
Niettegenstaande hij zeker hebzuchtig was, maakt Margaretha een
belangrijke uitzondering voor Heer Jan van Bergen. De geschiedenis
van Margaretha kan men niet denken zonder zijn persoon564, want zij
schenkt van de haar omringende raden hèm dadelijk het meeste
vertrouwen en blijft gedurende heel haar bewind onder zijn invloed,
ten minste voor zoover dit bij deze begaafde en energieke Vrouw
mogelijk is. Dit vertrouwen veronderstelt een zekere gelijkheid van
ideeën.
Uit den steun, dien de heeren van Bergen aan Maximiliaan geven, zou
men kunnen opmaken, dat zij het absolutisme voorstaan. Dat kan
echter over het algemeen geen enkel Nederlander van dien tijd
verweten worden, want men voelde hier ten eenenmale niets voor
een bestuur, dat alleen voor dynastieke belangen opkwam en evenmin
was men geneigd zich als een dienend lid in een groot rijksorganisme
te voegen.565
Maar - en hier beginnen de meeningen te verschillen - de een ziet alles
wat Maximiliaan wil als een dynastieke aangelegenheid, anderen
achten met name den strijd tegen Karel van Gelre een
noodzakelijkheid om in de Nederlanden meer eenheid te brengen, wat
men een Bourgondische gedachte kan noemen. Om economische
redenen staat deze groep op nauwe aansluiting bij Engeland, zonder
daarbij speciaal Nederlandsche belangen op te offeren. Vooral
Margaretha en Jan van Bergen (en ook Egmond en Nassau)
vertegenwoordigen met het Noorden des lands deze meening. De
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den invloed tegen gaan der buitenl. abt en in Nederl. kloosters. Gh. de Boom,
a.w., p. 92 e.v.
Walther, Anfangea.w. p. 18.
Duncker, a.w., p. 77 e.v.
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Chièvres, de vertegenwoordiger van het eerste meer ZuidNederlandsche standpunt, ofschoon meestal niet geneigd aan Frankrijk
eenige concessie te doen ten koste der Nederlanden, streeft er naar de
Nederlanden te bewaren door vriendschap en verbond met Frankrijk
en wil de Geldersche kwestie oplossen door een vergelijk met Frankrijk.
We zien hier dus al iets van de latere tegenstelling tusschen Noord- en
Zuid, waarbij dezelfde namen naar voren komen.
Het eerste regentschap van Margaretha duurt van 22 Maart 1507 tot
Januari 1515. Op den titel van "Regentes" moest ze wachten tot Maart
1508, officieel zelfs tot Maart 1509, want Maximiliaan beperkt
aanvankelijk haar bevoegdheden sterk, door het invoeren van
Oostenrijksche bestuursvormen.566 Margaretha installeert voor haar
bijstand een Grooten Raad van veertien edelen, onder wie Jan van
Bergen en Cornelis van Zevenbergen.567 Het is teekenend voor
Maximiliaan, dat hij uit deze veertien de drie eerste edelen des lands,
ofschoon vertegenwoordigers van de meest uiteenloopende richtingen,
gezamenlijk als de vertrouwde raadgevers der regentes aanwijst. Het
zijn de Chièvres, Jean de Luxemburg, heer van Ville, en Jan van Bergen.
Spoedig komt daar nog van Nassau bij. Hij bedoelt daarmee alle
voorhanden krachten te benutten, 568 maar de sterke tegenstellingen
maken dezen "Geheimen Raad" tot het tegendeel van een goed
kabinet, dat immers homogeniteit vereischt. Doordat Margaretha sterk
haar voorkeur voor Bergen laat blijken, begrijpt Chièvres, dat hij
hiermee zijn overwegenden invloed kwijt is. Eind Mei 1507 verlaat hij
het hof en begeeft zich naar zijn gouvernement te Namen.569 Met haar
sterk uitgesproken voorkeur geeft Margaretha echter haar
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Walther, Anfänge, a.w., p. 77.
Kooperberg, a.w., p. 199.
Walther, Zentralbehörde, a.w., p. 95
Duncker, a.w., p. 11.
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zelfstandigheid niet prijs, ze poogt zelfs een persoonlijke politiek te
voeren en ze slaagt daarin, dank zij haar voortreffelijke
secretarissen.570
Een bewijs daarvoor hebben we in den strijd tegen Gelre en de
diplomatieke verhouding met Engeland, waarin Bergen eveneens een
rol speelt.
De oorlog met Gelre
Evenals vroeger zijn vader, poogt hertog Karel van Gelre vanaf 1492 de
onafhankelijkheid van zijn gewest te handhaven tegen de
onderwerpingspogingen van de Bourgondiërs.
Sedert 1499 was er wapenstilstand geweest. Nauwelijks echter heeft
Philips de Schoone voor zijn tweede Spaansche reis de Nederlanden
verlaten, of Karel van Gelre begint den strijd opnieuw!571 De graaf van
Buren en Cornelis van Bergen maken zich dan bij verrassing meester
van het kasteel van Ooijen aan de Maas, een kleine versterking, welke
sedert den wapenstilstand in bewaring was bij den bisschop van
Utrecht. Daarna steken deze twee heeren, bijgestaan door den
maarschalk van Bourgondië, Guillaume de Vergy, met een legertje van
3000 man de Maas over en bezetten de kasteelen Ammerzoden en
Hemert. René, de bastaard van Gelre, die zich in Middelaar heeft
opgesloten, moet zich eveneens aan hen overgeven.
Ondertusschen is Margaretha in de Nederlanden aangekomen en zij
wil met energie den oorlog tegen Gelre voortzetten. Hiervoor
ontbreekt het echter aan geld en bondgenooten. Dus vraagt ze den
Staten een bede van 200.000 gouden Philippus gulden en probeert ze
570
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Walther, a.w . p. 73 en 74.
Wat nu volgt berust op Duncker, a.w. De strijd van Karel v. Gelre wordt door v.
d. Bergh in zijn slotbeschouwing op de "Gedenkstukken” gezien als een
voorbode van den strijd van Oranje tegen Philips. Hij werd echter onmiddellijk
gestend door Lodewijk. zie Le Glay, Négociat. diplomatiques t. I. p. 130, 180.
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de Heeren van de staatjes, welke Gelre omringen, te winnen als
bondgenooten.
Als kapitein-generaal der troepen benoemt Maximiliaan den
bekwamen veld heer Furst Rudolf von Anhalt. Het leger, waarover
deze beschikt, is echter te klein om groote slagen te leveren, want zijn
tegenstander is altijd iets sterker. Deze strijd wordt dan ook een echte
kleine oorlog en is gevoerd met alle gruwelijkheid der middeleeuwsche
verwoesting en berucht om het systeem van plundering, dat is
toegepast. De toeleg zat nl. voor, heel Gelre uit te mergelen. De troep
vernielt daarvoor het koren op de velden, verbrandt de huizen en
schuren op het platteland en drijft hierdoor de boeren naar de steden,
die zoodoende op hun beurt met uithongering bedreigd worden. Door
deze vreeselijke blokkade ziet het er in Gelre in den herfst van 1507
allertreurigst uit.
Ter beschikking van Rudolf van Anhalt staat ook de bijzondere
ruiterafdeeling van 300 man onder den heer van Zevenbergen. Naast
den vorst van Anhalt was deze de eerste officier van het leger, de
veldmaarschalk (grand-maréchal d'ost). Als ruwaard van het land van
Cuijk en Kessel was hij erg goed op de hoogte met de verhoudingen in
Gelre en zoo kon de aartshertogin hem gerust als een soort algemeen
stafchef toe voegen aan Rudolf van Anhalt.
Deze kon best goede hulp gebruiken, want het feit, dat hij door
Maximiliaan met troepen naar de Nederlanden is gezonden, is voor
den Franschen koning een motief zijn Gelderschen bondgenoot verder
te helpen. Allereerste opgave voor Rudolf is nu de verbinding van de
Fransche en Geldersche troepen te verhinderen. Dank zij Rudolfs snelle
verplaatsing komt het niet tot een vereeniging. Karel van Gelre zoo wel
als de Franschen trekken terug (2 Juni 1507) en Rudolf besluit hertog
Karel op diens tocht langs de Maas naar Neder Gelder te volgen. Karel
ontwijkt echter ieder treffen.
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Tevens moet Rudolf voorzien in de beveiliging van de Brabantsche
grens. Graaf Hendrik van Nassau wordt aangewezen, met 250 ruiters
deze te dekken en een vereeniging van Franschen en Gelderschen te
verhinderen. Tot midden Juli blijft deze te Maastricht, om zich dan bij
het naderen der Franschen terug te trekken.
Omstreeks 14 Juni steekt Rudolf met zijn leger bij Lith (niet ver van 's
Bosch) over de Maas, want Cornelis van Zevenbergen wacht hem in
Tiel, om daarna het beleg van Wageningen te beginnen. Dit beleg
mislukt. Het eenige wat hij bereikt, is een radicale verwoesting van de
Betuwe.
Spoedig echter toont de onbetaalde lansknechtenschaar zich
ongehoorzaam en muitziek en zendt Rudolf eerst den hoofdman
Krausz en daarna Cornelis van Zevenbergen naar het hof om geld en
ondersteuning te halen. Veiligheidshalve trekt Rudolf met zijn leger tot
op een mijl achter 's Hertogenbosch terug. Hierdoor is het den
Gelderschen o.a. mogelijk vanuit het kasteel Poederoijen invallen te
doen in Brabant, welke tot begin Augustus 1507 voortduren.
Omdat de Landvoogdes geen kans ziet de noodige gelden bijeen te
krijgen, 572 krijgt Van Zevenbergen voor Rudolf de instructie mee het
aantal lansknechten tot 1200 te verminderen. Deze wordt hierdoor tot
non-activiteit gedoemd en Karel van Gelre maakt daarvan gebruik om
een inval te doen in het Utrechtsche en zoo Holland te bedreigen.
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Burgemeesterrek. 1507/08, fol. 71 verso.
"Item, alsoe ter begaerten van mijnder genadiger Vrouwen van Savoyen ende
uutscrivenne ons liefs Heeren van Bergen mits grooter noot onsen genedigen
Heer ende ziinen landen van Brabant aenstaende twe duysent gulden
geaccordeert, sijn te leenenne bij manieren van anticipatien op die
toecomende bede, verscinende sint Jansmisse naestcomende, alst blijct bij
eender deschergien daeraff ziinde, soe siin die selve twe duysent gulden
geleent soe voirscr. is om mit Jansmisse naestcomende geremborseert te zijne
van den selven twe duysent gulden, ergo hier uutgegeven 500 pond Brab."
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Bovendien dreigt er begin Juli in het zuiden weer gevaar van de zijde
der Franschen. Chièvres verzamelt daarom in Namen een klein legertje
en doet een beroep op de edelen om bijstand. Dien geven ze, maar
desniettegenstaande gelukt het een kleine afdeeling Franschen tot
Roermond (Opper-Gelre) door te dringen en van daar uit
plundertochten in Brabant te ondernemen. Ze komen zelfs tot bij
Budel en Maarheeze. Bovendien belegeren de Gelderschen het kasteel
Wachtendonk, de eenige vesting, welke de Bourgondiërs in OpperGelre bezitten.
Rudolf weet zich echter met den graaf van Nassau te vereenigen, die
zich op bevel van de Aartshertogin heeft teruggetrokken. Hierdoor is
de tweede poging der Franschen, contact met de Geldersche troepen
tot stand te brengen, verijdeld.
Deze gebeurtenissen bewijzen Rudolf, dat het noodzakelijk is in de
Brabantsche grenssteden meer troepen te legeren, waarvoor hij
vervolgens de noodige maatregelen treft.
Zelf weet hij de burcht Wildenborg te ontzetten en Zutfen te
veroveren. Beslissend kon echter alleen de verovering van Nijmegen
zijn, waarop de Landvoogdes dan ook aandringt. Inderdaad lijkt de
kans op een succesvolle belegering op dit moment gunstig. Putkuip en
Ooijen komen 14 Augustus en Persingen 18 Augustus in zijn hand.
Verder belegert hij de sterkten Hernen en Doddendael en maakt
aanstalten om Nijmegen zelf met kracht te gaan belegeren.
Hiervan kan echter niets komen, aangezien 2 September de Franschen
met een sterk leger de Nederlanden binnenvallen, waardoor
Margaretha verplicht is alle beschikbare krachten in Brabant samen te
trekken. Reeds eind Augustus was de graaf van Nassau met zijn ruiters
naar Brabant getrokken. Hij en Jan van Bergen snellen met hun
cavalerie de Franschen tegemoet. Zij kunnen den vijand, die gesteund
wordt door een menigte Luikenaars, echter niet tegenhouden. In hun
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brief aan Margaretha (4 September) schrijven ze, dat zij den vijand
afdekken om de Kempen voor rooverij te bewaren.573
Hun hoop op succes gaat echter niet in vervulling, omdat het mankeert
aan geld en levensmiddelen. Op het platteland van Brabant wordt het
zoo'n vreeselijken toestand, dat de boeren vluchten zoowel voor
vriend als voor vijand.574 Om niet afgesneden te worden, nestelt
Nassau zich met zijn troepen eerst in Thienen en daarna te Diest, dat
hij ook heeft kunnen houden. Te Thienen maken de ridders van het
Gulden Vlies: Chièvres, Bergen en de graaf van Nassau uit, dat het het
beste is zich te beperken tot de verdediging van Brabant, omdat iedere
aanval onmogelijk is. De landvoogdes roept daarna Bergen uit het
leger terug (hij reist in October 1507 in opdracht van Margaretha naar
Engeland) en houdt zich in den vervolge aan het standpunt der
verdediging.
Tegelijkertijd ontvangt Rudolf van haar het bevel met 1200 soldaten
over 's-Hertogenbosch naar Eindhoven te komen, de rest van zijn
troepen zou voor Nijmegen blijven liggen en het onderhanden zijnde
blokhuis afmaken, beveiligd door de 300 ruiters van Cornelis van
Zevenbergen onder Floris van IJsselstein. Uit de Meierij van 's Bosch
zouden een duizend man voetvolk hen komen versterken.
Dit alles helpt niet. Spoedig moet het beleg voor Nijmegen worden
opgegeven en - ten gevolge van een koene onderneming van Karel van
Gelre - eveneens het beleg van Poederoyen door den stadhouder van
Holland (13 September).
Gelijk in de dagen van den strijd tegen de Vlamingen is de inval der
Franschen in September 1507 voor de Brabantsche steden een reden,
doortastende maatregelen te nemen. Evenals Mechelen, Brussel en
Antwerpen zendt Bergen strijders, nl. een 50-tal poorters met 10
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kolveniers over Brecht naar de verzamelplaats Thienen.575 En wanneer
dit, zooals we zullen zien, niet voldoende is, worden nog 150 ruiters
aangenomen, uitgerust en gesteld onder het bevel van den kapitein
"scoonen Rombout van Mechelen", die zich naar Herenthals
begeven.576
Tevens verzorgt men de verdediging van de stad. De laatste jaren
waren de poorten en de torens in de Bergsche muren onder leiding
van mr. Anthonis Keldermans duchtig vernieuwd, versterkt en
uitgebreid en ook het havenkwartier geheel ommuurd.577 Hier was
zelfs aan de Noordzijde een zware verdedigingstoren "de Helle"
gebouwd. Dit alles oordeelt Heer Jan in de gegeven omstandigheden
nog niet genoeg, want de stad betaalt "eenen geheeten Dierick Mout
van Maseijck, de welcke hier ghesonden wert van onsen Heer van
Berghen om te ordinerenne blockhuysen ende anders etc."578
Niet zonder reden waren deze maatregelen genomen. Het sterke
Fransche leger, zeker van de overwinning, verkeerde in een overwinningsroes. Op 27 September neemt het Haelen, in Diest houdt de
graaf van Nassau echter stand, 20 September valt Thienen, dat geheel
wordt uitgeplunderd, maar de inname van het naburige Leeuw wordt
weer verijdeld.
In deze benauwde omstandigheden stelt Margaretha pogingen in het
werk om troepen te verkrijgen. Zoo onderhandelt bijv. Van
Zevenbergen met den hertog van Kleef en weer vertrekken van het
platteland manschappen naar het leger.579
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Burgemeestersrek. B.o.Zoom, Oct. 1507/Mrt. 1508, fol. 77 recto e.v.
Id., id., fol. 39 recto e.v. en S.R. 1508/09. fol. 67 recto. "Scoene Rombout" is
wel Rombout Boyenhals, zie Henne, a.w. 1, p. 268.
S.R. 1505/06, fol. 50 recto, 55 verso, 73 recto, 105 recto.
Burgerneestersrek. als voor fol. 70 recto.
Behalve de genoemde 150 man gaan nl. nog andere. S.R. 1506 Kerstmis 1507,
fol. 120 recto "Ten bevele als voer, gesonden opten Xen dach Octobris eenen
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Spoedig echter lost de coalitie van Franschen en Gelderschen zich van
zelf op, dank zij de oneenigheid over soldijbetaling en niet minder,
omdat de voedselvoorziening der Fransche troepen ontzettend
moeilijk blijkt. Op 9 October marcheert de hertog van Gelre af.
Dit gerucht verspreidt zich spoedig door Brabant, zoodat het Bergsche
stadsbestuur laat informeeren naar de juistheid er van. Op 12 October
is er nog geen zekerheid, maar den 21en dier maand staat het wel
vast.580
Vorst Rudolf besluit nu den oorlog tegen Gelder flink voort te zetten en
ontwerpt hiervoor een plan, waarbij o.a. Cornelis van Zevenbergen de
taak krijgt voor de bezetting van het kasteel Kessel aan de Maas zorg te
dragen. Het fort Montfort (ten zuiden van Roermond) de belangrijke
hinderpaal om een eventueele verbinding van de Franschen met de
Gelderschen te beletten, neemt Rudolf voor eigen rekening.
Deze ziet zijn plannen spoedig den bodem ingeslagen, want de
stemming in de Nederlanden uit zich tegen dezen strijd en bovendien
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te peerde nae Thurnout, om te besiene ende over te slaene tvolck van
wapenen die daeromtrent lagen ende betaelt daer voer 6 scell. 6 den."
"Opten Xllen dach Octobris gesonden van der stadtwegen eenen man nae
Sundert ende Sprundele om aldair te vernemenen nae die lieden van
wapenen, oft die vertogen waeren betaelt 6 scell. Brab."
"ende eenen scipper gesonden te water om te vernemen nae knechten, die
uut Spangien quareen 18 gr. Brab."
S.R. 1506 tot Kerstmis 1507, fol. 60 recto:
“Opten XII dach der selver maent (October) gesonden Pauwelse Clauss bode
te peerde in de Kempenen om te vernemen wair de Franchoyse waren,
dairomme hij uut was te peerde 4 dagen sdaighs voir hem ende zijn peert 3
scell. 6 den. fac. 14 scell."
Burgemeesrersrek., Oct. 1507/Maart 08, fol. 69 verso:
"Ghesonden Pauwels de bode opten XXlten dach Octobris tot Breda aenden
grave van Nassauwen om sekere tidinghe te vernemene van den Hertoghe
van Gelderen ende Franchoysen ende was uut drie daghen, daighs 1 scell. 6
den. Brab. fac., vuer de drie daghe 4 scell. 6 den. Brab."
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blijkt er geen geld om den oorlog voort te zetten. In het belang van het
land verlangt Margaretha ook vrede. Maar Maximiliaan wil den vrede
niet. Hij wil in den zomer van 1508 zelf naar de Nederlanden komen
om de onderwerping van Gelre te leiden. Dit eischt de noodige toerusting, 581 maar Margaretha doet in dit opzicht niets, wel onderhandelt ze
eigener initiatief met Frankrijk. Hoe Bergen hier tegenover staat blijkt
niet.
Rudolf, ietwat ontmoedigd als hij van die onderhandelingen hoort en
geen oog hebbend voor de motieven, welke Margaretha dwingen den
strijd niet voort te zetten, heeft nu alleen nog zijn hoop gesteld op
Bergen, wien hij door zijn vertegenwoordiger het plan laat voorleggen
het kasteel Poederoyen te nemen. Holland en 's Bosch met de Meierij
zouden voor deze onderneming 26000 goudgulden fourneeren. Als hij
de kans krijgt, zal Rudolf het slot met den grond gelijk maken. Om
hiervoor de noodige goedkeuring te krijgen komt Rudolf zelf naar
Antwerpen.
Blijkbaar heeft Jan van Bergen hem goed geholpen, want hij schrijft
kort daarna "zonder den heer van Bergen niets te kunnen
uitrichten."582 Margaretha keurt het plan inderdaad ook goed, indien
hij den beschikbaren tijd ook zou benutten om Rhenen te nemen.
Daarvan is niets gekomen, doch 3 Juni 1508 valt Poederoyen.583
Tegelijkertijd maken de heer van IJsselsteijn en Cornelis van Bergen
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Hij had daarvoor den Staten Gen. te Gent om 10.000 man voetvolk en 2000
man cavalerie gevraagd. Hij komt daar 8 Juli 1508 nog eens op terug. Zie
Gachard, Lettres inédites, a.w. t Il, p. 118.
Duncker, a.w., p. 62.
Er was bij de stad Bergen dan ook veel belangstelling voor het beleg van
Pouderoyen.
S.R. 1508/09, fol. 61 recto zegt:
"Opten IIIen dach van Meye, gesonden van der stadtwegen met sekeren
besloetenen brieven voor tslot van Pouroye, Pontus van den Eynden, aldair hij
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zich, eveneens op instigatie van 's-Hertogenbosch, meester van het
kasteel Ooijen584 (Gansenoyen bij Drongelen), niettegenstaande Karel
van Gelre alles in het werk stelt om deze kasteelen te houden. Erger is,
dat Karel daarna een stoot doet in de richting van Amsterdam, waarbij
Muiden en Weesp in de handen vallen der Gelderschen (21 Mei 1508).
***
In Juli 1508 geeft Maximiliaan eindelijk uitvoering aan het plan zèlf
naar de Nederlanden te komen, om aan den oorlog met Gelre een
einde te maken.585 Tegelijkertijd arriveert in de Nederlanden de
kardinaal van de titelkerk van het H. Kruis te Jeruzalem, Bernard de
Carvajal, persona grata bij Maximiliaan586, door den paus als legaat
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stil lach, om sekere tidinge te vernemenen van den Gelderschen ende was uut
11 dagen ... "
fol. 61 verso:
"Opten XV dach der selver maent gesonden Ponthus van den Eynde van der
stadtwegen tot diverschen stonden voir tslot van Pouroye int belegh aldair, bij
den grave van Hanalt, om ter stont der stadt nyeuw maren over te senden van
den Gelderschen oft die eenich hoot maicten, was uute 20 dage ... "
Van den Bergh, Correspondance, I. p. 147-152. Nijhoff. Gedenkwaardigheden
VI-1. Het was de laatste krijgsdaad van Cornelis van Bergen. Hij stierf in Febr.
1509. D.R. 1508/09 zegt nl.:
"Noch in February voer roucleederen over Heeren Cornelis van Bergen, heer
van Sevenbergen mijns lieffs Heeren broeder zaliger gedachten, voer mijnen
voerscr. jonckeren Philips ende Anthonis, voer jonckeren Philipse 4½ ellen
ende ½ elle tot eenen caproen, voer jonckeren Anthonis 3½ ellen ende tot
eenen caproen ½ elle. Noch van den selven laken voer jonckeren Anthonis tot
eenen rock 3½ ellen, maect tsamen 12½ ellen, d' elle 25 stuvers, videlicet 4
pond, 18 scell., 1½ den. Brab. Ende van den voerscr. lakenen te scheren d' elle
een blancke, 9 miten, videlicet 2 scell., 9 den. Brab. Compt tsamen hier betaelt
4 pond 10½ den. Brab."
Voor dit en het volgende ook Dr. H. Ulmann, Kaiser Maximiliaan 1, Stuttgart
1884-91, T II, p. 359 e.v.
Ulmann t. II, p. 1.36.
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naar de Nederlanden gezonden om vrede te bewerken tusschen
Maximiliaan eenerzijds en Frankrijk en Spanje anderzijds.
Heer Jan verblijft in dezen zomer te Bergen op Zoom, waar kardinaal
de Carvajal hem bezoekt, 587 stellig met de bedoeling Heer Jan, die bij
den keizer zoo gezien is, te winnen voor deze plannen.
Wat hier bereikt is, is onzeker. Kort daarna (2 Augustus) heeft te Breda
een samenkomst plaats van Margaretha met haar vader, waarbij de
kardinaal eveneens tegenwoordig is.588
Daar is in ieder geval den grondslag gelegd voor een blijvenden vrede,
want daags nadien begeeft zich de Heer van Brégille met het ontwerp
van een wapenstilstand tusschen den keizer en Gelre vanuit Breda
naar Lodewijk XII. Tegen 15 Augustus wordt dan een samenkomst
beraamd van Margaretha met den kardinaal te Dordrecht. Wanneer ze
terugkomen, wacht heer Jan hen te Breda op.589 lntusschen vraagt
Maximiliaan aan de Staten toch nog om troepen, maar de Staten zijn
dán niet, en bij een hernieuwd verzoek een maand later evenmin,
bereid hem te steunen. Dat beslist. Maximiliaan zegt toe, zijn sanctie
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S.R. 1508/09, fol. 54 recto: "Opten XXXen dach van Julio, gcschoncken mijnen
Heer den Cardinael des tytels van den heyligen cruyse van Jerusalern ende
legaet van den Keyser, een stuck Rijns wijns ... " Uit de wijngeschenken blijkt,
dat op dien dag ook te B.o.Zoom verblijven: de proost van St. Omer, de
bisschop van Kamerijk. mijn Heer van Ville (=Jean de Luxemburg), de Heer van
Fiennes (broer v.d. vorige), de proost van Arien, Philips de bastaard van
Bourgondië (S.R. t.a.p.].
S.R. 1508/09, fol. 65 recto: "Opten IIen dach van Augusto gesonden Janne van
den Vullick van den stadwegen in den Ouden, bossche, om aldair bereet te
houdenen sekere scepen voir den Cardinael ... "
S.R. 1508/09, fol. 65 verso: "Opten XVIIIen dach der selver maent gesonden
Pauwelse Clauss, bode van den stadtwegen te peerde tot Breda nae mijnen
Heer van Bergen ende na den Cardinael, dair om hij uut was tot 2 reysen
tsamen vier dagen, tsdaighs voir zijn peert 15 den., facet samen 5 scell .... "
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te zullen geven aan een vredesverdrag, dat Jan van Bergen en Willem,
baron van Rogendorff en Molenberg, hebben goedgekeurd.590
Op 14 September 1508 geeft de keizer zijn dochter opdracht hem te
vertegenwoordigen op de samenkomst te Kamerijk, welke 8 October
zou bijeenkomen, waarmee Lodewijk XII Karel van Egmond in den
steek laat.
Reeds 18 October ratificeert de Fransche koning den wapenstilstand
van Schoonhoven, gesloten tusschen de Nederlanden, Frankrijk, den
bisschop van Utrecht, den hertog van Kleef, den graaf van Hoorne en
de Geldersche afgevaardigden der steden, welke den oorlog niet willen
voortzetten.
Dit vormt de inleiding voor de beroemde Liga van Kamerijk (December
1508), 591 resultaat van de diplomatieke bekwaamheid van Margaretha.
De besprekingen voor deze Liga werden in het grootste geheim
gevoerd. Haar secretaris, op dat moment met Jan van Bergen in
Engeland, mocht dezen echter op de hoogte brengen van de
onderhandelingen en het waarschijnlijke resultaat.592
De positie van Jan van Bergen komt uit deze gebeurtenissen niet alleen
ongeschokt, maar nog sterker te voorschijn. In dezelfde
Decembermaand is keizer Maximiliaan met zijn gevolg nog plechtig in
Bergen op Zoom ontvangen.593
590
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Henne, a.w" 1, p. 198. De geloofsbrief van de heeren de Roeulx (Ferry de Croy).
v. Bergen en van Rogendorff betreffende het teekenen van den
wapenstilstand tusschen den keizer, Frankrijk en den hertog van Gelre dateert
van 12 Oct. 1508. De prinses krijgt opdracht niet naar Kamerijk te gaan, vóór
Maximiliaan een onderhoud met haar gehad heeft. Le Glay, Correspondance,
a.w., I. p. 93.
Verbond van Paus Julius ll. keizer Maximiliaan 1. Lodewijk XII en Ferdinand
den Katholieken tegen Venetië.
Kooperberg, a.w., p. 328.
S.R. 1508/09, fol. 57 recto: "Opten Ven dach der selver maent (is December)
gesconcken onsen aldergenedichsten Heer den Keyser, een stuck Rijns wijns
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Onderhandelingen met Engeland
Stormweer dwingt Philips den Schoonen en zijn gemalin op hun
tweede reis naar Spanje in Januari 1506 aan de Engelsche kust te
landen.594 Tot April blijft Philips met zijn gezelschap de onvrijwillige
gast van den Engelschen koning Hendrik VII, die gretig was ingegaan op
Philips' aanbod om onderhandelingen aan te knoopen. De bedoeling
van Philips was van Engeland steun te verkrijgen tegen zijn
schoonvader Ferdinand van Aragon.
Reeds in Februari komt een offensief/defensief verbond tot stand
tusschen beide vorsten en schenken zij elkaar wederkeerig hun
hoogste onderscheidingen van Gulden Vlies en Kouseband.
Kort voor zijn vertrek verleent Philips zijn commissarissen volmacht
met de raden van Hendrik verder te onderhandelen over een
handelsverdrag.595 Zij brengen 15 Mei 1506 te Westminster twee
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595

groot zijnde 3 amen ende 4 screnen, de arne tot 2 pond 10 scell. Brab., fac. 7
pond 18 scell., 4 den., den oncost van slepenen ende craengelt 7½ den.,
videlicet tsamen 7 pond, 18 scell., 11½ den."
"Des noens alsoe de Keyser innegecommen was, waeren bij een vergadert op
terstadhuys. drossaet, scouthet, borgermeesters ende scepenen ende geset
tgelach lopende 8 scell., 7½ den."
Wie de andere gasten waren blijkt weer uit de gelten wijn geschonken aan:
den Paltzgraaf, den graaf van Anhalt, Floris van lJsselsteijn (is Floris van
Egmond, heer van St. Maartensdijk, gehuwd met Margaretha, dochter van
Cornelis van Zevenbergen). e.a. edelen.
De hofschenker Jacobus, bastaardzoon van Jan metten lippen, was 11/15
Januari 1506 het eerst aan land gezet om te weten te komen waar koning
Philips geland was. Hij werd tegengehouden. De titel van hofschenker droeg
hij reeds in 1501. Zie Gachard, Ccllection des voyages des souverains des PaysBas, t I, p 350, 409 en 526.
Smit Bronnen a.w., 1485-1585, I p. 134, noot 1. verder voor dit en het
volgende: Gachard, Lettres inédites de Maximilien. duc d' Autriche sur les
affaires des Pays-Bas t II, p. 115. noot 1 en G. A. Bergenroth, Calendar of
Letters etc. between England and Spain I. p. CVII en CIX. Voor het bezoek van
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andere tractaten tot stand. Bij het eene beloven zij de hand van
Margaretha van Oostenrijk aan den Engelschen Koning, het tweede
omvat een nieuw handelsverdrag tusschen Engeland en de Nederlanden.Vóór 31 Juli daaraan volgend zouden deze verdragen door de
vorsten moeten bekrachtigd worden.
Dit handelsverdrag noemt onze vaderlandsche geschiedenis den
"Malus Intercursus", het "kwade verdrag", maar dat is overdreven,
want het is nooit een verdrag geworden, wijl Philips het niet
ratificeerde. Klaarblijkelijk is de ratificatie dezer verdragen met opzet
door den luitenant-generaal der Nederlanden Chièvres met den
Kanselier op de lange baan geschoven: tot tweemaal toe verzoeken zij
den koning den termijn der bevestiging te verlengen. Zonder resultaat
evenwel. De oplossing brengt de plotselinge dood van Philips (26
September 1506), welke ratificatie van zijn kant onmogelijk maakt.
Daarna klaagt de Engelsche koning bij Maximiliaan, dat sommigen in
den Raad van Philips dit verdrag hebben tegengewerkt.596 Dat is in
ieder geval een verdienste van Chièvres, want in de Nederlanden was
men vrij slecht te spreken over dit handelsverdrag, welks bepalingen
den indruk maakten nadeelig te zijn. Waarschijnlijk heeft Hendrik
geprobeerd door Bergen nog iets te bereiken. Voor een nadeelig
handelsverdrag was hij hierbij zeker aan een verkeerd adres;
waarschijnlijk heeft hij langs deze weg gepoogd het huwelijksverdrag
tot stand te brengen.597
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597
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Philips en de gesloten tractaten zie ook W. Busch, England unter den Tudors, p.
378/79. Anmerk, 14.
J. Chmel, Urkunden, Brieft und Aktenstücke zur Geschichte Maximilians I und
seiner Zeit (Bibliothek des lit. Ver. in Stuttgart X, 1845). p. 253, 56.
Idem, idem, p. 277, nr. 215, brief dd. 31 Oct. 1506.
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Zoodra Margaretha in 1507 het regentschap heeft aanvaard, poogt de
Engelsche koning het handelsverdrag bij haar "door te drukken", 598
doch zonder succes. Daarvoor had zij te goeden kijk op hetgeen de
Nederlanden noodig hadden.
Hendrik VII legt zich op den duur daarbij neer en dientengevolge
blijven voorloopig de bepalingen van den Intercursus van 1496 van
kracht.599 Van het afgesproken huwelijk komt evenmin iets, want
Margaretha denkt er niet over nogmaals een huwelijk aan te gaan en
zij zet deze weigering tegenover haar vader kracht bij, door de
bedreiging in het klooster te gaan.600
Het geheele gebeuren laat al dadelijk zien, dat Margaretha, hoezeer zij
staat op nauwere aansluiting bij Engeland, een eigen politiek voert.
Sterker spreekt dit nog uit de pogingen, die zij in het werk stelt om
Ferdinand van Aragon geheel te winnen voor de belangen van zijn
kleinzoon Karel V, hem met Frankrijk te brouilleeren en nauwer te
binden aan Engeland.601
Deze opzet herinnert sterk aan het program, dat Jan van Bergen in het
postcriptum van zijn brief van 5 October 1506 aan Maximiliaan
ontvouwde, 602 zoodat het niet uitgesloten is, dat hij tot deze
diplomatieke actie aanzette, althans deze zeker krachtig bevorderde.
Dat doet de vraag rijzen: hebben zij beiden een zoodanigen juisten kijk
op de staatkundige verhoudingen in West-Europa gehad, dat zij met
hun niet te loochenen Bourgondisch gevoel, streven naar een soort
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Walther, Die Anfange. p. 84. Diens bewering, dat Margaretha, op advies van
Bergen, in vèrgaande mate zou hebben toegegeven, is dus onjuist.
Smit, a.w., p. 140, noot l.
Bergenroth, 1, nr. 560 en Chm.el, a.w., nrs. 194 en 196.
Henne, l, p. 175.
Zie noot 556.
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staatkundig evenwicht en dat zij daarom Frankrijk, de machtigste
mogendheid, 603 bestrijden?
Zij wisten, dat de Fransche koningen de onafhankelijkheid der
Nederlanden belaagden en dat de Europeesche hoven groote vrees
koesterden voor het streven dier koningen de heerschappij over de
"wereld" te krijgen en een universeel keizerrijk te stichten.
Het beste middel om dit te verhinderen was met anderen een
tegenwicht te vormen, dat zou tevens de zelfstandigheid van
Bourgondië redden. Immers, wie zich bij Frankrijk aansloot, verloor
vroeg of laat zeker zijn onafhankelijkheid.
Daarom zochten ze steun bij het pas opkomende Engeland en was het
nog beter gezien ook een krachtige koningsfiguur als Ferdinand den
Katholieken hierbij in te schakelen. Hij toch was de eerste, die
probeerde den Franschen koning in zijn streven te stuiten en
bovendien een kalme, energieke persoonlijkheid, een realist, die zich
aan geen illusies overgaf.
Het is niet gewaagd Margaretha en Bergen als dragers van deze
politieke gedachte te beschouwen. Deze begaafde vrouw met de
ondanks haar jeugd zoo rijke ondervinding, 604 voorgelicht door
bijzondere secretarissen, en de zooveel oudere Bergen met zijn niet
mindere ervaring en relaties, moeten wel een goeden kijk op den
Europeeschen toestand hebben gehad. Het verloop der geschiedenis
bewijst dit trouwens. Het teekent bovendien het breede standpunt van
Bergen, dat deze, ondanks zijn sterken afkeer van de Spanjaarden,
toch staat op samenwerking met Ferdinand.
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W. Windelband, Die auswärtige Politik der Groszmächte 1494- 1919, Stuttgart
1925, p. 49 e.v., Bergenroth, II. p. XCVIII en XCIX, voor dit en volgende.
Dank zij Margaretha's diplomatiek talent neemt Maximiliaan onder de
voornaamste vorsten van zijn tijd niet de laatste plaats in, zegt H. Kreiten in
"Der Briefwechsel Kaiser Maximilians 1 mit seiner Tochter", p. 105.
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Aansluiting bij Engeland blijft evenwel nummer een van het program.
De Engelsche koning wenscht echter eerst een nieuw handelsverdrag.
Met de onderhandelingen, die in het voorjaar van 1507 plaats hebben
over het ontwerptractaat, dat Hendrik de Nederlandsche regeering
heeft toegezonden, schijnt Bergen zich krachtig te hebben gemoeid, 605
wat niet behoeft te verwonderen, omdat het economisch belang van
zijn stad er nauw mee samenhangt. De Engelsche koning schrijft nl. in
Mei 1507 aan Heer Jan, dat hij op verzoek van Margaretha heeft
bepaald, dat de Engelsche kooplieden, die zich reeds hadden gereed
gemaakt om hun markt te Calais te houden, voortaan de
Nederlandsche markten zullen bezoeken op voorwaarde, dat de
intercursus van 1496 wordt gehandhaafd. De koning verzoekt Bergen
de Engelsche kooplieden goed te behandelen.606 wat het Bergen op
Zoomsche belang nog beter doet uitkomen, want in andere plaatsen
kan hij moeilijk voor een goede behandeling instaan.
Het eigenlijke verdrag wordt 5 Juni daaraan volgend afgesloten, het
legt de handhaving van den Magnus lntercursus vast en stelt de
Engelschen vrij van het betalen van de tollen op de Honte en den
Brabantschen Tol; verder geeft de koning de voordeelen voor den
verkoop van Engelsch laken in de Nederlanden prijs. De Nederlandsche
regeering aarzelt niet lang dit voordeelig verdrag te onderteekenen.607
Reeds in Mei, wanneer de onderhandelingen voor den intercursus een
gunstig verloop nemen, gaf Margaretha aan Hendrik VII te kennen, dat
ze niet alleen verwacht een goed handelsverdrag met hem te kunnen
sluiten, maar dat ze tegelijk de hoop koestert van hem steun te
605
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Hieruit en trouwens uit tal van passages bij Brewer blijkt, dat de bewering van
Walther in "Die Anfänge", dat als deze Heeren de gezantschappen leiden, zij
niet de onderhandelingen voeren, niet geheel juist is.
Smit, a.w., nr. 197. Zie ook W. Busch, a.w., p. 202-205 over de gesloten
verdragen.
ldem, idem, nr. 198 en noot 2.
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ontvangen tegen het schaamteloos optreden van den Franschen
koning, die zonder aarzelen de verdragen schendt, welke vroeger zijn
aangegaan en de Lage Landen steeds bedreigt, wanneer men iets
tegen Karel van Gelre onderneemt. Zij doet een beroep op Hendrik de
landen, die zij voor weezen moet bewaren, mede te beschermen, door
de Franschen te helpen weerstaan, wanneer deze tegen de
Nederlanden gewapend willen optreden.608
Duidelijk spreekt uit dit schrijven haar wensch met Engeland tot een
offensief/defensief verbond te geraken. Het handelstractaat van Juni
legt den grondslag voor besprekingen van dezen aard. Van 1 October
1507 tot 1 Januari daaraan volgend vertoeven Jan van Bergen, Laurent
de Gorrevod, le Sauvage, Jacques de Luxemburg, heer van Fiennes, te
Calais bij de Engelsche afgevaardigden.609
De brieven gewisseld tusschen Margaretha en het Nederlandsche
gezantschap, dat onder leiding staat van Bergen, leveren belangrijk
nieuws op en geven tevens een kijk op de verhouding tusschen de
Gouvernante en Heer Jan.
Nog vóór dat de gezanten te Calais zijn aangekomen, kan deze haar 25
October vanuit St. Omer een merkwaardig verhaal doen over de
plannen van Ferdinand van Aragon. Deze was in Castilië als koning
erkend, doch, om van de Castilianen de hulp verkrijgen, noodig om een
afspraak na te komen, welke hij met den Franschen koning gemaakt
had tegen Maximiliaan in Milaan, had hij de toestemming noodig van
de koningin, zijn dochter (de moeder van Karel V). Deze was hem
echter voor dit doel ronduit geweigerd.
Voor het eerst hooren we in dit schrijven van het voornemen van
Ferdinand om een gezantschap naar de Nederlanden te zenden met
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M. Bruchet et E. Lancien, L'Itinéraire de Marguerite d'Autriche, Lille 1934, p.
330 dd. 8 Mei 1507.
Kooperberg, a.w., p 263, Walther, Die Anfänge. p 89, Bruchet et Lancien, p. 32.
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het doel prins Karel te gaan halen en dezen in Spanje op te voeden.
Zoo men dit weigerde, zou prins Ferdinand als toekomstig koning der
Spaansche landen worden erkend.610 Deze houding van Ferdinand
moet voor Bergen wel een teleurstelling zijn geweest.
De besprekingen met de Engelschen verloopen trouwens evenmin erg
vlot. Zij willen wel een offensief/defensief verbond aangaan, doch
wenschen tevens de vriendschap hechter te maken door een huwelijksband en omdat Margaretha zich hiervoor niet leent, brengen zij het
oude voorstel ter tafel van een verbintenis tusschen prinses Maria en
Karel V.611
De grootte van den bruidschat en alles wat daarmee samenhangt,
neemt echter den omvang van een geschilpunt aan, waarop de
onderhandelingen dreigen af te stuiten.
Van Engelsche zijde zit daar tactiek achter om tijd te winnen. Hendrik
wil nl. zien of Maximiliaan dat jaar werkelijk nog een veldtocht tegen
Italië of Frankrijk ondernemen zal of niet. Dit alles maakt het voor
Bergen en zijn medegezanten lang niet makkelijker, want zij moeten
ook rekening houden met de macht, de onbetrouwbaarheid en haat
der Franschen, die pogingen in het werk stellen om deze onderhandelingen te doen mislukken en met de onzekerheid, waarin
Maximiliaan verkeert.612
Margaretha, die het gevaar, dat van Fransche zijde dreigt, op juiste
waarde weet te schatten, houdt daarom het gezantschap trouw op de
hoogte van den tegenslag, dien de Franschen in militair opzicht in de
Nederlanden ondervinden.613
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Kooperberg, a.w., p. 266. Brief komt voor in Arch. du dép. du Nord Ch. des
Comptes. Lcttres missives t. VI, fol. 328.
ld., id., p. 269 e.v. en Chmel a.w., nrs. 194 en 196 en p.280.
Kooperberg a.w., p 270. Brief uit genoemd fonds t. VII. fol. 25.
M. Bruchet et E. Lancien. a.w., p. 331 c.v. dd. 21 en 22 Oct. 1507.
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Er blijken echter nog andere invloeden ten nadeele van de besprekingen te werken. Wanneer het Bergen is gebleken, dat de koning
achter hem om inlichtingen uit de Nederlanden ontvangt, bericht hij
zulks aan Margaretha, die daarop de zaak onderzoekt.
Zij schrijft: aan het hof leven slechts twee soorten gevoelens, de ene
partij wenscht voor alles een verbintenis met Engeland, de andere
wijst deze af en zegt te slecht in de gunst te staan bij den Engelschen
koning, wijl ze de ratificatie der tractaten, door Philips den Schoonen
gesloten, hebben tegengewerkt (zie boven). Van geen dezer partijen
zullen de inlichtingen dus afkomstig zijn, doch zij twijfelt er niet aan of
hij moet den schuldige in zijn gezelschap zoeken. En wel bij den man,
die vroeger de zaken en de onderhandelingen met Engeland had geleid
(le Sauvage?). Reeds voor het vertrek waarschuwde men haar voor
dien man, waarvan men haar zeide, dat hij meer Engelschman dan
Vlaming was.
"Gij kunt hen, die U vertrouwd schijnen, wel waarschuwen, opdat ze
zich voor hem in acht nemen", schrijft ze. Overigens wil ze, dat hij
toegevend is en niet te veel op het geld van den bruidschat let, zoozeer
rekent ze op het vernieuwen van het verbond.614
Wanneer de kans verbetert, dat de conferenties een gunstig verloop
nemen, dringt ze er bij Bergen op aan, dat het afsluiten van het
verdrag met plechtigheden zal gepaard gaan, dat vreugdevuren
worden aangelegd en fraaie geschenken gegeven aan de prinses,
alleen om de Franschen te intimideeren. Vrij openhartig bekent ze
Bergen tevens zich te verheugen op zijn spoedigen terugkeer:
"Je seroye bien joieuse de vostre bref retour car j'ay bien affere de vous,
Monsr de Berges", want Heer Cornelis (van Bergen) spreekt slechts
over zijn eigen zaken en houdt zich niet aan hetgeen hij U heeft
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ld., id., a.w., p. 335 e.v. dd. Dec. 1507.
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beloofd, "mais j’ayme trop mieulx vostre honneur et que vostre retour
soit du tout à nostre bien, honneur et au vostre."615
Den 21en December 1507 vernieuwen de gezanten dan de offensieve/defensieve alliantie, door Philips het jaar te voren gesloten.616
Op denzelfden dag stellen zij ook de huwelijksvoorwaarden vast
tusschen aartshertog Karel en prinses Maria van Engeland.617
Reeds vóór Paschen e.k. zou dit huwelijksverdrag geratificeerd worden
en vervolgens overgegaan tot de formeele voltrekking ervan. Ziekte
van den Engelschen koning stuurt deze voornemens in de war.618 Eerst
op 1 October 1508 komt het tot ratificatie van het huwelijksverdrag en
7 October ontvangt Jan van Bergen de opdracht naar Engeland te
reizen om daar in naam van den aartshertog het huwelijk. te sluiten
met diens bruid in overeenstemming met den ritus der H. Kerk.619
Hij zou vergezeld worden door Laurent Gorrevod, dr. Sigismund Phlug,
Jean Ie Sauvage, Andreas de Burgo, George van Themseke en Egidius
Vandamme, als afgevaardigden van keizer Maximiliaan, Ferdinand van
Aragon en Margaretha van Oostenrijk.620 De heeren troffen het niet erg,
er stond een woelige zee, allen werden zeeziek, maar te Dover
aangekomen kregen ze genoeg tijd voor herstel.621 Op 17 December
1508, zeven dagen na de onderteekening van het verdrag van Kamerijk,
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ld., id., a.w., p. 333 en 334, dd. Nov. 1507.
Bergenroth, I, nr. 557, Henne, 1, p. 175.
Bergenroth, I. nr. 558. Van Bergen was erg voor dit huwelijk, zie Kooperberg, p.
252. Deze Maria is een zuster van Hendrik VlII.
Idem, I, nr. 594. Er waren te voren ook nog andere moeilijkheden. Wat de
gezanten daarover schrijven vormt het onderwerp van lange gesprekken
tusschen Margaretha en van Bergen. v. d. Bergh, Correspondance t 1. p. 129.
Bergenroth, 1, resp. nr.s....592, 59A
Bergenroth, 1, nr. 597. De groote Nederl. heeren bleven ook borg. dat het
huwelijk zou voltrokken worden. Caièvressteldezich garant voor 50.000
croonen.
Kooperberg, a.w., p. 324.
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verschijnen de genoemde afgevaardigden te Londen in het paleis van
Richmond, alwaar Hendrik VII, koning van Engeland, omringd door den
aartshertog van Canterbury, de bisschoppen van Londen, Norwich en
Ely, den hertog van Buckingham en verscheidene andere vertegenwoordigers van den hoogen Engelschen adel hen opwachten. Na
elkander plechtig te hebben begroet, treedt Vandamme, secretaris des
keizers en van het gezantschap, naar voren en doet voorlezing van de
geloofsbrieven, waarbij aan Jan van Bergen is opgedragen en hij wordt
gemachtigd, in naam van aartshertog Karel, prins van Spanje, prinses
Maria, jongste dochter van den koning, te huwen.
Na deze voorlezing staan op hun beurt de aartsbisschop van
Canterbury en Jean Ie Sauvage recht en leggen op welsprekende wijze
getuigenis af van de groote verwachtingen, welke men in Engeland, de
Nederlanden, Oostenrijk, ja, in de heele Christenheid verwachtte van
deze huwelijksverbintenis.
Daarna schrijdt heer Jan van Bergen, het hoofd der Bourgondische
afgevaardigden, plechtig voorwaarts, neemt ontroerd de kleine hand
van het beeldschoone prinsesje in de zijne en zegt de volgende
woorden, welke Ie Sauvage hem voorleest:
"De zeer verheven en machtige vorst en mijn zeer geduchten
souverein, Heer Karel, bij de genade Gods prins van Spanje, aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië, enz., neemt door mij,
zijn gezant en gevolmachtigde, U vrouwe Marie tot zijn vrouw en
echtgenoote, en U stemt daar in toe als zijn ware gemalin en echtgenoote. En mijn zeer geduchten Heer belooft U en namens hem
beloof ik U, dat hij voortaan en gedurende heel zijn natuurlijk leven, U
alleen zal hebben, houden en erkennen als zijn gade en echtgenoote.
En hierop geeft hij en ik voor hem, U zijn woord."
Daarop laat hij de hand der vorstin los en neemt deze op haar beurt de
zijne en zegt:
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"Ik, Maria, neem door U, Jan van Bergen, gezant en gevolmachtigde
van den zeer verheven en zeer machtigen vorst Karel, den genoemden
prins Karel tot mijn gemaal en echtgenoot en ik beloof, zoowel hem als
aan U, dat ik voortaan en gedurende mijn natuurlijk leven slechts hem
zal hebben, houden en erkennen als mijn man en echtgenoot. Hierop
geef ik hem en aan U voor hem, mijn woord."
Na deze woorden kust van Bergen de jeugdige prinses lichtjes op het
voorhoofd, steekt haar den trouwring aan den vinger en onmiddellijk
daarna maken twee notarissen van deze plechtigheid een verslag op,
dat al de aanwezigen, koning, bisschoppen en gezanten, teekenen.622
In een sfeer vol romantiek gaf van Bergen met deze plechtigheid
persoonlijk vorm aan den inhoud van zijn politiek idee. Hij heeft stellig
gemeend op deze verbintenis te kunnen bouwen. De toekomst bewees,
dat heel die schoone plechtigheid slechts schijn was, evenwel de idee
bleef levend.623
Eereposten en gunstbewijzen
Zoowel ten opzichte van Gelre [met Frankrijk] als van Engeland heeft
Margaretha aanstonds, gesteund door Jan van Bergen, een eigen koers
gevolgd en voorloopig met succes, ten bate van haar geslacht en van
de Nederlanden.
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Rymer, Foedera, VIII, p. 236 en Arch. dép. du Nord. Chambre des Comptes,
Lettres missives t VIII, fol. 273.
Tijdens zijn afwezigheid reist hem een bode van B.o.Zoom achterna. Deze was
45 dagen onderweg. S.R. 1508/09, fol. 67 verso.
Bij zijn thuiskomst wordt hij feestelijk ontvangen; t.a.p .. fol. 58 verso: "Opten
Xlen dach van Februario alsoe mijn Heer van Bergen, in der stadt alhier uut
lngelant gecommen was, bij hem zijnde mijn Heer van Sinte Bertijns, den
selven Heer van Sinte Bertijn geschoncken een gelach opten Noort aldair
tsamen aten, present den Drossaert. Borgermeesteren, Scepenen, ende
andere goede mannen ende clair voer betaelt ... "
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Zij ondervond echter, en voor zoover zij het niet ondervond, bleef het
voor haar scherpen blik niet verborgen, dat er veel ontevreden
elementen in het land waren, die zich ook met haar bestuur weinig
ingenomen toonden.624 Vóór alles wenscht zij rust onder den adel en
met name wil zij een verzoening tusschen den onderling twistenden
hoogen adel tot stand brengen.
Daarvoor is de medewerking van Maximiliaan onontbeerlijk, want
diens wijze van belooning van de hooge heeren in den vorm van
eereambten en andere bedieningen is hier onafscheidelijk mee
verbonden. Als zij hem daarover polst, blijkt, dat ook hij liefst den
hoogen adel in eensgezindheid ziet samenwerken.
Behalve met de Chièvres ligt Jan van Bergen eveneens overhoop met
den heer de Ville in verband met het jagerschap in Brabant. Alvorens
een besluit te nemen, hoe de functies opnieuw te verdeelen, verwacht
hij, dat de heeren deze aangelegenheid in onderling overleg zullen
regelen. Wanneer Margaretha er dan bovendien nog haar persoonlijk
advies over geeft, zal het geschil gemakkelijk uit de wereld geholpen
kunnen worden. Tevens vraagt hij haar voorlichting over het vervullen
van het ambt van gouverneur van Vilvoorden en een aanwijzing, wie
belast moet worden met de magistraatsbestelling van Antwerpen.625
Met echt vrouwelijke bekwaamheid heeft zij op haar lachende en
schalksche wijze van doen, 626 door den een te vleien en anderen in
hun wenschen tegemoet te komen in de eerste maanden van 1508, de
bestaande tegenstellingen weten te verzwakken. Daarvoor ontbood zij
den prins van Chimay en de heeren de Chièvres, de Fiennes, van
Bergen en de Ville meermalen bij zich, omdat deze heeren de
624
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belangrijkste diensten aan het Habsburgsche huis konden bewijzen.
Met een zeker zelfbewustzijn schrijft ze hierover in een brief uit dien
tijd aan haar vader de opgewekte mededeeling: "et non obstant tous
les dites différens et petites querelles les y fait tous amys et m' ont
promis tous ensemble de s' employer entièrement et d'un commun
accord ou service de ceste ditte maison sans aucune partialité.”627 Zij
meent te mogen vertrouwen, dat de heeren voortaan behoorlijk
samenwerken, geen oneenigheden zoeken of deze toespitsen en zich
van ganscher harte wijden zullen aan den dienst van hun vorst.
Daarna brengt ze ter sprake de functies en eereambten, die de heeren
de Chimay en de Chièvres bekleeden, ten nadeele, naar men zegt, van
den heer van Bergen. Om oplossing te verkrijgen hebben de genoemde
heeren hun functies neergelegd, in de hoop, dat Maximiliaan er in
voorzien zal tot tevredenheid van alle partijen.
Haar voorstel is, dat de prins van Chimay ten bate van den heer van
Bergen zal afzien van zijn bediening van gouverneur en Eerste
Kamerheer van prins Karel, waartoe hij in 1506 was benoemd, doch
met levenslang behoud van de aan deze functie verbonden jaargelden,
terwijl hij benoemd zal worden tot gouverneur van Binche en tevens
de inkomsten daarvan zal genieten. Chièvres zal gouverneur van
Namen blijven en zijn andere posten behouden.
Van den beginne af heeft Bergen geen ooren naar deze oplossing. Hij
verlangt alleen een beslissing van Maximiliaan en zegt het
gouverneurschap over prins Karel slechts te willen aannemen op bevel
van den keizer.
Door deze houding mislukt Margaretha's eerste daadwerkelijke poging
tot verzoening, ze onderneemt nu een tweede. In de plaats van den
prins van Chimay zullen de posten van gouverneur en eerste
kamerheer bekleed worden door de Chièvres. Diens ambt van
627
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gouverneur van Namen zal Bergen krijgen. Het is niet onwaarschijnlijk,
dat ze Chièvres heeft voorgedragen om Bergen benoemd te zien, op
wien ze in ieder geval meer gesteld was.
In deze personenkeuze een beslissing te nemen was ook voor
Maximiliaan een lastige zaak. Eind 1508 en begin 1509 verblijft hij,
zooals we zagen, in de Nederlanden en in dien tijd is over deze functies
achter de schermen nog meer te doen geweest.
Naast een zeker eerherstel kon Bergen voor zijn bemoeienissen in
Engeland ook niet onbeloond gelaten worden. Na den terugkeer van
Bergen uit dat land (Februari 1509), dient de keizer voor zijn afreis in
ieder geval te beslissen. Hierbij moet den doorslag gegeven hebben
Maximiliaans vrees, dat zijn energieke dochter nog krachtiger haar
invloed zou laten gelden, indien haar toegewijde geestverwant de
belangrijkste positie aan het hof verkreeg. Daarom geeft hij geheel in
de lijn van zijn vroegere "kabinetsopvatting" den leider der
tegenovergestelde partij de voorkeur en Margaretha
heeft daar weinig tegen in kunnen brengen, want deze oplossing lag
geheel in de lijn van de politiek van de Liga van Kamerijk.
Maximiliaan wil echter Bergen, op wien ook hij gesteld blijkt, noch
kwetsen, noch een leidende positie onthouden. Alvorens op zijn afreis
uit de Nederlanden Bergen op Zoom aan te doen, 628 begint hij tegelijk
met de bevestiging van Margaretha in haar functie van regentes (18
Maart 1509), heel handig, met Jan van Bergen commissie te geven
voor het opperjagerschap van Brabant (17 Maart 1509).629
Enkele dagen later is hij dan voor de achtste maal in zijn leven te
Bergen op Zoom (22, 23 Maart), hij bewondert in het hof van Heer Jan
de fraaie genealogische schilderingen der koningshuizen van
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Frankrijk630 en Engeland en .... houdt natuurlijk ook politieke
besprekingen met Bergen. De verdeeling der eerste functies in den
lande is daarbij zeker eveneens ter sprake gekomen.
Als Maximiliaan 25 Maart de Bergsche heerlijkheid verlaat, wordt
Bergen benoemd tot "premier chambellan" des keizers (25 Maart
1509).631 Bovendien krijgt Jan het gouverneurschap van Namen
terug.632 Deze laatste toewijzing droeg er niet toe bij de persoonlijke
verhouding tusschen de beide groote heeren te verbeteren. De keizer
stond nl. aan Chièvres voor het verlies van Namen geen
schadeloosstelling toe voor de 8000 pond, welke deze zelf op dit
gouvernement gegeven had.633 Waarschijnlijk moest de keizer dit
bedrag dan weer van Bergen vorderen, die een dergelijke schadeloosstelling in 1502 evenmin had verkregen. Maximiliaan acht Chièvres
met de hem toegewezen functies ruim genoeg beloond.634
Maar waarschijnlijk zat er meer achter deze wisseling van gouverneur.
Sedert de van der Marcken het zich tot taak rekenden naar den
wensch der Fransche koningen en door deze gesteund op allerlei
ongelegen momenten invallen te doen in het Z.O. der Nederlanden,
kon het gewest Namen beschouwd worden als een militaire voorpost
630
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Le Glay. Correspondance a.w., t I, p. 353: Op 28 Nov. 1510 verzoekt hij
Margaretha haar eigen hofschilder (van Orley) naar het hof van Bergen te
zenden om deze genealogiën na te schilderen. Hij moet deze dus bij zijn
Laatste bezoek gezien hebben. In een brief dd. 31 Dec. 1510 komt hij er nog
eens op terug. Le Glay. a.w., t 1. p. 368. Acht bezoeken, nl. in 1484, '85, '86,
'87, '88.' 96, 1507 en 1509.
Cartulaire, a.w., fol. 400.
Id., id., fol. 397 (26 Maart). In die kwaliteit is van hem op het Rijksarchiëf te
Brussel een dagboek "bewaard dat als "Comptes de Jean de Berghues" den
geschiedvorschers van dat tijdvak welbekend is. Henne heeft er ruim gebruik
van gemaakt.
Walther, Die Anfange. p. 88.
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van den eersten rang. Een Franschgezinde hoorde daar als gouverneur
niet thuis. Daarom heeft Margaretha Chièvres hier op een
onopvallende wijze willen vervangen. Hierin is ze niet geheel geslaagd,
want Chièvres moet het verlies van dit gouverneurschap wel als een
blijk van wantrouwen hebben opgevat, wijl hij in 1507 bij den inval der
Franschen toch zijn plicht had gedaan. Dat verklaart ook meer de
scherpte in de verhoudingen.
Nog andere gunsten vallen Jan van Bergen in deze week ten deel. Op
denzelfden dag wordt hij benoemd tot commandant van het kasteel
(tevens staatsgevangenis) van Vilvoorden635 en 27 Maart verkrijgt hij
de benoeming tot gouverneur van den Briel en het land van Voorne.636
Als uitvloeisel van de besprekingen te Bergen op Zoom geeft
Maximiliaan aan heer Jan tegelijkertijd de opdracht Margaretha
namens hem enkele dingen te zeggen en mee te deelen betreffende
het salaris van den president van den Geheimen Raad. Als zoodanig
zou binnenkort Johannes le Sauvage benoemd worden.637 Als men
weet, dat deze heelemaal geen vriend was van Margaretha, kan men
uit het feit, dat Maximiliaan zijn dochter zelf niet rechtstreeks
meedeelt wat hij wil, wel de conclusie trekken, dat het hier een
boodschap betreft, welke met den takt, den Heer van Bergen eigen,
moest opgelost worden.
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De bittere pil, niet de eerste edelman des lands te worden, is door de
toewijzing van andere belangrijke ambten voor Bergen behoorlijk
verguld. Op iets van aarzeling bij Maximiliaan wijst echter het feit, dat
deze pas 27 April daaraan volgend te Spiers de benoeming teekent van
Chièvres tot Eerste Kamerheer van prins Karel.638
De begunstiging van Bergen door Margaretha leidt ook tot een conflict
met Nassau: In plaats van dezen wordt nl. Bergen door haar
aangewezen als hoofd van de bezending, die belast is met de vernieuwing van den magistraat te Brussel. Dit passeeren van zijn persoon
neemt Nassau hoog op, waarop de Landvoogdes zich 9 Augustus 1509
genoodzaakt ziet een nieuw protocol op te maken. Vastgesteld wordt,
dat de nieuwe opdracht aan Bergen zal blijven bestaan, maar dit jaar
zou Nassau nog den voorrang hebben.639
Behalve de magistraatsbestelling te Brussel krijgt Bergen ook die van
Antwerpen opgedragen, 640 waar Bergen om zijn politiek zeer gezien
was, wat voor deze handelsstad, welke dezelfde belangen heeft als
Bergen op Zoom, niet verwondert. Dit blijkt vooral, wanneer de
ontevreden stemming van het volk in heel de Nederlanden over den
voortdurenden oorlog met Gelre en den nieuwen twist met Lübeck
zich uit bij een bezoek van de aartshertogin aan Antwerpen in
September 1510. Op verschillende plaatsen waren de muren van deze
stad bedekt met beleedigende en satirieke aanplakbiljetten tegen de
heeren van Ravensteijn, Sempy e.a., terwijl Hendrik van Nassau en Jan
van Bergen het onderwerp waren van lofspraak. Niettegenstaande een
groote belooning was uitgeloofd, bleven de daders onvindbaar.641
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Erger: het geval herhaalt zich met Goeden Vrijdag 1512, wanneer op
de deuren van een kerk te Antwerpen tot bespotting en verachting van
Margaretha weer dergelijke papieren zijn geplakt.642
Midden December 1510 legt Maximiliaan aan Margaretha het plan
voor een Raad van Financiën in het leven te roepen. Hiervoor zouden
vier "Chambellans du conseil des finances" worden aangewezen, nl. de
heeren van Nassau, de Chièvres, de Fiennes en van Bergen. Deze Raad
zou onder Margaretha staan, doch haar aanwezigheid zuiver een
formeel iets zijn.643
Teniende deze plannen te bespreken ontbiedt de keizer deze vier
leidende persoonlijkheden van den Nederlandschen adel bij zich om
hun raad in te winnen. Iets wat Margaretha met schrik vervult,
aangezien ze haar raadgevers moet missen op een tijdstip, dat de
politieke toestand in verband met Gelre en een kwestie met Lübeck
erg gespannen is. (Ze zijn afwezig van 31 Januari - 15 April 1511). Door
haar vertrouwensman Jan van Bergen laat ze bij den keizer ook
tegenvoorstellen doen.644
Wijl de groote heeren geen zin hadden om dagelijks van 9-11 uur op
een bureau te moeten zitten, is er van het heele plan niets gekomen.
Dit ontbieden van de vier voornaamste edelen heeft ook een
materieele bedoeling. Zij moeten nl. geld zien los te maken in
deNederlanden voor hem en dit meebrengen. Liefst een bedrag van
50.000 pond.645
Bij de gehouden bespreking heeft Maximiliaan ongetwijfeld
ondervonden, dat de verhouding tusschen de heeren de Chièvres en
van Bergen ernstig te wenschen overlaat en wanneer hij daarover
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steeds meer verneemt, dringt hij er bij Margaretha op aan de eendracht onder den hoogen adel te herstellen. Met dit doel verzoekt hij
haar in October 1511 opdracht te geven aan de twee rivalen om
samen, in goed overleg, de vernieuwing van de wet te Antwerpen tot
stand te brengen.
Ieder jaar was er oneenigheid geweest, wiens naam den voorrang
diende te hebben in den commissiebrief. Hij verzoekt haar een middel
te beramen om de heeren te matigen en tot elkaar te brengen, 646
maar de Landvoogdes acht dit onbegonnen werk vanwege "la pique
qu'est entre eulx."647 Maximiliaan vindt, dat ze dan maar andere
edelen met deze eeretaak moet belasten.648 Deze uitweg lijkt haar
nogal kras. Zij continueert daarom eind 1511 de zittende vroedschap
van Antwerpen voor het jaar 1512 en weet te bereiken, dat Chièvres
voor het volgende jaar afstand doet van deze opdracht ten behoeve
van Nassau. Hierop zijn Bergen en Chièvres het eens geworden.649
***
Naast zijn hooge bedieningen met haar winstgevende opbrengst blijft
de grondslag van Jan van Bergens financieele positie zijn eigen bezit.
Reeds daags na den dood zijns vaders was hij beleend met stad en land
van Bergen op Zoom, het kasteel en het dorp van Wouw, een deel van
Steenbergen, het huis, dorp en heerlijkheid van Borgvliet.650 Wouw en
Borgvliet waren met Walhain, Melin en Wavre reeds eenigen tijd in zijn
bezit, in 1488 kocht hij er Bierbeke bij651 en in 1492 Woensdrecht.652
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Naar de rekeningen te oordeelen behoorden tot zijn domeinen
eveneens de heerlijkheden: Opperbeke653 Glymes, Tourbisoul, 654
Opvelpe, Mulstede, 655 Leefdale656 en Dormale.657 Bovendien loopt in
1495 het proces af door Jan metten Lippen begonnen, waarbij deze
het bezit van Schooten, Merxem en 's-Gravenwezel voor zijn familie
terugeischte. Het werd beslist ten voordeele van heer Jan III.658 In 1503
neemt hij van de erfgenamen van Jan Beyerss van Voxdale diens helft
van de heerlijkheid Ossendrecht over.659 Van zijn broer Hendrik, den
bisschop van Kamerijk, erft hij het kasteel en het land Escaudoeuvre660.
In 1511 koopt hij Grimbergen aan.661
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Jan metten lippen

1943

Nu moet men zich door deze opsomming niet al te· zeer laten
verblinden, want op de meeste dezer bezittingen drukken ook lasten.
Maar naar hetgeen hij doet vormt het bezit van de Glymes een
grooten rijkdom, welke hem, gelijk wij zagen, in staat stelt domeinen
van Philips den Schoonen over te nemen en zijn broers en neven zelfs
aanzienlijke bedragen te leenen.662 Een merkwaardig bezit duidt daar
ook op. Heer Jan houdt niet alleen paarden, doch beschikt in 1488 over
een schip: "scipper Libert Jan Zoetairts, Hughe de Zeelander, Jan Joess
met hoeren gesellen (krijgen betaald) van dat zij de Pertrijse, mijns
Heeren scip te Antwerpen gehaelt hebben ende voert tot Berghen in de
havene brachten. "663 Dit schip bezit hij in 1517 nog.664 Dan blijkt dat
"de Patrijs" een roeibark is, het reisschip bij uitnemendheid dier dagen,
665
waarmee deze diplomaat zich gemakkelijk en vlug over de
binnenwateren kan verplaatsen. Tevens wijst deze liefhebberij op
belangstelling voor het water en alles wat daarmee samenhangt.
De vele bezittingen met daaraan evenredige inkomsten geven dezen
Jan van Bergen een groote mate van onafhankelijkheid, wat hem in zijn
politieke werkzaamheid ongetwijfeld een steun is geweest.
Mogen we, gezien hun buitenlandsche politiek, de Chièvres Franschen van Bergen Engelschgezind noemen, van Nederlandsch standpunt
gezien zijn hun daden niet te laken. Beiden hebben naar eigen inzicht
en overtuiging gewetensvol de belangen der Nederlanden gediend.
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D.R. 1514/15 en D.R. 1517/18 hebben zulke gevallen aan abt Antonius en
Maximiliaan van Zevenbergen.
D.R. Wouw, C. v. Breda, nr. 623, fol. 10 verso.
D.R. 1516/17: "Cornelis Dollaert bij hem aen mijns Heeren roybargie 2 pond 3
scell., 18 miten Brab. ende Gheert de lijndrayer daeraen coerden gelevert
voer 5 scell. Brab. ende Merten in den metalen pot 50 schutborts 19Y2 den.
Brab. compt rsarnen betaelt 2 pond 9 scell. 8 den. 8 oorten Brab."
Maximiliaan bestelt ze ook den 12en Oct. 1508. Zie Le Glay, Correspondance
de l'empereur Maximilien et de Marguerite dAutriche 1, p. 94.
CJF Slootmans

234

Het verloop der geschiedenis heeft alleen uitgemaakt, wie het meest
juiste heeft gezien en onze sympathie verdient. De figuur van Chièvres
nu is als mensch de minst aantrekkelijke van de twee. Zijn trots, 666
hebzucht en inhaligheid667 zijn berucht, bovendien toont hij zich
ondankbaar. Feitelijk had hij zijn hooge functie aan Margaretha te
danken en hij heeft dit beloond met sterke, ja grove tegenwerking en
onverdiende verdachtmaking van deze hoogstaande vrouw bij Karel.
Tijdens de afwezigheid van Philips den Schoonen, luitenant-generaal
der Nederlanden, hebben zijn hoogmoed en trots nooit vergeten of
vergeven, dat hij door haar benoeming van de eerste plaats in de
Nederlanden was verdrongen. Hoe pro-Fransch ook gezind, hij zag er
niet het minste bezwaar in groote sommen gelds ook van den
Engelschen koning aan te nemen.668
Jan van Bergen staat vooral in dit opzicht boven hem; tot dusver
vonden we geen gegevens, dat hij zich liet besteken. Naar huidigen
maatstaf mogen we dit echter niet beoordeelen. In de hoogste kringen
beschouwde men het aannemen van jaargelden en giften van
buitenlandsche vorsten als heel gewoon.669 Ook in het bewijzen van
diensten aan vreemde vorsten, wat naar onzen maatstaf verraad heet,
kon men vrij ver gaan. Maar ten slotte zijn er ook in dien tijd grenzen.
Vandaar, dat bij den tijdgenoot Chièvres reeds berucht is om zijn
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Maximiliaan klaagt daarover, zie J. S. Brewer, Letters and Papers foreign and
domestic of the reign of Henry Vlll. t II, nr. 85 en 124.
J. S. Brewer, a.w., t 111, p. XCIV; Ht1111e, Il, p. 344 en vooral Gachard,
Recherches historiques sur les Princes de Chimay etc. 111 Etudes et norices
historiques lIl (1890), p. 487.
J. S. Brewer. a.w. ll. nr. 1824 en lIl, p. LIV (noot).
J. v. Bergen oordeelde dit zelfs nuttig (Brewer Il. nr. 2006). Zie hierover ook
Walther, Die Anfänge. p. 118 en Brewer IJl, p. LVI. Er blijkt alleen, dat van
Bergen eens twee rijpaarden heeft gekregen. Hij dankt hiervoor den gezant v.
d. Engelschen koning, Mei 1517. Brewer Il. nr. 3267.
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hebzucht en hoogmoed en anderen gestraft worden of in ongenade
vallen vanwege daden, die te ver gaan. Geen enkelen keer echter
vinden we na 1502 van Bergen als zoodanig beschuldigd, 670
integendeel, hoe oud hij ook wordt, Maximiliaan, de Regentes en Karel
V blijven prijs stellen op zijn raad en advies, wat pleit voor zijn
doorzicht en evenwichtigen geest. De deugd der voorzichtigheid is
hem ook in hooge mate eigen.671

4 Bevorderaar van de politiek van Maximiliaan en
Margaretha
Ten gevolge van de Liga van Kamerijk houdt zich in de volgende jaren
de buitenlandsche politiek der groote mogendheden voornamelijk
bezig met ltalië.672 Het eerste doel: Venetië te verslaan, wordt in 1509
bereikt. Maar daarmee is de kracht van dezen staat geenszins
gebroken, integendeel, Venetië streeft naar een politiek succes, poogt
daartoe een ontbinding van de Liga te bewerken en dat lukt vrij goed.
Na overeenstemming te hebben verkregen met paus Julius Il weet
deze alle ltaliaansche krachten met groote energie samen te brengen
tegen den vijand van Italië: Frankrijk. In den strijd met de wapenen
boeken ook de vereenigde ltaliaansche staten echter weinig succes,
maar toch voldoende om Maximiliaan op 17 November 1510 een
nieuw en nauw oorlogsverbond met Frankrijk te doen aangaan, dat
670
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Het geval 1502 lijkt meer een "ministerieel ontslag."
Zijn brieven aan den Engelschen koning of Wolsey. die in de "Letters and
Paper;" staan afgedrukt, zijn alle zeer voorzichtig gesteld. Ze bevatten nooit
feiten. wijzen slechts naar mededeelingen, die anderen hen zullen verstrekken.
De berichten der Engelsche gezanten geven wel zijn meeningsuitingen weer,
maar de belangrijkste hiervan zijn gedaan in tegenwoordigheid van derden,
meestal de Landvoogdes.
E. Fueter, Geschichte des Europ. Staatensystems von 1492 bis 1559, Munchen
1919, p. 268 e.v .
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zoowel tegen Venetië als den Kerkelijken Staat is gericht. Deze
politieke ommezwaai des keizers alarmeerde Europa niet weinig, 673
wat ten gevolge heeft, dat het paus Julius in staat stelt tot de vorming
van een nieuwe coalitie van groote mogendheden, welke inderdaad 5
October 1511 tot stand komt. Dit verbond van den Paus met Spanje,
Venetië en Zwitserland, ook wel de Heilige Liga genoemd, krijgt op 20
December daaraan volgend een sluitstuk in het offensief verbond
tusschen Spanje en Engeland, want dit verbond kon voor Frankrijk
even gevaarlijk worden als de Liga. Maximiliaan staat daar geheel
buiten, zijn vijandschap met Venetië dwingt hem de wat onwennige
verbondene van Frankrijk te zijn. De voordeelen, welke hij daarmee
hoopt te bereiken zijn een vernedering van den paus en het verwerven
van de keizerskroon. Bij deze verlokkende toekomst vergat hij echter
zijn hoofddoel niet, want Maximiliaan begreep zeer wel, dat een
verzwakking van den paus onherroepelijk een versterking van Frankrijk
moest meebrengen.674 Hij bevordert daarom schijnbaar de Fransche
wenschen en werkt in het geheim de ondernemingen van Lodewijk
tegen.
Deze politiek van intrigues, zoo passend in dezen tijd van totaal gebrek
aan trouw en eerlijkheid, vormt stellig het onderwerp van de
afzonderlijke besprekingen, welke in het voorjaar van 1511 gevoerd
worden tusschen Maximiliaan en Bergen over alle belangrijke
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Walther, Die Anfänge. a.w., p. 92, 93. De gebeurtenissen in Italië en de
gevaren voor het ver breken van de vriendschap met Engeland trekken in den
zomer van 1510 al de aandacht van Bergen. Hij belooft de Engelsche zaak
toegewijd te zullen dienen.
J. S. Brewer, Letters and Papers foreign and domestic of the reign of Henry
VIII, t l, nr. 1128, dd. B.o.Zoom, 29 Juni 1510. De keizer heeft vóór dezen
beslissenden stap Bergen, Chièvres en Nassau bij zich ontboden. Zie Le Glaj.
Correspondance, a.w., I, p. 297 (10 Juli 1510), 317 (30 Aug. 1510).
Kreiten, a.w., p. 106.
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staatszaken. Maximiliaan geraakt dan geheel onder Bergens invloed.
Vandaar, dat hij er een oogenblik. aan denkt toe te treden tot het
bovengenoemd verbond met Engeland, dat Ferdinand voorslaat en dat
ruimte laat voor een samengaan met Frankrijk.675
Lodewijk vertrouwt zijnerzijds den keizer ook maar half. Zonder zelf
naar de wapenen te moeten grijpen, beschikt hij voor dergelijke
omstandigheden over een goed middel om Maximiliaans kracht te
verzwakken, nl. door den hertog van Gelre aan te wakkeren en
financieel te steunen in zijn strijd tegen Habsburg.676
Sedert 1509 dreigt er al strijd met den Gelderschen hertog, doch
niettegenstaande verschillende incidenten blijft het gevaar
sluimerende tot April 1511. Op den 28sten dier maand weet een der
Geldersche kapiteins bij verrassing Bommel te nemen, 677 een aanval
op Tiel mislukt echter met groote verliezen voor de Gelderschen. Als
men deze tijding verneemt, vereenigen zich de troepen van Hendrik
van Nassau, den bastaard van Bourgondië, de heeren van Beveren en
van Walhain om een der laatste blokhuizen rond Bommel, dat nog
stand houdt, te helpen. Zij komen echter te laat.678 Na de garnizoenen
van Heusden en Loevestein te hebben versterkt, besluiten dezelfde
heeren de nederlaag te wreken en zich bij Floris van Egmond te voegen,
om IJsselstein te ontzetten. Bij hun nadering breken de Gelderschen
echter met spoed hun beleg op. De Bourgondische troepen zetten
daarna een achtervolging in, maar kunnen deze niet voortzetten.
"Jammer genoeg", schrijven de edelen aan de Landvoogdes, "want de
hertog was er zelf bij".679
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Walther, a.w., t.a.p.
Henne, a.w., I. p. 259.
Henne, a.w., p. 264. 265, 266 voor dit en het volgende.
Van den Bergh, Correspondance, I. nr. 120.
Id .. id .. nr. 121. Bergen schijnt belast met de ravitailleering van de troepen,
t.a.p .. nr. 124.
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Sedertdien blijven de schermutselingen aan de orde van den dag, wat
de beslissing niet brengt, welke Margaretha verlangt. Om de
tusschenkomst van Frankrijk te verhinderen, zet ze haar vader aan zich
in het geheim met de koningen van Aragon en Engeland te verbinden
en met de Venetianen te onderhandelen, zonder met Lodewijk te
breken.680 Lodewijk zelf wil bemiddelen. Hij zendt hiervoor den heer du
Chillon. In overleg met Bergen besluit ze echter dezen edelman geen
doortocht te verleenen.681 Juist in deze maanden is de invloed van
Bergen wel geheel onbestreden. Margaretha klaagt er in Augustus
1511 zelfs over, dat alleen Bergen, Carondelet en haar persoonlijke
dienaren bij haar zijn.682 Maar lang zal dat niet hebben geduurd, want
in een brief van eind September begin October 1511 gewaagt
Margaretha van een verzoening tusschen Bergen en Chièvres.683 De
moeilijkheden van den oorlog zijn daar waarschijnlijk niet vreemd aan
geweest. Reeds in de Augustusmaand van 1511 wees alles erop dat de
oorlog met meer kracht zal gevoerd worden. Evenals haar vader dat bij
vroegere gelegenheden deed, reist ze 24 Juli naar Bergen op Zoom en
vertoeft daar bij Heer Jan, stellig om den toestand te bespreken en
plannen te beramen. Daarna reist ze 29 Juli af naar 's-Hertogenbosch,
alwaar ze tot 17 November blijft (nu bij Heer Cornelis?), om zoo dicht
mogelijk bij het tooneel van den strijd te zijn.684 De Staten van Brabant
staan haar in deze moeilijke omstandigheden een bede toe om
gedurende vier maanden 600 man cavalerie en 3000 man voetvolk in
het veld te houden.685 Ook de andere gewesten helpen en Hendrik VIII
680
681
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683
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Henne, a.w., l, p. 269, Lettrés de Louis XII, II, 154, 157.
v.d. Bergh, Correspondance, l, nr. 145 (Aug. 1511).
Bruchet-Lancien, p. 348, nr. XXVI.
Kreiten, a.w., blz. 39.
Bruchet-Lancien, a.w., p. 91 e.v.
Het is waarschijnlijk deze bede geweest, maar dan voor Holland, waarover
Margaretha eind Sept. 1511 schrijft en die gevraagd was door heer Jan, den
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zendt voor drie maanden 1500 boogschutters en de noodige
artillerie.686 De heeren of hun zonen voeren de troepen zelf aan; zoo
staan er 500 krijgslieden uit Namen onder bevel van jonker Jan van
Bergen, heer van Walhain. Maar ook ditmaal heeft het leger weinig
succes, de geschikte aanvoerders zijn ziek en hun plaatsvervanger
Floris van Egmond, hoewel bekwaam, mist het noodige overwicht. Tot
het veldtochtsplan, waartoe midden Augustus wordt overgegaan,
behoort ook een belegering van Venlo, waarvoor steeds meer krachten
worden samengetrokken. Evenals verschillende andere heeren voegt
ook Jan van Bergen zich hier bij zijn zoon met nog een corps van 500
man uit Namen.687
Al deze hulp baat niet. Na 14 weken moet in November 1511 het beleg
worden opgebroken. Al dien tijd was de voornaamste troepenmacht
voor Venlo vastgehouden, waardoor de Gelderschen en Luikenaren
volop gelegenheid hadden invallen te doen in Brabant, dat zwaar te
lijden had. Men hoeft daarom niet te vragen, hoe de stemming in de
Nederlanden was. In de niet-onderworpen gewesten neemt de antiHabsburgsche stemming zeer toe en de Gelderschen maken van de
gelegenheid gebruik steeds meer op te dringen en probeeren zelfs ’sHertogenbosch (31 Januari 1512) in handen te krijgen, dat echter
dapper van zich afslaat en zelf een offensief inzet.688
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Kanselier v. Brabant en den Tresorier-generaal en waarbij Jan v. Bergen ziek in
den Haag moest achterblijven, zie v. d. Bergh, Correspondance, I. nr. 154. Dit
klopt niet met Henne, I. p. 282. Zie ook Le Glay, Correspondance, 1, p. 441.
Voor den datum Kreiten, a.w.
Henne, a.w., 1, p. 270 e.v.
ld., id., p. 276 e.v.
Id., id., p. 288 e.v, Nassau, IJsselstein, Walhain. Zevenbergen en Wassenaar
houden in het voorjaar een plundertocht in Gelre. Breuer, l, nr. 3077.
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Wanneer de Staten-Generaal 4 April 1512 te Brussel bijeenkomen,
dringen deze sterk aan op vrede.689 Het is een goed teeken, dat
Maximiliaan enkele dagen later vrede sluit met de Venetianen. Ook
begint hij meer en meer openlijk over te hellen naar de zijde van de
vijanden van Frankrijk. Doch de Nederlanden en niet het minst Brabant
zouden het heele jaar nog geplaagd en geteisterd worden door de
rampen van den oorlog. Overal staan plundering zoowel van vriend als
van vijand te wachten, vandaar, dat de Brabantsche steden zich nog
meer versterken.690
Om den oorlog met Gelre tot oplossing te brengen belooft de keizer
zelf naar de Lage Landen te komen.691 In de maanden Juni en Juli
vertoeft hij inderdaad in de Nederlanden.
Tijdens dit bezoek van Maximiliaan zijn echter niet alleen Nederlandsche zaken besproken. Meer dan iets anders houdt Italië keizers
fantastischen geest bezig en hij vraagt zich af wal er met Milaan zal
gebeuren, dat de Franschen zoo juist ontruimd hebben.
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Henne, p. 293, 298, voor dit en volg.
"Overmidts dat men werkelic bevindt bij den tegenwoirdiger oirlogen van
Gelre, dat de viande meer en meer dagelijcx nakende zijn ende daerbij desen
stadt ende lande mochten ende geschapen waeren, menichfuldige periclen,
inconvenienten ende schaden aen te comenen, die men nyet wel op ten
staende voet en soude connen geschouwen, anders dan bij fortificatiën van
deser stadt van stonden aen te doen, daer mede de poorters ende ingesetene
der selvere ende oic die hier omme geseten zijn met hueren goeden mochten
bevrijdt wordden ende de vremde cooplieden ende andere end badt souden
geneycht zijn om alhier met hueren goeden ter merct te comene", besluiten
Heer, Drossaart, Schout, Burgemeesters, Schepenen en de raad der stad een
maand lang een belasting te heffen van 2 stuivers per huis per week, om de
stad extra te laten versterken (8 Sept. 1512). Reg. met Ordonnant. sedert
1442. G.A. B.o.Zoom, La G., fol. 119 verso rood.
Kreiten, p. 82, nr. 62.
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Over deze Rijksaangelegenheden houdt hij lange besprekingen met
Bergen en Margaretha. wat niet verwondert, want de politiek ten
opzichte van Frankrijk houdt daar ten nauwste verband mee. Het is de
eerste keer, dat we Bergen in dergelijke vèrgaande politieke
bemoeiingen zien betrokken, hoewel zijn vorige bijzondere
besprekingen met Maximiliaan, die vóór alles aan Italië denkt, reeds
deden vermoeden, dat Bergens advies ook hierin is gevraagd.
Margaretha en hij raden aan den jeugdigen Maximiliaan Sforza als
hertog in Milaan toe te laten, mits hij onder goed toezicht komt.
Tevens wijst Margaretha den keizer er op, dat alles, wat hij den
Franschen toezegt, tot zijn schande en oneer strekt.692 Maximiliaan
roept daarop zijn lansknechtenschaar uit Italië terug en daarmee
krijgen de Zwitsers gelegenheid dezen Sforza op den vaderlijken troon
te herstellen. Maar daar blijft het niet bij. In de komende weken wordt
de keizer door de Engelsche gezanten en Margaretha persoonlijk
bewerkt, omdat ze meenen hem te kunnen winnen voor een offensief
verbond tegen Frankrijk. Verschillende brieven van de Engelsche
gezanten693 laten precies zien, hoe Margaretha, levendig ondersteund
door Bergen, la Roche en Maroton, zich in de drie laatste weken van
zijn verblijf in de Nederlanden inspant om volmacht te verwerven voor
onderhandelingen met deze strekking, welke ze 30 Augustus 1512 ook
krijgt. Hierbij worden als onderhandelaars aangewezen Jan van Bergen,
de gouverneur van Bresse Laurent de Gorrevod en de president van
den Raad Gerard de Pleine.694 In deze opdracht schuilt wel de reden,
waarom Margaretha van 28 Augustus tot 6 September te Bergen op
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Le Glay, Correspondance, a.w., Il, p. 109, dd. eind Juni 1512.
Brewer, 1, o.a. nrs. 3302, 3306, .3.381.
Brewer, I, nr. 3396 en .3302
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Zoom vertoeft. Buiten het bereik van ongewenschte nieuwsgierigen uit
de regeeringskringen kon hier een gedragslijn worden uitgestippeld.695
In den loop der volgende maanden zenden ook de Paus en Ferdinand
hun gevolmachtigden. De Spaansche gezant don Juan d'Aragon moet
dan ook na de plechtige aankomst te Middelburg door den heer van
Beveren naar Bergen op Zoom worden gebracht, waar Bergen hem
verwacht.696
Reeds 5 April 1513 komt tusschen den keizer en Engeland het verdrag
van Mechelen tot stand, waarbij zich de Paus en Ferdinand later door
ratificatie aansluiten.697 Deze overeenkomst is een scherpere uitgave
van de H. Liga, want de afspraak is, dat Paus, Keizer, Hendrik VIII en
Ferdinand van Aragon Frankrijk tegelijkertijd zullen aanvallen. Door
Margaretha's invloed staan de Nederlanden daar buiten, want de
genoemde mogendheden verklaren de Lage Landen neutraal. Een
geheim artikel staat echter Hendrik VIII toe troepen en schepen te
werven in de Nederlanden. Op ruime schaal maakt hij hiervan gebruik.
Reeds 15 Januari had Jan Clifford, gouverneur van de Engelsche
kooplui, opdracht gekregen een duizendtal schepen te huren in de
Nederlanden om de invasietroepen over te brengen. Een verbod van
Maximiliaan maakte dat toen onmogelijk. Na het sluiten van het
verdrag blijkt echter, dat er onmiddellijk vele tientallen van de noodige
schuiten te Bergen op Zoom, Roosendaal, Goes en Leur worden
gehuurd.698
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Bruchet-Loncien, p. 112.
ld., id., p. 358.
Brewer, l. nrs. 3859 t/m '61. Lod. XII zag het verbond als het werk van Bergen
en Margaretha, Brewer, I. nr. 4.328. In Kreiten, p. 85, zien we enkele der
moeilijkheden, welke er waren geweest en op p. 89 dat ook de Zwitsers
wilden helpen ..
Register van Procuratiën en Certtlicattën 1506/1520, G.A. B.o.Zoom, R . .392.
fol. 127 recto e.v. Smit, Bronnen a.w., 1485- 1585. dl. I, nr. 265.
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Een onmiddellijk gevolg van het verdrag van Mechelen699 is, dat de
Fransche koning aan den Gelderschen hertog geen voldoenden steun
kan geven, zoodat deze de gelegenheid aangrijpt om tot vrede te
komen. Het werd trouwens hoog tijd, want zooals gezegd, vanaf het
najaar van 1512 hadden Brabant en ook Holland weer geweldig te
lijden van de benden van Karel van Gelre en niet minder van de eigen
krijgsknechten. Vooral 's-Hertogenbosch beleefde moeilijke dagen. Om
de stad meer steun te geven krijgt de heer van Zevenbergen opdracht
met 200 ruiters en 1200 man voetvolk het kwartier van 's
Hertogenbosch te bewaken en de heer van Walhain een zelfde troep
om het kwartier van Eindhoven te beveiligen en de inname van
Wachtendonk (bij Roermond) te voorkomen. Vrede met Gelder was
weinig naar den zin van den aanvoerder der Bourgondische
krijgsmacht, den heer van IJsselstein, die wil doorzetten.700 Daarom
verzoeken Margaretha en Bergen den Koning van Engeland dezen den
steun van duizend ruiters te onthouden.701
Bij de onderhandelingen met de afgezanten van Gelre blijken deze te
staan op handhaving van den status quo, 702 Hoe nadeelig dit ook was,
toch heeft Margaretha dit voorstel aanvaard (31 Juli 1513).
Ondertusschen was Hendrik VIII het Kanaal overgestoken om in Artois
met royaal betaalde Duitsche troepen tegen Frankrijk te velde te
trekken.
Ook de keizer komt naar het gevechtsterrein, feitelijk in dienst van den
Engelschen koning tegen 100 ducaten per dag. Den 5den Juli vertoeft
hij te Frankfort, waar hij Jan van Bergen opwacht, die hem tegemoet
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En de nederlaag der Franschen bij Novara, 6 Juni 1513!!
Zie voor deze gebeurtenissen en de daden der heeren ook Henne, a.w., I. p.
291. 299, .305, .399 en 311
Brewer, I, nr. 4319.
Idem, 1. nrs. 4091 en 4273 en Henne, a.w., l, p. 377 e.v.
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reist.703 Zij ontmoeten elkaar 2 Juli te Namen en wanneer het
gezelschap 26 Juli te Tervueren aankomt, is hij nog 's keizers eenige
begeleider.704 In deze vijf reisdagen moeten zeer belangrijke zaken zijn
ter sprake gekomen. Het doet zelfs vreemd aan, dat Maximiliaan den
wensch van zijn dochter hem tegen te komen afwimpelt.705 Hierop
trekt ze zich met haar hof naar Mechelen terug (3 Augustus). Bergen
gaat naar zijn vaderstad.
Daags erna ontbiedt Maximiliaan zijn dochter naar Oudenaarde. Na
ontvangst van dit bericht verzoekt ze van Bergen terstond vanuit
Bergen op Zoom naar Aalst te komen. Heer Jan schrijft haar dan, dat,
nu ze haar vader in de hand en ver van het volk heeft, ze zonder
omwegen recht op haar doel moet afgaan. Ze zou alles kunnen
bereiken wat ze wilde en een beslissenden slag kunnen slaan.706 Deze
alleen voor een ingewijde verstaanbare uiting houdt verband met het
plan, dat Maximiliaan is voorgelegd, betreffende een soort
oppervoogdij over prins Karel, waarin de twee grootvaders met den
koning van Engeland zouden vertegenwoordigd zijn, met het doel den
invloed van Chièvres uit te schakelen.
Voorloopig schijnt ze niet veel te hebben bereikt, want de keizer wordt
te veel in beslag genomen door zijn voorbereidingen voor den oorlog
en Margaretha moet er op dat moment genoegen mee nemen hem
door Bergen e.a. getrouwen, zooals Gorrevod, haar wenschen in
gunstige overweging te doen nemen.
703
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Brewer. I, nr. 4322.
Idem, I. nr. 4364.
Walther, Die Anfänge, p. 115 en p. 216. Op 21Juli 1513 schrijft Maximiliaan
vanuit Namen aan Margaretha, dat hij van Bergen gehoord heeft, dat zij hem
gaarne zou spreken, maar dat kan niet.
Henne, a.w., II. p. 17 zegt: dat Maximiliaan haar wel ontbood.
Zie Le Glay, Correspondance, Il, 179.
Walther, a.w., t.a.p. Deze brief is in het genoemd werk ook gereproduceerd.
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Vóór Bergen den keizer tegemoet reisde, beval deze hem en Simon van
Ferrette, maar van Bergen als de voornaamste, zich ten spoedigste bij
Hendrik Vlll te voegen om als "verbindingsofficier" de leiding over
diens lansknechten te nemen, aangezien zij daar meer de noodige
ervaring in hadden.707. Zijn zoon de jonker van Walhain en de heer de
Ligne voegden zich met eigen strijdkrachten bij de Engelschen.708
De Bergsche jonker had ook pioniers tot zijn beschikking, wat
noodzakelijk was, omdat hij een zestal serpentijnen (artillerie) onder
zich had, waarvoor het terrein met karren moest worden hard
gereden.709 Bij het oprukken reeds weten de afdeelingen onder de
Ligne, van Walhain en d'Aimeries de Franschen plaatselijk te doen
terugtrekken.710 De bedoeling van den Engelschen koning was Terwaan
te nemen, maar dit was tevergeefs.
Eenige beslissing blijft uit tot de keizer zelf met de ontboden edelen op
het tooneel van den strijd verschijnt, luide toegejuicht door de
Duitsche huurlingen. Aanstonds ziet hij de fouten, welke de Engelsche
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Le Glay, Correspondance, Il, 166, brief van 22 Juni 1513 en p. 175 dd. 7 Juli
1513. verder Henne, a.w., II, p. 5. 6 en 7 voor dit en volgende.In den brief van
22 Juni 1513 staat o.a.: “avec le dit seigneur de Berghes, estre superintendant
et chief sur les piétons allemans d'icellui nostre frère (Hendrik VIII), pour ce
qu'il congnoist mieulx la nature que autres se par delà, qu'il pourroit
commettre sur eulx ...
Brewer, I, nr. 4162. Onder hem diende Anthonius Brusset, zie t.a.p., nr. 4328,
waaruit blijkt, dat de Heer van Bergen vóór alles de belangen van zijn zoon
verzorgde. Verder Lettres de Louis XII. IV, 120.
Brewer, 1, nrs. 4318 en 4395. Enkele stukken van de artillerie, w.o. de zgn.
"Twaalf Apostelen". 12 kartouwen van 4000 pond voor geschut van 35 pond
en 12 andere van minderen omvang en 24 serpentijnen, welke Hans
Poppenruyter (ook wel Poppinger) te Mechelen in 1510 aannam te maken. Bij
dit contract was de Heer van Bergen getuige. Brewer, l, nr. 794.
Henne, a.w., Il, p. 14 e.v, voor dit en het volgende.
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legerleiding bij de opstelling der troepen heeft begaan en na een korte
inspectie met Hendrik VIII herstelt hij de voornaamste er van.
Nu het gevaar voor Terwaan zoo dreigend wordt, zenden de Franschen
versterkingen. Deze bevinden zich op 16 Augustus op de hoogte van
Guinegate, 711 waar ze zich spoedig omsingeld zien en verslagen
worden. Voor de tweede maal in zijn leven ziet Maximiliaan de
Franschen op hetzelfde slagveld voor zich vluchten. Waren de
Engelschen vlugger geweest, dan was het voor de Franschen een
onherstelbare nederlaag geworden. De moreele klap was trouwens al
erg genoeg. Reeds nu vielen bijna alle Fransche legerhoofden in
handen der overwinnaars. Aan den jonker van Walhain gaf zich Bussy
d'Amboise, neef van den laatsten kardinaal van Rouaan, over; het was
op den hertog van Longueville na, de voornaamste gevangene.712
Door den slag bij Guinegate is de positie van Terwaan onhoudbaar
geworden en dus volgt haar overgave reeds 21 Augustus. Hendrik
houdt deze stad voor zich, wat een bron wordt voor wrijving tusschen
Maximiliaan en Hendrik VIII. Margaretha moet daar spoedig van
hebben vernomen. Reeds 25 Augustus zendt ze Bergen naar den keizer
om verlof te vragen hem en Hendrik te mogen bezoeken.713 Sommige
van 's Keizers dienaren waren daar niet erg op gesteld, wijl ze bij haar
aanwezigheid den keizer niet zeker hadden. Heer Jan bezoekt ook
Hendrik en heeft opdracht de bestaande geschillen te beslechten.
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Omdat de verslagenen zich zoo van hun sporen bedienden om te ontsnappen.
noemt men deze slag ook "de Sporenslag." Enguinegathe ligt ten Z. v. St.
Omer.
Brewer, 1, nr. 4418, 4433 en 4789. Hij hield hem zelf om hem te ruilen
tegen zijn vriend Jan van Wassenaar, die door de Gelderschen gevangen
genomen en in een kooi opgesloten was. De losgelden waren gelijk: 20
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Indien hij daarin niet slaagt, zal Margaretha zelf een samenkomst
beleggen met haar vader en Hendrik.714
Reeds 1 September kan heer Jan berichten, dat zijn opdracht
voorspoedig verloopt715 en dat was geen grootspraak, want 5
September schrijft Hendrik aan Margaretha, dat Bergen, die op het
punt terug te keeren, zich tot zijn voldoening van diens taak heeft
gekweten.716
Doornik valt 21 September na een korte maar verwoestende
belegering, waaraan de graaf van Nassau en de jonker van Walhain
deelnemen.717 Ook deze stad houdt de Engelsche koning voor zich. In
de hoop, dat Margaretha makkelijker den weerstand van den
Engelschen koning zal overwinnen, verzoekt Maximiliaan haar naar
Doornik te komen. Na eenig tegenstribbelen arriveert ze 28 September
aldaar, doch ook zij bereikt niets. Boos gestemd verlaat de keizer
Doornik en reist af naar Duitschland.718 Margaretha blijft echter bij den
Engelschen koning, trekt met hem Rijssel, alwaar 17 October 1513 een
nieuw verdrag wordt afgesloten, even gunstig voor de Nederlanden als
voor Maximililiaan.719 Weer heeft Margaretha hier nl. gedaan weten te
krijgen, dat de Nederlanden neutraal zouden zijn. Een andere afspraak
is, dat vóór 15 Mei het huwelijk zal voltrokken worden tusschen
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Id., id., nr. 4429.
Id. id., nr. 4433. Maroton heeft hier weer geholpen. Zijn belooning was echter
uitgebleven, waarover hij zich beklaagt.
Id., id., nr. 4437.
L. Brésin, Chroniques de Flandre et d' Artois, p. 89.
Henne, II. p. 36 e.v, Le Glay, Négociations diplomatiques, I, 572
Brewer, I, nr. 4511. Het tractaat werd namens den keizer geteekend door
de heeren J. v. Bergen. Gerard de Pleine, en de la Roche. Afgesproken werd,
dat voor 1 Juni 1514 Ferd. v. Aragon in Aquitanië zou vallen, Engeland in
Picardië. De Engelsche Koning betaalt verder het onderhoud der troepen
van Maximiliaan. Zie Henne, II, p. 37. Het heeft weer iets van de H. Liga.
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aartshertog Karel en prinses Maria.720 Vandaar in December de
opdracht van Karel aan Bergen om te informeeren naar haar welzijn en
gezondheid. Goed nieuws hierover is "het beste nieuws, dat hij kan
vernemen”.721 Het plan van de oppervoogdij over prins Karel l hier
eveneens zijn beslag: de twee grootvaders en de koning van Engeland
wijzen ieder een vertegenwoordiger aan. De keizer benoemt:
paltsgraaf Frederik, Ferdinand: de heer van Lanuza, Hendrik VIII: Floris
van Egmond, heer van IJsselstein.722 Wat hiermede bereikt is, blijkt
maar al te duidelijk, als we zien, dat Chièvres hiertegen protesteert,
alhoewel hij geen principieele bezwaren laat hooren.723
Het ligt voor de hand, dat de gebeurtenissen van 1513 niet ten
voordeele strekken van de positie van Chièvres. Feitelijk is hij in de
oppositie tegen de overwegende partij: Margaretha en Bergen. Daar
staat tegenover, dat sinds dezen oorlog de verhouding tusschen
Engeland en den met Engeland bevrienden Bourgondischen adel
aanmerkelijk is bekoeld. De heeren van Nassau, IJsselstein, Walhain,
Vergy en Ferrette, die als vrije condottières onder de Engelschen
waren gaan strijden, kregen op het slagveld toeziende voogden in den
vorm van Engelsche legerhoofden, die bovendien niet erg bekwaam
bleken. De Bourgondiërs voelden zich hierdoor beleedigd en ze
vergaten dat niet gauw.724
Wantrouwen heerscht ook bij de leidende politieke figuren ten
opzichte van den goeden wil der verbondenen om de gesloten
verdragen te houden. Reeds in December 1513 beginnen er geheime
onderhandelingen tusschen Frankrijk en Aragon voor een
720
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Brewer, I. nr. 4508, dd. 15 Oct. 1513.
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K. Brandi, Karel V. (uitgave Tenhaelf). p. 35.
Walther. Die Anfänge. p. 118. De bedoeling blijkt duidelijk uit de woorden van
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offensief/defensief verbond tegen den paus. Wanneer hun dat nuttig
scheen konden ook de keizer en de koning van Engeland toetreden,
mits Hendrik VIII Doornik aan Frankrijk afstaat.725 Niettegenstaande
deze onderhandelingen in het grootste geheim plaats hebben,
verneemt Hendrik er van en hij heeft dan wel oor voor de
aanbiedingen, welke zijn gevangene, de hertog van Longueville, hem
doet. Hij laat Margaretha weten, dat hij besloten heeft niet langer een
even groot aantal troepen in de Nederlanden op de been te houden.726
Het gevolg is, dat, wanneer de tijd aanbreekt om de vijandelijkheden
te hervatten, geen enkele der verbondenen tijdig troepen in het veld
kan brengen. Integendeel, alle partijen onderhandelen in het geheim
met Frankrijk, zelfs de keizer is niet doof voor de aanbiedingen, welke
hem van die zijde worden gedaan.727 Geheel in den geest van haar
politiek doet Margaretha al het mogelijke om den keizer af te houden
van een verbond met Frankrijk en hem de verdragen met Engeland en
Aragon te doen handhaven.728 Merkwaardig genoeg vindt ze hierbij
steun bij alle voorname heeren:
Nassau, Chièvres, Bergen, IJsselstein, Gorrevod en Gerard de Pleine (6
Maart 1514)729, terwijl Maximiliaan kort te voren te kennen gaf
ontevreden te zijn over Chièvres, wien hij verbiedt iets te doen zonder
de Regentes te hebben gehoord.730
Van Nederlandsch standpunt was de politiek van Margaretha de juiste,
want indien de Liga hecht verbonden bleef, zou Lodewijk XII moeten
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Letres de Louis XII. IV. 253 en Henne, II. p. 45.
ld., IV, 258-260 en Henne, II. p. 46.
Henne, II. p. 47.
Brief van 14 Febr. 1514. Le Glay. Négociat. diplom. I, 564. Le Glay.
Correspondance, Il, 221 en 225, dd. 24 Febr. 1514. Zeer fel ook tegen de
Chièvres.
Le Glay, Négoc. diplom, I. 572 of Le Glay, Correspondance, II, p. 229 e.v .
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toegeven aan alle eischen der verbondenen en was haar ideaal, vrede
te hebben, verzekerd. In het tegenovergestelde geval, of om met
Bergen te spreken:
"Indien God de Franschen redden wil, wat slecht te gelooven is, zal er
geen kans op vrede zijn, tot men hun land zelf zal binnenvallen.”731
Evenals Margaretha laat hij zich op dat tijdstip verblinden door de
toerustingen van den Engelschen koning732 en leeft hij in de hoop, dal
deze de subsidies, welke hij aan Aragon heeft toegezegd, den Zwitsers
zal aanbieden om deze te bewegen tegelijk met den keizer Frankrijk
binnen te vallen.
Uit hetgeen hij bij deze gelegenheid verder den Engelschen gezant
Spinelly zegt, blijkt, dat noch Margaretha noch hij op de hoogte waren
van hetgeen de drie vorsten werkelijk van plan waren. Wel trekt het
hun aandacht, dat de keizer, die Aragon heeft laten beloven geen
wapenstilstand te sluiten zonder den koning van Engeland daarin te
kennen, ook Pieter Quintana (secretaris van den koning van Aragon)
voor hem laat onderhandelen met Lodewijk XII, buiten voorkennis van
den Engelschen gezant.
Den doorslag voor de houding van Maximiliaan geeft ook thans weer
diens ltaliaansche politiek. Nu hij daar kans ziet iets te bereiken, offert
hij er de belangen der Nederlanden aan op en teekent Quintana Le
Orléans 13 Maart 1514 een wapenstilstand van een jaar tusschen de
koningen van Frankrijk, Schotland, Maximiliaan, Hendrik VIII, de
koningin van Castilië en Karel van Oostenrijk, op den grondslag van den
status quo. Margaretha zoowel als Bergen pogen tevergeefs de
ratificatie van dit verdrag tegen te houden en tusschen den Engelschen
koning en Maximiliaan de vriendschap te handhaven.733
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De ondraaglijke spanning, die in de eerste maanden van 1514 boven
Europa hing, wordt door het verdrag van Orléans weggenomen.
Heviger dan ooit was het in de afgeloopen jaren door oorlogen
geteisterd en een nieuwe krijg dreigde te ontbranden.
Enkele dagen vóór deze wapenstilstand wordt geteekend, laat Erasmus
zijn stem hooren. Vanuit Londen schrijft hij zijn eerste uitvoerige
veroordeeling van den oorlog in een brief aan Antonius van Bergen,
abt van St. Bertin, broer van zijn eersten beschermer bisschop Hendrik
en van Jan van Bergen, in Engeland, bij de vrienden van Erasmus, geen
onbekende. Dit beroep op het gezond verstand van de menschheid is
wel niet zonder bedoeling door hem aan Antonius van Bergen gericht.
Diens broer had er zijn voordeel mee kunnen doen 734 en zoo zag het
niet alleen Erasmus.
Behalve dit verzaken eener vriendschap was er nog een andere
moeilijkheid met Engeland. Ingevolge de afspraak van Rijssel wenscht
men van Engelsche zijde in Mei 1514 de voltrekking van het huwelijk
tusschen Karel en prinses Maria. Verdacht genoeg wenscht de keizer
uitstel, zoogenaamd omdat hij er bij tegenwoordig wil zijn. Bergen
meent, dat hij hierin beïnvloed wordt door 's Prinsen raad, die ten
onrechte vreest, dat zijn gezag door het huwelijk zal verminderen.735
Wel acht heer Jan het waarschijnlijk, dat de Engelsche koning zal staan
op verwijdering van anti-Engelsche personen uit de omgeving van den
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P. S. Allen, Opus epistolorum Des. Erasmi Roterodami, Oxford, 1906, nr. 288.
Bij wie men moest zijn om den vrede te handhaven, blijkt duidelijk uit een
brief dd. 9 Maart 1514 van Koning Ferdinand aan zijn gezant in de
Nederlanden J. de Lanuga. Hij verzoekt hem Margaretha. die hij beschouwt als
een vrome en deugdzame dame, aan te zetten den vrede te bewaren
tusschen Engeland en Frankrijk. Hij hoopt dat Jan van Bergen hem in dien
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Prins.736 Margaretha uit zich er minder beslist over en de houding van
den Engelschen koning is vrij dubbelzinnig. Hendrik ratificeert den
wapenstilstand van Orléans niet en brengt zelfs een geweldige
troepenmacht op de been om met de Nederlanden tegen Frankrijk te
velde te trekken.737 Dit waren slechts schijnbewegingen om het
huwelijk van Maria en Karel te bespoedigen; want Hendrik
onderhandelt tegelijkertijd in het geheim met Lodewijk Xll.738 Weldra
komt daarvan het een en ander aan het licht. Zoo bericht in Juni-Juli de
koning aan Margaretha, dat hij er mee ophoudt bijdragen voor de
troepen in de Nederlanden te betalen.739 Hierop doen Bergen en
IJsselstein nog moeite van de Staten van Holland voortzetting der
toegestane bede te verkrijgen, om in ieder geval een deel der troepen
te kunnen blijven betalen, 740 maar dit was niet afdoende. De groote
ontnuchtering komt de volgende maand, als 7 Augustus te Londen drie
verdragen tot stand komen, waarvan het eerste het vredesverdrag
vernieuwt in 1492 te Estaples tusschen Engeland en Frankrijk gesloten,
het tweede het huwelijk van Lodewijk XII met Maria van Engeland
vaststelt en het derde Frankrijk een jaarlijksche Engelsche subsidie
toezegt.741
Dit verbond tusschen Frankrijk en Engeland maakt de positie der
Nederlanden wel kritiek. De Landvoogdes en Bergen zien zich meer
dan ooit in hun verwachtingen teleurgesteld.
Vele jaren later op hoogen leeftijd gekomen, noemt Bergen dit feit nog
een onherstelbare fout, welke haar schaduw was blijven werpen op de
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verdere Engelsch-Nederlandsche verhoudingen.742 Ook Margaretha
ziet met deze nieuwe verbintenis een van de steunpunten van haar
politiek bezwijken. Zelfs Chièvres zegt er onaangenaam door te zijn
getroffen.743
Het gebeuren verontrustte de gemoederen zoo, dat men "schuldigen"
zocht. Chièvres noemt:
Spinelly, Margaretha: den Paus, maar zij is te ontstemd om openlijk de
waarheid te zeggen.744 Binnenskamers geeft ze toe, dat het de straf is
voor de beleediging Engeland aangedaan het afgesproken huwelijk uit
te stellen.745 Hendrik gaat echter evenmin vrij uit, want hij vindt het
noodig zijn gedrag tegenover Margaretha te verdedigen.746
Niettegenstaande de sombere vooruitzichten, ook in het binnenland,
blijft de vrede bewaard. Met ongerustheid verneemt Margaretha het
gerucht, dat haar vader eveneens met Frankrijk een verbond zal sluiten.
Det gerucht raakt ook onder het volk bekend, waar een dergelijke
alliantie zoo onpopulair blijkt, dat er gevaar schijnt voor oproer. Een
ander gevolg is, dat het aanzien van den gezant van Ferdinand van
Aragon zeer stijgt.747
Het verbond tusschen Hendrik VIII en Lodewijk XII succesvol te
dwarsboomen bleek Maximiliaan bij zijn onderhandelingen onmogelijk.
Hij legt zich daarom bij het voldongen feit neer en geeft zijn kleinzoon
volmacht toe te treden tot het verdrag van Londen (1 October 1514).748
Dit beteekent de triomf van de vijanden der pro-Engelsche politiek.
Eenmaal dit bereikt gaan ze nog verder: wanneer de Staten-Generaal
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in December te Brussel bijeenkomen, bewerken deze adellijke heeren
de afgevaardigden, opdat zij zullen aandringen op het afschaffen der
voogdij en verlangen, dat aartshertog Karel meerderjarig wordt
verklaard. Gepaaid door het groote bedrag, dat hem daarbij wordt
toegezegd, geeft Maximiliaan reeds 23 December gehoor aan deze
wenschen. In de plechtige vergadering van de Staten-Generaal van 5
Januari 1515 heeft de voorlezing van de keizerlijke brieven plaats en
aanvaardt Karel zelf de regeering.749 Onherroepelijk gaat daarmee
samen het overwicht van Chièvres en diens politiek.
In den steek gelaten door Maximiliaan heeft Bergens invloed in de
Staten ook moeten falen ten gunste van Margaretha. Waarschijnlijk
maakte ze hem daarover een verwijt. Met Kerstmis 1514 schrijft hij
haar, dat zij die haar aanraden zulke brieven te schrijven, te veel
gedronken hebben. Hij heeft zijn geld niet gekregen, doch hij heeft
geduld. "Ik zal het toch wel krijgen." Een zinspeling, die in verband
moet staan met het rantsoengeld voor den heer de Bussy.
Deze manier van antwoorden en niet minder de zelfbewuste toon
geven wel eenigen kijk op de verhouding tusschen Margaretha en
Bergen.750

5 Tegenspeler van de Chièvres
Belangrijk zijn de wijzigingen, welke de verheffing van aartshertog
Karel tot Heer der Nederlanden in de bestaande verhoudingen
teweegbrengt. Chièvres maakt zijn functie nu werkelijk tot die van
"eersten minister", Margaretha heeft als regentes afgedaan.
"Madame" blijft wel de eerste Vrouwe des lands, maar zij moet
onvoorwaardelijk Chièvres volgen.751 Spoedig wordt een nieuwe
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Geheime Raad ingesteld; onder de twintig leden bevinden zich wel vier
leden der familie Croy.752 Ook Bergen is er lid van, doch Margaretha
niet. Daarmee daalt haar politieke positie beneden die der Vliesridders,
die krachtens deze onderscheiding lid zijn van den Geheimen Raad.
Spoedig moet niet alleen Margaretha maar ook Maximiliaan
ondervinden, dat hun beste dienaren onder verdenking staan bij den
jongen souverein.753 Dat zegt voldoende om te begrijpen, hoezeer de
invloed van Bergen zou kunnen verminderd zijn, wanneer zijn
persoonlijkheid niet als een zware schaduw de nieuwe machthebbers
overal had achtervolgd. Noch van Bergen, noch zijn medestanders
berusten bovendien in een achteruitstelling op advies van Chièvres,
vooral niet als blijkt, dat aanstonds nauwer contact gezocht wordt met
Frankrijk, 754 waarbij Bergen vermoedt, dat zijn persoonlijke belangen
worden geschaad.755
Nauwe aansluiting bij Frankrijk
Voor het eind van Januari hebben de heeren van Bergen, Egmond,
IJsselstein, Beveren, Zevenbergen en de Admiraal Philips van
Bourgondië reeds overleg gepleegd met de heeren de Ligne, baron de
Barbançon en d'Aimeries. Zij besluiten in het geheim Chièvres tegen te
werken. Overtuigd, dat de ingekomen berichten der gezanten door
den eersten kamerheer achtergehouden worden voor Madame en hen,
verwerpen zij in den Geheimen Raad iedere onderhandeling met
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Frankrijk, tenzij de keizer en Ferdinand van Aragon hiervoor
toestemming geven. De edelen verzetten zich eveneens tegen een
gehoor geven door Karel aan den oproep van den nieuwen Franschen
koning om als pair van Frankrijk diens kroning bij te wonen. Zij
wenschen, dat met een ambassade zal worden volstaan, die tegelijk zal
opkomen tegen het zaaien van verdeeldheid tusschen de Habsburgers
en de beide satellieten van Frankrijk: den hertog van Gelre en Robert
van der Marck. Voor een huwelijksverbintenis van Karel met een
Fransche prinses voelen de heeren uiteraard evenmin iets.756
Sterk geschokt door de gebeurtenissen, welke haar eer te na komen en
zoo scherp in strijd zijn met de door haar gevoerde politiek, beklaagt
Margaretha zich bij Maximiliaan, die eigenlijk mede schuldig staat aan
haar achteruitstelling. Wat er thans gebeurt keurt de keizer echter ook
niet goed, zeker niet "dat zij bukt voor de overdreven aanmatiging en
trots van den Heer de Chièvres." Hij beveelt haar het advies van Jan
van Bergen te blijven volgen en belooft spoedig naar de Nederlanden
te komen.757
Bergen schijnt zich eveneens te hebben verstaan met den keizer, want
terzelfder tijd als deze van plan is een gezantschap naar Engeland te
zenden om een nieuw verbond voor te stellen tusschen hem, Engeland
en Aragon, werkt Bergen in dezelfde richting. Chièvres toont zich dan
ook ongerust over de gesprekken, die de Engelsche gezanten met den
ambassadeur van Aragon en Bergen voeren. Het plan van Maximiliaan
is echter mislukt. Wel is 7 Februari 1515 een verbond gesloten
tusschen den Paus, den keizer, den koning van Aragon, enkele
Italiaansche staten en Zwitserland. Verdere pogingen van Margaretha
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en Bergen om de vriendschap in een tractaat vast te leggen weet
Chièvres onmogelijk te maken.758
Hoewel Maximiliaan den machtigen minister waarschuwt niet te ver te
gaan, 759 kan niemand in de Nederlanden buiten Bergen of Nassau een
samengaan van prins Karel met Frankrijk verhinderen. Zou het er toch
van komen, dan geraakte Bergen daardoor van zelf op het tweede plan
en dat vooruitzicht moet voor Chièvres, met "zijn overdreven zucht de
absolute regeering uit te oefenen", een reden geweest zijn deze
politiek krachtig door te zetten. Nassau heeft het niet durven
tegenhouden. Met nog enkele andere medestanders wordt hij
trouwens naar Frankrijk afgevaardigd om Karel te vertegenwoordigen
bij de kroningsfeesten en een nieuw verdrag aan te gaan. Nassau
brengt het na enkele maanden tot de afsluiting van den vrede van
Parijs (24/31 Maart 1515), waarbij o.a. de bepalingen van den vrede
van Kamerijk betreffende Artois en Vlaanderen worden hernieuwd.
Verder sluiten de beide vorsten een of- en defensieve alliantie. Tevens
ziet Karel zich bij dezen vrede door Frans erkend als toekomstig koning
van Spanje en ten slotte zou de Fransch-Nederlandsche vriendschap
bezegeld worden door het huwelijk van Karel en Renate, de dochter
van Lodewijk XII, schoonzuster van Frans I. De laatste afspraak is een
zet tegen Ferdinand van Aragon, die in dezen tijd de vriendschap met
Frankrijk zoekt, omdat deze gaarne Karels jongste broer, den infant
Ferdinand, met genoemde prinses zag huwen.760 Hij meent daardoor
bepaalde voordeelen te kunnen bereiken en weet, zooals we
hieronder nog zullen zien, Maximiliaan er zelfs voor te winnen, nadat
hij dezen eenige territoriale concessies heeft gedaan. Zoo speelt de
hebzucht der grootvaders Frankrijk in de kaart.
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Voor Nassau zelf, den voornaamsten onderhandelaar, beteekent dit
verdrag bovendien een huwelijksverbintenis, nl. met Claudine van
Chálons, de erfgename van Oranje, waartegen deze Brabantsche baron
erg had opgezien. Dit Fransche huwelijk past echter zeer goed in het
kader van Chièvres' politiek.
Margaretha en van Bergen toonen zich in deze dagen vrij gereserveerd.761 Om meer steun te hebben geeft Bergen haar den raad, den
Paltzgraaf, hertog Frederik van Beieren, meer tot zich te trekken, wijl
deze neiging heeft te veel gemeene zaak te maken met den
Bourgondischen adel.762 Zelf vertoont heer Jan zich zelden in Brussel.
"Tenzij de methodes hier veranderen, is het maar het beste afwezig te
zijn", schrijft de Engelsche gezant.763
Hoe onbehaaglijk zij zich voelen spreekt alleen Madame uit. Tevergeefs
blijft hun hoop gevestigd op een verbond van den keizer met Engeland
en Aragon, 764 terwijl Chièvres en zijn vrienden iedere gelegenheid aangrijpen om de vriendschap met Frankrijk te vermeerderen. Vandaar
dat Margaretha en Bergen765 hartelijke en vertrouwelijke connecties
met Engeland blijven onderhouden. In deze maanden doet bijv. de
Engelsche kanselier een beroep op de medewerking van Bergen, wiens
aanzien bij den keizer niet verminderd is.766
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In Mei verleent de keizer aan Margaretha, Bergen en den proost van
Keulen volmacht om met Engeland en Aragon te onderhandelen.767 Het
doel dezer besprekingen, welke in het geheim plaats hebben, is geen
ander dan een nieuwe Liga tegen Frankrijk in het leven te roepen, om
zoodoende Karel met Chièvres te dwingen hun politiek te wijzigen.768
Engeland zit op de wip
Goede betrekkingen met Engeland acht Chièvres voor den handel der
Nederlanden evenzeer van belang als zijn tegenstanders, vandaar dat
hij met dat land eveneens onderhandelingen aanknoopt. Vermoedelijk
houdt daarmee verband zijn ernstige poging om Bergen, evenals
Nassau, door een huwelijk, zoo niet te winnen dan toch meer te
binden en zoodoende de eigen positie te verstevigen. Hhij stuurt nl.
aan en blijft aansturen op een verbintenis tusschen zijn overigens
weinig aanvallige nicht en een der zonen van Bergen.769
Deze Engelsch-Bourgondische onderhandelingen beginnen eind Mei en
verloopen stroef.770 Dat baart weinig verwondering: het zijn Chièvres'
vrienden en geestverwanten, die over de neteligste kwesties met de
Engelschen moeten onderhandelen. Karel is in deze zomermaanden op
zijn huldigingsreis door de Nederlanden en verblijft 30 Mei te Bergen
op Zoom.
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Id., id., nr. 445, 463 en 505, 25 Mei 1515. Le Glay, Correspondance, II, 290 (10
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keizer.
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Op hun verzoek staat hij den Engelschen gezanten, die hem
vergezellen, toe, enkele dagen aldaar achter te blijven wegens het
gebrek aan booten, wagens en logeergelegenheid op den verderen
tocht. De heeren maken van de gelegenheid gebruik om met heer Jan
niet alleen te dineeren, maar tevens de verschillende hangende
moeilijkheden te bespreken. Volgens hun rapport bevonden zij hem
nog even standvastig in zijn goede gezindheid ten opzichte van
Engeland als vroeger. Ook Madame toont zich zeer welwillend en
bereid den Engelschen koning een genoegen te doen "zoover haar
macht toelaat.”771
Maar de officieele onderhandelaars bereiken geen enkel resultaat, de
struikelblokken blijven de geldigheid van den intercursus van 1506
door de Nederlanders steevast ontkend en de Engelsche klachten over
den Zeeuwschen tol etc. Het gevolg is, dat men de onderhandelingen
in Juli afbreekt, zoodat in de tweede helft van 1515 de toestand van
het handelsverkeer in de Nederlanden zeer onzeker moet zijn geweest
tot nadeel van Antwerpen en Bergen op Zoom. Het gedrag der
Bourgondiërs ten opzichte van Hendriks gezanten doet ook van die
zijde de geheime onderhandelingen stokken.772
Opgeschrikt door de overwinning van de Franschen op de Zwitsers bij
Marignano (14/15 September 1515) en langzamerhand tot de
overtuiging gekomen, dat de Nederlanden toch nooit den nadeeligen
intercursus van 1506 zullen bevestigen, zoekt Engeland aanstonds
nieuwe toenadering tot de Nederlanden, waar in Karels kringen
levendig het besef begint door te dringen, welk gevaar er schuilt in een
al te nauwe aansluiting bij Frankrijk.773 Reeds 2 October worden te
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Brugge de onderhandelingen over een handelsverdrag hervat, terwijl
den 19en van dezelfde maand te Londen de geheime besprekingen
worden besloten met een verbond van vriendschap en verdediging van
Maximiliaan met Engeland en den koning van Aragon, waarvan de
bedoeling is in Spanje Ferdinands jongsten kleinzoon, in plaats van
Karel, op den troon te brengen.774
Zoowel de Kanselier als Chièvres, die blijkbaar niet precies wisten wat
deze Londensche afspraak inhield, laten toch in December Bergen hun
ongenoegen blijken over deze besprekingen met den gezant van
Aragon.775
De onderhandelingen te Brugge vinden haar afsluiting in het verdrag
van Brussel (24 Januari 1516). Beide partijen spreken af, dat ze zich de
eerstvolgende vijf jaren houden zullen aan de bepalingen van den
intercursus van 1496.776 Reeds enkele dagen daarna doet de Engelsche
gezant hiervan openbare afkondiging in Bergen op Zoom.777
Wanneer dit tractaat op 13 Februari zijn beslag krijgt, blijken ook de
moeilijkheden betreffende de wederzijdsche tollen tot genoegen van
partijen geregeld. De Engelsche kooplieden, die Antwerpen bezoeken,
zullen vrij zijn van den Zeeuwschen tol e.a. ongewone heffingen en zij,
die naar Bergen op Zoom of Middelburg gaan, zullen slechts den
Zeeuwschen en niet den Brabantschen tol betalen. Kooplieden
afkomstig uit de Bourgondische gewesten blijven in Engeland de
tolgelden schuldig, welke in 1496 zijn vastgesteld. Bovendien
vernieuwen beide vorsten de of- en defensieve alliantie door hun
beide vaders gesloten.
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Om zijn dank te uiten poogt de Engelsche koning den inhaligen
Chièvres met een prachtig jaargeld aan zich te binden, wat Bergen zeer
toejuicht. Om van zijn kant de persoonlijke verhouding wat
vriendschappelijker te maken, bereidt de heer van Bergen in
dienzelfden tijd de Vrouwe de Chièvres, wanneer ze door Bergen op
Zoom reist, een buitengewoon onthaal.778
Chièvres voert nationale politiek
Zonder twijfel wekten de conferenties van Brugge, Den Haag en
Londen, hoe geheim vooral de laatste ook gehouden was, de
achterdocht van Frans I. In December 1515 zendt hij daarom een
gezantschap, om nader over de uitvoering van het verdrag van Parijs te
onderhandelen.779 Dit gezantschap wordt door Chièvres schitterend
ontvangen. Dagelijks hebben de Kanselier le Sauvage en de Chièvres
besprekingen met den Franschen gezant, tot groote ongerustheid van
Margaretha, die geheel in onwetendheid wordt gelaten.780 Zelfs haar
correspondentie houden deze heeren achter of onderscheppen ze.781
Maximiliaan, die formeel elk verbond met Frankrijk afwijst, schrijft
Margaretha, dat hij zijn kleinzoon geen volmacht voor dergelijke
onderhandelingen heeft gegeven782 en verzoekt haar waakzaam te zijn.
Bovendien zet hij Karel aan zijn tante Margaretha met meer
onderscheiding te behandelen, welk verzoek voorloopig even weinig
resultaat heeft als de twee meesterlijke betoogen van
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Brewer, II. nr. 1824 (24 April 1516).
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verantwoording783 door Margaretha zelf in Augustus 1515 bij Karel
ingediend.
De onbetrouwbaarheid van den Franschen koning blijft niet lang meer
verborgen als deze afwijst iets te doen om zijn satellieten Robert van
der Marck en den hertog van Gelre te doen inbinden.784
Dan komt half Februari de tijding binnen, dat Ferdinand de Katholieke
23 Januari 1516 is overleden. Deze gebeurtenis brengt een volslagen
wijziging teweeg in de politiek van Karel en zijn ministers. Die
verandering is op den duur zóó sterk, dat zij precies de politiek gaan
voeren, die zij eerst zoo zeer verguisd hadden bij Ferdinand: nl.
vriendschap zoeken met Engeland (en straks Italië) tegen Frankrijk.785
In alle haast zendt men vanuit de Nederlanden Jean Hesdin naar
Engeland, 786 terwijl Philips van Kleef naar Frankrijk wordt afgevaardigd
om Frans I voor te stellen de onderhandelingen van Brussel weder op
te vatten om den vrede tusschen beide vorsten te verstevigen. Reeds
in Februari kan een verandering in de verhouding tusschen de politieke
personen ook in de bronnen worden vastgesteld, want de Engelsche
gezant bericht dan, dat de verstandhouding tusschen Bergen en
Chièvres dagelijks verbetert.787 Een maand later is er zelfs sprake van
een verzoening tusschen beide heeren788 en nog merkwaardiger,
Chièvres en de Kanselier, blijkbaar bevreesd voor de volle
verantwoordelijkheid van hun politieken ommekeer, nemen ook den
Paltzgraaf in hun kabinet op.789 Spoedig blijkt, dat Bergen zelfs is
ingewijd in de hangende plannen, want hij zegt den Engelschen gezant,
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dat een verbond tusschen Engeland en Bourgondië aanstaande is en
dat dit zoowel of- als defensief zal zijn.790 Inderdaad komt 19 April 1516
te Brussel een verdrag tot stand, dat op de meest formeele wijze alle
oude tractaten vernieuwt. Tevens verzekert Engeland aan de
Nederlanden den noodigen steun, indien zij tijdens de afwezigheid van
hun vorst zullen worden aangevallen.
Vanaf dit moment neemt Hendrik Vlll een vijandelijke houding aan ten
opzichte van Frankrijk, hij toont zich zelfs bereid ieder oogenblik de
vijandelijkheden te beginnen tegen dit land. Frans I komt daardoor
onder diplomatieken druk te staan, terwijl hij door Karel als koning van
Spanje bovendien het gevaar van een oorlog op twee fronten heeft te
vreezen.791 Dit brengt Karel bij zijn onderhandelingen in een
voordeelige positie. Overmoedig overweegt Karel zelfs een drievoudig
verbond tusschen Maximiliaan, den Engelschen koning en hemzelf.
Uiterlijk wijst er de keuze der gezanten op, dat de besprekingen met
Frankrijk in de grootste vriendschap zullen gevoerd worden. Hun
eerste samenkomst zou 8 Mei te Noyon plaats hebben. Koning Karel
begeeft zich naar Artois, om zoo dicht mogelijk bij de hand te zijn.
Onder zijn gevolg bevindt zich ook Bergen, die niet veel voelde voor
deze onderhandelingen, 792 welke trouwens allesbehalve vlot
verloopen. Reeds 13 Mei is de conferentie genoodzaakt uiteen te gaan,
na besloten te hebben 1 Augustus weer bijeen te komen.
Tijdens het verblijf van het hof in Artois, ontstond er nieuwe wrijving
tusschen de hooge edelen. Bij de afreis blijft daarom Bergen twee
dagen met Fiennes achter, die, naar hij zegt, onaangenaam is
behandeld door Chièvres en den kanselier le Sauvage, die belangrijke
brieven van hem achterhielden.
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Montigny, Philips van Kleef en Nassau keeren eveneens ontstemd
huiswaarts, omdat ze buiten alle inlichtingen zijn gehouden.793 Dit
conflict schijnt vooral tusschen den uiterst Franschgezinden Philips van
Kleef en Chièvres zoo hoog geloopen te zijn, dat van den weeromstuit
Bergen sterk in aanzien bij het kabinet stijgt.794 De Engelsche gezant is
van meening, dat hij hooger in achting staat dan ooit.795 Dat blijkt
indirect uit de berichten, die Bergen kan verschaffen over de
voorbereidende onderhandelingen met Frankrijk, die in Juni zelfs
dreigen afgebroken te worden.796 Ten stelligste verzekert hij den
gezant - en dat wordt met name door den Kanselier bevestigd - dat bij
deze onderhandelingen niets ten nadeele van Engeland zal worden besloten. Zoover kan van Bergen gaan, dat, als de Kanselier zegt, dat
Bourgondië het verbond met Engeland niet zal verbreken, hij in diens
bijzijn verzekert, dat tegenstanders zulks niet in hun macht hebben.
Eenvoudig omdat de voorstanders van het verbond met Engeland over
meer stemmen beschikken in den Geheimen Raad dan de
tegenstanders. Wel vreest hij, dat de voorloopige onderhandelaars,
niettegenstaande hun zelfvertrouwen, door de Franschen zullen
worden bedrogen, wat nu eenmaal hun taktiek is.797 Maar de
Engelschen deelen Bergens optimisme niet.
Uit de spanning, waarmee Karel en Chièvres de berichten van Fransche
zijde verbeiden, valt op te maken, dat de Franschen nogal
moeilijkheden opwerpen.798 Er heerscht trouwens aan meerdere hoven
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ongerustheid over deze onderhandelingen, met name is de Paus zeer
ongerust over de plannen van Chièvres.799
Ondanks de moeilijkheden hebben de onderhandelaars toch in de
afgeloopen maanden een voldoende basis gelegd om, gelijk
vastgesteld, de officieele onderhandelingen te Noyon op 1 Augustus te
kunnen hervatten. Reeds 13 Augustus sluit men het verdrag af. Frans
en Karel beloven elkaar bij te staan niet alleen in hun wederzijdsche
verdediging, maar ook bij de veroveringen, welke zij wettig
ondernemen. Om de moeilijkheden betreffende Napels uit den weg te
ruimen, zou Karel niet huwen met Renata, zooals bij een vorige
gelegenheid was afgesproken, maar met Louise, de pasgeboren
dochter van Frans I, die Napels als bruidschat zou meekrijgen. Wat
betreft Navarre, beloofde Karel aan Henri d'Albret genoegdoening te
geven, zoodra hij bezit heeft genomen van zijn Spaansche
koninkrijken.800
De bepalingen van dit verdrag strekken zich, zonder dat Karel hiervoor
volmacht had gekregen, ook uit over de ltaliaansche zaken, welke
eigenlijk alleen Maximiliaan aangaan. Deze was daarover zeer
verstoord. Overigens moet men dit verdrag in de gegeven
omstandigheden een handige en bekwame zet van Chièvres noemen,
want de Fransche koning keert met leege handen huiswaarts; het
spreekt immers van zelf, dat een huwelijksplan van een volwassen
knaap met een pasgeboren kind niet ernstig kan genomen worden.
Aan Nederlandsche zijde is men dan ook overtuigd, dat dit verdrag
slechts van tijdelijke waarde is. Karel laat derhalve de
onderhandelingen met Engeland voortzetten, warm gesteund door
Maximiliaan, wat leidt tot een verdrag tusschen den Keizer, den Paus,
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Karel V en Hendrik VIII, waarbij ze elkaar wederzijdschen bijstand
beloven tegen iedereen, die een hunner aanvalt (29 October 1516).
Maar weer is het Italië, dat Maximiliaan het roer doet wenden.
Moeilijkheden tusschen hem en Frans I, in verband met Venetië,
maken Maximiliaan meer geneigd zich aan te sluiten bij het verdrag
van Noyon. In November beginnen hiervoor de noodige besprekingen,
welke 3 December 1516 leiden tot het verdrag van Brussel.
Maximiliaan onderschrijft daarmee het verdrag van Noyon en gaat
tevens een wapenstilstand aan van achttien maanden met de
Venetianen. Afgesproken wordt dat de Keizer, Frans I en Karel, op 2
Februari 1517 te Kamerijk zullen bijeenkomen om allerlei hangende
kwesties te regelen. De keizer zou daartoe zelf naar de Nederlanden
komen.
Deze onderhandelingen hebben ongetwijfeld de noodige ongerustheid
gewekt in Engeland en bij de pro-Engelsche partij.
Vanuit Engeland wil men den zeer anti-Franschen kardinaal Sion (den
Zwitser Mattheus Schinner) naar Maximiliaan zenden, om dezen van
overijlde stappen af te houden. Een dergelijk bezoek kon den
Franschen en hun handlangers zeker niet aangenaam zijn. Vandaar, dat
de Engelsche gezant Hendrik VIII waarschuwt Sion niet over Calais naar
Brugge te laten reizen, maar hem rechtstreeks naar Bergen op Zoom
over te brengen en heer Jan aldaar te verwittigen van zijn komst.801
Op 16 November arriveert de kardinaal "gewapend" met 7000 gouden
nobelen te Bergen op Zoom802 en reist onmiddellijk door naar het
kasteel Heeswijk (een bezit van Maximiliaan van Zevenbergen, een
neef van heer Jan). Van daar gaat hij zonder tijd te verliezen naar
Genappes, een kasteel van den hertog van Kleef. Eenmaal daar
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aangekomen, doet deze hem, begeleid door 200 ruiters, naar den
keizer reizen.803 Het was allemaal zeer in het geheim gebeurd, maar
toch komt het uit, waarop Chièvres duidelijk zijn ongenoegen laat
blijken. Hij spreekt er den Engelschen gezant Spinelly over aan, die
ontkent er iets van te weten en belooft een boodschap naar Bergen op
Zoom te zenden om nadere inlichtingen te verkrijgen. Hij meent
hiermee zijn plicht te hebben gedaan tegenover zijn regeering en er
den kardinaal eenig genoegen mee te verschaffen.804 Inderdaad
schijnen de gezanten geheel buiten de uitvoering van het plan te zijn
gelaten, want enkele dagen tevoren veinsde zelfs heer Jan tegenover
Tunstal zijn verbazing over de aankomst van Sion. Margaretha805 en
Bergen wisten echter des te beter.
Maximiliaan vindt deze nieuwe route zoo vertrouwd, dat hij wenscht,
dat de ambassadeurs van Hendrik voor de onderhandelingen, welke op
2 Februari officieel moeten beginnen, hun reis over Bergen op Zoom
zullen nemen en daar blijven, tot ze orders van hem krijgen om naar
Antwerpen te komen, wanneer hij zich daar zal bevinden.
Maximiliaan wil vooral niet, dat zij eerst Karel ontmoeten.806 Het
wantrouwen is trouwens wederkeerig en strekt zich ook uit tot 's
keizers vrienden. Wanneer Bergen den heraut Toison d'Or met een
opdracht naar Margaretha heeft gezonden, roept de koning heer Jan
reeds den anderen morgen hierover ter verantwoording. Chièvres en
de Kanselier hadden dit overgebracht.807 Deze waren ook erg gebeten
op Hesdin, den Nederlandschen vertegenwoordiger bij Hendrik VIII en
Louis Maroton, een van 's keizers secretarissen, beide vrienden van
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Bergen.808 Juist door deze geestverwanten bezat Bergen op de
sleutelposities een invloed, groot genoeg, om zijn tegenstanders niet
onverschillig te laten.
De nauwe relaties van Bergen met den Engelschen koning komen dat
zelfde jaar verder tot uiting bij gelegenheid van de vergadering van het
Gulden Vlies, dat 25 October 1516 te Brussel bijeenkomt om nieuwe
ridders te kiezen. Deze zitting had eigenlijk al den 8en Juni moeten
plaats hebben en daarom wijst Hendrik reeds den 19en Mei Jan van
Bergen aan als zijn vertegenwoordiger.809 Onder de nieuw gekozen
ridders mogen we de Montigny, de Sanzelles, van Beveren, Jan van
Wassenaar en Maximiliaan van Zevenbergen beschouwen als
medestanders van heer Jan, vooral wat betreft de diplomatieke
verhouding met Engeland.
Maximiliaan van Zevenbergen, een neef van heer Jan, is waarschijnlijk
meer dan diens zonen, de bekwame voortzetter van zijn politieken
invloed en gedachte. En dat is van beteekenis, nu bij heer Jan van
Bergen zich de eerste teekenen van den naderenden ouderdom
beginnen te vertoonen. In Augustus 1516 kan hij niet loopen van de
jicht.810
Met Margaretha staat Bergen in deze maanden op gespannen voet. De
oorzaak hiervan is het bevel van Karel V aan den gezant van Aragon de
la Nuca het hof te verlaten (December 1516). Deze verwijdering
geschiedde op verzoek van Margaretha. Hierop probeert van Bergen
dit geschil bij te leggen. Hij boekt hiermee geen succes, integendeel,
Margaretha neemt deze poging, mede naar aanleiding van allerlei
ongegronde geruchten, zelfs kwalijk op en volhardt voorloopig in haar
onvriendelijke houding ten opzichte van Bergen. De kwaadspreker in

808
809
810

271
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deze kwestie moet de gouverneur van Bresse (Laurent de Gorrevod)
zijn geweest, die den laatsten tijd bijna niemand meer de gelegenheid
gaf met Madame over eenig onderwerp van belang te spreken.811
Toenadering tusschen Chièvres en Bergen
Maximiliaan bericht 7 Januari 1517 aan Margaretha, dat hij den
anderen dag naar Brussel komt.812 Onder zijn gevolg bevindt zich
kardinaal Sion. Bergen verblijft te Bergen op Zoom813 en houdt zich met
opzet op den achtergrond. Wel ontvangt hij allerlei inlichtingen, maar
voorzichtig als altijd, vreest hij te worden misleid, "met de bedoeling,
anderen op een dwaalspoor te brengen."814
De afzijdigheid van Bergen trekt natuurlijk de aandacht. Reeds 26
Januari is hem bevolen naar het hof te komen, maar hij stelt de reis
iederen keer uit. Hij wil het juiste oogenblik afwachten, om te zien
welke wending de zaken zullen nemen, al is hij vast overtuigd, dat de
keizer genoodzaakt zal zijn een overeenkomst met de Franschen aan te
gaan.815 Pas den 4en Maart blijkt Bergen aan het hof te vertoeven.816
Hij verneemt daar, dat de Franschen te Kamerijk overdreven eischen
hebben gesteld, doch dat binnen enkele dagen de onderhandelingen
een goed einde zullen vinden. Onder de hooge bescherming van den H.
Stoel komt enkele dagen later te Kamerijk817 het verdrag tot stand, dat
als een nieuwe H. Liga mag worden beschouwd (11 Maart 1517). De
deelnemende partijen garandeeren hierbij elkaars staten en beloven
hun buiten- en binnenlandsche vijanden niet te zullen steunen.
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Brewer, Il, nr. 2672 en 2767.
Brewer, Il, nr. 2756.
Id., id., nr. 2829.
Id., id., nr. 2795. J. v. Bergen aan Spinelly, 18 Jan, 1517.
Id., id., nr. 2829 en 2850.
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Niettegenstaande al de fraaie woorden was de heimelijke bedoeling
van dit verdrag geen andere, dan een verdeeling van Noord-Italië te
bewerkstelligen. Voor Karel en Maximiliaan was het erg gunstig; men
staat thans tegenover den rivaal Frans I in volkomen evenwicht.
De keizer vertoeft daarna langdurig te Antwerpen, 818 bezoekt ook
Bergen op Zoom819 en Zeeland en voert klaarblijkelijk besprekingen
met de Engelsche gezanten, die door Bergen goed worden onthaald.820
Hoe de stemming van Chièvres ten opzichte van Engeland is, komt
duidelijk uit, als hij tegenover Margaretha en Bergen zich laat ontvallen,
"dat hij hoopt binnen zes maanden even hoog in de gunst te staan bij
Hendrik VIII als zij, die zich tot de goed-Engelschgezinden rekenen."821
Deze uitlating getuigt niet bepaald van politieke zekerheid en kracht.
Zij schijnt dan ook voor Bergen een aansporing te zijn geweest om
voortdurend zijn connecties met de Engelsche gezanten zorgvuldig te
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Kreiten. Der Briefwechsel Kaiser Maximilians. I. p. 127.
Als voor en S.R. B.o.Zoom 1517/18 fol. 84 recto:
"Opten XXIIII en dach der selver maent (April) gesconken onser genadichsten Heer de
Keyser een stuck Rinswijns groot sijnde twee amen 22 screnen.
Opten XXVen dach der selver maent geschoncken den merckgraeve van
Brandeborch 24 gelten. Opren selven dach geschoncken den neeve van den
voerscreven
mercgreeve.
Op ommeganckdag: geschoncken den greeve van Nassouwen met meer
anderen Heeren een maeltijt."
S.R. 1517/18, fol. 161 verso "In de eerste weke van Meye betaelt meester
Romboute busschietere, ten bevele als voer van dat hij de bussen opte scepen
van Antwerpen ende op te baergien voer den keyser om in Zeelant te varene
toegemaect hadde, daer voere hij onledich was 2 dagen, sdaechs 15 den. fac.
2 scell. 6 den" zijn cnape 1½ dach, sdaechs 9 den. fac. 13½ den" videlicet
tsamen ... 3 scell, 7½ den."
820
Brewer, Il, nr. 2755.
821
Brewer, II, nr. 2992 (6 Maart 1517).
819
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onderhouden, vooral waar hij in de verhouding tot Gelder en Navarre
twee kwade posten ziet voor Karels rijk. 822
Bovendien moet de Fransche koning het plan hebben gehad Doornik
bij verrassing te heroveren.823 Deze onderneming is niet doorgegaan en
het schijnt, dat de invloed van Chièvres dit heeft voorkomen.824 Deze
gebruikt dit voorval om te doen uitkomen, dat hij niet zoo
Franschgezind is als men zegt, wendt voor, dat de Engelsche koning
tegen hem opgezet is en geeft Bergen te kennen, “te vertrouwen
binnenkort bij den Engelschen koning in even goede gunst te staan als
hij."
Wel zijn Chièvres en de Kanselier erg naijverig op hun autoriteit, tot op
het jaloersche af, maar met Bergen staat de eerste in den zomer van
1517 zeker niet op slechten voet.825 Zelfs met Margaretha wordt
Chièvres' omgang vertrouwelijk en vriendschappelijk.826 Maar deze
persoonlijke terugtocht en vriendschap zijn voor zijn tegenstanders
niet zonder gevaar. De gezanten berichten niet voor niets, dat de
autoriteit van Chièvres en den Kanselier is gegroeid.827
Chièvres uiterlijke houding is trouwens begrijpelijk. Binnenkort zal
Karel naar Spanje vertrekken. Omdat de reis over zee zal geschieden, is
822
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Id., id., nr. 3032. Er zijn dan weer moeilijkheden met Gelre, welke Bergen niet
direct raken, ofschoon de stad er wel belangstelling voor heeft, zie
S.R. B.o.Zoom 1517/18, fol. 171 verso: “Opten IXen dach van Augusto
gesonden van der stadt weeghen Jan Diericxzone cooman te peerde nae
sHertogenbossche ende in dat quartier om te vernemen nae de Gelderssche
waer die waren, want zij op dien tijt int velt lagen, daer om hij uut was 2
dagen, ende daer voer hem geordineert werdt sdaechs 3 scell, fac. 6 scell."
Brewer, Il, nrs. 3068 en 3088.
Id., id., nr. 3210 (7 Mei 1517), voor dit en volgende. Chièvres wilde Doornik
niet in handen der Franschen zien, zie t.a.p .. nr. 3672.
Id., id., nr. 3537 (29 Juli 1517). In Aug. zelfs op goeden voet, t.a.p" nr. 3646.
Id., id., nr. 3343 (7 Juni 1517). Zij speelde tric-trac met hem.
Id., id., nr. 3210.
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het daarom al wenschelijk, voor alle eventualiteiten op goeden voet te
staan met Engeland, dat een aanzienlijk bedrag heeft geleend om den
overtocht te bekostigen.828 Bovendien zal hij wel hebben bemerkt, dat
tijdens zijn verblijf in de Nederlanden 's keizers gesprekken met Karel
niet zonder invloed zijn gebleven op den jongen vorst, die van dan af
de Habsburgsche belangen in grooter verband is gaan zien, 829 al was
Karel te vast in zijn vriendschap om Chièvres en den Kanselier te laten
schieten.830 En voor wat den binnenlandschen toestand betreft: de
meeste groote heeren, ook Chièvres en Ie Sauvage, maken zich gereed
mee af te reizen naar Spanje, waar een nieuw en beter terrein van
goedbetaalde eereposten was uit te buiten dan in de Nederlanden.831
Achterblijvende figuren als Margaretha en Bergen, hun meeningen en
hun aanhangers moet men dus wel ontzien in het belang van Karels rijk.
In 1516, wanneer de vraag ter sprake komt, wie tijdens Karels
afwezigheid de regeering der Nederlanden zal leiden, overwegen Karel
en zijn kabinet ernstig het voorstel van Adriaan van Utrecht om den
infant don Ferdinand daarmee te belasten onder leiding van
Margaretha en Bergen.832 Karel is hiertoe niet overgegaan, maar wel
komt vast te staan, dat Margaretha meer macht zal krijgen als den
laatsten tijd het geval was.
Voor zijn vertrek naar Spanje benoemt Karel een nieuwen Geheimen
Raad, waarvan behalve de Vliesridders, onder wie Jan van Bergen en
Maximiliaan van Zevenbergen, ook verschillende deskundigen worden
benoemd met name den bastaard mr. Dismas van Bergen, heer van
Waterdijk, raad en rekwestmeester. Evenals de Vliesridders krijgt Margaretha zitting in den Geheimen Raad, verder wordt zij de bewaarster
828
829
830
831
832

275
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van Karels geheimzegel, waarmee betrekkelijk veel macht gepaard
gaat. De nieuwe situatie, waarbij Margaretha de titel regentes of
Gouvernante nog wordt onthouden, lijkt heel veel op die, welke in
1507 door Maximiliaan was in het leven geroepen, met dit belangrijk
verschil, dat Hendrik van Nassau benoemd wordt tot kapitein-generaal
van de gendarmerie der Nederlanden.833 Dit zelfstandig opperbevel is
in de gegeven omstandigheden zeer opvallend. Want ook Nassau was
den laatsten tijd zeer anti-Fransch geworden.834
Den 7en September 1517 vertrekt de koning naar Spanje, vergezeld
door vele Nederlandsche edelen, onder wie jonker Philips van
Bergen.835
Bergen onder verdenking
Indien Bergen nog over denzelfden invloed op Margaretha beschikte
als vroeger, zou zijn directe invloed op de staatszaken door dit vertrek
weinig in beteekenis zijn gestegen. Terwijl zij beiden voor het vertrek
van Chièvres naar Spanje met dezen op goeden voet stonden, blijkt er
echter in Maart 1518 een verwijdering te bestaan tusschen
Margaretha en Bergen.836 Hierover komen we pas iets meer te weten
na de aankomst uit Spanje van don Ferdinand in de Nederlanden (18
833
834
835
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Henne. Il._p. 198 e.v.
Id., id., p. 244 e.v.
Henne, II, p. 207 en S.R. B.o.Zoom, 1517/18, fol. 18 recto:
"Ten bevele oic als voer geleent mijnen heer van Waelheyn, overmidts de
groote costen, die hij doen moeste als hij metten coninck nae Spaengien
reysde ende geloeft heeft te betalen der stadt als hij weder uuyt Spaengien
gecomen zal zijn, nae uuytwisen zijnder obligacien, de somme van 50 pond."
fol. 175 verso: "Clause van der Zijpe bode in den Rade van Brabant, van dat hij
den VIIIen dach Octobris deser rekeningen brochte zekere beslotene brieven
inhoudende hoe dat ons coninck met behoude ende gesontheyt in Spaengien
aengecomen was, betaelt bi] bevele als voer de somme van 5 scell.
Brewer, Il, nr. 4044.
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Mei), die vergezeld blijkt van den grootmeester van het huis des
konings Ferry de Croy en den heer van Sempy (ook een de Croy).837
Met zijn tante Margaretha bezoekt don Ferdinand verschillende steden
en verblijft eind Juni te Gent. Op den 30sten Juni verschijnt daar voor
een bijeenkomst van Vliesridders en de voornaamste leden van den
Geheimen Raad Jan van Bergen, vergezeld van verscheidene van zijn
familieleden en vrienden. Hij beklaagt zich door het hoofd en
souverein der Orde te worden verdacht van ontrouw.
Volgens een rapport van Ferry de Croy heeft Karel zijn broer zeer
ernstig op het hart gedrukt den heer van Bergen en de zijnen te
wantrouwen en zich wel te wachten hun adviezen te volgen. "Deze
verdachtmakingen", zegt van Bergen, "zijn den koning ingeblazen door
mijn vijanden, die ongelukkig genoeg zijn volle vertrouwen genieten;
deze stellen zonder reden al mijn daden verkeerd voor en beschouwen
mijn belangrijkste diensten als schadelijk voor het land. Eveneens heeft
men mij beschuldigd met den keizer en Madame betrekkingen te
hebben onderhouden, welke ten nadeele strekten van 's Konings
belangen, met name zou ik hen aangespoord hebben tot den oorlog
tegen den hertog van Gelre.838 Men gaat ten slotte zelfs zoo ver, mij toe
te schrijven middelen te hebben beraamd, door geheime praktijken
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Henne, II, p. 225.
Dit moet uit den kring van Chièvres komen. Heeft hij de vriend schap met
Margaretha misbruikt om achter hun geheimen te komen? In een gesprek met
den Engelschen gezant zegt hij. dat van Bergen meer naar oorlog neigt dan
naar vrede, waarop de gezant Chièvres er aan herinnert, dat hij kort te voren
een betere meening over Bergen had en hem vraagt: waarom hij nu over van
Bergen te klagen heeft? Het antwoord is, dat Bergen hem aan den draai hield
inzake het huwelijk van diens zoon met zijn nicht. De gezant verzoekt den
koning deze verbintenis mede te helpen tot stand brengen, het zou een
middel zijn om Chièvres te winnen. Brewer, II, nr. 4244.
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Brabant te hebben overgehaald hun toestemming aan het heffen eener
bede te onthouden."
De vergadering vindt zijn rechtvaardiging "voldoende gefundeerd",
maar zij maakt de tegenwerping, dat de koning zich niet in zulke
ongunstige termen heeft uitgelaten als hij meent, en vervolgens, dat
het geoorloofd is dit betoog tot den vorst zelf te richten.839 Margaretha
en Ferdinand beloven zijn klachten te steunen en er is alle reden om te
veronderstellen, dat het antwoord van Karel zoowel aan Bergen als
Margaretha voldoening heeft geschonken, waardoor de goede
verstandhouding tusschen beiden is verbeterd.
Het trekt nl. de aandacht, dat 24 Juli 1518 Margaretha weer
bevoegdheid krijgt stukken te teekenen en benoemingen te doen,
waarover ze te voren met den Geheimen Raad overleg moest plegen.
In de volgende maanden verkrijgt ze opnieuw een overwegenden
invloed in het bestuur der Nederlanden, slechts den titel van
Gouvernante ontbreekt haar nog.840
Ten opzichte van Bergen blijkt het (de verdenking van ontrouw) uit
verschillende feiten. Zoo moet in Mei 1518 Chièvres reeds aan Karel
hebben voorgesteld Bergen naar Duitschland te zenden, omdat het in
verband met den leeftijd van Maximiliaan wenschelijk werd een
Roomsch koning te kiezen en Karel wenschte eenmaal keizer te zijn.
Chièvres en zijn medestanders vreesden den overdreven ijver van de
Franschen om hun koning keizer te doen worden zoozeer, dat ze zelfs
voorstellen Bergen plein pouvoir te geven om Karels kansen te behartigen.841 Een maand later is het de keizer zelf, die Maximiliaan van
839
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Reiffenbergh, Histoire de la Toison d'Or, p. 340-341.
Henne, IJ, p. 228 en officieele stukken dd. 3 Oct. 1518 en
v. d.Bergh. Correspondance. II, p. 140. Kort te voren, nl. 7Juni 1518, overleed
de kanselier Jean Ie Sauvage, een persoonlijk vijand van Margaretha. Dit is
waarschijnlijk ook wel van invloed geweest.
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Zevenbergen bij zich ontbiedt om hem met de Zwitsers te laten
onderhandelen, 842 eveneens in verband met de keizerkeuze, want het
was van het grootste belang, dat deze bij dit groote tournooi afzijdig
bleven. Later noemt men dat "het geheim der geheimen" in de
verhouding tot Frankrijk.843 De invloed der Bergens stijgt dus. Met
Margaretha is de vriendschap weer zeer hecht. In Augustus vertoeft
heer Jan in gezelschap van don Ferdinand en Vrouwe Margaretha in
Den Haag en op hun terugreis verblijven ze 17 September te Bergen op
Zoom.844
Engeland gaat met Frankrijk samen
Eenheid onder de Bourgondische leidende figuren is trouwens
gewenscht. Frans I had te veel last van de Engelsche subsidies aan het
keizerlijk leger, dat in Italië opereerde, om niet ten koste van groote
financieele offers de vijandige gezindheid van Engeland ten opzichte
van Frankrijk uit te willen schakelen.845 Hij begint daarom besprekingen
842
843
844

845

279

Id .. id., nr. 4244.
Brewer, III, p. XI.
S.R .. B.o.Zoom, 1518/19, fol. 50 recto:
"Jan Simons zoen bode ghesonden aan minen Heere van Barghen met
beslotenen brieven in den Haghe ende was huyt 6 dagen. Opeen XXIII ten
Augusti ghesonden meester Jacop van Teilingen in den Haghe aen Vrouwe
Margrieten, don Farnande ende andere he.eren van den financien om te
soliciteren de penninghen, die de stat noch rachter was van dat sij hadden
den tol van IJrsyckerort alsoe de cedulle van Cornelis van den Meera int
langhe verclart, tsamen betaelt voor hem ende allen anderen oncosten daer
ghedaen 7 pond 9 scell. 6 den."
fol. 45 recto:
"Opten XVllen Septembris ghesconcken don Farnando ende Vrouwe
Margrieten, die ale doen waren te Barghen, ghesconken vor hem beyden 3½
amen Rins wins ende drie screnen, dancre voor 11 Rins ghulden valet 9 pond 8
scell. 3 den."
Voor dit en het volgende. Henne, II. p. 229 e.v.
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zgn. om tot een verbond te komen tegen de Turken, wat de keizer en
Karel tevergeefs pogen te verhinderen. Daarna willen ze probeeren uit
deze onderhandelingen op een of andere manier profijt te trekken en
zenden daartoe in Juli 1518 Jean Ie Sauch naar Engeland.846 Zijn
allereerste taak is alles te doen om Hendrik aan zijn verbond met Karel
te doen vasthouden en als dat niet lukt aan de teruggave van Doornik
aan Frankrijk, welke inmiddels ter sprake is gekomen, garanties ten
gunste der Nederlanden te verbinden. Nog veel meer moest hij vragen
om althans iets te bereiken. Op 4 October sluiten Frankrijk en Engeland
het verdrag van Londen, dat ook het huwelijk van Maria, de dochter
van Hendrik, met den dauphin in het vooruitzicht stelt. Dit verdrag
maakt een zeer ongunstigen indruk in de Nederlanden, zóó ongunstig,
dat Hendrik VIII het noodig vindt een specialen gezant naar Brussel te
zenden ter verklaring van zijn gedrag.847 En als Karel besluit toch maar
dit verdrag te teekenen, weigert zelfs de aangewezen gezant zich
hiermee te belasten, terwijl de Engelsche koning al het mogelijke doet
om de goede verstandhouding te bewaren.848
Om uit de moeilijkheden te geraken, geeft Karel midden November
den heeren van Bergen en de la Roche bevel zich voor te bereiden voor
een gezantschap naar Engeland, met als taak niet alleen te werken
voor aansluiting bij het verdrag, maar tevens om te onderzoeken, welk
vertrouwen zij kunnen stellen in Hendrik. De Engelsche gezant Spinelly
beveelt hun pogingen sterk aan bij Hendrik, hij hoopt dat Bergen met
Kerstmis in Engeland zal zijn.
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Chièvres doet vriendelijk t.o. Engeland, zie Breuer, II. nrs. 4384 en 4385. Le
Sauch is een favoriet van den keizer, zie Brewer, III, p. XXXIX.
Le Glay. Anal. hist., 194.
Brewer, II, nrs. 4588, 4590 en 4629, voor dit en volg.
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Vanwege zijn leeftijd en een lichamelijk ongemak moet van Bergen
echter de opdracht afwijzen. De graaf van Hoorne is in zijn plaats
gegaan en ratificeert 14 Januari 1519 het verdrag tegen de Turken.
Maar men wil in Engeland de relaties blijkbaar nauwer aanhalen.
Vandaar dat de Engelsche koning849 zoo wel als Karel met Chièvres850
sterk aandringen, dat Bergen naar Engeland zal gaan. Zij bieden
Hendrik hun verontschuldigingen aan, dat Bergen niet komt en deze
zelf zit met het geval erg verlegen.851 Al is zijn wil goed, de rheumatiek
in zijn been staat hem zelfs niet toe zich behoorlijk te bewegen, hoe
kan hij dan naar Engeland gaan? De Engelsche gezant betreurt dit zeer,
want zijn hoop was, dat Bergen "door zijn openhartig optreden een
volmaakte vriendschap tusschen de twee vorsten zou vestigen."852
Schriftelijk doet Bergen alles om de goede verstandhouding te
bevorderen en het optreden van den graaf van Hoorne te vergemakkelijken. Er blijkt een zeer goede verstandhouding te bestaan
tusschen het Engelsche hof en Bergen, want tusschendoor schrijft hij
nog een briefje aan Wolsey in het belang van Jo Hewster, den
gouverneur der Engelsche kooplieden te Bergen op Zoom, die
valschelijk is beschuldigd, dat hij de tollenaars van Brabant gemachtigd
heeft den tol op de Honte te laten heffen van Engelsche onderdanen.853
Krachtig staat hij echter vrijwel tegelijkertijd op het handhaven van
bestaande rechten, als hij weigert aan den gouverneur der Engelsche
kooplieden den Engelschman Nicolaas Ferry uit te leveren, omdat de
privilegies van Bergen op Zoom verbieden een gevangene uit te
849
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Brewer, III, nr. 50, 84.
Brewer, II. nr. 4658, dd. 17 Dec. 1518 en III. nr. 116.
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leveren, die bereid is ter plaatse een gerechtelijk onderzoek te
ondergaan. Wolsey's ingezonden klachten kunnen best te Bergen op
Zoom worden berecht, schrijft Bergen. Tevens verzoekt hij dezen te
zorgen, dat de schuld, welke een bepaalde Engelschman heeft aan een
Spanjaard, waarvoor de koning uitstel had verleend, spoedig voldaan
mag worden.854
Van den gunstigen wind, die er waait, maakt de stad, stellig niet
zonder aansporing van den Heer, gebruik om enkele hangende
geschillen met den Engelschen koopman tot oplossing te brengen en
de bestaande voorrechten aan de Engelschen met dezelfde bepalingen
uit te breiden als dit te Antwerpen was geschied. Vooral sommige
methodes van verkoop van Engelsch laken regelt dit tractaat beter (16
Mei 1519).855
Voor de Keizerkeuze
Ondertusschen heeft er een zeer belangrijk feit plaats gehad. Op 12
Januari 1519 overleed keizer Maximiliaan. De Bergsche klokken, die
hem zoo vele malen hadden verwelkomd, luidden hem 21 dagen lang
uit en riepen de bewoners ter uitvaartdienst.856
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Id., id .. nr. 44, dd. 26 Jan. 1519.
T. Jansma, De Priv. aan de Engelsche natie te B.o.Zoom, in Bijdr. en Meded. v. h.
Hist. Gen. Utrecht, L., p. 76. Te voren waren er over den tol op het laken e.a.
goederen moeilijkheden geweest. Zie Smit, Bronnen 1485-1585, l, p. 238, nr. 1,
p. 243, nr. 2. Op 1 Juni 1518 had Antwerpen een verdrag gesloten met de
Engelschen, zie F. Prims, Geschied. v. Antwerpen. VII-2, p. 111, 112.
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S.R. 1518/19 fol. 90 verso:
"Ten bevele van borghemeesters ende scepenen betaelt Mathijs de Clarck, van
dat hij heeft gheluyt over de keyserlijcker majesteit 21 daghen ... 2 pond
ende den coster 10 scell .... videlicet ... 2 pond 10 scell."
De vriendschap tusschen Maximiliaan en van Bergen blijkt hieruit, dat met
de stad, maar de Heer zelf de plechtige Requiem Mis laat doen in dc St.
Geertruikerk, D.R. 1518/19 zegt:
“Voer distribucie van den uuytvaert van der keyserlijcker maiesteit opden
855
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Dit verscheiden gaf aanstonds vele moeilijkheden. Maar de voornaamste hiervan moesten in Duitschland zelf worden overwonnen, in
regelrechten strijd tegen de agenten van Frans I. Hiervoor hadden
zoowel Chièvres als Maximiliaan reeds het jaar te voren een beroep
moeten doen op beide Bergens, wat voorloopig voor deze heeren een
overwinning beteekende. Gelukkig voor Karel beschikt hij
dientengevolge over twee actieve en listige onderhandelaars, die voor
geen moeilijkheden terugdeinzen en door geen teleurstelling worden
ontmoedigd: Maximiliaan van Zevenbergen en Armestorff. De eerste
had de onderhandelingen om Karel de keizerskroon te bezorgen zelfs
voor den dood van Maximiliaan niet geheel afgebroken.857 Reeds 14
Januari hervat hij zijn politieken veldtocht.
De geest van dezen merkwaardigen man komt sterk tot uiting in zijn
brieven. "Indien", schrijft hij Vrouwe Margaretha, "ik en Renner God
hadden gediend, zooals wij het den koning hebben gedaan, mochten
we hopen op een goede plaats in het Paradijs." Van Bergen was
onvermoeibaar, niets ontsnapte hem en geen ontgoocheling bracht
hem van zijn stuk. Hij zag, dat het nu geen tijd was, om, als men iets
wilde bereiken, terug te deinzen voor de bezwaren, wat zou
verhinderen doortastend op te treden.
"Indien sommige dingen niet gedaan worden en spoedig gedaan", zoo
schrijft hij bij een gelegenheid aan Vrouwe Margaretha, "zal die
bastaard van Savoie (een agent van Frans I) ons te pakken nemen met
het gewicht van een volle beurs en het vertoon van een statig gevolg en
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choer in der kercken van Bergen gedaen etc. betaelt 24 scell. 9 den. Brab.
Noch Cornelis Herrentss van 4 tortsen ende ander offerlicht 14 scell. 3 den.
Brab.; noch Franck de Schilder van den wapenen ende schilden metten
kisten ende tortssen etc. te verwenen ende te makenen. 30 scell. Brab.
tsamenhier betaelt 3 pond 9 scell. Brab."
Brewer, III, p. XI voor dit en het volgende. Zie ook verder onder Max. v.
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onder luide aanprijzing van het geloof in den antichrist, zal hij
menigeen het rechtzinnig pad doen verlaten voor het geloof in de
Franschen, want de plaag der hebzucht heerscht hier even erg als
overal elders. "858
Een week daarna geeft hij haar den wenk, dat, indien een duizend
ruiters naar de Liga (hij bedoelt daarmee den Zwabischen bond: een
verbond van kleine rijksstanden tegen de heeren van Würtemburg)
werden gezonden, dit groote veiligheid zou geven aan de keurvorsten
aan den Rijn, die verlangend waren te weten, welke hulp zij zouden
krijgen, indien ze eens door Frans I werden aangevallen. Dit gevaar was
verre van denkbeeldig, niet echter het effect van zoo'n demonstratie
op de gezindheid der keurvorsten.
“lndien", voegt hij er aan toe, "de koning van Frankrijk zou besluiten
over te gaan tot geweld, kon Karel op zijn beurt gebruik maken van de
Liga om zijn verkiezing goedschiks of kwaadschiks te bevorderen,
zooals bij andere gelegenheden is geschied."
Met een klaar begrip voor de verhoudingen, welke men in het oog
moest houden en hetgeen gepast was bij deze kiesche onderhandelingen, doch even stout van plan vrijpostig daarmee te breken,
licht van Bergen Margaretha in: “Zij, die naar de keurvorsten, in het
bijzonder de kerkelijke, afgevaardigd worden, 859 moeten in geen geval
vasthouden aan de afspraken en beloften door hen aan den laatsten
keizer gegeven. Deze vogels zijn op die manier niet te vangen, want de
verkiezing is vrij. Integendeel, zij moesten zeggen, dat zij vertrouwen,
dat de heeren keurvorsten zich de regelingen op den laatsten Rijksdag
gemaakt zullen herinneren en hun goede bedoelingen zullen
overdragen op den katholieken koning, die zonder twijfel zijn woord zal
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Le Glay, Négoc. diplom., ll. 187, 1-99, 220, 2-40, 266, 283 etc..
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houden. Maar in geen geval moet eenige poging aangewend worden
om geschreven beloften van de keurvorsten los te maken, want zij
wenschen, dat men algemeen gelooft, dat zij in het geheel niet
gebonden zijn in hun keuze."
Het mag betwijfeld worden of vier eeuwen van harde
verkiezingspraktijk veel hebben gewijzigd aan de inzichten of
methoden, welke Bergen op dit gebied had. “Geld (zegt hij) moet
verkregen worden van de Welzers (de Rothschilds van de M.E.), baar
geld is goud waard op den Rijksdag." – “In deze zaak van het
keizerschap moeten we niet op eenig vastgesteld bedrag afpingelen.
Nieuwe geldelijke voorschotten zullen voortdurend opgevraagd moeten
worden, zoolang die duivels van Franschen geld in alle richtingen
uitstrooien."
Juist van Nederlandsche zijde is het hardst gewerkt om Karel verkozen
te krijgen en het meeste geld gestort. Op 28 Juni 151 is het pleit beslist
ten gunste van Karel. Vrijwel tegelijkertijd herstelt Karel zijn tante
Margaretha geheel in de bevoegdheden, welke ze vroeger had, echter
zonder den titel van regentes.860
Chièvres breekt met Frankrijk
Een maand te voren heeft echter nog een belangrijke gebeurtenis
plaats gegrepen. Ziende, dat Karel de keizerskroon gaat winnen, is het
voor Frans I alsof hij tegenover een kolos staat, welke zijn schaduw
reeds over zijn rijk werpt. Hij probeert daarom dien reus door zijn
beproefde diplomatie aan het wankelen te brengen.861 Als
voorwendsel en aanleiding moet een samenkomst dienen, welke
Boissy, maarschalk van Frankrijk, en Chièvres op 1 Mei 1519 te
Montpellier zouden hebben om verschillende zaken te bespreken.
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Boissy werd echter ernstig ziek, zoodat Chièvres hem op 3 Mei slechts
even bezoeken kon.
Bij beide partijen zat de bedoeling voor het tractaat van Noyon
steviger te fundeeren, hoewel er ook nog andere punten op het
programma stonden. De toon der discussies maakt echter het
voortzetten van de onderhandelingen heel moeilijk en als de
voornaamste onderhandelaar Boissy reeds spoedig sterft, beteekent
dit tevens het afbreken van de conferentie (10 Mei 1519).
Enkele weken later verwijt de Engelsche gezant Spinelly in het bijzijn
van andere hooge personen, aan Chièvres, dat hij te Montpellier
vriendschap met Frankrijk heeft gesloten ten nadeele van zijn vorst.
Woedend interrumpeert hierop de Chièvres den gezant. Hij zweert, dat
de Franschman, die hem dit heeft gezegd leugens debiteerde, zoowel
over deze als over een clausule betreffende Doornik. Hij roept God en
alle leden van den Raad tot getuige, dat nimmer iets dergelijks van hun
kant is gedacht of uitgesproken, maar "het is nu eenmaal de gewoonte
van de Franschen om verdachtmakingen te zaaien en misverstanden te
scheppen tusschen de twee kronen." Hij geeft vervolgens het bewijs,
dat te Montpellier nergens over gesproken kon zijn, wijl hij slechts
tweemaal een onderhoud had gehad met den doodzieken admiraal.
Alleen met den gedeputeerde voor Navarre was gesproken, zonder
resultaat overigens.
"En wat het keizersschap betreft, " zoo verweert zich Chièvres, "ik
geloof niet, dat de koning van Engeland den Franschen koning zal
verkiezen boven mijn meester."
Chièvres bekent verder, indertijd, vóór zijn vertrek uit de Nederlanden
naar Spanje, om den vrede te bewaren met Frankrijk, verschillende
dingen te hebben gedaan, welke hij nu zou weigeren, al strekten ze
dan ook nooit ten nadeele van Engeland. Aan het diner, dat daarna
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plaats heeft, waarschuwt hij de aanzittenden nogmaals voor de
leugens der Franschen.862
Montpellier is hèt beslissende keerpunt in de politiek van Chievres863.
Maar daar blijft het niet bij, het opent tevens den weg naar den
geestelijken val van hem en zijn partijgangers. Zijn tegenstanders
hebben gelijk gekregen.864
Bij deze stemming van Chièvres dreigt er voor Bergen geen gevaar
meer zijn zelfstandigheid beperkt te zien door een familieband met
dezen groote. Integendeel, hij of beter zijn zoon kan er alleen maar bij
winnen. De jonker van Walhain begeert deze bruid echter niet.
Derhalve maakt een andere zoon, jonker Antonius van Grimbergen, in
Januari 1520 zijn verloving bekend met de nicht van de Chièvres. Het
huwelijk laat echter nog geruimen tijd op zich wachten.865
Karel wint Engeland
Karel V en Frans I staan na de verkiezing van den eerste tot keizer als
rivalen tegenover elkaar. Om sterker te staan pogen ze hun positie te
verbeteren door verbonden, waarvoor eigenlijk alleen Hendrik VIII in
aanmerking komt. In het laatste tractaat van Londen was
overeengekomen, dat Frans I en Hendrik een ontmoeting zouden
hebben. Na de breuk van Montpellier komt deze afspraak Frans I
buitengewoon van pas en hij zendt aanstonds zijn voornaamsten
raadsman, den heer van Bonnivet, naar Engeland om tot uitvoering
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Brewer III, nr. 312, dd. 16 Juni 1519. Zie ook Le Glay. Négoc. diplorn II. 450.
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van deze afspraak te komen.866 Op 26 Maart 1520 legt men dit
onderhoud in een overeenkomst vast. Karel heeft ondertusschcn den
ijdelen en ornkoopbaren Engelschen kanselier Wolsey weten te
winnen door jaargelden en het uitzicht op de pauselijke tiara,
waardoor Karel zekerheid verkrijgt, dat zijn bezoek aan Hendrik op de
reis van Spanje naar de Nederlanden in ieder geval zou voorafgaan aan
de ontmoeting van Hendrik met Frans.
Ter voorbereiding van dit bezoek van Karel aan Engeland, krijgen Jan,
heer van Bergen, Laurent de Gorrevod, baron van Montanesy en
Mariac, gouverneur van Bresse, Gerard de Pleine, rekwestmeester,
Philip Haneton, audiencier, Jean Ie Sauch, secretaris, Bernard, bisschop
van Elna, de opdracht hiervoor de noodige voorbereidingen te
treffen.867
In hun instructie dringt de keizer aan op een ontmoeting op Wight, als
het niet anders kan desnoods te Hampton, maar in géén geval te Calais.
Besprekingen voor tekstverbetering of regelingen van vroegere
tractaten behooren niet tot hun taak, wel mogen ze van alles
bespreken wat die oude tractaten betreft. Verder moeten ze zien te
verkrijgen, dat de koning uitdrukkelijk het bezit erkent, door Karel bij
zijn keuze tot keizer en als opvolger in het huis Oostenrijk verworven.
Alvorens de Nederlanden te verlaten dienen ze Vrouwe Margaretha en
den Geheimen Raad te raadplegen over al datgene, wat de
vriendschap met Engeland zal kunnen bevorderen. Margaretha kan
met den Raad hiervoor de instructies opstellen, welke zij noodzakelijk
acht. Het is het beste daar zelfs niet te lang mee te wachten.
Bovendien is het de taak der gezanten te achterhalen of Hendrik
genegen is een nieuw verbond tegen de ongeloovigen te sluiten, in
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welk geval Karel bericht zal laten, wat hij den besten vorm voor zulk
een tractaat acht.868
Ernstige ziekte maakt ook thans weer de afreis van den heer van
Bergen onmogelijk, 869 en gezien de aanhoudende briefwisseling
hierover, verdroot dit zoowel Jan als den Engelschen koning en zijn
gezanten zeer.870 De Bourgondische regeering rekent er echter op, dat
Bergen tóch de ambassade zal leiden en wacht zijn beterschap af.871
Tevergeefs echter, in April moet de heer de la Roche zijn taak
overnemen.872
Diens eerste brief aan Chièvres geeft al aan, dat het een fout is
geweest zoolang op de beterschap van Bergen te wachten. Immers
deze alleen bezat aanvankelijk de noodige volmacht om alles
betreffende de ontmoeting der beide vorsten vast te leggen en met de
Engelschen over den intercursus definitiever te kunnen spreken. De
macht der andere heeren was beperkt. Wel waren zij heel goed door
den koning ontvangen, die vol belangstelling kennis nam van de ziekte
van Bergen en daarover zijn spijt uitdrukte, "omdat hij hem een goed
dienaar van Karel weet." Nadat zij Chièvres in 's konings gunst hadden
aanbevolen, zei Hendrik: "God zegene hem." Vervolgens roemde de
koning Chièvres als een goed dienaar, prees zijn deugden en voorzichtigheid, "hoewel hij in het verleden zijn (is Chièvres) verstand niet altijd
op prijs had gesteld en hem niet hoogachtte."Sedert hij echter de
doeleinden weet, waarnaar hij streeft, "bemin en acht ik hem uit
geheel mijn hart."873 Er is wel wat veranderd!
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Wolsey echter spint andere draden dan zijn meester, hij suggereert wel wetende, dat Chièvres in Spanje niet meer hoeft terug te keeren874
en in Duitschland evenmin gezien is875 - dat het zeer
aanbevelenswaardig zou zijn dezen tot gouverneur der Nederlanden te
benoemen en Margaretha te belasten met het regentschap in
Spanje!876
De Heer de la Roche brengt reeds den 11en April een afspraak tot
stand. Voor eind Mei zou Karel den Engelschen koning bezoeken,
tevens wordt de intercursus van 1496 vernieuwd, hoewel Wolsey
wenschte, dat de nadeelige intercursus van 1506 werd geldig verklaard.
De bepalingen van 1516 betreffende den Brabantschen en
Zeeuwschen tol blijven eveneens van kracht. In verband met dit
verdrag is hetzelfde jaar ook nog de handelsbelemmering opgeruimd
van het voor de tweede maal betalen van den lakentol, nadat deze
reeds te Antwerpen, Middelburg of Bergen op Zoom was voldaan en
waarover te voren ook al verschillende moeilijkheden waren gerezen
(1520, October). Den looptijd van het verdrag bepalen de
onderhandelaars op 5 jaar. Zoo de partijen ondertusschen geen
nieuwe afspraken maken, wordt het automatisch weer met 5 jaar
verlengd.877
De ontmoeting van Karel en Hendrik vindt daarop 26 Mei plaats te
Dover. Hoewel kort, was het bezoek toch voldoende om den
Engelschen koning te bevestigen in zijn goede gevoelens en zijn
omgeving te winnen.
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Enkele dagen later heeft de beroemde ontmoeting plaats van Hendrik
en Frans I op het Gouden Lakenveld.878 Het verdrag, dat beide vorsten
hier sluiten, voegt niets bijzonders toe aan dat van Londen: Hendrik
volstaat met de mededeeling, dat hij neutraal zal blijven in den strijd,
die tusschen Karel en Frans onvermijdelijk schijnt (7 Juni 1520).
Ruim een maand later ontvangt Karel zijn oom Hendrik te Grevelingen,
waar hij den Engelschen koning definitief tot zijn politiek weet over te
halen. Zij besluiten de eerste twee jaar geen nieuw verbond met den
koning der Franschen aan te gaan. Voor den afloop van dien termijn
zouden te Calais nieuwe onderhandelingen beginnen.
Sedertdien is Karel zeker van Engeland. Hij kan dien steun best
gebruiken. Immers het is niet alleen roerig in Spanje en Duitschland,
maar ook de stemming in de Nederlanden is slecht. In zijn naaste
omgeving blijven zelfs de conflicten niet uit. In September is hij bijv.
getuige van een hevigen twist tusschen Margaretha en Chièvres, die
elkaar verwaarloozing van 's konings zaken verwijten.879 Karel zelf
houdt zijn eigen meening wijselijk voor zich, maar alvorens naar
Duitschland te reizen voor zijn kroning, stelt hij Margaretha met
woorden van overvloedigen dank voor de leiding der bestuurszaken,
waarvan zij zich gedurende zijn afwezigheid zoo grootsch en deugdelijk
gekweten heeft, opnieuw aan tot Regentes en Gouvernante der
Nederlanden (19 October 1520).880 Tevens wordt een nieuwe Geheime
Raad geïnstalleerd, welke slechts een raadgevend karakter heeft.
Behalve de prinsen van den bloede en de ridders van het Gulden Vlies
worden ook de bisschop van Luik, die reeds na het verdrag van 1518
was toegelaten en de bisschop van Utrecht (de vroegere admiraal
Philips van Bourgondië) opgenomen in dezen Raad. Naast deze
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edellieden benoemt de keizer ook nog een heele reeks gewone leden,
ambtenaren eigenlijk. Margaretha heeft daarmee de volledige
bestuursmacht verworven. Thans komt Hendrik van Nassau ook als
hoofd en kapitein-generaal der gendarmerie onder haar bevelen.
Daarna vindt de afreis plaats naar Aken. Omdat in Aken de pest had
geheerscht, 881 waren de keurvorsten aanvankelijk wat huiverig om in
deze stad te vertoeven. Daarom zendt Karel den heer van Zevenbergen
naar de keurvorsten om hen te bewegen in ieder geval naar Aken te
komen en niet toe te geven aan de strooming de kroning te Keulen te
doen plaats hebben.882 Op 12 October blijkt Karel uit Antwerpen te zijn
vertrokken en don Ferdinand Bergen op Zoom (heel treffend) te
hebben verlaten om de kroning te gaan bijwonen.
Margaretha en Bergen883 begeven zich eveneens derwaarts. De
kroningsfeesten (22 October 1520) waren prachtig; het waren de
Nederlanden, die de kosten ervan betaalden.
Het einde van Chièvres' politiek
Uit dezen tijd stamt nog een merkwaardig oordeel van Bergen. "Indien
de verwachting der Spanjaarden in vervulling gaat, dat Karel na zijn
kroning naar Spanje zal terugkeeren, zullen alle dingen een wending
nemen ten gunste van Engeland", meent hij.884
Wetend hoezeer hij daar gehaat is, zal Chièvres den keizer niet
daarheen kunnen vergezellen. In zijn kleinmoedigheid zal hij dan niet
ophouden te onderhandelen met Frankrijk om "eenig nieuw verdrag
aan te gaan, wat slechts ten nadeele van Karel kan strekken." Mocht
de koning eventueel besluiten niet naar Spanje af te reizen, dan, zoo
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belooft Bergen, zal Wolsey vertrouwelijk op de hoogte worden
gebracht.
Rond de jaarwisseling 1520/21 staan de papieren van Engeland bij de
Bourgondiërs wel erg gunstig. De keizer berispt zelfs Chièvres en
Gattinara, dat zij de zaken met Engeland verwaarloozen en gelast hun,
niets naar dat land te schrijven zonder zijn voorkennis. De Engelsche
koning, die daarvan hoort, geeft daarom zijn gezant Tunstal opdracht,
om, als hij bij Chièvres niets kan bereiken, zich rechtstreeks tot den
keizer te wenden. Tunstals opdracht is blijkbaar te trachten Karel tot
een nieuwe huwelijksverbintenis te brengen, waarvoor deze des te
gereeder moet te vinden zijn, wijl het bestaande vooruitzicht van een
vereeniging der kronen van Engeland en Frankrijk door een huwelijk
van prinses Maria met den dauphin, in de toekomst een samengaan
beteekent van de vloten dezer twee landen, wat Bourgondië zou
kunnen verhinderen contact te houden met Spanje. Zeker moet hij niet
verzuimen te wijzen op de andere gevaren, welke daarin schuilen voor
zijn uiteenliggende rijken, om Karel op die manier te bewegen zelf een
voorstel te doen. Wat de koning hier uiteenzet, was inderdaad geen
fantasie.885
In deze omstandigheden eenige vriendschap met Frankrijk sluiten is
ook voor Chièvres lastig, het wordt echter onmogelijk als Robert van
der Marck in Maart 1521 weer vijandelijkheden begint tegen
Luxemburg en Luik, en wel op zoo'n schaal, dat de hulp van Frankrijk
onmiskenbaar is.886 Hendrik verzoekt daarom Frans I nóch den hertog
van Gelre, nóch van der Marck, nóch Navarre te steunen, want hij was
dan verplicht den keizer bijstand te verleenen, wat niet bevorderlijk
zou zijn voor de vriendschap tusschen Engeland en Frankrijk.887
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Gelukkig voert Hendrik van Nassau met succes den strijd in den
Zuidoosthoek der Nederlanden.888 Het gevolg van deze gebeurtenissen
is, dat het gezag der anti-Fransche partij geweldig stijgt. Sommigen zijn
van meening, dat Chièvres de ergste rampen, welke de
vijandelijkheden moesten meebrengen, zou kunnen voorkomen
hebben. Juist echter op het hoogste van de crisis komt het bericht
binnen, dat Chièvres ziek is en de artsen hem hebben opgegeven.889
Den 28en Mei 1521 overlijdt hij te Worms.890
Zijn dood is voor den keizer een beletsel om aanstonds met Frankrijk te
breken, immers dan zou het den schijn verwekken, alsof hij reeds lang
den oorlog zocht en hierin was tegengehouden door Chièvres.
Voor den keizer beteekent de dood van zijn eersten minister een
volledigen ommekeer. Chièvres streven was geweest Karel in ieder
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Spanje wordt hij kanselier van Castilië in plaats van kardinaal Ximenes. Als
belooning voor zijn werk aldaar vereenigt Karel zijn bezittingen van Heverlee,
Aerschot en Bierbeek, Rotselaar en Meerdale tot een geheel: het markiezaat
Aerschot. In Januari 1519 maakt Karel er een graafschap van, na er de landen
van Ie Val, Thirimont en Bersillies-l'Abbay aan te hebben toegevoegd. Karel
overlaadde hem dus met vele stoffelijke gunsten. Chièvres was gehuwd met
Marie van Hamel. Dit huwelijk bleef kinderloos.
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geval te vormen tot een groot-Nederlandsch vorst. Vrij van dezen
adviseur betreedt hij echter openlijk den politieken weg van zijn
grootvader, wordt hij voor alles keizer en potentaat. Hij duldt geen
man meer naast zich met een invloed als Chièvres. De veel grootscher
denkende en zeker knappere nieuwe eerste minister Mercurio
Gattinara, moet het met heel wat minder macht doen dan zijn
voorganger.891
Karel met zijn oud, zeer oud hoofd op jonge schouders weet goed, al
laat hij het niet altijd blijken, dat hij in de gegeven omstandigheden
een nauwe alliantie met Engeland niet verwaarloozen mag. Hierop
kunnen Margaretha en Bergen verder rustig voortbouwen. Als
Bourgondiërs moeten ze echter minder gerust zijn geweest, want de
macht en de welvarendheid der Lage Landen zagen zij weldra
opgeofferd aan het streven van hun jongen heerscher: koel en
onverstoorbaar overal zijn macht als keizer te laten gelden.

6. Gezin en verwanten
Vrouw en kinderen gaan schuil achter den invloedrijken echtgenoot.
Evenals van de meeste edelvrouwen van haar tijd, weten we ook van
Adriana van Brimeu niet veel. Alle kinderen worden geboren op het
kasteel van Wouw892 en daar ten doopvont geleid door een eerewacht
van 24 Wouwsche schutters, ieder een brandende kaars dragend.893
Het Wouwsche kasteel blijkt derhalve ook in dezen tijd de geliefde
woonplaats van het gezin, waar de hooge Vrouwe het grootste deel

891
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Henne, Il, p. 346.
Voor de doopactes van de kinderen van Jan III zie G. Juten in Taxandria XXIX
(1922). p. 193. We verwijzen daar verder niet meer naar.
C. v. Breda, nr. 623, D.R. Wouw, 1491/92, fol. 76 verso, 1493/94, fol. 155
verso en 1494/95, fol. 181 verso.
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van haar leven zal hebben gesleten en haar moedertaak in stilte
vervuld.
Enkele weken na de geboorte van haar laatste kind bezwijkt haar
levenskracht voor het offer van haar nieuwe moederschap.
Waarschijnlijk neemt nadien haar moeder de algemeene zorg van het
gezin op zich: de Vrouwe van Humbercourt noemen de bronnen vrij
geregeld in gezelschap van de kinderen, als er in Bergen op Zoom een
feestelijke gebeurtenis plaats grijpt.894
Vrouwe Adriana van Bergen is niet alleen een graag geziene gast bij
feestelijkheden in de hoofdstad der heerlijkheid, 895 maar vanzelfsprekend heeft zij vele der belangrijke plechtigheden opgeluisterd,
waarbij haar gemaal betrokken was. Zoo maakt ze ook deel uit van het
gevolg, dat in 1493 de jeugdige Margaretha op haar terugreis uit
Frankrijk begeleidt.
Het ontwerp van Maximiliaan voor het afhalen van prinses Johanna
van Aragon uit Zeeland, zegt, wie op het eerste bevel naar Middelburg
zullen gaan om zijn schoondochter te verwelkomen. Het zijn o.a.
Margaretha van Oostenrijk, de bisschoppen van Luik en Kamerijk
(Hendrik van Bergen) en Antonius van Bergen, abt van St. Bertin.
Vandaar zal het gezelschap naar Bergen op Zoom reizen, waar, met

894

895

S.R. 1509/10, fol. 54 verso:
Opten XXIIIen dach van Junio, alsoe des avonts mijn Heer van Bergen, mijn
Vrouwe van Hymbercourt, mijn Heer van Beveren, ende meer anderen ter
merct alhier quamen sien tsint Jans vier, henluden geschoncken op ter
stadthuys. een bancket, twelck int geheel gedrough nae uutwijsen der
rekeningen, daeraff int lange overgegeven 25 sceli., 3 den."
Bijv. S.R.1498/99, fol.40verso:
"Opten Vastelavont als de Heeren ende wethouderen geweest hadden tot
Wouwe omme te nood en mijne Vrouwen van Bergen, betaelt voer costen
wagenhuer, drickgelt tot Wouwe gegeven tsamen 8 scell., 3 den."
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andere edelvrouwen, de Vrouwe van Bergen zich bij hen zal voegen.896
Of daar iets van is gekomen valt niet na te gaan. Immers, wanneer de
bruid van Philips den Schoonen in Bergen op Zoom aankomt, 897
fungeert zij als meter over het pasgeboren kind van Heer Jan, 898
zoodat het weinig waarschijnlijk is, dat de moeder haar hoftaak kon
vervullen.
De Vrouwe van Bergen verloochent haar Vlaamsche afkomst niet, haar
gezelschapsdame is "jouffrouwe Janne Blankaert, de welke is gecomen
van Dicsmuden tot Bergen, om met mijnder Vrouwen te woenen."899
Van haar zielzorger blijft de afkomst onbekend: 't is heer Corstiaen.900
Adriana van Brimeu overlijdt 31 Mei 1500.901 In de kerk van Wouw
doet haar gemaal haar beeltenis aanbrengen op een glasraam, dat de
herinnering aan de hooge Vrouwe moet levendig houden.902

896

897

898
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J. Chmel, Urkunden, Briefe und Actenstücke zur Geschichte Maximilians 1 und
seiner Zeit (Stuttgart 1845), p. 132/133, dd. Oct. 1496.
D.R. 1495/96, fol. 63 verso:
"Als vrou Janne mijn genadige Vrouwe ierst uut-Spaengyen, ende uut Zeelant
quam tot Bergen ende reysde voort na Andtwerpen etc voer de logijzen voor
huer ende hueren volck 21 pond 2 scell. 7Y2 den. Brab., waer af de stadt van
Bergen betaelt heeft deen helft, compt ergo hier ten bevele mijns Heeren
vryenden betaelt dander helft, videlicet 10 pond 11 scell. 3 den. 18 mit. Brab”.
Kooperberg, Margaretha van Oostenrijk, p. 101.
D.R. Wouw, 1487/88, fol. 10 verso.
D.R. Wouw, 1491/92, fol. 74 recto en D.R. 1495/96, fol. 62 recto.
Comm. v. Breda, nr. 1226 (Den yersten oorspronck ende beghin des godshuys
van sinte Margrieten). Haar jaargetij geschiedt 1 Juni.
D.R. 1502/03 zegt: "Heeren Jacoppe Spronck prochiaen tot Wouwe ter
ordinantien mijns Heeren voer djaergetijde mijnder Vrouwen saliger
gedachten tot Wouwe in der kercken aldaer gedaen, prima f uny, videlicet
betaelt 15 scell. Brab." Later houdt men het op St. Jan is 24 Juni.
S.R. 1520/21, fol. 204 recto.
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Anna van Bergen
Door Jan Gossaert van Mabuse (anno 1942 schildering in Gardner
museum te Boston; anno 2018 Sterling and Francine Clark Art Institute,
Williamstown

Kinderen geven altijd aanleiding tot het aanknoopen van vriendschapsbetrekkingen en familiebanden, welke voor een gezin van
groote beteekenis kunnen zijn. Een voorname adellijke familie als de
Bergens lette reeds bij vorige generaties op deze belangrijke taak. Jan
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III niet minder. Niet alleen hun optreden, ook de verbintenissen zijner
zonen en dochteren laten zien, in welk een belangrijke kennissen- en
vriendenschaar deze Glymes zich mocht verheugen. Het verklaart
mede verschillende verhoudingen uit zijn politiek leven.
Toch maakt het gezin van dezen Glymes een minder weidschen indruk
dan dat van Jan metten lippen. Diens vele zonen treden tegelijk met
den vader op verschillende terreinen des levens op, zij werken zoowel
in de breedte als in de diepte en vormen daardoor een macht op zich.
Jan III staat telkens slechts met één zoon op het tooneel, daar hem
weinig geluk is beschoren geweest met zijn zonen, zooals we zullen
zien.
De kinderen903 zijn:
1. Johannes, geboren 15 Augustus 1489. Peter over hem zijn: de
grootvader Jan metten Lippen en abt Antonius van Bergen; meter:
Margaretha van York, weduwe van Karel den Stouten. en Maria van
Zevenbergen, tante van den doopeling. Wouw verkeert bij deze
gebeurtenis in feestvreugde, de schoolkinderen krijgen vrijaf.904
Met den aanschaf van allerlei benoodigdheden voor kinderbed en
kinderkamer wordt zijn geboorte heel huishoudelijk voorbereid.905
Evenals de andere kinderen heeft hij een voedster.906 Waarschijnlijk
is Jan op jeugdigen leeftijd ernstig ziek geweest (aan de oogen?) en
hebben zijn ouders voor hem de belofte gedaan de Sinte
Quirijnskapel te Halsteren te versieren.

903
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Over deze kinderen heeft het N. Ned. Biogr. Wrb. X, kol. 50, verschillende
onjuistheden.
D.R. Wouw, 1489/90, fol. 53 verso.
Idem, 1488/89. fol. 35 verso en 39 verso.
Idem, 1491/92, fol. 76 recto.
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Nadat in 1489 bij Mattheus Keldermans natuursteen is aangekocht
voor een venster in deze kapel, 907 levert een ander in 1492
"tharnas totten gelaese, dat mijns liefs Heeren zone gegeven heeft
sinte Quirijnscapele tot Halsteren. "908
Nauwelijks is het jonkertje de kinderschoenen ontwassen of zijn
vader sluit reeds een acte van huwelijksche voorwaarden met de
ouders van de uitverkoren bruid: Anna van Beveren, oudste dochter
van Philips van Bourgondië, 909 heer van Beveren en Vere, admiraal
ter zee en Anna van Borssele (3 November 1496). De bruidschat
wordt hierin bepaald op 4000 Rijnsguldens, waarvoor goederen in
Duiveland en den Agger als onderpand strekken; van zijn kant zegt
Heer Jan een huwelijksgift toe van 2 duizend Rijnsguldens en geeft
als waarborg de heerlijkheid Woensdrecht. Het kleine meisje
verhuist reeds dadelijk naar Bergen op Zoom om als speelgenootje
samen met jonker Jan te worden opgevoed.910 In de rekeningen
wordt enkele malen haar aanwezigheid vermeld, wanneer zij met
de kinderen van den Heer een esbatement of een andere
ontspanning bijwoont.911
907

908

909

910
911

Idem, 1488/89, fol. 33 recto: "Matheus Keldermans van steenwercke, dat hij
gelevert heeft tot eender venstere in sinte Quirijnscapelle ... "
Idem, 1491/93. fol. 76 verso.
Interessant is nog een post in D.R. 1502/03 "Huge Janss te Halsteren van den
tonnen in de wellen te makenen aen sinte Corijnscapelle ten bevele mijns
Heeren 5 scell. 6 den. Brab."
Zie ook R. 391 fol.121 verso (6 Febr.1486).
Zoon van den grooten bastaard van Bourgondië! Anna wordt ook wel
Charlotte genoemd. Zie bijv. Jac. Ermerins, Eenige Zeeuwsche oudheden, dl. IIl
(Zandenburg), p. 27.
Cartulaire des seigneurs de Berghes, fol. 196 recto.
S.R. 1501/02. fol. 41 recto: "Opten Maendach ende Disendach van
Vastelavont als mijn joncffrouwe van Beveren ende mijns Heeren van Berghen
andere dochteren ende kinderen met hueren huysghesynne ende mijns
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Als jongeling studeert hij te Leuven onder toezicht van mr. Adriaan
van Utrecht, den lateren paus Adriaan Vl.912
Langzamerhand wordt jonker Jan als volwassen beschouwd, in 1500
bedragen de jaarlijksche kosten voor zijn onderhoud ruim 40 pond
Brab., in 1501 is dit reeds 100 Rijnsgld. per maand of 100 pond Brab.
per jaar.913 Vanaf 1 April 1504 keert de rentmeester hem iedere 2
maanden 100 Rijnsgulden uit.914 Ondertusschen wordt in Januari
1504 het huwelijk van jonker Jan van Walhain met Anna van
Beveren voltrokken. Te voren geschieden daarvoor aan het hof te
Bergen de noodige verbouwingen, vooral is gewerkt aan "bottelrye,
salette (en) cokene met gardemangier." De voornaamste
familieleden, onder wie de tante der bruid, Vrouwe Anna van

912

913

914
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Heeren vrienden ende oic de drossaet, schouthet, borgermeesters, scepenen,
rentmeesters, clercken ende andere der cameren toebehoirende, ende oick,
sekere coopluyden van Spaengien, die alhier residerende sijn, daermede
warren betaelt van costen, want al nader ouder costumen was, welcke costen
tsarnen gedroeghen ... 15 pond 17 scell. 6 den."
"Op onser liever Vrouwen dach purificatio des achternoens alsmen
gheesbattement hadde tot eenen banckette geschoncken jonckere
Lodewijcke van Montfort, mijnre joncffrouwen van Beveren, mijns Heeren van
Bergen kinderen ende andere vrienden met wijne ende anders. coste tsamen
19 scell., 1½ den."
D.R. 1500/01: "Meester Adriaen van Utrecht, doctoer in der godheit, deken
van sinte Peters te Lovenen voer de costen van joncheer Janne van Bergen
met meester Goirte van Lieshout zijnen capellaen ende toesiender, ende
meester Gielis Graingoet, zijnen meester om instrueren tsiaars 37 pond 10
scell. Brab. verscheenen halff 18 Febr. 1500 nae Camerijck ende halff 18
Augusty 1501 ende noch van 45 daghen, die hij dair over djaer gewoent heeft,
videlicet tsamen betaelt 42 pond 3 scell. Brab."
D.R. 1501/02: "Jonckeren Janne. outste zone van Bergen mijns liefs Heeren,
alle drie maenden hondert Rijns gulden, beginnende prima Octobris XVc. een
tot prima Octobris XVc. twee, die maken 12 maenden, videlicet betaelt in
handen van meesteren Goordt van Lieshout ... 100 pond Brab.''
D.R. 1503/04.
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Bourgondië, weduwe van Adolf van Kleef, komen daarvoor over.
"Speelluyden" uit Brussel en een, , luytslager" zorgen met "den twee
speelluyden mijns geneden Heeren" voor het muzikale gedeelte van
het feest.915
Het huwelijksgeluk dezer jongelieden duurt slechts kort. In 1511 {of
'12) overleed Anna, ze schonk haar gemaal geen kinderen.916 Op vrij
jeugdigen leeftijd vinden we den jonker als Jan van Walhain, zoowel
onder het gevolg van den Aartshertog-Koning, als op het oorlogspad.
Hij maakt met zijn vriend van Wassenaar de tweede reis naar Spanje
mee, 917 voor welke gelegenheid heer Jan zijn toelage verhoogt tot
800 Rijnsguldens 's jaars. Hij is de jonker van Walhain, dien we in
den strijd met Gelre en de Franschen noemden en die als vrije
condottiere in Engelsche soldij, een eigen commando heeft bij de
krijgsgebeurtenissen rond Terwaan, Doornik en in den slag bij
Guinegate.

915

916

917

Zie D.R. 1503/04 o.a.:
"Anthonyse in den Zwane 19 January voer zekere costen ende fouragen aldaer
voer mijns jonckeren van Bergen perden ten ontheete mijns Heeren 5 pond 8
scell. 6 den."
"den wert in de Duve te Bergen voer de costen van mijns Heeren van
Sevenbergen dienaers ende peerden metten selven totter bruloft mijns
voirscreven jonckeren comen sijnde, ten bevele als voer gedesroyeert ende
betaelt 20 scelL 2 den. 6 miten Brab."
Dit huwelijk is dus niet in 1511 voltrokken, gelijk beweerd wordt in "Die
Cronycke van Zeelandr", van Jan Janss Reijgersberch, p. 288 en Ermerins in
Eenige Zeeuwsche oudheden, dl. IX (Z. Beveland), p. 144.
D.R. 1511/12: "Den selven van dat hij meer uuytgegeven heeft dan ontfangen
aengaende der uuytvaert ende rcstamente van wijlen mijnre jouffrouwe van
Beveren mijn jonckers van Bergen huysvrouwe."
D.R. 1511/12: "Alsoe mijn Heer in de rekeninge anno XVc vive geordineert
heeft mijnen voirscr. joncker als hij naeSpaengien reysde 800 Rijnsgulden
tsiaers."
CJF Slootmans

302

In plaats van den overleden heer Jeronimus Lauwerin draagt
Maximiliaan 23 Augustus 1509 hem en zijn vriend van Wassenaar
de vernieuwing der wet op in Zeeland.918
Tijdens het verblijf van keizer Maximilaan en koning Hendrik VIII te
Doornik, blijft hij in een grootsch opgezet tournooi de overwinnaar
van den Engelschen koning (13 Oct.], enkele dagen later begeleidt
hij een Engelsch gezantschap naar Calais ( 19 Oct. 1513).919
Blijkbaar was hij een gezien krijgsman. In een ontwerp van 1514
voor een ‘conseil de la guerre’, bedoeld om den oorlog tegen
Frankrijk voor te bereiden, wordt jonker Jan van Walhain aangewezen als een der raden.920
Met enkele andere adellijke jongelui hield hij gemaskerd en geheel
vermomd in 1514 te Brussel Dertiendag (5 Januari). Bij deze
verkleedpartij, toen zeer in trek, was het wild toegegaan. In de
buurt van het Predikheerenklooster enkele vrouwen ziende, wilden
zij deze "met foirtsen nemen" (zich met geweld van haar meester
maken). Dit zagen haar echtgenooten, twee ornamentwerkers
(beeldhouwers), die zich hiertegen gewapenderhand verzetten,
waarbij "de heere van Walhain, des heeren van Berghen soene,
seere gequetst is."921 Binnen vijf dagen overlijdt jonker Jan aan de
opgeloopen verwondingen.922 Hij wordt te Bergen op Zoom
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919
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921
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Le Glay, Correspondance de l'empereur Maximilien Ier et de Marg. d'Autriche,
t 1. p. 179.
Brewer, Letters and Papers ... of Henry VIII, vol. 1. p. 627 en R. Macquériau,
Histoire génerale de l'Europa. Louvain 1765, p. 83.
Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, p. 144.
Biblioth. Roy. de Brux. Section des Manuscripts, nr. 14896 Anecdota
Bruxellensis 36. Voor de beteekenis van het woord "cleynsteeker" zie Henne V,
p. 68, n. 7.
Als jaar van zijn dood wordt dikwijls opgegeven 1513. Dit is een vergissing,
welke voortspruit uit de gebruikte jaartelling. Miraeus Opera diplom t. IV, p.
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begraven. De dader, Jan Blassaerts genaamd, is gevat. Hij boette
zijn misdaad met de verbeurdverklaring van het vierde deel zijner
goederen, wijl zijn vrouw zwanger was.923
2. Anna, geboren 16 September 1492 (zie afbeelding pag 298). Haar
peetoom is Dr. Johannes van Glymes, vicaris van den bisschop van
Kamerijk, peettantes zijn Anna van Veere (Anna van Borssele) met
Joanna van Halewijn. De huizen van Bergen en Veere wenschten
blijkbaar dubbel vermaagschapt te zijn. Zij huwt nl. 18 Juni 1509
met Adolf van Bourgondië, 924 den heer van Beveren en Vere. Bij dit
huwelijk hooren naar aloude gewoonte en recht, stad en
heerlijkheid den Heer een bede toe te staan925 om de bruidschat
van 28000 Rijnsgulden926 te betalen.
Wanneer deze bede den 10en September 1509 in den Breeden
Raad komt, blijkt de vraag van den Heer aan de stad te zijn: gedurende twaalf achtereenvolgende jaren een gift van 2000 croonen
of gedurende tien jaar 3000 Rijnsgld. De Raad besluit hem 3900

923

924
925

926

624. heeft het juist. Hij zou ook niet aan den slag bij Guinegate deel hebben
kunnen nemen, als hij in Jan. 1513 gestorven was.
A.R.A. Brussel. Chambre des Comptes nr. 12705. Rekeninghe Roelants de Mol.
heer van Wespelair - Kerstmis 1513/St. Jan. 1514 - ontfanck van criminele
saken onder Brussel.
Ermerins, Eenige Zeeuwsche Oudheden, 111 (Zandenburg). p. 32, 33.
D.R. 1516/17: "Ander ontfanck. van der beeden van der stadt van Bergen
ende van den plattenlande, mijnen lieven Heer gecon senteert, mids ende
totten huwelijcke van Adolve van Bourgoingnen, heer van Beveren ende van
jouffrouwe Annen van Berghen, mijns voerss lieffs Heeren outste dochter,
thyen jaeren lanck geduerende 821 pond 14 scell. 6 den. 16% miten."
D.R. 1517/18: "Ander uuytgeven van diversen erffrenten vercocht in Augusto
XVc X den penninc XVI ter quitingen om daer mede te voldoene de 28.000
Rijns gulden met mijnre joncffrouwe van Bergen, oudste dochter des voerscr.
mijns liefs Heeren te huwelijcke gegeven, verschenen XV Febr. ende XV
Augusti."
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pond Brab. te schenken, nl. dertien jaar 300 pond Brab., wat in
totaal neerkomt op 15600 Rijnsgld.927
In de vergadering van 10 November wordt gezegd, dat Heer Jan
daar niet mee tevreden was. Hij is over het aanbod der stad zelfs
zoo boos geweest, dat de vroedschap ernstig beducht is, dat hij in
den vervolge de stad zijn goede gezindheid niet meer zal toonen.
Vooral vreezen ze, dat hij de stedelijke bestuurders geheel alleen
voor hun zorgen en lasten van het bewind zal laten zitten, welke
toch al zoo zwaar te dragen zijn, waaruit stellig groote schade voor
de stad kan voortspruiten. Omdat de Heer de stad niet zwaarder wil
belasten dan noodig is, besluit de vroedschap Heer Jan ook een
genoegen te doen en bevestigt zij de afspraak met Burgemeesteren
gemaakt, dat Bergen op Zoom gedurende tien achtereenvolgende
jaren den Heer met Kerstmis 2000 Rijnsguldens zal schenken.928
Adolf en Johanna toonen veel gehechtheid aan het Bergsche hof.
Wanneer het rederijkersgilde optreedt, zijn ze bijna altijd van de
partij.929 Ze komen ook uit gezelligheid en doen dan gezelschapsspelen.930 Staatszaken en politiek overleg tusschen den jeugdigen
927
928

929

930
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Resolutien van den Breeden Raad 1476-1518, G. A. B.o.Zoom, p. 107.
Idem, p. 109 e.v . Blijkens de SR. 1509/10, fol. 99 resto en verso waren er
Breede Raadsvergaderingen voor gehouden op 5-7-9- 10 Sept., 5 Oct. en 3
Dec.
S.R. 1509/10, fol. 55 verso: "Opten selven dach (O.L. Vr. dach Assumptie)
naden vesperen, alsoe de gulde van der rethorycken speelden, de hystorie
sint Jans decollacie, in presencien van mijnen Heer ende Vrouwe van der
Veere, met huere medeplegeren henluden geschoncken nae tspel opter
stadthuys een bancket van zuker, amandelen, froyte, wijne etc., nae uutwijsen
der rekeningen dairaff apart overgegeven, gedragende in al 19 scell, 9 den."
Ook S.R. 1508/09. fol. 55 recto; 1517/18, fol. 84 recto en 89.
D.R. 1519/20: "Opden Ven February mijnen Heer cum domina de Beveren
cum uxore dominis de Beveris etc. spelende hem gedaen 3 pond Brab., daer
aff de paige van mijnen Heer den rentmeester weder gaff 21 scell. 6 den. Brab.
Blijft hier betaelt rest .. 38 scell. 6 den. Brab."
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Adolf en zijn schoonvader zullen aan deze bezoeken evenmin
vreemd zijn geweest. Hun tweede zoon Maximiliaan ziet zelfs te
Bergen op Zoom 23 Juli 1514 het levenslicht en wordt daar met
groote plechtigheid gedoopt.931 Doopgetuigen zijn Paltsgraaf Frederik en heer Jan van Bergen (beiden namens keizer Maximiliaan), de
Vrouwe van Humbercourt en jonkvrouwe Adriana van Bergen.
De volgende telg, geboren te Veere 3 April 1516, wordt Anna
genoemd, naar Anna van Borssele. Onder de andere doopgetuigen
vinden we ook de Vrouwe de Chièvres.932 Het is juist in den tijd, dat
er eenige toenadering is tusschen den Heer van Bergen en zijn
politieken tegenstander. Wanneer Vrouwe de Chièvres op haar reis
naar Veere Bergen passeert, grijpt Heer Jan deze mooie gelegenheid
aan, haar een goed onthaal te bereiden.933
De dood van haar beminden echtgenoot (7 December 1540) treft de
reeds twee jaar ziekelijke Vrouwe van Veere allersmartelijkst. Met
alle mogelijke middelen poogt een der beste doctoren van dien tijd,
Jason van Praet, haar leven te rekken, doch zonder succes. Zij
overlijdt 15 Februari 1541.934
3. Adriana, geboren 9 Maart 1495. Peter over dit kind is bisschop
Hendrik van Bergen, meters: Anna van Bourgondië, Vrouwe van
Ravesteijn en Margaretha, de oudste dochter van Cornelis van
Zevenbergen. Pas wanneer ze in het huwelijk gaat treden spreken
de bronnen over haar in verband met de feestelijkheden, welke ter
931

932
933
934

S.R. 1514/ 15, fol. 104 recto: "Cornelise Herrentss van dat hij opten XXl!Uen
<lach van f ulio gelevert heeft der stade XXII toortssen. daermen mede tkint
kersten <lede van mijnen Heere van Beveren, wegende elcke toortsse in
wasse 1½ pont, betaelt voir elcke 1 scell. 8 den. 6 oorth, videlicet tsamen 37
scell. 1½ den." en Ermerins, a.w., p. 33.
Ermerins, a.w., p. 35.
J. Brewer, Letters and Papers ... of the reign of Henry VIII, vol II, nr. 1824.
Ermerins, a.w., III p. 65. 66, dl. IV (Borssele), p. 127.
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eere van bruid en bruidegom op touw zijn gezet. De uitverkorene is
Philips van Nassau-Idtstein, heer van Wiesbaden, een
rechtstreeksche afstammeling van den Duitschen keizer Adolf van
Nassau.935
De namen der bruiloftsgasten teekenen de positie, die van Bergen
in Augustus 1514 inneemt en zijn politiek standpunt. Het zijn: de
Regentes Margaretha, de gezanten van Aragon en Engeland, de
Paltsgraaf, de heeren van IJsselstein, Zevenbergen, Beveren (Veere),
de graven Willem van Nassau en van Solms e.a. vrienden den den
bruidegom. Verder de president de la Roche, de audiencier, de
raadsheeren mrs. Jan Jonglet en Jan Guillet, mr. Dismas (bastaert
van Bergen), van Marques, mr. Charles de la Verde Rue, secretaris
van Jan III, don Juan van Aragon, etc.936
Voor zooveel gasten is heel wat noodig en dus bedenkt de stad
Mechelen, waar heer Jan doorgaans verblijft, hem met een vetten
os en een "stuck" Rijnwijn.937
935
936

937
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van Leeuwen, Bataviaillustrata, p. 819 en de Rouck, Nederl, Herauld, p. 321.
We kennen ze uit de wijn giften op den bruiloftsdag geschonken.
Zie S.R. 1514/15, fol. 58 recto en verso en fol. 57 verso: "Opten selven dach
(25 Juni) geschoncken mijnen Heer den Paltsgrave 18 gelten Rins wijns, de
gelte tot 18 den., videlicet 27 cell."
"Opten XXIIIIen dach van Augusto geschoncken onser genadiger Vrouwen van
Savoyen 2 amen Rijns wijns. coste dame 2 pond 2 scell. 6 den., videlicet 4
pond 5 scell."
"Opten selven dach gesconcken Grave Philips van Nassouwen bruydegom van
jouffrouwen Adrianen van Bergen, drie amen ende acht screnen Rijns wijns.
De ame tot 2 pond 2 scell. 6 den., "
Margaretha vertoeft te B.o.Zoom van 26-29 Aug. Zie Bruchet- Lancien, p. 155.
S.R. 1514/15, fol. 57 recto:
"Opten XXIen dach van Junio geschoncken eenen gedeputeerden van
Mechelen geheeten Anthuenis, die van der stadt van Mechelen wegen
gesonden was aen mijnen Heer van Bergen, hem presenterende van der
selver stadt wegen eenen osse ende een stuck Rins wijns in de bruyloft van
zqnder dochtere jouffrouwen Adrianen van Berghen, daer bij sijnde de
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Naar de gewoonte van den tijd worden reeds voor het huwelijk,
speciaal bij den ondertrouw, grootsche feesten gegeven. Het lijkt
erop of Matthys de beiaardier, die de stad in Juni en Augustus uit
Gent ontbiedt, juist voor deze plechtigheid zijn kunst moet komen
ten beste geven.938 Nooit te voren was dergelijk spel in Bergen ten
gehoore gebracht. De schoolkinderen zijn eveneens van de partij en
"speelden een comedie in latijn."939
Op den bruiloftsdag zelf (24 Augustus 1514) nemen de aanwezige
edelen deel aan een steekspel. Door een dikke laag zand was hiervoor de straat voor het hof herschapen in een tournooiveld.940
Heer Jan schenkt zijn dochter een bruidsgift van tienduizend
gouden guldens. Maar dergelijke breede gebaren worden gevaarlijk
als men zijn dochter al te rijk in de kleeren en sieraden steekt. Dan
moet de keizer zelfs uitmaken of de daaraan bestede gelden niet
van de huwelijksgift mogen afgetrokken worden. Zoo zegt de
Domeinrekening over 1514/15: "den greve van Nassouwe, greve
Philips, Heer van Wesbaden, van Yedstain etc., voer de 2e leste paye
van den huwelic goede bij mijnen lieven Heer den selven toegeset
met jouffrouw Adrianen van Bergen, mijns lieffs Heeren dochter
beloopende 10 duizend gouden gulden, met condicien, dat de
Keyserlijke Maiesteyt eene uuytsprake soude doen oft aen dese leste

938

939
940

hoofmeester mijns Heeren van Beveren ende meer anderen, een gelach
loopende ... 10 scell. 9 den."
C. Slootmans, Klokken, Beiaard en Beiaardiers te B.o.Zoom voor 1747 in St.
Geertruydtsbronne. Jrg. XIV (1937), p. 5, 12, VI en VIl.
S.R. 1514/15. fol. 108 recto.
S.R. 1514/15, fol. 104 verso: "In de leste weke van Augusto ten tijde van den
bruiloft van Grave Philips van Nassauwen, alsmen voer mijns Heeren hoff
alhier een steecxspel dede, betaelt zekeren diverssen persoonen die tsant
voer thoff gement ende geslicht hebben op de strate daermen stack ende van
dat zij tselve zant wederomme daer nae afmenden, betaelt achtervolgende
der celen daeraff zijnde, de somme van 35 scell. 4½ den."
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paye mijnen lieven Heer corten soude 4 duizend Rijnsgld. current
voer cledinge ende cleynodien etc. zijnder voirscr. dochter int
uuytstellen ende bruiloft der selver gedaen, oft niet. Ende want de
voirscr. uuytsprake bij der Keiserl. maiesteit noch niet gedaen en is,
compt alleene hier betaelt 10.000 Rijnsgld current voer dese paye
ende dander 4 duijzend Rijnsgld bliven staande totter voirscreven
uuytsprake, compt hier betaelt 2500 pond Brab."
Uit dit huwelijk zijn drie zonen en drie dochters geboren. De
echtgenoot overleed in 1520.941
4. Margaretha, geboren 15 Februari 1496. Doopgetuigen waren:
Engelbert van Nassau en Vrouwe Margaretha van Oostenrijk.
5. Johanna, geboren 29 Augustus 1497. Zij werd ten doop gehouden
door de Spaansche prinses Johanna (zie voor).
Van deze twee meisjes hooren we verder niets meer. Het is daarom
niet uitgesloten, dat zij reeds op jeugdigen leeftijd gestorven zijn.
De datum van de volgende geboorte kan hier op wijzen.
6. Philips, geboren 25 Mei 1498. Aartshertog Philips en de weduwe van
Karel den Stouten, Margaretha van Yorck, hielden dezen zoon ten
doop: "Opten lesten dach van Meye geschoncken mijnen genedigen
heere den Eertshertoghe ende mijne genadighen Vrouwen der ouder
princessen, die hier commen waren ende tot Wouwe onssen liefs
heeren van Berg hen kint hieffen, twee vaetkens Rijns wijns, tsamen
houdende 3 amen, coste de ame daeraff 2 pond 6 scell., facet 6
pond 15 scell."942

941
942
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van Leeuwen, t.a.p.
S.R. 1489/99, fol. 37 recto.
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Zijn opvoeding te Leuven was in handen van denzelfden geestelijke
als die van jonker Jan van Walhain, 943 nadat Adriaan van Utrecht
andere functies is gaan bekleeden.
Wanneer deze broer is gestorven gaat diens titel "van Walhain"
over op Philips, die dan de oudste zoon is.944 Met zijn vader neemt
hij daarom de honneurs waar, als "der Vreugdenbloeme" op
Palmzondag van 1514 haar gewone opvoering geeft.945
Waarschijnlijk is hij de zoon van Bergen, waarvoor de regentes zich
in November 1512 de moeite getroost om naar Enghien te gaan
teniende besprekingen te voeren over een huwelijk tusschen dezen
jonker en den dochter van Fiennes.946 Immers wanneer in 1515
Chièvres zijn eerste pogingen begint om zijn nicht uit te huwelijken
aan den Jonker van Walhain, heeft deze hiermede geen succes,
eenerzijds omdat heer Jan te voorzichtig is zich vlug aan Chièvres
door aanverwantschap te binden, anderzijds wijl des jonkers
begeerte uitgaat naar de knappe dochter van den prins van
Chimay.947 Van een huwelijk is echter in het geheel niets

943

944
945

946

947

D.R. 1507/08: "Heeren Christiane Lodijck dispensier van den erstenvan ·jonckere-Philips-ende-Anthonis mijns lielfs Heeren kinderen binnen deser
rekeninge betaelt."
D.R. 1514/15.
S.R. 1514/15, fol. 100 recto: "Opten Palmsoendach nae der Vesperen als die
van der Vroeghdenbloeme hadden gespeelt een spel voer der stadthuys in
presencien van mijnen Heer van Bergen, joncheeren Philipse zijnen zone met
zijnen huysgcsinne, verteert opter stadhuys alhier tot eenen banckette aldair
oic waeren zekere joulfrouwen van der selver stadt metten heeren, verteert
tsamen 10 scell. 2 den. 6 oorth."
Brewer, Letters en Papers ... of the reign of Henry VIII, vol. 1. nr. 3499, dd. 3
Nov. 1512. Het is ook mogelijk, dat zij die pogingen deed voor jonker Jan, toen
weduwnaar.
Brewer, a.w., II, nr. 4218, dd. 8 Juni 1518 en Vol. III. nr. 992 dd. 26 Sept. 1520.
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gekomen.948 Misschien waren daar oorspronkelijk politieke redenen
voor.
Evenals zijn oudste broer krijgt jonker Philips, zoodra het hof zijn
diensten gaat vragen, een jaarlijksche toelage van 800 Rijnsgulden.
ln 1517 maakt hij met Karel V diens eerste reis naar Spanje mee,
waarvoor zijn vader en de stad hem een extra toelage of voorschot
geven.949
Al deze bedragen blijken echter niet voldoende om de uitgaven van
den jonker te bestrijden, dientengevolge steekt hij zoo diep in de
schulden, dat de stad "die schulden gemaict in Spangnien"
voorschiet.950 Hij is in Juli 1525 in dat land overleden.951 "Opten
XXen dach Octobris als d'uytvaert gedaen was van wilen onsen heer
van Waelhayn zaliger gedachten", geschiedde dit volgens het oude
protocol. Drossaard, schout, burgemeesters, schepenen,
rentmeesters en secretaris met nog enkele stadsdienaren krijgen
948

949

950

951
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Eenigszins verwarrend is in dit verband de aangehaalde post der S.R. 1514/15,
fol. 100 recto.
D.R.1516/17: "Jonckeren Philippe van Bergen mijns liefs Heeren oudste sone,
dien de selve mijn lieff Heer jaerlijcx geordineert heeft te betalen ingaende
Bamisse, ende weder eyndende te Bamisse 800 Rijnsgld, compt hier bynnen
deser rekeningen 200 pond Brab. Den selven ten bevele mijns Heeren om de
voyage van Spaengien te doene, betaelt 200 pond Brab."
D.R. 1521/22: "Andere uuytgheven van 500 Rijnsche guldenen erffelic
vercocht in Julio anno XVcXXI den penninck 20 opt landt van Bergh en, daer
voer de stadt besegelt heeft ende dat opte pensie die mijn voirscr. Heere
jaerlicx uuytreyct joncker Philippe zijnen outsten zone, met welcken
penninghen betaelt zijn die schulden van den voirscreven jonckeren Philippe
bij hem gemaect in Spaengien etc. verschinende zoe hier naevolcht ... "
"Brieve van versekertheit" dd. 14 Oct. 1521 in Privilegeboek La C. fol. 52 recto.
Tarlier en Wauters, Géogr. et hist. des communes belges, p. 27. Reeds 4 Aug.
1525 bericht de Eng. gezant aan Wolsey. dat hij gestorven is aan de koorts,
welke zijn dood bewerkte, tengevolge van een oude kwaal Brewer, IV, nr
1582.
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rouwkleederen op stadskosten en wonen zoo het plechtig requiem
bij. Evenmin ontbreken de 12 arme mannen in het zwart met hun
toortsen, gesierd met het stadswapen.952
7. Antonius, geboren 13 Mei 1500. Ten gevolge van het zoo jeugdig
afsterven van zijn oudere broers, wordt het laatste kind, tevens
jongste zoon des huizes, de opvolger. Het staat vast, dat zijn broer
jonker Philips al eenigen tijd een kwaal onder de leden had. Hoewel
hij een goede partij is komt er daarom niets van een huwelijk en
wordt aan de opvoeding van Antonius op z'n 19e jaar, wanneer
deze voor een edelman eigenlijk al voltooid moet heeten, opeens
vrij veel zorg besteed. Zijn vader wil hem daarvoor naar Engeland
zenden.
Niemand minder dan Erasmus introduceert den jongeman aldaar in
de hoogste kringen. Klaarblijkelijk daartoe aangezocht, schrijft hij 16
October 1519 brieven van aanbeveling aan Pace, Tunstal, Lupset en
Montjoy (den Engelschen maecenas van Erasmus), voor Antonius
van Grimbergen, diens gouverneur Adriaan Barlandus, kanunnik te
Bergen op Zoom en geen onbekende voor den grooten humanist953.
In deze brieven noemt hij Antonius de voornaamste zoon van
952

953

S. R. 1525/26, fol. 117 recto: "Ander uuytgheven der voerscr. rentmeesteren
van zekeren oncosten gedaen in de exeguie ende uuytvacrt ons Heeren van
Wailhayn, Heeren Philippe, hoogher memorien, met des daeraen cleeft, zoe
hier nae volght. In den eersten gecocht van Aernt van Veltwijck drie zwertte
lakenen, elck laken voer 9 pond Vlaams, om daer mede te deedenen drosset,
scoutet, borgermeesteren ende scepenen, rentmeesters ende secretaris tot
16 personen toe, elcken 7 ellen laken tot 112 ellen tot 7 scell. 9 gr. min 9 oort
Brab. delle, videlicit 43 pond 4 scell. 6 den." etc. etc., totaal 61 pond 4 scell.
1½ den.
Idem, fol. 90 verso: “Opten XXen dach Octobris als duytvaert gedaen was van
wilen onsen Heer van Waelhayn zaliger gedachten, present drosset, scoutet,
borgermeesters ende scepenen, des noenens vertheert in wijne 8 scell. 10½
gr."
Brewer, Letters en Papers ... of the reign of Henry VIII, vol. III, nrs. 470, 471.
473, 474, over Barlandus, zie N. Ned. Biogr. Wrb. I, kol. 219.
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Bergen. Zijn schrijven aan den Kanselier Wolsey gaat nog verder,
want hierin spreekt hij van een veelbelovenden knaap, die geboren
is om eenmaal een hoogen rang te bekleeden.954 De reden, waarom
de vader Antonius naar het Engelsche hof zendt, ligt niet alleen in
diens politieke gezindheid, doch Erasmus schrijft dit in een brief aan
Sir Henri Guildford, Master of the Horse, toe aan de goede faam, die
van Hendrik VIII, zijn koningin en het hof uitgaat. Zelf schijnt heer
Jan getroffen te zijn door "de deugd" van dit hof, 955 waarmee hij
bedoelt, dat het er niet zoo "wild" naar toe ging als bij de
Nederlandsche edelen gebruikelijk was. Vlak voor zijn vertrek
beveelt de regentes den jongeman nog eens aan bij Hendrik VIII (5
November 1519).956
Bergen schrijft den koning, dat hij zijn zoon reeds eerder zou gezonden hebben, als deze niet in het gevolg van Hendrik van Nassau
naar Duitschland was gereisd, waar Nassau met enkele keurvorsten
moest onderhandelen over de keizerkeuze.957 Op 18 November
arriveert jonker Antonius te Calais op weg naar Engeland. Zijn vader
vergezelt hem en verzoekt den Engelschen gezant aldaar nog eens
een goed woordje voor Antonius te doen bij Wolsey.958 Vanwege
zijn verloving met de nicht van Chièvres keert de jonker al spoedig
naar de Nederlanden terug, want 14 Januari 1520 schrijft hij
daarover vanuit Antwerpen aan den Kanselier, 959 doch deelt tevens
954
955
956
957

958
959
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Id., id., nr. 477.
Id., id., nr. 478, dd, 18 Oct. 1519.
Id., id., nr. 496.
Id., id., nr. 499, dd. 9 Nov. 1519. In dezen brief is de naam van den gezant
onleesbaar. De oplossing geeft D.R. 1518/19, die zegt: "Jonckeren Anthonis
van Bergen ter ordinancien mijns Heeren om sijn reyse in Duytslant met
mijnen Heer van Nassau betaelt 50 pond Brab."
Brewer, a.w., III, nr. 517.
Id., id., nr. 598. Zijn vader berichtte het reeds aan Hendrik VIII en Wolsey.
ZieBrewer, a.w., nr. 590 en 591 beide van 9 Jan. 1520.
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mede, dat hij binnen drie maanden in Engeland hoopt terug te zijn.
Inderdaad dient Antonius dit jaar nog bij het Engelsche leger.960
De aanbeveling door Erasmus van den jonker van Grimbergen kan
vele redenen hebben gehad. Maar zeker mogen we eruit besluiten,
dat deze literator meer relaties met de familie van Glymes moet
hebben onderhouden, dan uit de correspondentie wel blijkt. De
vriendschappelijke verhouding tusschen de Bergens en Erasmus is
niet blijven steken bij den dood van bisschop Hendrik. Dit blijkt
trouwens al heel duidelijk uit de belangrijke briefwisseling met den
abt Antonius van Bergen. Bovendien zal de familieband der Bergens
met Anna van Borssele, een vrouw met zeer veel belangstelling voor
literatuur en kunst, die Erasmus ook financieel steunde, 961 zeker
hebben bijgedragen met den grooten man in kennis te blijven.
Doorslaggevend bewijs achten we echter, dat Erasmus zeker niets
zal hebben gedaan voor lieden, die de letteren niet goed gezind
waren. Hetzelfde jaar klaagt hij nog aan abt Antonius van Bergen in
een brief van aanbeveling voor den gezant Pace, dat Chièvres geen
rmnnaar is der schoone letteren. Met kardinaal Adriaan van Tortosa
(den lateren paus Adriaan VI) staat het iets beter, schrijft hij.
Verder heeft hij het in dien brief over lieden, "die meenen niet veilig
te zijn, als de literatuur niet onder den duim wordt gehouden. "962
Antonius voert den titel "heer van Grimbergen." Met toestemming
van zijn broer Philips en met de bedoeling, dat Antonius na de
voltrekking van zijn huwelijk er aanstonds de inkomsten van zal
genieten, schenkt zijn vader hem de heerlijkheid Grimbergen, of
960

961

962

Id., id., p. 410-411. Uitbetaling van soldij aan Antonius van Bergen, heer van
Grimbergen, 39 pond 10 scell. 10 den. Hij was ook schenker aan het hof. Zie
Brewer, III nr. 3695, p. 1540.
Zie hierover wat J. Huizinga, geeft over Erasmus, Anna van Borsselen, Vrouwe
van Vere.
Brewer, a.w., III, nr. 244, dd. 20 Mei 1519.
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beter het Bergsche gedeelte in deze heerlijkheid, welke Jan in pand
had genomen van zijn bloedverwant George van Grimbergen
(verhef van 30 Juli 1512).963
De nicht van Chièvres, waarmee hij huwt, is Jacqueline de Croy,
dochter van Hendrik de Croy, graaf van Porceau en Vrouwe de
Chateaubriand. Bij de overeenkomst van de huwelijksche voorwaarden op 12 Maart 1512, stelt men het weduwgoed der verloofde vast op een jaarlijksche rente van 2000 pond van 40 grooten.
Zelf brengt ze 50.000 pond als bruidschat mee. Bovendien krijgt ze
het recht over een der kasteelen van haar echtgenoot te mogen
beschikken, wanneer deze vóór haar sterft, zonder kinderen na te
laten. Antonius verdeelt tegelijkertijd hun overig erfdeel met zijn
broer Philips en treedt daardoor in het bezit van de landen van
Waver (12 Maart 1521) en Bierbeek (21April1521). De goederen van
Hautain en den tol te Waver komen 14 April 1522 in zijn bezit. De
stad leent hem in 1521 reeds een aanzienlijk bedrag.964
963

964
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Tarlier et Wauters, Géogr. et hist. des communes belges, p. 27 ook voor het
volgende.
S.R. 1521/22 fol. 13 verso:
"Ander ontfanck der selver rentrneesteren van zekere erfrenten vercocht
mijnen hcere van Grymberghen ter sommen toe van twee hondert vijftich
ponden grooten erffel. ter quytingen sraende den penninck XVI,
achtervolgende den consente van den breeden raide, in de plaetse van den
welcken metten principalen penningen ontfangen van den voirscr. heer van
Grymbergen. daer tegen gelast zijn andere diverssche persoonen totter selver
sommen toe, gelijck hier nae int uuytgeven breeder gespecificeert staet, al
achtervolgende den consente van den voirscreven raide, zoe hier naevolght:
Opt en XXIIIlen dach van Junio lestleden vercocht heeren Anthuenise van
Berghen, Heer tot Grymberghen etc. 125 pond gr. Brab. erffelijck, ter
quitingen staende met 12 pond 10 scell. gr. Brab. erffelijk smaels elcker
penninck voer 16 den, verschijnende Johannes Baptiste, hier ontfangen den
principale penningen, loopende 2 duysent pond Brab.
Opten selven dach vercocht den selven Heer van Grymbergen der gelijcke 225
pond Brab. erffelijck, ter quytinghen staende met 25 pond gr. Brab. erffelijck
smaels elcken penninck als voer, hier ontfanghen de principale hootpenningen
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Met recht mocht er in Bergen vreugde heerschen over het huwelijk
van jonker Anthonius, want te lang was al uitgezien naar een nieuw
geslacht van Glymessen.
Spoedig zou nu de oude stam gaan bloeien.
***

Van Jan III zijn ook enkele natuurlijke kinderen bekend; we vonden:
1. Cornelis. Hij werd. in Maart 1542 gewettigd965 en daarna tot
drossaard van stad en land van Bergen op Zoom benoemd. De stad
brengt daarop in Mei 1542 het bezwaar te berde, dat dit tegen het
privilege was, dat Jan I van Glymes in 1419 de stad· had
geschonken.966 Hij was heer van Ransbeke967 en huwde met Vrouwe
Jacqueline Debus.968
2. Anna, dochter van Elisabeth Brau.969 Zij is in Juni 1523 gewettigd970
en trad in het klooster van St. Elisabeth te Brussel.971 In 1544 wordt
een Anna van Bergen echtgenoote van Jan van Ymmerseel
genoemd.972
3. Ysabeau, dochter van Ysabeaus sVrancks, wordt in 1524
gewettigd973 en huwt daarna jonker Henricke van Borssele, oudsten

965
966
967

968

969
970
971
972

973

loopende 2 duysent pond Brab."
A.R.A. Brussel, Chambre des Comptes no. 20788.
Reg. met Resol. v.d. Breeden Raad 1526-37, G. A. B.o.Zoom, p. 153 e.v.
Reg. v. Proc. en Cert. 1564/65, G. A. B.o. Zoom, R. 397 fol. 106 verso d.d. 23
Mei 1565.
Arch. de la Cour d'appel à Brux. Registre intitulé: Boven Griffie (sentences) 4
Oct.-23 Dec. 1553. Op 23 Oct. 1553.
A.R.A. Brussel. Ch. des Comptes no. 638, p. 261 (1530).
ldem id. no. 163, p. 319.
Id., id., no. 17154, d.d. 11 Aug. 1529.
Id., id., no. 20788. Lettres Missives, Archives du Nord, Serie B, Lille, spreken
van een huwelijkscontract uit 1523 van Anna, bastaarde van Bergen, met
Adolph van Bourgondië, heer van Wacken.
Id., id., no. 163, p. 339.
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zoon van heer Hendrik van Borssele, ridder, heer van Latreda. Zij
kreeg een jaarlijksche erfrente van 300 pond Vlaams.974
4. In 1489 gewagen de bronnen van "Jaquet, mijns heeren bastaart
zone", die thuis is bij Augustijn van den Eijnde.975 Het volgend jaar
ligt hij ter schole bij "meester Goort, schoolmeester van Bergen.“976
Verdere bijzonderheden ontbreken.
5--6. Zoo staat het ook met de twee dochters, waarvan de Domeinrek.
1518/19 gewag maakt: "De mater van Sinte Margrieten te Bergen,
dat sij verleet heeft aen Grietken mijns Heeren natuerlycke dochter
aen schoenen, solen, pantoffelen, lijnwaet tot hemden ende eenen
keele ende tot doucken, tsamen betaalt 18 scell., 9 den.", terwijl we
in diezelfde rekening nog lezen:
"Henric Lenissen van 10 ellen wits te 25 stuvers delle, noch 12 ellen
te 20 stuvers, noch 6 dien zwaerts te 28 stuvers delle, voer mijns
Heeren natuerlijcke dochter tsinte lijsbetten te Brussel int cloester,
betaelt tsamen 8 pond 4 scell. 6 den. Brab." Dit slaat zeker op
bovengenoemde Anna, de kloosterlinge, die dus wel een andere zijn
zal dan de echtgenoote van Jan van Ymmerseel.
***

Behalve de kinderen dient hier genoemd Jans neef, de reeds meer
genoemde Maximiliaan van Zevenbergen, oudste zoon van Cornelis
van Bergen of Zevenbergen. Hij erft in 1509 de meeste goederen zijns
vaders. Wanneer in 1512 de Gelderschen hun strooptochten in
Brabant houden, plunderen ze zijn dorpen Geffen, Nuland, Hintham,
Middelrode, Schijndel, Lieshout en Stiphout en branden ze vervolgens
plat. Den 26en Januari 1513 vallen ze ook het kasteel Heeswijk aan,
974
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Id., id., no. 17154, d.d. 22 Nov. 1525. Zie ook Lettres Missives, no. 19500, als
voor.
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maar worden afgeslagen. Geheel Heeswijk en Dinther worden daarop
een prooi der vlammen.977 Men kan dus gemakkelijk begrijpen hoe
Maximiliaan gestemd was ten opzichte van den Gelderschen hertog en
diens meester, den koning van Frankrijk. Met Jan van Bergen en den
jonker van Walhain vinden we hem dan ook onder de strijders in den
Gelderschen oorlog. Vanwege zijn aanvoerderscapaciteiten is hij
uitverkoren om een der raden te zijn van den "conseil de la guerre'',
welke in 1514 zou opgericht worden.978 In 1516 valt hem de
onderscheiding te beurt verkozen te worden tot ridder in de Orde van
het Gulden Vlies.979
Als politicus kiest hij in 1515 de zijde van Jan III tegen de
Franschgezinde politiek van de Chièvres. In dit opzicht neemt hij zelfs
spoedig naast zijn ouder wordenden oom meer en meer een
vooraanstaande plaats in.
Deze Maximiliaan is een persoonlijkheid, die de beste eigenschappen
van zijn geslacht in zich schijnt te vereenigen. Belangrijke personen als
Jean Courteville980 en kardinaal Sion verheugen er zich in 1518 over,
dat hij is aangewezen om de onderhandelingen met de keurvorsten te
voeren voor de keizerkeuze.
Uit dien tijd gaven we reeds enkele pakkende adviezen van
Maximiliaan weer. Zij zijn niet zoo maar losweg geuit, doch men vindt
ze in de groote brieven, welke hij als gevolmachtigde aan Margaretha
en koning Karel schrijft. Al deze stukken kenmerken zich door een klare
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Taxandria V (1898), p. 136.
Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, p. 144.
De Reiffenberg. Histoire de l'Ordre, p. 311.
Reeds in 1518 door Karel naar Maximiliaan gezonden om de verkiezing van
Karel aan te bevelen. Hij was daar niet bekwaam genoeg voor. Zie over hem Le
Glay, Négociations diplomatiques entre la France et l' Autriche, t I. p. XXIV. zie
ook II. p. 148.
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uiteenzetting van toestanden981 en verhoudingen en den goeden kijk
op personen. Zij geven blijk van doortastendheid en zelfvertrouwen. In
stijl en schrift vormen ze een scherpe tegenstellmg met de grotesk
aandoende onbeholpenheid der brieven van Jan III, die heelemaal
geen schrijver is.
Maximiliaan is het vooral, die aandringt op het in dienst nemen van
den geduchten aanvoerder Frans von Sickingen. Veel aarzeling bij zijn
opdrachtgevers moet hij daarvoor overwinnen, maar hij houdt vol "het
voordeel dezen aanvoerder in zijn gelederen te hebben, zal de kosten
overtreffen. "982 Trouwens het talmen van Karel bevalt hem niet erg, de
koning moet doortasten.983 Hij, als gezant, heeft slechts het woord,
Karel dient de daden te stellen en niet op geld te zien. En wanneer hij
voor zijn verkiezing geld leent, moet hij daarbij geen fouten begaan.
Ook toont Maximiliaan goed op de hoogte te zijn met de politieke
gevoelens, welke in Venetie, Hongarije en Bohemen heerschen. Dat
was trouwens wel noodig om paraat te zijn tegenover "die duivels van
Franschen."984
Te midden van al zijn opofferende activiteit beleeft Maximiliaan 20
Februari 1519 de teleurstelling dat zijn naam niet voorkomt op den
geloofsbrief, waarbij Karel zijn officieele vertegenwoordigers te
Augsburg aanwijst. Hij is hevig verontwaardigd. Met recht. Zonder zijn
toedoen zouden de zaken er voor Karel niet zoo gunstig voorstaan als
thans het geval is. Zoo opzij gezet te worden is vernederend en hij
geeft het voornemen te kennen te zullen vertrekken, want hij voelt er
niets voor de onderdanige dienaar te zijn van veertien of vijftien man,
981
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Bijv.-Le Glay. a.w . ll, p.205 Verder Briefwechsel über die Kaiserwahl Karls V" in
„Anzeiger für Kunde der teutchen Vorzeit", herausgegeben von Franz Joseph
Mone, Karlsruhe. Jrg. V (1836), p. 13, 118, 283 en 296.
Le Glay. t.a.p.
Id., id., p. 220 d.d. 8 Febr. 1519.
Id., id., p. 232 e.v. dd. 14 Febr. 1519.
Jan metten lippen

1943

die eigenlijk zijn gelijken zijn en in verdiensten voor de keizerkeuze ver
achter hem komen.985
Een der heeren brengt dit alles Margaretha ter kennis, maar zelf
aarzelt hij ook niet Margaretha onomwonden zijn meening kenbaar te
maken.986 Het is Madame best toevertouwd deze moeilijkheid uit den
weg te ruimen. Ze doet aanstonds alle moeite hem bij de officieele
gedeputeerden te houden en hem te bedaren, door een gemotiveerd
excuus, waarbij een secretaris de schuld krijgt van deze vergissing.987
Ondertusschen galoppeert een bode naar Spanje om Karel duidelijk te
maken dat deze fout spoedig hersteld moet worden. Ze schrijft dat
Maximiliaan niet ten onrechte klaagt voorbijgegaan te zijn, wijl hij
openlijk bekend staat als de gezant en dat weinigen zooveel voor
Karels verkiezing hebben gedaan als hij.988 Bovendien kost hem deze
verkiezing persoonlijk een klein vermogen. Indien hij de zaak in den
steek laat, wat te vreezen is, zou dit Karel zeer schaden. Reeds 4 Maart
1519 volgen hierop nieuwe instructies en worden Nassau en
Zevenbergen aangewezen als gezanten bij de keurvorsten aan den Rijn.
Nassau krijgt opdracht de adviezen van Maximiliaan te volgen en deze
ziet zich tevens belast zelfstandig onderhandelingen te voeren met de
Zwitsers.989 Margaretha schrijft te hopen, dat hij met dezelfde trouw
als vroeger zijn vorst zal blijven dienen en niet terwille van een
makkelijk te herstellen fout "vous mectre en danger de perdre la bonne
grace dudit seigneur roy, l'honneur et bonne renommeé que par vostre
prudence, diligence et dexterité avez acquis ès affaires qu'avez conduiz
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Id., id., p. 251 e.v.
Id., id., p. 263 e.v. dd. 20 Febr. 1519.
Id., id., p. 283 e.v. dd. 28 Febr. 1519.
Id., id., p. 265. Reeds 22 Febr. 1519 herstelt Karel deze fout Zie ook p. 277 en
vooral brief van 4 Maart 1519, p. 297.
Id., id .. p. 302 en p. 284.
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et menez tant prudentement jusques à maintenant" (28 Februari
1519).990
Hij heeft noch dit getuigschrift, noch Margaretha's vertrouwen
beschaamd. Spoedig doet hij Karel weer zijn waardevolle inlichtingen
toekomen en klaagt met zekere ironie dat hij steeds overbezet is.991
Midden Maart bevindt hij zich in Zwitserland.992 Het valt hem daar niet
mee. Een zijner rapporten besluit weer met zoo'n weinig gemeende,
maar wel teekenende zwartgalligheid:
"Et ne fust la paour (peur) d'encourir l'indignation du roy, et ses affaires
s'en pourteroient de pis, je me retireroy en ma maison et y aymeroye
mieulx poorter pierres que d' endurer ce que journellement me convient
de ses belistres et coquins; et les fault adourer comme seigneurs, et
encoires ne les peult l'on satisfaire.”993
Juist bij deze onderhandelingen met de Zwitsers treedt hij met zulk
een bekwaamheid op, dat het vorstenhuis hem hiervoor groote
dankbaarheid betuigt en hem den titel van Raad verleent.
Verder is het aan hem te danken, dat het hertogdom Württemberg in
handen komt van den keizer. Maximiliaan vreesde maar al te zeer, dat
dit rijkje het Gelre van Duitschland zou worden.
Na deze bemoeienissen vernemen we nog van een belangrijk
gezantschap bij den Paus in 1522, waar hij zich, hoewel zeer ziek
zijnde994, weer uitmuntend van zijn taak kwijt. Hij is in 1522
overleden.995 Zijn echtgenoote was Anna van der Gracht, burggravin
van Veurne, Vrouwe van Leeuwerghem en van Stavele.
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Id .. id., p. 285.
Id., id., p. 310 e.v. (dd. 8 Maart).
Id., id., p. 360.
Id., id., p. 373 d.d. Maart 1519.
Bergenroth, Calender of Lettres etc. between England and Spain, II p. 460, dd.
27 Juli 1522.
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In de rekeningen komen we ook nog een nicht tegen, de jonkvrouwe
van Grimbergen, wier huwelijksfeest heer Jan betaalt: "Opten
Maendach 18 Octobris 1507 des avonts ende des Donredaichs
snoenens daernae incluys, heeft de bruiloft van mijne jouffrouw van
Grymbergen, mijns heeren nichte, gecost in alrehande spijse nae
inhoudt der rekeningen 7 pond 1 scell. 3 den. 9 miten Brab. Ende
Hendrick Strange van twee amen Elzaters d'ame 11 Rinssche guldenen
ende int hoff te cruyen eenen stuver ende voer elck vat 6 st ....” 996 Wat
hiervan de reden mag zijn geweest, blijft vooralsnog duister.

7 De stad op haar hoogtepunt
Te midden van de beslommeringen van het politieke leven vergeet Jan
III zijn stad niet, hoewel hij hoogstens 130 à 140 dagen van het jaar
"thuis" is.997 Zijn vanuit nationaal-Bourgondisch en economisch
oogpunt zuiver realistische politiek stelt hem in staat de belangen der
Bergsche vrije jaarmarkt bij de Engelschen te bevorderen en gelijk we
zagen, laat hij dat ook niet na.
Ten gevolge van de vrij ingewikkelde politiek dier dagen ondervindt
het handelsverkeer van Engeland met de Nederlanden echter veel
moeilijkheden, zoodat het bezoek van Engelsche kooplieden vanaf
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1531 overleden moet zijn. wijl dan zijn open gevallen plaats in de Orde moet
aangevuld worden, zie de Reiffenberg, a.w., p. 381.
D.R. 1507/08. Het is een afstammelinge van Philips van Grimbergen, zoon van
Jan I van Glymes. Zie over dit geslacht de Rouck, den Nederl. Herauld, p. 304
e.v., die dit geslacht behandelt.
S.R. 1514/15 fol. 58 verso spreekt waarschijnlijk over dezelfde en zegt: "Opten
XXIXen dach van Augusto geschoncken Jouffrouwe Germaine d'Annoy nichte
mijns Heeren van Bergen."
Dit is op te maken uit de verantwoording van de toelage aan den portier in
D.R.
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1497 tot 1517 vrij ongeregeld moet zijn geweest. Doch dergelijke
schommelingen waren in het handelsverkeer dier dagen niet
ongewoon.
De handelsbetrekkingen met de Oostzeestaten ondervinden daarvan
natuurlijk den weerslag, want vanuit het Oostzeegebied komt men
juist ter jaarmarkt om van de Engelschen te koopen. Toch moeten we
deze nadeelige invloeden niet overschatten. Immers, nog in 1500 treft
de stad een regeling met de Portugeezen, dat zij zich op denzelfden
voet kunnen vestigen als de Spanjaarden998. In 1507 krijgen de
Engelschen gelegenheid hun handelshuis weer uit te breiden, 999 in
1515 koopt de stad het huis "den Rinck, tot behouff van eender
Borssen om den coopman te gerieven"1000 en in 1517 worden de
voorrechten aan de Hanze weer vernieuwd1001 en met enkele
bepalingen uitgebreid. Daarnaast opent heer Jan 10 Mei 1505 de
"stadstheercamer". Een dergelijke stadsherberg van standing er op na
houden beteekent voor de stad een niet geringe last, want het sluit in
dat zij eigen zoowel als 's heeren gasten er op waardige gastvrije wijze
zal ontvangen, en dat is ook gebeurd.1002
De jaarmarkten ondervinden natuurlijk wel enkele ernstige
moeilijkheden, zoowel van den kleinen oorlog met Gelre, waaronder
vooral Brabant, Opper-Gelre en Limburg veel moesten lijden, als van
de geschillen der jaarmarktsteden met Gent en Brugge, die stellig
mede ten gevolge hebben, dat de handel van het buitenland op Bergen
998
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Register met Resolut. v. d. Breeden Raad 1476-1518, G. A. B.o. Z .. blz. 69 dd.
21 Oct. 1500, afgedrukt bij dr. W. S. Unger, De tol van Iersekeroord. 13211572. R.G.P. Kleine serie, nr. 29. p. 69.
Resolutien, id., blz. 95 dd. 14 Aug. 1507.
Id., id., blz. 123 dd. 27 Aug. 1515.
Ts. v. Geschied., 58e Jrg. (1943). p. 65.
H. Levelt, "De Stadstheercamer" te B.o. Zoom in S. Geertr. br. III (1926). p.
39e.v.
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eenigen teruggang vertoont. Zeer waarschijnlijk is deze schadepost
voor een groot deel opgevangen door de niet-onbelangrijke uitbreiding,
welke het verkeer over land van den handel op Bergen op Zoom
aanneemt. De bronnen gewagen overwegend van kooplui, die met kar
en paard Bergenwaarts komen.1003 Vooral uit Maas- en Rijnstreek en
Zuid-Duitschland schijnt deze opkomst grooter dan vroeger doch ook
de handelaars uit het Noorden en Zuiden der Lage Landen blijven niet
achter.1004 Nu verkeersaderen als Rijn en Maas door den Gelderschen
hertog onveilig worden gemaakt, baart het weinig verwondering, dat
aan den landweg de voorkeur wordt verleend.1005
Sommige dezer jaarmarkten ondervinden de van ouds bekende
moeilijkheden van aanhoudingen om schulden van anderen. Wanneer
de stad dan geen succes boekt met haar protesten, grijpt de Heer
spoedig in om aan de onrechtmatigheden een einde te maken. We
kunnen hier niet verder op ingaan, want dat zijn bijzonderheden van
de geschiedenis der jaarmarkt en deze zijn hier niet aan de orde. Doch
één merkwaardig geval dient toch vermeld.
Sedert in den Kerkelijken Staat aluingroeven waren ontdekt ( 1461),
een stof, die onmisbaar was als kleurfixeermiddel voor wol, zijde en
perkament, voert Rome geregeld onderhandelingen met de
Europeesche vorsten, teniende te voorkomen, dat hun onderdanen
aluin uit Turkije zullen aankoopen.1006 Ook de Bourgondiërs verbieden
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Reg. van Proc. en Certif. G.A. B.o. Z. R. 392 passim.
Zie o.a. tabellen in S. Geertr.br. XI (1934) bij art. over de B.o.Zoomsche
Jaarmarkten en de bezoekers uit Zuid-Nederland.
Vele voerlui vermeden den hoofdweg, ten einde de tolplaatsen te vermijden.
Tusschen Keulen en Antwerpen zochten zij zelfs de zandige wegen van de
Kempen op. Zie Dr. K. Verhees, Niederlandische Handels- und Finanzpolitik
unter Karl V in Econom.Hist. Jrb., dl. XVIII (1934). p. 204.
Men zie hierover Goswin von der Ropp. Zur Geschichte des Alaunhandels im
15 Jahrhundert, in Hans. Gesch. Blatter, XXVIII (1900), p.J.19 e.v. en Dr. W. S.
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den invoer van de Turksche aluin in hun landen, waardoor zij bereiken
dat de prijs wordt verlaagd, terwijl 6 scell. van iedere bepaalde
hoeveelheid ten bate van de hertogelijke kas komen. Dit monopolie
van den Kerkelijken Staat voert op den duur tot hooge prijzen en dit
werkt smokkelarij in de hand. De regeering treedt daartegen op, maar
de vrije jaarmarkten trekken zich daar niet veel van aan. Vandaar, dat
den 2en Mei 1509 mr. Richaert Barradot, secretaris van den Hoogen
Raad zelf voor drossaard, schout, burgemeester en schepenen
verschijnt en uit naam van den Landsheer verzoekt "dat men verbieden
soude te vercoopenen alle de alluynen, nyet comende van den Stoel
van Roomen ende dat men dit soude nemen in gescrifte ende in arreste
houden, ter tijt doe, dat anders daerop ten have geordineert waer.”1007
Verder wil hij, dat de schout een plakkaat betreffende den verkoop van
aluin afkondigt en hem assistentie verleent bij zijn optreden. In allerijl
spoedt zich de secretaris van Bergen op Zoom in eigen persoon "tot
Bruessel aen onsen Heer van Bergen omme met hem te sprekene" en
zijn tusschenkomst in te roepen, opdat hij de afkondiging zal
beletten.1008 Naar diens advies behoeven we niet meer te raden, als de
Bergsche vroedschap den volgenden dag te kennen geeft, dat dit
plakkaat rechtstreeks indruischt "tegen den privilegiën van der stadt
ende oic van den vrijen jairmercten" en den schout opdraagt mr.
Barradot "gheene assistencie oft behulp" te geven bij het afkondigen
van het plakkaat en nog minder bij het ten uitvoer brengen van eenig
arrest. De heeren dreigen er zelfs een rechtszaak van te maken.
Behoudens enkele besprekingen met Heer Jan, hooren we verder niets
meer van deze aangelegenheid.
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Unger, Rek. v.d. invoer van aluin in de Scheldedelta 1473/75 in Econ. Hist.
Jaarboek dl XIX(1935), p. 75 e.v.
Reg. met resolutien 1476-1518, S.A. B.o. Zoom, p. 104, voor dit en het volg.
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***
Voor den tijdgenoot blijven de veranderingen, waarover we hiervoor
spraken, niet geheel onopgemerkt. Het stadsbestuur klaagt veel, wat
weinig zegt, maar wel geeft het te denken dat de stad poogt eigen
nijverheid te stimuleeren, waarvoor echter ook andere dan
economische redenen hebben kunnen gelden, want merkwaardig
genoeg is het meest luxe nijverheid, welke men aantrekt: naast
lakenwevers zijn het gobelinmakers, 1009 plateelwerkers1010 en zijdenlakenmakers.1011 welke bedrijven niet arbeidsintensief zijn. Eveneens
neemt de stad verdacht veel lijfrenten op. Zij dienen eerst en vooral
om de geweldige uitgave der pachtsom van den tol van lersikeroord en
den afkoop van den Brabantschen watertol te kunnen betalen. Dat
Bergen op Zoom het eerste in 14991012 en het tweede in 1505 en nog
eens in 1516 kan doen, is meer dan voldoende bewijs voor haar
krachtige economische positie. Zeggingsmacht over den tol van het
vlak tegenover Bergen op Zoom gelegen lersikeroord is evenzeer een
handelsbelang als de andere kwesties, waarover de stad rond 1500
strijd voert (zie blz. 192).
De geleende gelden dienen echter tevens om enkele groote openbare
werken, als het bouwen van een watermolen en het verbeteren der
omwalling, te financieren.
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Reg. met Resol. als voor p. 74, d.d. 30 Juli 1503.
S.R. 1517/18 fol. 184 verso: "ten bevele als boven geleent meestere Luycas,
geleyerspotbackere woonende in de Steenberchsche strate in den
Oyevaersnest naest Jasper de Cuyper de somme van 5 pond 15 scell., welcke
15 scell. hij seeght hem van den heeren tot behulpe van zijnen grooten costen
bij hem gedaen, gegeven te zijne ende blijft alsoe resterende de voerscr ..... 5
pond.
Reg. met Resol. 1526/57. G.A. B.o.Z., p. 14, dd. 8 Mei 1526.
Dr. W. S. Unger, De Tol van Iersekeroord. a.w., p. 60 d.d. 9 April 1499.
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Jan metten Lippen liet reeds een watermolen bouwen in de Moervaart,
waarschijnlijk iets vóór de plaats waar deze de stad bereikte.1013
Blijkbaar berokkende die molen daar nadeel aan de stad. Omdat den
Heer het molenrecht toebehoort, geeft Jan III in 1499 zijn stad verlof
voor den bouw van een nieuwen watermolen, welke zijn eigendom zou
blijven. De stad betaalt de kosten, doch deelt mee in de opbrengst.
Voor deze werken moet de z.g. Engelsche kaai landinwaarts verlengd
en een groot reservoir gegraven worden, om zoodoende niet alleen bij
vloed doch ook bij ebbe den watermolen in beweging te houden.1014
Dat werd een geweldige onderneming, want zware dijken dienden dit
bassin te beveiligen. Een zeer kostbaar werk is dit niet alleen in aanleg,
maar ook in onderhoud, want na iederen storm zijn er heel wat
herstelkosten. In 1509 sloeg zij zelfs grootendeels weg. Deze
watermolen met "den Houwer" blijven bestaan tot 1887, als de
huidige Visschershaven wordt gemaakt.1015 Een schamel overblijfsel
1013

D.R. 1491/92: "Want voer heelen ontfanck van den 3 watermoelenen, die
gemaict sijn deen int jaer van LXXXVI, dander int jaer van LXXXVIII ende de
derde int jaer van XC van 42 pond 5 scell, 10 den Brab, ende oick. van 67 pond
16 scell. 3 den Brab, van welcken twee partien van sommen de stat van
Bergen ontfanckt deen helft, tot dat si vol ende al vergonden zal sijn van 556
pond 2 scell. 9 den 7 miten Brab. die haer noch comenen, van dat sij verleyt
heeft in de cijmmeringhen van den voerscreven moelenen alsoe dat blijer in
de voergaende rekeninghe, compt ergo hier weder omme uutgegheven 55
pond 18½ den. Brab."
"Aldus compt der stadt noch boven dat haer betaelt is de somme van 501
pond 14 den. 19 miten Brab., dat men haer alle jaere betalen sa! op sulcke
condicie ende vorwaerde, alsoe dat in de rekeninghe de anno LXXXVIII
verclaert is.''
1014
Reg. Met Resol. 1476-1518, fol. 45 e.v., 48 e.v. d.d. 9Jan 1499.
Het Protocol van Rentebrieven en recognitiën 1503/04, G.A. B. o.Zoom R314, fol. 93
recto zegt: ., intselve jaer optenXXVIen dach van Septembris (1503), omtrent
den drien uren nae noene was den yersten dach, dat de watermoelen op de
havenen alhier gestaen ginck ende maele sant metten yersten ende den IIen
dach Octobris daernae mael zij dyerste greyn."
1015
Verkoopacte in bundel “Watermolen". Nieuw Archief B. o. Zoom.
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rest daar nog van de eens zoo smaakvolle maalderij. Deze watermolen
was noodzakelijk, wilde men niet geheel afhankelijk zijn van den wind,
zijn capaciteit is bovendien grooter en in dagen van belegering
ondervond de meel voorziening niet aanstonds moeilijkheden, omdat
de vijand de standaardmolens op de wallen in brand had geschoten.
Tegelijkertijd en nog later werkt men op aandringen van den Heer aan
de omwalling. De Verlorencostpoort is pas vernieuwd (1497), 1016 de
grachten ten Noorden en ten Zuiden van de Haven zijn voltooid en
reeds vóór de watervoorziening van de Moervaart van boven af tot en
met den Zeezuiper beter is geregeld, 1017 brengt Heer Jan in 1503 bij
een afzonderlijk privilegie dit havengebied tot de hoofden toe onder
de jurisdictie van de stad.1018 Groote nieuwe poorten verrijzen aan het
uiteinde van het havenkwartier, waarvan er een wordt gesteld onder
"sinter Nyclaus" schutse en de ander onder die van "sinte Jacob"
(1508).1019 De middelste krijgt den naam van "Hampoort".
Op het zwakke punt der verbinding van stad met havenkwartier
verrees eerder al het bolwerk "de Helle" .1020
Voor de meeste dezer poorten en versterkingen, die bestand moeten
zijn tegen de kracht der druk in gebruik gekomen vuurwapenen, maakt
bouwmeester Anthonis Keldermans, die juist na tien jaar werken het
kasteel van Wouw heeft voltooid, bestek en teekening.1021 De beste
1016

1017
1018
1019

1020

1021

S.R. 1497/98 fol. 75 recto "van den nyeuwen torre bij Verloren costpoorte van
grontsoppe nyeuw ghemaict, " tot fol. 78 recto totaal ruim 114 pond.
S.R. 1508/09 fol. 53 verso, 54 recto en verso en 67 verso.
Privilegieboek La C. fol. 58 recto, d.d. 28 Nov. 1503.
S.R. 1508/09 fol. 123 recto: " .... betaelt van 2 steenen beelden met hueren
toebehoirten, die geset zijn voir de poorten van der havenen te wetenen een
heelde van sinter Nyclaus ende een beelde van sint Jacob tsamen 31 scell, 6
den."
S.R. 1501/02, fol. 4 recto "van der vesten van den bollewercke genaempt de
helle."
S.R. 1505/06 fol. 50 recto: "Opten XXVIIten dach van Meye als borgermeesters,
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hulpkrachten, meerendeels te voren in Wouw werkzaam, voeren zijn
plannen uit.1022 In deze jaren stroomt het geld door de vingeren der
rentmeesters.
Maar dan komt het grootste plan aan de orde: Anthonis Keldermans
ontwierp reeds in 1488 het plan voor een nieuwe kerk.1023 Van de oude
kerk, zooals meester Everaert deze na 1444 voltooide, is het grondvlak
tot heden vrijwel bewaard. Dit kennende, kunnen we ons levendig
voorstellen dat voor de steeds groeiende bevolking deze kerk op het

scepenen ende meester Anthonis Kelderman gheweest hadde opt besteek van
den nyeuwen torens aende ha vene ghedroncken een gelach .... 4 scell. 3
den."
fol. 55 verso: "In de maent van Aprille meester Anthonis Kelderman ontboden
hier te comen om dordinantie te maken van den torrens ande haven, daerom
ghevaceert
12
daghen,
sdaighs
3
scell.,
facit
36
scell."
fol. 56 recto:, .in de maent van Meye den selven Anthuenis Kelderman
ontboden bij laste van den Heer, om de saken wille van den torens hier
ghecomen ende ghevaceert 6 daghen sdaighs 3 scell., facit 18 scell., de selve
gereyst tDordrecht van der stadtweghe om dordinancie te maken ende aen te
sienen de wateren binnen der haven te houdene .... "
fol. 62 verso: "Alsoe meester Antheunis Kelderman tot veel reysen ontboden
gheweest is om sekere saken wille van weercken der stadt aengaende
daeromme ghevaceert boven des hem de stadt betaelt heeft tot diverschen
stonden nae uutwijsen eender celen bij hem overbracht 4 pond 16 scell.
Brab.''
1022
S.R. 1508/09 fol. 71.
1023
S.R. 1488/89 fol. 129 recto: "Opten IXen van Aprille gegeven eenen man van
Mechelen, die tpatroon van der nyeuwer kerken brochte ... " fol. 175 recto:
"van den berde dair tpatroen van der kerken in hangt .... "
S.R. 1490/91 fol. 84 verso: "meester Anthoenise Keldermans van den
patroone van der nyeuwer kerken te maken ende meer anderen diensten .... 3
pond 15 scell."
Men zie ook G. Juten, De St. Geertruikerk te B. o. Zoom, in Taxandria XXXI (1924). p.
43 e.v. Dezelfde in "Oud Bergen", p. 186 en Voorloopige lijst der
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst X (Noord Brabant), p.
26.
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einde der 15e eeuw te klein is geworden.1024 Keldermans moet de
moeilijkheid oplossen ruimte te winnen.
Hoog en forsch van bouw ligt van verre gezien, naar de teekening van
Albrecht Dürer 1025) te oordeelen, in deze jaren de Geertruikerk
tusschen en boven de Bergsche huizen. Het torentje van de Sinte
Peter- en Pauwelskapel met zijn ui-vormige topbekroning accentueert
slechts de geweldige rijzige massa.
Van buiten strak en sober gothiek van architectuur, bieden alleen de
natuursteenen gevelvlakken met hun hooge getraceerde ramen eenige
aantrekkelijkheid. Binnen is er de versiering, welke de eeredienst
vraagt, waar we slechts weinig van weten. Doch naar de weinige
afbeeldingen te oordeelen moet het gebouw zich hoog en luchtig
boven de pilaren hebben verheven. Hoewel het inwendige dezer kerk
niet het vluchtige en ijle had, dat de kathedralen van Antwerpen en 'sHertogenbosch, met hun van den bodem doorloopende bundelzuilen
kenmerkt. Bovendien zijn de koorvensters niet zoo smal als daar en
hun omlijsting loopt ook niet van de triforia af door. Eenige gelijkenis
met de St. Jacobskerk te Antwerpen valt echter niet te ontkennen.1026
Wel heffen nog een rij gothieke spitsbogen, even hoog als die van de
traveeën, boven de galerijen of triforia het steenen gewelf van
middenschip, kruis en koor in de hoogte en zijn daar door een vlak stuk
zelfs van gescheiden.
De indruk van zwaarte wordt weer opgeheven door de vier vrij hooge
pilaren van het kruis en smallere in de kruisbeuken, welke het idee
wekken van groote hoogte. Op hun met een dubbele bladrand
versierde, kapiteelen steunen de ribben van het gewelf.
1024

1025
1026

Resolutien 1526/57, a.w., p. 154 zegt: "overmits oick de cleynicheyt van der
kercken."
Zie pag 351
Het interieur herinnert ook aan het schilderij van R. van der Weyden: De
zeven sacramenten. Zie Tax, VL (1937), p. 104.
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Plattegrond van Bergen op Zoom in de XVIe eeuw
Braun, Hogenberg en Hoefnagel “Civitate Orbis Terrarum: Colonia 1572-1621

In het koor is het weer anders, hoewel sterk in de lijn van kruis en
dwarsbeuk. Uit de kapiteelen van de beneden-pilaren spruiten de
slanke colonetten opwaarts tot de hoogte der vier groote pilaren in het
kruis en hun eveneens met bladvorm gebeeldhouwde kapiteelen
dragen de ribben, die als evenzoovele armen de welfschelpen tillen,
welke lijken op een steenen draperie en fungeeren als lichtgeleiders.
Juist boven het altaar vinden de laatste hun slot in den sluitsteen.
Dit gebouw, met de hier geschetste karaktertrekken der gothiek uit de
eerste helft der XVe eeuw, moet Keldermans verbouwen.
Wat elders kan, naar het westen uitbreiden, is voor hem door toren en
markt uitgesloten. Eveneens ontbreekt hem de plaats om de methode
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toe te passen, waarvoor de gothiek zich zoo bijzonder leent, nl. een of
twee zijbeuken aan te brengen. Het gebouw zou er ook plomper door
zijn geworden. Dus zoekt zijn ontwerp uitbreiding in oostwaartsche
richting, d.w.z. hij bouwt aan de kerk een tweede kruisbeuk en zou
daarachter een nieuw, grooter en dieper priesterkoor optrekken. Wat
hij verder van plan was, daarnaar kunnen we slechts raden, want dit
werk kwam niet ten volle klaar.
In 1499 wordt besloten door te gaan met de werken aan de kerk
volgens het bestek.1027 Enkele jaren later probeeren stad- en kerkbestuur door het vestigen van lijfrenten meer geld bijeen te krijgen,
tevens worden sommige accijnsen verhoogd en geestelijke gunsten in
uitzicht gesteld voor diegenen, die op een of andere wijze den bouw
der kerk steunen.1028
Als "appelleerder" (uitvoerder) onder Anthonis Keldermans benoemt
de stad 3 Januari 1504 meester Jan van der Talen uit
Nederhockesele1029 en uit de kerkrekening 1505 blijkt, dat er onder zijn
leiding hard is gewerkt.1030
Wanneer er in 1508 weer geldgebrek dreigt, verhoogt de stad de
accijnsen op tarwe en bier1031 en nemen na een hartelijk herderlijk
1027
1028

1029
1030

1031

Resolut. 1476/1518, p. 59.
Id., id., p. 67 d.d. 14 April 1601. Aankondiging van te verdienen aflaten-in S.R.
1501/02 fol..42 verso. 13 versaen 44 recto.
Resol. 1476/1518, p. 81 en S.R. 1501/02 fol. 103 verso.
Kerkrek. 1505/06 G.A. B.o. Zoom, fol.11 recto: "ander uutgeven der voirscr.
regeerders van costen bynnen desen jaire gedaen aende nyeuwe kercke te
wetenen aen steenen, root, wit ende grauwe, hout, calc ende anders, ende
oic van arbeide als merssen, timmeren ende anderssins alsoe hier na volght."
Het heele jaar is hier week voor week verantwoord.
Resolut. 1476-1518. p. 96 d.d. 27 April 1508. Als collectanten worden
aangewezen 6 goede mannen w.o. de drie kerkmeesters. Ze mochten niet
eischen, maar "alleene believen ende bidden om te contribueren tot behouff
als voor."
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woordje van heer Seger, den pastoor, 1032 enkele burgers den
collectezak ter hand, om de gelden te vergaren voor den verderen
afbouw der kerk. Waarschijnlijk hadden ze succes, na den dood van Jan
van der Talen neemt zijn zoon Hendrik in 1509 diens taak over.1033 Een
dergelijke benoeming toch is nutteloos, wanneer men geen kans ziet
althans een belangrijk deel van de plannen uit te voeren. Een
belangrijk deel, want het volledige plan gaat de financieele draagkracht
te boven. Immers, omdat "tselve werck seere swaire vallen sal ende
dairomme nemmermeer volbracht werden en mach zonder groote
hulpe ende bijstant van den goeden menschen, die huere caritate ende
goede duecht daertoe doen", vraagt en krijgt Jan III van Karel V in 1518
verlof een loterij te houden.1034 Door het geheele land gaat de mare,
welke kostelijke zilveren kunstvoorwerpen te winnen zijn.
In 1520 is men volop met den bouw bezig. Dürer teekent tijdens zijn
verblijf te Bergen op Zoom (December 1520) een deel van het werk in
aanbouw.1035 Blijkbaar een der zuidelijke dwarsbeuken, die uitgevoerd
is in soberen Renaissancestijl. Een andere Keldermans, Rombout, zoon
van Antonis, heeft na 1512 diens taak overgenomen.1036 Aan architect

1032

1033

1034
1035

1036
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S.R. 1508/09 fol. 118 recto: "ten bevele als voer, geschoncken heeren Seger,
prochiaen van der kercken alhier, om sekeren dienst, die hij dagelicx doet
opten stoel, int vermanen van den tymmeren van der kercken. 6 philippus
gulden, facet 37 scell. 6 den."
Resol. 1476-1518 p. 113 dd. 10 Nov. 1509. Zie ook posten in S.R. 1508/09 fol.
110 recto.
Juten, t.a.p. in “ Taxandria”.
J. Veth u. S. Muller Fz.. Albrecht Dürers Niederländische Reise, Bnd II (BerlinUtrecht 1918). p. 33, 109.
D.R. 1511/12: "Meester Anthonis Keldermans heeft dit jaer gevaceert te
Bergen 6 dagen ende Rombout Keldermans zijn soene 21 dagen." Antonius
overleed in 1515. In 1520 wordt echter gesproken van "tbesteck van meester
Jan Schers als opperwerckman van den tymmere van der zelver kerke". Zie La
F. p. 329 verso.
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en vaklui mankeert het dus niet, wel ontbreekt het voor alles aan geld,
veel geld. In 1525 verwerft Jan III wederom verlof voor een nieuwe
loterij ten bate van de parochiekerk en het nieuwe gasthuis. Uit een
schrijven van begin 1526 aan Burgemeesters en schepenen kan men
opmaken, dat het den autoritairen man prikkelt, dat de parochiekerk
niet wordt afgebouwd. Heer Jan maakt duidelijk zijn beklag, want hij
schrijft: "hoe scandelick ende oneerlicken den tempel Gods ende
parochykercke van Bergen zoo men zyen mach is ende blijft liggende,
nyet alleene ongetymmert, ongemaect ende ongereeckt, rnaer oock
dat vele van den nyeuw tijmmeringen der selver kercken, staende ten
winde ende ten water, verderft ende vergaet, zoo datter zeer grooten
noot es daerinne te voersynne met de bequaemste middelen ende
expedienten dyemen sal mogen ramen, concipieeren ende
accorderen."1037
Omdat de inkomsten der kerk onvoldoende zijn, beraamt het stedelijk
bestuur opnieuw de noodige middelen teniende hierin te voorzien.
Allereerst doet ze hiervoor een beroep op het eergevoel van de
burgerij, opdat deze legaten schenke: "te meer behoort men hiertoe
hertelick geneycht te zijne, want hier binnen dese merckerlijcke
coopstadt maer een parochye en es ende men zyet in allen anderen
plaetsen, steden ende dorpen, hoe arm ende ongevallich dye zijn, dat
de parochyekercken volgetymmert ende volbracht werden."
't Is inderdaad beschamend te moeten constateeren, dat Halsteren
tusschen 1495 en 1502 zijn kerk met een transept uitbreidt.1038
Ossendrecht in 1497 zijn kerk vergroot, 1039 de bouw der parochiekerk
van Steenbergen naar den opzet van Antonis Keldermaris in 1516

1037
1038
1039

Resol. 1526/57, a.w., p. 3, d.d. 28 Maart 1526, voor dit e.v. citaat.
Slootmans e.a . Halsteren, p. 234.
Idem, in St. Geertr.bronne, Jrg. XVI 1939), p. 6.
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wordt voltooid1040 en de torens en kerken van Wouw en Oud-Gastel in
diezelfde jaren gebouwd of vergroot worden.1041 Maar zij profiteerden
nog van het gunstig tijdsgewricht. Na 1520 toch, wordt de
economische positie van de heele Nederlanden vrij slecht.
Het zou onbillijk zijn den achterstand in de voltooiing der parochiekerk
toe te schrijven aan gebrek aan offerzin bij de Bergenaren. Terzelfder
tijd toch komt het Begijnhof tot stand, dat zijn bestaan vrijwel geheel
aan legaten van Bergenaren dankt.1042 Ook het klooster van St.
Margriete in het dal van Josaphat onderneemt rond 1500 verschillende
verbouwingen, waarvoor verschillende Bergsche poorters zeker weer
hun beurs hadden geopend. Het meest vermogende echtpaar is
betrokken bij twee nieuwe instellingen, waarover we aanstonds
komen te spreken. De belastingen zijn bovendien zwaar. Maar toch ...
Bergen mag en wil met zijn parochiekerk niet achterblijven en daarom
verhoogt het stadsbestuur de accijnzen op bier en tarwe, terwijl de
Heer toezegt dezelfde belastingen toepasselijk te zullen verklaren op
de gehuchten en dorpen, die in Bergen op Zoom parochiëeren. Zelf zal
de Heer "uut zijnen eygenen goeden" een gift schenken ter "reparatien
ende tymmeringe."1043

1040

1041

1042

1043
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G. Juten, Steenbergen in "Parochiën in het Bisdom Breda", dek. B. o. Zoom, 2,
p. 68.
S. Leurs, "Kerktorens in de Kempen" in "Het Gildeboek" VIII (1925), p. 58. Voor
Wouw zie Voorl. Lijst, a.w., p. 380, verder Tax. XLII (1935). p. 296 en XLVI
(1939)p. 57.
G. Juten, Oud Bergen, p. 207 en vooral diens studie in Taxandria XXXV)[ (1930).
p. 57 e.v.
Resol. 1526/57, p. 5 en Reg. met Ordonn. La G., fol. 254 rood.
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Om nogmaals een loterij op te zetten staat het stedelijk bestuur een
crediet toe van 2400 gulden om prijzen in den vorm van
kunstvoorwerpen aan te schaffen.1044
Waarschijnlijk is het nadien gelukt het begonnen werk af te maken.
Het overleg te voren gepleegd tusschen drossaard, schout,
burgemeesters en schepenen en den Koordeken met Rombout
Keldermans wijst er op, dat het ernst is.
Men zal zich afvragen, waarom Heer Jan niet zelf dieper in de beurs
tast, om dit werk, dat hij klaarblijkelijk als een eerezaak beschouwt, af
te maken. We behoeven er niet aan te twijfelen, dat hij behoorlijke
bedragen heeft geschonken, maar we moeten tegelijk bedenken, dat
hij de eerste tien jaren voor de groote uitgave stond het eigen hof
geheel volgens de plannen af te bouwen. Daarna verslindt het
onderhoud van dit groote gebouw met zijn torens en daken1045 en de
aankleeding dezer woning groote sommen.

1044

1045

id., id., p. 52, d.d. 28 Aug. 1527 en S.R. 1525/26, fol. 92 recto S.R. 1527/28 fol.
90 recto. De juwelier Janne van Nijmegen uit Antwerpen levert de
kunstvoorwerpen.
D.R. 1523/24: "ander uuytgeven van reparatien. Inden yersten betaelt den
scaellidecker, die verdect heeft den grooten thoren dair den zeeridder op
staet, daer aen gedect met zijnen medegesellen ende oyck op die Iogie, in de
coeckenen ende opte valckenerscameren tsamen 47½ dagen, sdaechs 5 st. fac.
2 pond 19 scell. 4½ den. ;
"noch de selve scaillidecker op de cappelle gewracht ende gelevert nagelen
ende anders .... ";
"aen den leeuw aen den voerscr. thoren hebben gewrocht .... ";, .den XXII
Decembris de selve gewracht aen de blauw schouwe om de stellingen te
maken .... ";
"den XVIIen Aprilis boven de blauw schouwe een schutsel gemaect, twee
taeffelen, vijf gelaesgaten ende andere reparatien .... ";
"XXI Marcy deser rekeningen gewracht te Bergen int hoff aen de vloer in de
stoefcamer ende slaepcamer, noch een dore aen de bottelrie .... ";
"de selve alsdoen noch gewracht in de coekenen ende allomme ende een
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De kunstig gesmede vensters aan den voorgevel, evenals het
verdwenen kunstsmeedwerk boven den waterput bijv. moeten uit de
twintiger jaren dateeren.1046 De rekening van den schilder zegt, dat hij
het houtwerk der vensters groen en de tralies rood verfde.1047 Wat zal
dat een fraaier en luchtiger aanblik gegeven hebben dan de zwarte
teerkleur van tegenwoordig! Dan is er nog iets heel merkwaardigs in
dit woonpaleis geweest. Een der zalen (de groote zaal?) krijgt nl. een
roodkoperen plafond.1048 Het sprookjesachtig effect, als in dit vertrek
de waskaarsen flakkerend branden, staat wel boven allen twijfel. Al dit
schoons verdween in den maalstroom der eeuwen. Maar één
bijzonder prachtig sierstuk bleef bewaard als een getuigenis van Jans
edelen smaak: de Christoffelschoorsteen van de groote hofzaal.
Gedurende den geheelen zomer van het jaar 1522 tot het najaar toe
werkt men aan het plaatsen van dit kunstwerk van Rombout
Keldermans, waarbij een zijner beste knechts, Laureys de Steenhouwer,
de leiding heeft.1049 Zij breken de oude schoorsteenen uit, vernieuwen

1046

1047

1048

1049
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cleet in de stoefcamere gehangen."
D.R. 1522/23: "Ten bevele van mijnen Heere doen maeken te Hooghstraten
dijserwerck boven op te borneputte wegende 990 pont, tpont 3 den. Vlaams
fac. 18 pond 11 scell. 3 den. Brab." "Noch voer zekere ijserwerck alhier
gemaict 4 scell. 9 den. Noch eenen steenhouwer die de gaten maeicte daer
dijserweerck inne sluyt 7 scell."
D.R. 1521/22: "Franchois de Schildere van dat hij groen geschildert heeft alle
mijns heeren veynsteren int hoff ende traillien root, betaelt achtervolgende
zijnre celen 4 pond 8 scell."
D.R. 1521/22: "item, den XVIen Octobris betaelt Laureijse de Tynneghieter,
die gestopt heeft met hen drien opten cooperen solder .... "
"item, den XVen February (1522) heeft de weduwe van Cornelis de
Tynnegieter opten cooperen solder gelevert 14 pont tins .... "
D.R. 1522/23: "in de maent van Aprille ende Meye lestleden betaelt
Jacomijnen Tinnegietster van dat zij den cooperen zolder allomme heeft doen
stoppen tzamen achtervolgende huerer celen bij mijnen Heere geteekent,
betaelt 9 scell. 4½ den. Brab."
D.R. 1521/22 heeft massa's posten hierover. Ook D.R. 1522/23.
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de vensters en brengen een "overwelfsel" aan boven "den voirscreven
blauw schouwe". Want daarboven, op de kamer van den jonker van
Walhain, moet weer een nieuwe haard kunnen branden.
Deze grijs-blauwe arduinsteenen schoorsteenmantel draagt in
uitvoering en voorstelling het karakter van den overgangstijd. De
leeuwen hebben al eenige natuurlijkheid, wat den invloed der
Renaissance verraadt, de bundelpilasters met hun pinakels, welke de
tafereelen omlijsten, de drievoudige boogsegmenten met de
gedrochten op de boogranden zijn nog geheel Gothiek. Het
middenstuk heeft een voorstelling van den grooten volksheilige Sint
Christoffel, die het Jezuskind door het water draagt. De middeleeuwen
kennen dezen heiligen Reus als een der zeven (of veertien) heilige
noodhelpers, wier afbeeldingen men in kerkportalen, gevels van
huizen, vergaderzalen en op schoorsteenmantels aanbracht, want
"Iedereen moet Christophorus beeltenis aanzien, dan zal hij op een
(voor hem) goeden dag afsterven."1050 Tevens verkondigt dit geweldig
werkstuk den lof van het geslacht. De stappende leeuwen op het
retabel, dat de staande voorstellingen draagt, houden in hun
voorpooten het wapen der Glymes, omkranst met den keten van het
Gulden Vlies en bekroond door het helmteeken: ezelskop en
beenstukken. De staande leeuwen op de zijstukken dragen fanions,
waarop wederom het wapen der Glymes en dat van Jans gemalin is
afgebeeld. Op de zijkanten prijken de wapens van zijn ouders Jan
metten Lippen en Margaretha de Saint-Simon.

1050

Zie verder Dr. W. Mol/ over dezen schoorsteen in "Oud Holland" ( 1923). Deze
schoorsteen bevindt zich thans in de Markiezenzaal van het stadhuis te B. o.
Zoom.
G. Goyau, Histoire réligieuse (Hist de la Nat-Francaise VI), Paris 48e ed. 1922,
p. 306 en Acta Sanctorum t XXXIII. p. 135, paragraaf Vl.
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Met de wandtapijten, welke een bijzonder dienaar bij bezoek en
plechtige gelegenheden moest uithangen, heeft deze geweldige
schoorsteen wel zeer voldaan.
De monumentale Christoffel-schoorsteen zal als kunstwerk in dien tijd
een waardige tegenhanger geweest zijn van het drieluik op het Mariaaltaar, dat de beeldhouwer Engelbrecht Crieck in de jaren 1496/97 in
eikenhout snijdt en een Antwerpsche kunstenaar in 1522
polychromeert.1051 Deze altaaropstand is in 1580 ofwel vernietigd of
naar een ons onbekend oord verdwenen.
Heer Jan is een groot minnaar van kleuren, wat op een fel karakter
wijst. Wanneer hij de kerken van zijn Heerlijkheid en ver daarbuiten
een geschenk geeft is dit meestal een glasraam. En het zijn er niet
weinige. Achtereenvolgens mogen zich in zoo'n geschenk
verheugen1052 de kerken van Oosterhout (1496), het
Minderbroedersklooster te Bergen op Zoom (1497), Zandvliet (1501),
Hoeven (1519), het Begijnhof te Bergen (een van 400 voet), Wouw (het
eerste raam reeds in 1501) en een ons onbekende parochie in Holland
op verzoek van den stadhouder van dat gewest, de laatste drie in 1520.
De kerken van Huijbergen en Roosendaal krijgen in 1521 een glas,
laatstgenoemde kerk een van meer den 200 voet. In 1525 worden zelfs
meerdere kleine kerken met zoo'n gift verblijd, nl. die van Polre (onder
Halsteren), de Cellezusters en Cellebroederskloosters en Huijbergen.
Gastel krijgt in 1526 wel twee ramen. Deze kerk had in 1512 reeds een
klok van den Heer gekregen.
Ook verschillende hooge functionarissen, als de stadhouder, de dokter
of de secretaris van heer Jan krijgen soms een fraai glas voor hun

1051
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eetkamer. De makers van deze ramen zijn of Willem de Rouck of
Anthonis Schenk, die beide hun werkplaats in Bergen op Zoom
hebben.1053 Bovendien schenkt Heer Jan tweemaal het vrij hooge
bedrag van 12½ pond Brab. aan "den kerckmeesters van Halsteren tot
behouf huerer tymmeraigen" (1501/02)1054 en bekostigt hij in 1513 het
gewelf van het koorpand in het klooster van St. Margrieten.1055 Dan zijn
er nog van die onverwachte bijzondere geschenken als het mooi
brevier, dat door een der Fraters des Gemeenen Levens te Zwolle was
gemaakt en den Observanten te Jeruzalem wordt toegezonden.1056 Een
geval, dat meer kost dan een gebrandschilderd kerkraam van 200 voet.
Ook op andere wijze toont heer Jan zich niet karig ten opzichte van
kerk en godsdienst. Evenals zijn vader en zijn groote tijdgenooten
Maximiliaan en Margaretha van Oostenrijk moet heer Jan een minnaar
van muziek en zang zijn geweest. De stipendia voor missen, welke hij
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D.R. 1496/97 fol. 59 recto: "Willem de Rouck van een gelas dat mijn Heer
gegeven heeft den Observanten als blijckt bij mijns Heeren ceel betaelt, valet
2 pont 10 scell. Brab."
D.R. 1522/23: "ter ordonnantien van mijnen Heere betaelt Anthonis Scenck,
de gelasen in een cruysvenster totten schoutet Jans Coelgenensone bij mijnen
Heere gegeven 2 pond 15 scell."
"item, meesteren Peeteren den medicijn voer een gelas in zijn eedcamer 12
scell. 6 den." Antonis Schenck levert de meeste ramen.
D.R. 1501/02: "den kerckmeesters van Halsteren tot behoef van huerer
tymmeringen ten ontheete mijns Heeren van 25 pond Brab. bij hem den
selven gegundt, binnen twee jairen te betalen, compt hier van der tweester
lester payen ende jaer aende bede gecort 12 pond 10 scell. Brab."
D.R. 1512/13: "den clooster van sinte Margrieten daer mijn Heer gegeven
heeft ende doen maken het welfsel van eenen pant boven in den koor aldar
mitten stoffeerssel daertoe dienende .... 8 pond 6 scell. 9 den."
D.R. 1501/02: :.Brixius den boecbinder van eenen brivier schoen te makenen,
die men te Jherusalem seynden soude voer dObservanten aldaer, beset bij
mijnen ouden Heer, zoe de drossaet voirscreven dat oic affirmeerde, betaelt 2
scell. Brab, ende voer den selven brivier eenen brueder van Zwolle betaelt 5
pond 5 scell. Brab. vid. tsamen 5 pond 7 scell. Brab."
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laat opdragen in de eigen kapel in de Sinte Geertrui "over de ziele van
mijnder Vrouwen van Bergen zaliger gedachten" zet hij bij gelegenheid
van het bezoek van Kardinaal Bernard de Carvajal in 1508 om in vaste
officiën1057, die ten goede moeten komen aan twee cantors,
priesterzangers dus, waaronder musici van naam voorkomen als Peter
Vineloo, die tevens verbonden is aan het zangkoor der Lieve
Vrouwekapel.
Dank zij dezen zangers verwelkomden niet alleen de bronzen
klokkenklanken den genoemden Kardinaal en keizer Maximiliaan, maar
werden Eminentie en Majesteit ieder respectievelijk omgeven door 18
en 12 toortsdragers stad en kerke ingeleid, terwijl heldere
knapenstemmen de kerkelijke intree-verzen zongen.1058 Wanneer het
betrekkelijk nieuwe orgel der kapel in 1516 te wenschen overlaat, reist
de organist op bevel van Heer Jan naar Amsterdam, om een organist
aldaar uit te noodigen een onderzoek in te stellen.
Muzikale opluistering ontbreekt niet bij de huwelijksplechtigheid van
zijn kinderen. Doch dit gebeuren kan niet vergeleken worden bij de
jaarlijksche ommegangen met het H. Kruis, welke de laatste veertig
jaar tot grootsche, bontkleurige stoeten waren uitgegroeid en volk
trokken uit wijde omgeving en waaraan bekwame pijpers en trompers
(bazuinblazers) uit de stad en andere bevriende steden muzikale
1057
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J. B. Krüger, Geschied. v. h. Bisdom Breda, III. p. 113. Het stuk zelf in
"Cartulaire" a.w., fol. 281, d.d. 7 Oct. 1508, afgedrukt in Miraeus, Opera
diplomatica IV, p. 87.
S.R. 1508/09 fol. 115 recto: "Ten bevele van borgemeesters ende scepmen
betaelt Anthuenise Nelle, van dat hij luyde doen den Cardinaal inne quam 12
den. Brab, den sangers van der kercken van dat zij gesongen hebben in de
incompste ende dienst van den selven Cardinale. 5 scell. videlecit tsamen 6
scell."
"ten bevele als voer geschoncken ende gegeven den lackayen van de –
Cardinael voirscrevenn-2 philips gulden 1-2 scell, 6 den."
S.R. 1508/09 fol. 120 verso:" .... noch van tortsen doen de Cardinaël inne
quam, van 12 tertsen doen de keyser in quam .."
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opluistering verschaften. Wanneer een dezer lieden gestorven is,
zenden burgemeesteren aanstonds een bode naar Brussel "ten eynde,
dat de selve onse Heer daerop verzien hadde moegen hebben om
eenen anderen te gecrigenen." Hij weet inderdaad belag te leggen op
Joris Zuetinck, een pijper uit Gent.
Op Jans bevel gaat in 1520 een der zangers der Maria-kapel op reis om
"eenen bascontre te souckene ten bevele van mijnen Heer van Bergen".
Heer Jan zoekt echt het genot van de muziek en wil daarom stilte in de
kerk, waar het blijkbaar nog al rumoerig kan zijn. Op zijn aandringen
verbiedt de magistraat dat kinderen beneden twaalf jaar zonder
geleide de Hoogmis, de Vespers of het Marialof bijwonen, opdat deze
in de kerk "nyet en liepen oft geruchte maecken".1059
Kunstwerken, fraaie geschenken en muziek kosten veel geld. We
moeten dus niet vragen of Heer Jan niet meer aan de Bergsche
parochiekerk kon geven. Hij deed ruimschoots zijn plicht. Maar wel
staat vast, dat de stad in haar goeden doen hooger had gegrepen dan
financieel uitvoerbaar bleek, zelfs voor een bloeiende handelsstad.
Want dat is Bergen op Zoom zeker nog in 1521, wanneer Karel V zegt,
dat het noodzakelijk is, het aantal leden van den Binnenraad van zeven
op negen te brengen, omdat tijdens de vrije jaarmarkten, welke
schepenen zooveel werk bezorgen in verband met de uitoefening der
marktrechtspraak, zeven personen te druk bezet zijn. Niet voor niets
bereikt de stad in 1526 haar hoogste aantal inwoners (2115 huizen; in
1588: 1500). De oprichting van een nieuw gasthuis is mede een bewijs
van haar groei.
***
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In het algemeen zij hier verwezen naar het m.s. der studie over
"Mariavereering in Oud-Bergen." Voor Vineloo zie men ook A. Piscaer, in Ts. v.
Muziekgeschied. 1929, verder D.R. 1500/01, 1501/2. 1502/3, 1503/4. Voor
den pijper S.R. 1525/26, fol. 121 verso en 122 verso.
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Gezicht op Bergen op Zoom
Albrecht Dürer, 1520

Aanstonds wordt in deze jaren door den vreemdeling de stad gemeden,
waar pest e.a. besmettelijke ziekten herhaaldelijk, zij het dan niet
epidemisch, voorkomen. Het handelsverkeer en de uitbreiding van
Bergen eischen dus in dezen tijd, dat de ziekenverpleging beter wordt
voorzien. Behalve over het oude gasthuis op den hoek van de
Wouwschestraat beschikt men te Bergen op Zoom over enkele huisjes
buiten de Wouwpoort voor melaatschen.
Dat was onvoldoende. Reeds in 1478 trof daarom het stedelijk bestuur
een overeenkomst met eenige zusters uit Holland om tot verbetering
te komen.1060 Om hen onder te brengen koopt de stad eenige huizen
buiten de Wouwpoort, alwaar de vrouwelijke pestlijders zouden
1060
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verpleegd worden. Teniende meer plaats te krijgen, wijl ook de
Cellezusters klagen over te weinig ruimte, verbouwt men in 1512 twee
groote schuren aan den Wouwschenweg tot ziekenzalen.
Enkele jaren later (1516) sterft een der meest kapitaalkrachtige en
invloedrijke poorters, de oud-burgemeester en stadhouder van den
Heer mr. Willem Coelgenensone. Bij zijn dood laat hij een legaat na
voor de inrichting van een hofje voor dertien oude mannen, "het St.
Willemgasthuis", dat eveneens zou worden gebouwd buiten de
Wouwpoort en bediend door de nonnen van het St. Elisabethsgasthuis,
waaraan hij tevens een som heeft vermaakt ter uitbreiding van dit
ziekenhuis.1061
Heer Jan draagt in 1518 bovendien een belangrijke schuldvordering
over aan gasthuismeesters, die wanneer ze in 1520 wordt afgedaan,
moet besteed worden "tot behouff van eenen nyeuwen sieckhuyse in
den godshuyse van Sinte Elisabeth buyten de Woutscher poirten alhier
gestaan".
De vermogende weduwe van Coelgenensone: Catharina Knappers, wil
zich in milddadigheid blijkbaar niet laten overtreffen; zij vraagt en
krijgt in 1521 van den Heer verlof verschillende harer leengoederen te
vermaken aan dit ziekenhuis, teniende het verder uit te breiden.
Vol idealisme stelt zij eenige regels voor deze stichting op, wat spoedig
een ijdel werk blijkt, aangezien er op dit leen zooveel "heerlijke" schuld
rust, dat weinig of niets zal overblijven om den bouw van een nieuw
ziekenhuis ter hand te nemen. Haar testament spreekt daarom alleen
van een legaat van drie bedden en een fonds voor ververschingen.
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Zie over Coelgenensone G. Juten in Taxandria. XXXV (1929), p. 123 e.v. Deze
mannen noemt men ook wel Blaubroers. S.R. 1517/18 fol. 137 verso: "buyten
de Woutsche poorte bij den blauwen broers."
De stichting dateert eigenlijk al van rond 1500: S.R. 1498/99: "Meestere
Willeme Coelgheenensone tot behoeff van den godshuyse buyten der W
outscher poorten gestaen, gelevert 13 duizend 4 hondert 10 tichelen, van
elcken duyst betaelt als voer, fac. 2 pond 10 scell. 3 den. 9 mir."
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Ondertusschen doet Heer Jan al het mogelijke om de financiën van de
instelling te verbeteren. Hij laat haar begiftigen met de erfenis van een
zijner voornaamste dienaren, die zonder nawijsbare erfgenamen is
overleden. En omdat hij den aanbouw van een nieuw ziekenhuis
dringend noodig acht, talmt hij niet langer, doch besluit in Maart 1525
op eigen kosten het noodzakelijke gasthuis neer te zetten. Het heele
complex verrijst op het oude terrein aan den (Ouden) Wouwschen weg.
Tegelijk benut hij de gelegenheid, de instelling een geheel nieuw
statuut of reglement te geven, dat met recht heet: "den principalen
brief van der fondatie ende institutie des groot nyeuw gasthuys tot
Bergen''. In 1526 is het geheel voltooid.
Bij testament begiftigen Jan III en zijn familieleden het St.
Elizabethsgasthuis opnieuw. Door het nieuw reglement verliest het
gasthuis zijn vroeger stedelijk karakter en wordt geheel en al een
heerlijke instelling, niet alleen voor het verplegen van besmettelijke
ziekten, daarvoor verrees een afzonderlijke barak, maar voor alle rijke
en arme zieken, die daar verpleegd wenschen te worden. De
verplegende zusters zijn Augustinessen, die voor haar geestelijke zaken
de leiding volgen van den prior van Groenendaal, d.w.z. dat zij, evenals
de nonnen van het St. Margrietenconvent, leven in den
Windesheimschen geest.
***
Zorg voor de ouden van dagen in den vorm van het instellen van hofjes
is een uiting van den tijdgeest. Jan III beweegt zich ook op dit terrein.
En reeds bestaand particulier hofje in de Geertruidastraat (Bruinevis)
neemt Heer Jan in Mei 1523 over van de stichtster Lijsbeth
Lambrechts.1062 Met de noodige eigendommen natuurlijk, welke echter
niet voldoende zijn voor het onderhoud en instandhouding van dit
1062
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hofje. Eerst gaat hij over tot vernieuwing van het geheel, waarbij ook
de kapel zoo duchtig onder handen wordt genomen, dat ze in 1526
opnieuw moet worden geconsacreerd.1063 Blijkbaar heeft Heer Jan na
den dood van de stichtster Lijsbet Lambrechts, die met twee
dienstboden de arme proveniers zou verzorgen, de inkomsten van dit
huis zoodanig vermeerderd, dat hij in Maart 1530 dit "nyeuw
godtshuys genaemt sint Janshuys" zelf een reglement geeft en ook van
deze instelling iets heel anders maakt.1064 Het blijkt bestemd om er tien
proveniers in onder te brengen met een concierge en zijn vrouw. Een
der provenen is aangewezen om het onderhoud te betalen van den
inwonenden priester, die belast is met de verzorging der geestelijke
belangen van de bewoners van het gesticht.
De bepalingen van de stichtingsbrief wijzen op een ruime dotatie, want
behalve voor het noodzakelijk levensonderhoud wordt ook gezorgd
voor kleeding, ondergoed, ziekenverpleging, extra-giften op
hoogtijdagen aan vleesch, wijn en bier. Dit hoeft niet te verwonderen
als men tevens leest, dat deze stichting allereerst bestemd is voor de
niet-kapitaalkrachtige dienaren van den Heer, die te oud geworden zijn
om hun functie te blijven vervullen.
***
Een groot werk, dat eveneens op Jans initiatief en "op zijnen eygenen
cost" tot stand komt, is het "hergraven" van de Moervaart.1065 Het doel,
dat hij hiermee beoogt, is van zuiver zakelijken aard, want hij wil de
moeren verkoopen, waarvan deze kunstmatige vaart de afwatering is
1063
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D.R. 1525/26: "Ter ordonnancien van mijns Heeren raidt betaelt den
suffragaen van Ludick voer de wijdinge ende consecratie van der capellen
ende outare op te havenen gestaen, daer mijn geduchtige Heer zijn
goidscameren maecte .... 2 pond 12 scell."
Naar een 19e eeuwsch gewaarmerkt afschrift van den Alg. R. A. L. v. d. Bergh
in bundel "Gestichten", G.A. B. o. Zoom.
Jr. H. Witte, De Grebbe te B.o. Zoom, in Publieke Werken XII (1943), p. 123 e.v.
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geworden. Als men nu in dat gebied turf gaat graven kan dit kanaaltje
tevens als afvoerweg gebruikt worden. Hij roept daarom 17 September
1529 alle ambachtslieden op, die voor hun nijverheid behoefte hebben
aan turf, als zoutzieders, brouwers, ververs (lakenververs), potmakers,
zeepzieders, etc., en geeft hun gelegenheid een deel der moeren te
koopen.1066 Blijkbaar had hij succes, want nog dezelfde maand begint
het graafwerk. Op 15 April 1530 is dit werk voltooid. Dien dag komen
de vier eerste vletten met turf bij het Begijnhof aan en men sleept
deze langs de Steenbergsche poort (ten N. der stad) naar de St.
Nicolaaspoort op de haven. De weg door de stad is nl. onmogelijk
geworden. De opgetogen beschrijving van deze gebeurtenis eindigt
met de woorden: "God hebbe loff van elk! Welcke vaert is lanck twee
milen ende een vierendeel ende meer, waer inne somtijts hebben
gewrocht 500 mannen."1067
***
Ten antwoord op een vraag van Philips den Schoonen, wat voor land
hij had, moet Heer Jan de bodemgesteldheid der Bergsche heerlijkheid
heel snaaks gekarakteriseerd hebben met het rijm:
"het is het land van tureluyre
alst regent soo ist hart van nature
alst drooch is soo ist sachte
het verwayt bij dage ende bij nachte"1068
Hij had dus wel oog voor hetgeen hij miste: de vruchtbare weelde der
polders.
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Aan uitbreiding van gebied in den vorm van inpolderingen kon Jan III
weinig doen. Zijn heerlijkheid zat aan de Noordzijde tegen andermans
gebied en schorren (Vosmeer-Breda) en aan de Westzijde recht tegen
den Scheldestroom 1069). Er was één mogelijkheid tot uitbreiding en
wel aan de zijde van het oude Gastel. Hier lag "'t gors geHeeren
Standerbuyten", dat wordt verpacht. Claas van Hambroek doet vanaf
1462 alle moeite er de aanslibbing te bevorderen. Op dit gebied maakt
graaf Engelbrecht van Nassau vanaf 1475 aanspraak, met de bewering
dat dit schor een aanslibbing is van de heerlijkheid Niervaert. Na een
jarenlang rechtsgeding is 27 Juli 1510 door den Grooten Raad te
Mechelen uitgemaakt, dat tot de Bergsche heerlijkheid behoorden
Standaardbuiten, Bloemendaal, Zomerland, Heijningen en Fijnaart en
dat Bouwensland en de Nieuwe E(m)mer gemeenschappelijk bezit
moesten blijven, daar de oude grenslijn in dit gebied onzeker was.
Leden van den Grooten Raad stelden zelf in Juli 1512 de grens vast.
Van nu af aan bereidt men een betere exploitatie van deze gronden
voor. In 1515 krijgen de pachters der schorren van Standaardbuiten
last "de werve te makene, tselve gors wel ende loffelic te riolerene ende
te gravene, om tselve alsoe te verbeteren". Dit doet deze schorren
spoedig rijpen voor bedijking. In 1523 maakt men hiervoor de noodige
berekeningen en reeds den 4en November van dat jaar "als mijn Heer
daer selve was", wordt tot indijking besloten. Deze arbeid is in 1526
voltooid. Nadat de gronden van het Oud Land in pacht zijn uitgegeven
stelt de Domeinraad, te Bergen op Zoom op 27 Januari 1528
verschillende punten vast om de bewoning van dit nieuwe land te
organiseeren. Hubrecht, de bastaard van Bergen als drossaard van het
Oostkwartier, met den schout van het nieuwe land, de schout van
Bergen en een bouwmeester zetten de plaats uit van kerk en pastorie,
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Zie de kaart van inpolderingen, pag 692.
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waaromheen de nieuwe gemeenschap Standaardbuiten later gaat
groeien.1070
Bij deze bedijking is het gebleven, tenzij Heer Jansland nog tijdens het
leven van Jan III is ingepolderd. Geen aanwinst maar afbrokkeling is het
lot dat deze streek, ja de heele Schelde-delta treft, door den
verschrikkelijken storm van 5 November 1530. Hoor hoe de resolutiën
dit tragisch gebeuren met pakkende nuchterheid verhalen:
"Opten Saterdach den Ven dach van Novembris in dit jaer XVc XXX is
gecommen een groote deerlicke vleet met eenen noortwesten wint, die
impetuees was ende begonste des nachts daer te voren ende duerde
den geheelen Saterdach, tot des anderen daeghs toe ende zijn inne
gegaen met den selven vloede tZuytland van Bergen, Borchvliet,
Hildernisse, Woensdrecht, Ossendrecht, Santvliet, Lillo en de voirts alle
dwaeterlant tot Antwerpen toe.
- Item, daer jegens over Antwerpen is ingegaen al dlant van Waes in
Vlaenderen, Beveren etc. ende over die Hont, all Zuytbevelant met allen
den steden staende int selve lant, die volle waters staende dmeeste
deel.
- Item, meest Noort-Bevelant, al Walcheren, dlant van Schouwen met
hueren steden, die al meest int water aft rontomme int water staen,
Duvelant, Sint Annen lant, Volfferts dijck, Cats, Cor(t)kene ende meer
andere landen etc.
- Item, d’Noorlant van Bergen, der Jannen lant, Onser Vrouwen lant,
beyde die Boyenmoers, dlant van Glymes, die Noortpolders."
Het stuk besluit met recht:
"Dies ista, dies ire(irae), calamitatis et miseriae dies magna est et
amara val de.”1071
1070
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Met deze ramp en enkele kort daarop volgende invloeden is de
geografische toestand in de Schelde-delta grondig gewijzigd. Later zou
blijken ten nadeele van Bergen op Zoom. Weinigen zullen hebben
bevroed, dat met de kracht van den wegebbenden vloed het
economisch welvaren werd weggezogen.

8 Geschillen en bemiddeling
Kapittel en stadsbestuur
Wanneer de moeilijkheden om de vergrooting van de kerk tot stand te
brengen den indruk wekken een echte lijdensgeschiedenis te zijn, komt
sterk het vermoeden op, dat een ongenoemde factor den vlotten gang
van zaken remt.
Nog altijd is nl. het geschil tusschen het Kapittel en het stadsbestuur
over het al of niet betalen der accijnzen onopgelost en weigert het
Kapittel al enkele tientallen jaren de jaariijksche tegemoetkoming van
50 Beiersche guldens uit de stedelijke kas te ontvangen.1072 Van zijn
kant komt de magistraat de laatste jaren met den nieuwen eisch, dat
de geestelijkheid zich voor het heffen van kerkelijke rechten bij
begrafenissen en de bepaling der stipendia voor het toedienen der
sacramenten, precies zal houden aan de "tarieven", welke in 1432
afgesproken zijn, wat de geestelijkheid practisch niet doet.
Beide partijen willen deze kwesties wel uit de wereld zien geholpen.
Om elkaars prestige niet te schaden, verzoeken zij daarom Heer Jan,
den patroon en collator der St. Geertruikerk, de taak van "arbiter,
arbitatuer oft minlijcke peysmaker (vredestichter)" op zich te nemen.
Het Kapittel geeft den Heer 8 October 1516 hiervoor een
onherroepelijke machtiging, met de toezegging, dat het zich aan Jans
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uitspraak zal onderwerpen.1073 Tevens wijzen ze Willem van Enckevoirt,
aartsdiaken van Kempenland, met eenige kerkelijke rechtsgeleerden
als pleitbezorgers aan, om deze uitspraak ook in Rome bevestigd te
krijgen.
Aan één voorwaarde dient echter het bemiddelingsvoorstel te voldoen,
wil het voor het Kapittel aannemelijk zijn, te weten, dat de
geestelijkheid in de toekomst voor een zekere hoeveelheid wijn en bier
vrijdom van accijns zal genieten.
Beide partijen krijgen nu gelegenheid haar verdere wenschen
schriftelijk kenbaar te maken. Voor Kerstmis of uiterlijk zes weken
daarna zal dan de uitspraak volgen.
De magistraat blijkt vóór alles bezwaar te hebben, dat het Kapittel de
afspraak van 21 Juni 1432 niet nakomt, terwijl deze toch indertijd
plechtig bezegeld is, naar ze zeggen.1074 Dit stuk hing tot voor kort in
een lijst achter in de kerk, opdat een ieder er van kon kennis nemen.
De heeren van het Kapittel moeten niet zeggen dat zij deze "ordinantie
altijt onderhouden hebben ende noch onderhouden", want vooral de
vrijwillige offergelden bij doop, ondertrouw, huwelijk en begrafenis
acht de magistraat overdreven. Burgemeesters en schepenen klagen:
"dattet tvoirscreven capittel, huere prochianen (pastoors) ende
costeren de selve concordie (overeenkomst) altijt bezwaert hebben
ende daechgelicx noch bezwaren, exigerende [eischende] van den
gemeijnen luyden overtollighen overloon tot grooter exactien van den
gemeynen puepel (volk) al contrarie van der zelver concordien ende
zonder regel oft orden daer af te observeren (in acht te nemen) .1075 Dat
is vrij scherp geoordeeld.
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1074
1075

351

Register met privilegiën sedert 1357-1522, G.A. B.o. Zoom. La C.A. fol. 150
recto e.v.
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Het nieuwe werk aan de Gertrudiskerk
Door Albrecht Dürer 1520/1521

Bovendien wenscht de magistraat, dat de lijken der overledenen niet
meer enkele dagen vóór de uitvaart in de kerk zullen opgebaard staan.
Vooral in tijden van ziekten is dit onhygiënisch en kweekt het
ongerustheid.
Burgemeesters en schepenen zouden graag zien, dat men op den dag
der begrafenis het lijk met het passende kerkelijk ceremonieel in
processie van het sterfhuis afhaalt, doch in den omvang, zooals de
familie en niet de geestelijkheid dit wenscht. Heeft de overledene den
wensch kenbaar gemaakt bij de Minderbroeders, de Cellebroeders of
Cellezusters begraven te worden, dan zal in die kerk ook de uitvaart
worden opgedragen.
Het Kapittel van zijn kant ontkent iets te weten van het bestaan eener
overeenkomst, vroeger tusschen dit college en het stadsbestuur
CJF Slootmans

352

aangegaan. En zoo deze al bestaat, dan is deze afspraak niet door het
Kapittel als zoodanig aangegaan, doch door enkele oudere geestelijken.
De toenmalige magistraat moet dan gebruik hebben gemaakt van "de
discordie (ontstemming) doen zijnde tusschen den priesteren, omme
dat de sommige gemaect waren canonicken ende d'ander nyet, alsoe
men bevindt in ouden scriften ende men wel mondelinge verclaren zal,
hoe sij malcanderen quelden".1076
Al beweert de magistraat, dat het stuk van 1432 was bezegeld,
kanunniken zeggen dit sterk te betwijfelen. Het kon eigenlijk niet
bezegeld zijn, wijl de kanunniken meenen, dat hun voorgangers in
genoemd jaar nog over geen zegel beschikten, aangezien zij "midts der
nieuwicheit noch gheen arke (kist) en hadde oft eenich gemeyn slot,
daer den zegel inne besloten wert". En zoo er een zegel aan hing, dan
was deze bezegeling niet geschied in de volle vergadering van het
Kapittel, want dan zou dit uitdrukkelijk vermeld zijn en dit is niet het
geval. Of dit zegel er werkelijk aanhangt kunnen ze thans niet
controleeren, want de lijst met de verschuldigde offergelden, welke de
stad vroeger eigenmachtig in de kerk had laten ophangen, was enkele
dagen na het bezoek van den zegelbewaarder van den bisschop van
Luik op 9 Aug. 1509, door het stedelijk bestuur zelf verwijderd.
Maar veronderstel - aldus het Kapittel - dat het stuk werkelijk geheel
echt is, dan valt er toch aan verkregen rechten niet te tornen.
Daarenboven heeft het Kapittel nog allerlei andere redenen tot klagen.
In Bergen op Zoom is men niet zoo royaal voor den pastoor, zelfs op de
dorpen in den omtrek is men vrij wat guller. Vooral geldt dit bij
uitvaarten voor overledenen. "Men steect se int deerde zonder den
prochiaen iet meer daer af te gevenen dan van der uytvaert, dats te
wetenen eenen lesende missen, zonder meer, 4 grooten Brab",
niettegenstaande het jaarlijksche inkomen van den overledene 20, 30,
1076
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40 of 50 pond Brab. bedroeg.1077 Moet men dan "clagen van
overtolligen overloon"? Zelfs wanneer de pastoor in den nacht iemand
moet bedienen, die in gevaar van sterven verkeert of door de
pestziekte wordt geteisterd en daarvoor met den koster wel drie uren
op stap is, wordt toch niet meer gegeven dan overdag, d.w.z. 2
grooten. De opperpastoor en de kosters wijzen er verder op, dat ze al
veertien standplaatsen hebben gehad, dat men overal bij den doop
den koster iets geeft, maar in Bergen krijgt hij ... niets.
Reeds in 1512 zegt het Kapittel duidelijk zijn standpunt uiteen gezet te
hebben bij de kwestie van het overluiden der dooden. Dank zij de
bemiddeling van Heer Jan was men toen bijna tot overeenstemming
gekomen. In de practijk hield ieder zich zelfs eenigen tijd aan deze
onbevestigde uitspraak, wat duidelijk bewijst, dat men de afspraak van
1432 algemeen als verouderd en afgedaan beschouwde. Dat was dan
ook een "cruepel ende onvolmeckt werck", van lieden "die daeraf geen
verstant noch experientie en hadden". Handhaving van de
voorschriften van dit stuk zou opspraak bij de geloovigen verwekken
en de tweedracht tusschen stad en Kapittel slechts bevorderen.1078
Wat de eisch van het stadsbestuur betreft, dat zij, die hun graf kiezen
buiten de parochiekerk, hun uitvaart niet hoeven te laten houden in de
parochiekerk, de inwilliging hiervan is onmogelijk, wijl door den
bisschop van Luik en zijn raad op straffe van den ban bij synodaal
statuut is vastgesteld, dat ieder lijk in de eigen parochiekerk ter
uitvaart moet komen. Het stedelijk bestuur heeft trouwens dit aloude
statuut aanvaard en daar valt dus niets aan te veranderen.
Wel is het zeer bedenkelijk, dat de schout zich niet heeft ontzien den
grafmaker, die een graf dolf voor iemand, die ergens anders zijn graf
wenscht, deed arresteeren, omdat de vrienden van den overledene
1077
1078

Id., id., fol. 147 verso.
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hem toch bij de parochiekerk wilden begraven. Deze kwestie is voor
het Kapittel een gewetenszaak geworden. De priesterschap hoopt
echter, dat de Heer de eisch van de stad van onwaarde zal verklaren en
zij na vriendschappelijke bespreking, tot overeenstemming kunnen
komen.
Tenslotte formuleert het Kapittel voor welke minima aan wijn en bier
het voor iederen kerkelijken bedienaar vrijdom van accijns wenscht,
terwijl tevens wordt aangedrongen op een schadevergoeding voor de
vele jaren, dat men de 50 Beiersche guldens niet in ontvangst nam!1079
Na dit hoor en wederhoor heeft Heer Jan stellig enkele personen
geraadpleegd, doorkneed in het kerkelijk recht. Hoogstwaarschijnlijk
de zes heeren, die de juistheid van de uitspraak voor de curie moesten
verdedigen. Zijn uitspraak, gedaan in tegenwoordigheid van
vooraanstaande vertegenwoordigers van beide partijen, dateert van 4
Februari 1517.1080
In veertig artikelen regelt Heer Jan daarin nauwkeurig de offergelden,
te betalen bij doop, kerkgang, ondertrouw, huwelijk, bediening,
begrafenis etc., waarbij hij de geestelijkheid tegemoet komt door het
1079

Id., id., fol. 149 recto en verso.
Id., id., fol. 152 recto e.v. voor dit en het volg. S.R. 1517/18 fol. 90 verso zegt:
"Opten XXVIen dach van Meerte (1517) gereyst de voirscr. meester Jacob van
Teylingen van der stadtwegen tot Bruessel om met mijnen Heere van Bergen
te communiceren in presencien van zijnen raide bij hem wesende opt stuck
ende proces van den fiscael van Ludick tot Aerschot residerende, ruerende
der zaken ende statuyt van den lijcken uuyter kercken te houdenen etc. ende
om tdifferent vallende in der uutspraken bij den selven mijnen Heere gedaen
tusschen den capittele alhier ende der stadt van Berghen mitsgaders anderen
lasten, die hij aldaer te doene hadde, daerom hij vacheerde met zijnen
knechte 10 daghen, s daeghs als voere, facet 3 pond ende bij hem verleyt aen
parchemijn om daer inne te scrijvene nae dbevel van mijnen voerscr. Heere
de uutsprake van den voerscreven capittele ende der stadt aengaende
donderhouden van den sacramentalien 6 scell. 3 den. valet tsamen 3 pond 6
scell. 3 den."
Verder S.R. idem, fol. 170 verso en 171 recto.
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vaststellen van behoorlijke bedragen. Alleen reeds vanwege de
waardevermindering van het geld was het immers al onredelijk vast te
houden aan "tarieven" van bijna honderd jaar terug. Maar tegelijk
maakt hij van de gelegenheid gebruik aan verkeerde gewoonten een
eind te maken en het beheer van sommige inkomsten onder controle
te brengen. De regeling der begrafenis en begrafenisrechten is het
meest nauwkeurig omschreven. Slechts voor het doen van de uitvaart
zal men een lijk in de kerk brengen en hoogstens twaalf priesters zullen
het in processie van het sterfhuis afhalen. Zoo weet hij nog enkele
overdrijvingen te coupeeren.
Onder de bepalingen is er ook nu een (zie vorig hoofdstuk), welke ten
doel heeft den eerbied en de stilte in het kerkgebouw te bevorderen.
Tot dan toe stonden verschillende personen op allerlei plaatsen in de
kerk om een aalmoes te krijgen. Vooral tusschen het altaar van het H.
Sacrament en dat van de H.H. Crispijn en Crispinianus was dit heel
hinderlijk voor hen, die wenschten te communiceeren "mits hueren
groten rumoere ende insolentie". Blijkbaar hadden sommige
geestelijken de gewoonte op die plaats een reliquie te doen vereeren,
wat natuurlijk veel geloop moest geven. Dus verbiedt de Heer deze
standplaats voor iedereen, behalve voor de kerk- en armmeesters.
Verder dient men met de offerschaal voor het eigen altaar of in de
eigen kapel te blijven en verwijst hij de bedelaars naar de kerkdeur.1081
Het zeer belangrijke punt der accijnsvrijheid regelt deze uitspraak tot
in bijzonderheden.1082 Natuurlijk krijgen de Kapittelheeren niet wat ze
hebben gevraagd, doch de Heer voldoet tot op zekere hoogte aan hun
wensch van vrijdom van accijns, voor hun zelf en hun huishouding,
waartoe dan gerekend mogen worden een knecht en twee
dienstmaagden. Tegelijk echter bepaalt Heer Jan, dat geestelijken, die
1081
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Register met Priv. als voor, fol. 154 verso, art. 25.
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zich in zedelijk opzicht niet goed gedragen, van iederen vrijdom van
accijns zijn uitgesloten.1083 Verder behoudt hij zich het recht voor de
twijfelachtige punten nader te zullen verklaren.
Van eenige vergoeding voor de schade zoovele jaren geleden is echter
geen sprake, Een boete van duizend Engelsche rose nobelen is de straf,
welke de partij bedreigt, die deze arbitrale uitspraak overtreedt.1084
Deze regeling past geheel bij het streven van den ordinarius van het
bisdom Luik, bisschop Erard van der Marck. Hij is een zeer modern man,
die overal waar hij maar kan den strijd opneemt tegen de collegiale
kerken, wier aantal zoo onmatig was gegroeid "dat men
ternauwernood zooveel kapittels in twee groote koninkrijken vinden
zou" als in zijn bisdom. Die Kapittels beweren aan de bisschoppelijke
rechtsmacht onttrokken te zijn en bedienen zich naar zijn meening
slechts van hun privileges om maar al te veel werkelijke misbruiken te
plegen. Bergen maakt dus wel op het goede moment bezwaren en
Heer Jan kunnen deze niet onwelkom zijn geweest, vooral nu Erard van
1083
1084
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Reg. als voor fol. 151 recto. Een dergelijk geschil schijnt meer voor te komen.
Breda heeft blijkbaar kort daarna een zelfde kwestie. Zie S.R. 1517/18, fol. 93
recto:
“Opten XXIIIIen dach van Augusto gesonden Jan Symoenss bode van der
stadtweeghen tot Rosendale om aldaer te verwachten de heeren van Breda,
die aldaer comen souden metten heeren van Berghen communiceren in
zekeren zaken beyde steden aengaende, daerom hij uut was drie dagen
sdaeghs als voer facet 4 scell. 6 den."
"Opt en XXVendach der selver maent gereyst van der stadtweeghen tot
Rosendale, Jan Coelgheenenzone, scouthet, Anthuenis van Oyenbrugge,
Cornelis van Stapele beyde borgermeesteren ende meester Jacop van
Teylingen pensionaris, omme aldaer te communiceren metten heeren van
Breda, die aldaer bescreven waren, ruerende der materien van den officiail
foreyn ende archidiaken met des daeraen cleeft, van den excesse ende
overlaste die zij dagelijckx den schamelen luyden doen in beyde den steden,
daeromme zij vacheerden met hueren dieneers elx 2 dagen facet 8 dagen.
Sdaeghs 6 scell. videlicet tsamen 2 pond 8 scewll.”
In 's-Hertogenbosch is het conflict heel scherp.
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der Marck op het punt staat zich geheel voor het Bourgondisch bewind
gewonnen te geven.1085
Fraai gecalligrapheerd door Janne de Pipet, is deze uitspraak, met
goedvinden van beide partijen, ingelijst achter in de kerk opgehangen,
opdat ieder er van kon kennisnemen.1086
De "Arbitrale Uitspraak" op de helling
Het optreden van den magistraat tegen het Kapittel maakt een vrij
autoritairen indruk. Inderdaad streven burgemeesters en schepenen en niet alleen die van Bergen op Zoom - in deze jaren naar meerdere
zeggingsmacht op allerlei gebied. Met het Kapittel moest voorzichtig
worden omgesprongen, dat was altijd nog een even aanzienlijke macht
als de schepenbank. Bij hun beschuldiging nemen heeren schepenen
wel de woorden op de lippen, dat ze ten behoeve van het volk spreken,
maar een ander conflict wijst duidelijk uit, dat zelfs de gilden en hun
vertegenwoordigers in den magistraat niet in tel zijn, wat in een
handelsstad, waar de eigen nijverheid geen belangrijke rol speelt, begrijpelijk is, maar waarmee de gilden toch geen genoegen wenschen te
nemen. Integendeel, reeds lang koesteren deze den wensch, de
stroeve bepalingen van de Arbitrale. Uitspraak uit 1456 te doorbreken.
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Pirenne, Hist. de Belgique, III, p. 162 en A. van Hove, Etude sur les con flits de
jurisdiction dans Ie diocese de Liège à l' époque d'Erard de la Marck, Leuven
1900.
S.R. 1517/18, fol. 170 verso en 171 recto nog een post over het geschil, fol.
173 recto: "Ten bevele als voer betaelt Janne de Piper voer zekere gescifte
dwelck hij gescreven heeft in parchemijne aengaende den sacramentalien, 2
philips gulden, facet 12 scelL 6 den; Petere Engels die tselve gescrifte metten
parchemijne gestelt heeft in scrijnwercke 1 scell. 7 den, 21 oort, ende
Hermanne Coenraet van dat hij voer tvoerscr, gescrifte een groot ghelas
gelevert ende int scrijnwerck vastgemaect heeft 3 scell. 6 den., videlicet
tsamen 17 scell. 7 den. 21 oort."
CJF Slootmans

358

Alvorens een advies uit te brengen, 1087 roepen dekens en gezworenen
niet "die notabelste van hueren ambachte bijeen", maar "doen zij
vergaderen alle die suppoosten (leden) van hueren voirscreven
ambachte ende nacien, zoo dat zij egeen goed advys ende opinie midts
der grooter meenichte ende geroep en consten gehebben contrarie alle
policien", klagen schepenen. De gilden willen dus medezeggingsschap
op breeder grondslag.
Bovendien verlangen de gilden, dat er in den Breeden Raad slechts
negen stemmen worden uitgebracht, te weten: iedere natie één,
welke, omdat zij wordt uitgebracht namens meerdere personen,
evenveel zal gelden als die van Burgemeesters en Schepenen samen,
terwijl de Oude Raad óók slechts één stem zal uitbrengen. Vooral over
dit punt waren binnen Bergen dagelijks "groote insolensien,
murmuracien, monopolien ende twiste" en er was kans, dat hier groote
oneenigheden uit zouden voortvloeien.
In den zomer van 1518 brengt de Breede Raad deze kwestie ook onder
de aandacht van Heer Jan, die dan op “Roode Clooster" bij Soniën
verblijft en poogt men hem het "tractate ghemaect bi den drieen
leeden der selver stat ... te duen confirmeren".1088 Hoe autoritair ook
aangelegd, hij is te voorzichtig politicus om zich in dit wespennest
persoonlijk partij te stellen. De kwestie met het Kapittel had hem
waarschijnlijk geleerd, dat burgemeesters en schepenen te veel macht
naar zich wenschten toe te halen. Het is wel op zijn advies, dat in
Augustus 1518 dit geschil reeds aanhangig is gemaakt voor den Raad
van Brabant, 1089 teniende een oplossing te krijgen. Misschien zit er
zelfs opzet achter, want Bergen weet dat noch Margaretha, noch in het

1087
1088
1089

359

C. Slootmans, in Taxandria L (1943), p. 224e.v. voor dit en het volg.
S.R. 1518/19, fol. 50 verso en 78 recto.
S.R. id.fol.51 verso.
Jan metten lippen

1943

algemeen de hooge ambtsdragers in Brabant erg gesteld zijn op
vergaderingen van gilden in vollen getale.
Burgemeesters en schepenen wenschen vooral spoed "om te schuwen
die confusie van der grooter menichte, die somwijlen gebuerde int
vergaderen van alle den suppoosten" en dus geven ze gehoor aan het
advies.
Voor den Kanselier van Brabant herhalen de gildedekens hun
wenschen en dringen er op aan, dat de Breede Raad voortaan geen
besluit meer zal nemen, zonder de aanwezigheid van het meerendeel
der raadslieden, want, klagen ze, er zijn al meermalen besluiten
genomen vóór de raadslieden aanwezig waren. Maakten deze hier een
aanmerking over, dan hoorden ze zich hooghartig afgescheept met de
woorden "gheeft hen heure gelt, laet se gaen". Zij eischen daarom een
eed van alle betrokken partijen, dat ieder magistraatspersoon de
"Arbitrale Uitspraak" en haar verklaringen behoorlijk zal nakomen.
De nadere uitspraak van 7 Juni 1519 luidt:
1. dekens en gezworenen mogen alleen de bekwaamste (de oudste)
leden oproepen voor het uitbrengen van advies aan den raadsman;
Vóór de jaarlijksche verkiezing van de zeven raadslieden zullen
dekens en gezworenen twaalf van de voornaamste van hun
ambacht aan schout en schepenen voorleggen, waaruit deze er
zes kiezen om dekens en gezworenen bij te staan in het geven van
hun advies aan den raadsman. Deze lijst dient geheim te blijven,
alleen de zes gekozenen worden bekend gemaakt. Men noemt
hen "goede mannen", waarmee dus niet de rentmeesters worden
bedoeld als in 1433.
2. slechts voor zéér belangrijke zaken, welke de raadsman voorlegt,
mag het geheele ambacht vergaderen, dan dient echter vooraf
verlof aan den Schout gevraagd;
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3.

de raadslieden zullen voortaan schriftelijk hun advies in den
Breeden Raad overleggen, of hun mondeling advies met een eed
staven;
4. is er geen overeenstemming in den Breeden Raad, dan zal er
hoofdelijk worden gedelibereerd; eerst zeggen de Burgemeesteren, dan de Schepenen volgens ancienniteit van zittingsjaar,
daarna de leden van den Buitenraad en ten slotte de raadslieden
hun meening. De meerderheid beslist, iedere aanwezige heeft één
stem;
5. allen die zitting nemen in den Breeden Raad zullen een eed
afleggen, dat ze de "Arbitrale Uitspraak" alsmede alle stedelijke
privilegiën en de interpretaties dezer stukken zullen onderhouden.
Op Zaterdag 31 Maart 1520 is door den Heer met den Breeden Raad
nadere uitvoering gegeven aan deze beslissing en redigeeren zij de
eeden, welke door den Schout, Burgemeesters en Schepenen naast
hun eigenlijken ambtseed en door de zeven raadslieden en de zes
goede mannen van ieder gilde voortaan afgelegd moeten worden.
Dinsdag 3 April zijn de teksten hiervan bekend gemaakt aan (let op)
drie der raadslieden, in het bijzijn van verschillende dekens en "andere
van der gemeynten".
Juist een jaar later (30 Maart 1521) leggen de goede mannen voor het
eerst dezen eed af. Voor het zoover was, is er blijkbaar nog de noodige
wrijving met de gilden geweest. We zouden dit willen opmaken uit het
feit, dat slechts enkele en wel de minderheid der raadslieden, met
enkele dekens en gewone leden de bekendmaking der eeden op 3
April bijwonen, terwijl alle dekens en gezworenen 20 Nov. 1520 zijn
afgezet en vervangen door andere.
Hetzelfde jaar ondergaat de schepenbank of Binnenraad een
uitbreiding. Tot 1521 worden jaarlijks door den Heer op Verzworen
Maandag uit de voordracht van een dubbeltal, ingediend door de oude
schepenbank, zeven nieuwe schepenen aangewezen. De benoemde is
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verplicht de functie te aanvaarden. De aftredende burgemeester van
binnen zoowel als die van buiten de bank en de rentmeesters blijven
echter zetelen tot Sint Gertrudis (17 Maart) daaraan volgend De
bedoeling is stellig, dat zij de nieuwe functionarissen inwijden in de
zaken van hun ambt en bovendien verantwoordelijk zijn voor de
stedelijke rekening, welke altijd op 1 Maart afgesloten en afgehoord
wordt. Tot dien datum oefenen zij hun functie daadwerkelijk uit, pas
daarna komen de nieuw benoemden aan bod.
Sedert 1521 wijst de Heer wel ieder jaar zeven nieuwe schepenen aan,
doch tevens worden twee schepenen van het afgeloopen zittingsjaar
nog voor een jaar gecontinueerd.1090
Op de bres voor de jaarmarkt-voorrechten
Zoodra Karel V de regeering der Nederlanden heeft aanvaard, hervat
het achteruitgaande Brugge zijn actie tegen de voorrechten der vrije
jaarmarktsteden en probeert het voor de zooveelste maal den duur
dier vrijheid beperkt te krijgen. Vrij spoedig boekt het daarmee succes,
want Karel vaardigt 8 Mei 1515 een ordonnantie uit, waarbij wordt
vastgesteld, dat de jaarmarkten der steden Antwerpen en Bergen op
Zoom de termijnen niet mogen overschrijden, welke in de oude
charters zijn aangegeven.1091 Hij bedoelt daarmee, dat iedere
marktvrijheid slechts zoolang mag duren als in 1498 is vastgesteld.
Maar in Antwerpen en Bergen op Zoom trekt men zich blijkbaar niet
veel van dit voorschrift aan, want de Vier Leden blijven aandringen op
bekorting. Bij de z.g. patentbrieven van Barcelona 3 Juni 1519 aan de
Vier Leden van Vlaanderen verleend, wordt door den landsheer een
gemeenschappelijke voorziening getroffen. De Vlaamsche steden
krijgen echter niet geheel hun zin, de vier jaarmarkten der
1090
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In 1525 weet de stad in juridisch opzicht weer terrein te veroveren op de
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Scheldesteden Antwerpen-Bergen op Zoom zullen voortaan ieder in
hun geheel zes weken mogen duren .
In een sententie van den Grooten Raad d.d. 27 September 1520 inzake
deze kwestie wordt dit ook nog eens uitgemaakt. Uit het
bijbehoorende dossier blijkt, dat de koopman, als vroeger, 2 weken
heeft om te komen, 2 weken voor de eigenlijke markt, terwijl de
laatste twee weken bestemd zijn voor de terugreis.
Het was een aloude gewoonte vijftien dagen te houden voor de toon-,
koop- en verkoopdagen en om betalingen te verrichten. De betaling
der wissels geschiedde den achtsten dag en de betaling der koopwaren
acht dagen daarna, zooals op alle markten, waar lakens, linnen,
pelterijen, saaien en tapisserieën de voornaamste handelsartikelen
waren. Antwerpen en Bergen op Zoom deden er echter nog vijftien
dagen bij, waardoor de vrijheid zes weken duurde en spoedig zelfs
zoolang het hun beliefde. De markten zelf duurden zoodoende meer
dan het derde deel van het jaar.
Dank zij Heer Jan boet Karels bevel wel wat van zijn kracht in, want hij
interpreteert 's keizers voorschriften tijdens de laatste week van de
Koudemarkt van 1520, dus onmiddellijk na de uitvaardiging, als volgt:
Iedere markt, zegt hij, mag zes weken duren. Er is dus per jaar, in
totaal, een marktvrijheid van twaalf weken of drie maanden(?)
toegestaan. Philips de Schoone stelde vast, dat de Koudemarktvrijheid
zeven en die der Paaschmarkt vijf weken zou duren (1501).
De kooplui, die zich reeds angstig maken en vertrekken willen - hij
constateert nl. "zekere groote rumoer ende twijffel onder den
coopman" - moeten zich maar aan die opvatting houden, totdat door
den keizer anders zal bevolen worden.
Karel V houdt volgens den tekst van een stuk uit 1521 wel aan den
termijn van zes weken voor iedere markt vast, doch heeft blijkbaar
met den uitleg van den Heer van Bergen genoegen genomen, want in
de praktijk handhaaft men de bedoeling van het privilege van 1501.
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Zoo blijft alles bij het oude. De zeer onaangename kwestie van de
aanhouding der goederen uit Lübeck door verschillende Antwerpenaren op de Bergsche Paaschmarkt van 1520 is de aanleiding dat
Bergen op Zoom in 1522 zijn jaarmarktprivilegies uitgebreid ziet, met
het belangrijkste voorrecht dat op dit gebied te vergeven is.
Het geschil van Antwerpen met Lübeck dateert van 1510, uit de dagen
van den twist tusschen Lübeck en den koning van Denemarken, toen
de kooplui uit de Nederlandsche gewesten niettegenstaande het feit,
dat ze gewaarschuwd waren, toch goederen naar Denemarken hadden
gezonden. De Lübeckers namen toen deze schepen met hun inhoud in
beslag. Keizer Maximiliaan had wel bevolen deze schepen terug te
geven, maar daar was niets van gekomen. Sedertdien stonden Lübeck
en Antwerpen op gespannen voet, doch zoowel van de zijde van de
Hanze als van Antwerpen werden ernstige pogingen gedaan tot
oplossing van het conflict te komen.
Eenvoudig was dit niet, zoodat partijen eenige malen hun toevlucht
namen tot het sluiten van een bestand met een korten looptijd.
Wanneer echter op 2 Februari 1520 het laatst gesloten verdrag afloopt,
zonder dat het bestand is verlengd of vernieuwd, heeft dit tot gevolg,
dat de Antwerpsche poorters tijdens de Bergsche Paaschmarkt van
1520 met behulp van den Bergschen schout beslag leggen op de
goederen van den Duitschen koopman. Dat was niet in
overeenstemming met de vrijheid der Bergsche jaarmarkt, doch
wanneer deze zaak voor den Grooten Raad te Mechelen komt, velt
deze 24 December 1524 vonnis ten gunste van Antwerpen. De
uitvoering van het vonnis is door de Landvoogdes verdaagd en Heer
Jan dient bij den Grooten Raad een suppliek in, teniende een waarborg
te krijgen, dat door het vonnis van Kerstmis 1524 het privilege der
Bergsche vrije jaarmarkt niet van onwaarde is geworden.
Onmiddellijk na het gebeurde was te Bergen op Zoom reeds ingezien,
dat er iets ontbreekt aan de serie jaarmarkt-voorrechten en dat hierin
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moest worden voorzien. Reeds meerdere malen was ondervonden, dat
om de uitvoering van de vonnissen der Bergsche schepenen te ontgaan,
de veroordeelden in appel gingen bij den Grooten Raad van Brabant,
met geen andere bedoeling dan tijd te winnen, want de zaken blijven
bij dit college soms drie à vier jaren hangen. Heer Jan brengt dit Karel V
onder het oog en wijst er tevens op, dat zulks niet het geval zou zijn als
de Bergsche vonnissen executabel waren, zooals die van de schepenen
der steden Leuven, Brussel, Antwerpen en 's-Hertogenbosch, ofschoon
de eerste twee steden er niet zooveel belang bij hadden.
Om het belang der stad en tevens om den Heer van Bergen voor zijn
voortreffelijke diensten een gunst te bewijzen, bepaalt Karel V op 1
Maart 1522, dat er tijdens de twee vrije jaarmarkten niet mag worden
geappelleerd van vonnissen door schepenen van Bergen op Zoom
gewezen, ten voordeele van vreemde kooplieden. Daarvan mag alleen
reformatie worden verzocht op de wijze als in de vier andere groote
Brabantsche steden gewoonte is. Van interlocutoire vonnissen mag in
het geheel niet worden geappelleerd, noch gereformeerd. De
hangende kwestie met de Antwerpenaren werd erbij uitgezonderd.
't Spreekt vanzelf dat dit voorrecht voor kooplieden uit vreemde
streken een belangrijk voordeel beteekende. Het was dan ook een
recht, dat alleen groote markten bezaten.
Het is in dit privilege, dat Karel V zegt, dat het noodzakelijk is, dat
Bergen over negen in plaats van over zeven schepenen beschikt,
omdat deze het werk, dat de jaarmarktrechtspraak van hen eischt, met
meer af kunnen.
Engelsche Bijbels
Het groote conflict der zestiende eeuw, de Hervorming, heeft zeker de
aandacht gehad van dezen Bergschen Heer. Met hervormers schijnt hij
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zoo goed als geen bemoeienis te hebben gehad.1092 wel echter met hun
geestelijke producten. Dat ligt voor de hand in een jaarmarktstad, waar
sedert 1506 Claes de Boeckbinder van Antwerpen en spoedig ook Jan
de Boeckbinder geregeld op de markt aanwezig zijn met de velerlei
boeken, die in Antwerpen van de persen van verschillende drukkers
komen.1093 Uit brieven van John Hacket, den Engelschen gezant in de
Nederlanden, blijkt, dat deze in Januari 1527, dus op het eind der
Bergsche Koudemarkt, de hand legt op een partij verdachte Engelsche
boeken, welke hij op last van den kanselier Wolsey moest opsporen, nl.
een geschrift van Tyndale en diens vertaling van het Nieuwe
Testament, gedrukt bij Chr. van Endhoven. Deze boeken werden
volgens hem te Antwerpen en Bergen op Zoom verbrand.1094
William Tyndale was een Engelsch geestelijke, die na zijn
priesterwijding in 1521 spoedig Luthersche ideeën verkondigde. Hij
bezorgde een vertaling van het Nieuwe Testament in het Engelsch en
wanneer geen enkele drukker in zijn vaderland zich aan de uitgave
hiervan waagt, zoekt en vindt hij daarvoor een uitgever in Duitschland.
Kort daarna (October 1526) geeft de Brabantsche drukker Christoffel
van Endhoven te Antwerpen een nieuwen druk van deze vertaling uit,
nu in klein formaat. Engelsche autoriteiten toonen hiervan vrij spoedig
op de hoogte te zijn, want een maand later schrijft de gouverneur der
Engelsche natie, dat hij op den eerstvolgenden courtdag te Bergen op
Zoom 's konings en Wolseys wensch aan de kooplieden over zal
brengen, deze boeken te vemietigen.1095 Hij vindt dit blijkbaar half werk,
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want eind December geeft hij als zijn meening te kennen, dat een
uitspraak van Nederlandsche autoriteiten over de boeken beter is.
Zulks moet feitelijk te Antwerpen geschieden, wijl ze daar gedrukt
worden.1096 Toch verzoekt hij Heer Jan in te grijpen en op den verkoop
dezer boeken straf te stellen. Enkele dagen later (12 Januari 1527)
bezoekt jonker Antonius den gezant Hacket en zegt, dat zijn vader den
Engelschen koning en Wolsey gaarne een genoegen wil doen, maar dat
Hacket eerst maar eens naar Bergen op Zoom moet komen voor deze
zaak.1097 Wel vaardigt de stad dezelfde week een ordonnantie uit,
welke o.a. den Engelschen facteurs in het algemeen verbiedt grootere
inkoopen te doen, dan hun door hun patroons waren opgedragen. Met
wat goeden wil, kon met deze bekendmaking ook de verkoop der
Bijbels getroffen worden. Dit gebeurt echter niet, want de verkoop
gaat rustig door. Vooral de Schotten koopen deze bijbels. Bij zijn
aankomst te Bergen op Zoom hoort Hacket dit en hij probeert deze
lieden en hun schepen nog in Zeeland te achterhalen. Tevergeefs
echter, de vogels waren gevlogen.
Bij zijn onderhandelingen met den markgraaf van Antwerpen en den
drossaard te Bergen op Zoom, dringen deze autoriteiten er op aan, dat
men van Engelsche zijde eens moet berichten, welke punten van
ketterij eigenlijk in deze boeken voorkomen. Dan pas kunnen ze er
aandacht aan besteden, met recht beslag laten leggen en drukkers,
koopers en verkoopers naar behooren straffen.1098
Er gebeurt dus voorloopig niets. Ondertusschen gaat de handel voort,
want er is van straf geen sprake. Indien men het noodig vond, werden
de boeken opgekocht en de kooplieden verder ongemoeid gelaten.
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Christoffelschouw
In Mei 1527 komt Hacket ter kennis, dat enkele nieuwe drukkers uit
Antwerpen wéér met Engelsche vertalingen van het Nieuwe Testament
op de Bergsche jaarmarkt uitkomen. Hij haast zich Bergenwaarts en
vindt daar 24 exemplaren in het bezit van één man. Dit blijken echter
Duitsche drukken te zijn en men vertelt hem, dat er op de laatste
jaarmarkt te Frankfort (in April) wel meer dan 2000 van die bijbels
waren verkocht. Hij gelast nu den consul van de Engelsche natie te
Bergen op Zoom, het schrijven van hun koning over Luther den
kooplieden hardop voor te lezen en inlevering te eischen van alle
boeken van deze soort. De gezant moest dus zelf handelen, want de
drossaard van Bergen en de markgraaf van Antwerpen blijven ook nu
nog aandringen op nauwkeurige gegevens vanuit Engeland. Zonder
deze wenschen zij niet over te gaan tot arrestatie en bestraffing der
drukkers.1099 De Erasmiaansche geest van den Heer en de hooge
ambtenaren gaat dus vooralsnog dit conflict uit den weg, geheel in
overeenstemming met de houding der regeeringskringen.
Wanneer nl. in 1528 drie verdachte Engelschen zijn gevangen
genomen, verzoekt Wolsey uitlevering dezer personen. Na overleg met
den kardinaal van Luik, Jan van Bergen, den kanselier Palermo,
Hoogstraten e.a. weigert de landvoogdes hieraan gevolg te geven. Wel
vraagt ze enkele geleerde mannen over te zenden om samen met de
inquisiteurs een onderzoek in te stellen naar de geloofsovertuiging der
gearresteerde lieden. Indien ze werkelijk schuldig bevonden worden,
zullen ze naar Engeland worden gezonden of hier hun straf
ondergaan.1100 Men kan niet zeggen dat Bergen of Margaretha in deze
gevallen erg overhaast te werk gaan!
1099
1100

Id., id., nr. 3132 d.d, 23 Mei 1527 vanuit B.o. Zoom.
Id., id., nr. 4431. d.d. 28 Juni 1528.
CJF Slootmans

368

Reeds in 1524 gaf Bergen blijk, in zake de inquisitie, een eigen oordeel
er op na te houden. Wanneer paus Clemens VII in dat jaar Van der
Hulst van zijn taak ontheft en den kardinaal van Luik met de
algemeene inquisitie belast, zijn Bergen en Buren de eenigen in den
Raad die dit toejuichen, op voorwaarde, dat hij niet zal optreden tegen
verdachten, die aangewezen zijn door de Regentes, zonder het advies
van den Raad ingewonnen te hebben. Omdat Erard van der Marck
weinig lust had in die nieuwe taak en Margaretha en Karel hem niet
wenschen, benoemt de paus drie andere inquisiteurs, doch geeft hun
uitgebreider bevoegdheden dan hun voorgangers. Hierdoor krijgt de
inquisitie een geheel kerkelijk karakter en onderhoudt ze geen
officieele betrekkingen meer met de wereldlijke autoriteiten, iets wat
Bergen ten zeerste betreurde.1101

9 De veteraan
Chièvres' verscheiden in April 1521 eischt de benoeming van een
nieuwen Eersten Kamerheer. Karel benoemt hiertoe Hendrik van
Nassau, die zich weinig met politiek inlaat en vóór alles legeraanvoerder is.1102 De werkelijke leider van Karels politiek is Mercurio
Gattinara1103 en naast dezen staatsman is er ook geen plaats voor een
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Nederlandschen eersten minister. Wel neemt de keizer onder zijn
dagelijksche raden verschillende vooraanstaande heeren op, afkomstig
uit Spanje, het hertogdom Bourgondië en de Nederlanden. Evenals in
Chièvres tijd kan men onder hen twee richtingen onderkennen.
Het dualisme van dezen keizerlijken raad, hoewel stoelend op
denzelfden grond, is echter van een anderen aard, want Gattinara en
zijn geestverwanten dringen aan op uitbreiding van de macht van het
keizerschap, om zoo Frankrijk achteruit te schuiven; anderen willen,
dat de keizer zich verstaat met Frankrijk om in Italië zijn heerschappij
te vestigen.1104 ln deze opvattingen is geen plaats voor een zelfstandig
Nederlandsche houding, waarnaar Margaretha en Bergen voortdurend
streven en in dien geest als Gouvernante en politiek veteraan hun
invloed doen gelden.
Tijdens de laatste levensdagen van Chièvres was de verhouding
tusschen Frankrijk en Karel V zeer gespannen. Eind Mei 1521 doet de
voormalige koning van Navarre, stevig ondersteund door een Fransch
legercorps, een inval in zijn vroeger land en dientengevolge komt het
tot een crisis tusschen Karel V en Frans I van Frankrijk.1105
Om zijn daad goed te praten, zegt de Fransche koning verplicht te zijn
geweest zoo agressief op te treden, wijl Karel steeds in gebreke bleef
het verdrag van Noyon uit te voeren, d.w.z. aan den voormaligen vorst
van Navarre genoegdoening te verschaffen.1106
Karel van zijn kant eischt, dat Hendrik Vlll krachtens het verdrag van
Londen met hem de wapens opneemt tegen den agressor.
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Tegenover de Engelsche gezanten Wingfield en Spinelly beredeneert
Karel eind Juni 1521, dat Frans I werkelijk de man is, die begon.1107
In tegenstelling met Chièvres, zegt hij niet van plan te zijn den
Franschen koning opnieuw bevestiging te geven van de vroeger
gesloten verdragen betreffende zijn huwelijk met een Fransche prinses.
Daarom koestert Frans I tegen hem een diepen wrok.
Op een desbetreffend verzoek van den Engelschen koning zou Karel
vóór den inval in Navarre zeker bereid geweest zijn ter regeling van de
wederzijdsche geschillen diens bemiddeling te aanvaarden, ofschoon
de opzet van den Franschen koning, die zag, dat hij Karel niet voor zijn
plannen kon winnen, allesbehalve vredelievend was. Waarom moest
hij anders Robert van der Marck aansporen in het Luiksche te vallen,
garnizoen leggen in Doornik en Terwaan, die het naburige Vlaanderen
verontrusten en terzelfder tijd Gelre aanzetten Brabant en Holland aan
te vallen en dat alles juist terwijl de keizer Rijksdag hield? Duidelijk zat
hierbij de opzet voor, hem dwars te zitten.
Sterker kwam dit voornemen nog uit door Frans' besluit, om samen
met den hertog van Württemberg en den graaf van Fürstenberg een
inval te doen in Ferette. Ook probeerde Frans munt te slaan uit de
anti-keizerlijke gezindheid van sommige leiders in het kamp van Luther.
Vooral Karels klachten over de onridderlijke praktijken, waaraan de
Fransche koning zich in Italië tegenover den keizerlijken veldheer, den
markies van Pescara, had schuldig gemaakt en de intrigues, waarmee
hij de kasteelen van Napels en Gaëta had probeeren in handen te
krijgen, maar waarvan de beramers waren gepakt, waren zeer scherp.
Dat Frans l vijandelijke bedoelingen tegen Spanje koesterde was méér
dan duidelijk sedert de invasie van Navarre. Aanstonds na de verovering was Frans nl. begonnen verstandhouding te zoeken met de
1107
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opstandige elementen in Spanje. Door al deze oorzaken zouden 's
keizers landen in groot gevaar hebben verkeerd, als deze zijn
vertrouwen alleen had gesteld op tractaten en de beloften van
Engeland. Gelukkig had hij zich zelf kunnen helpen. De Spanjaarden
stonden op punt Navarre van Franschen te zuiveren. De heeren
konden daarom hun koning meedeelen, dat Karel vast besloten was
Frankrijk aan te vallen, ook al zou Engeland weigeren hem te helpen,
wat hij slecht kon gelooven ..
Maar de Engelsche koning voelt daar toch met veel voor. Hij heeft een
heel ander plan. Op de laatste bijeenkomst te Grevelingen[Gravelines?]
(na de koninklijke ontmoeting van het Gouden Lakenveld) was
afgesproken, dat tusschen Karel en Hendrik een nieuw verbond zou
gesloten worden. Wegens het overlijden van Chièvres was daar niets
van gekomen. Thans bood deze afspraak den Engelschen koning en zijn
minister kardinaal Wolsey een prachtig voorwendsel om zoolang tijd te
winnen, tot zij uit Frankrijk de termijnen van hun subsidies en beloofde
jaargelden binnen hadden, die in October moesten vervallen.
Bovendien oefent het vooruitzicht de mooie rol van bemiddelaar te
kunnen spelen een zekere aantrekkingskracht uit op Hendrik VIII. Mèt,
dat hij de rivalen poogt te bedaren, hoopt hij tegelijk eenige
voordeelen binnen te halen. De bekwame politicus in hem wil de
internationale balans in evenwicht houden: zelf neutraal blijven om
zich later ten koste van de strijdende partijen te versterken.1108 Het
minste, wat men hem toeschrijft is de bedoeling, het vroegere
Engelsche bezit in Frankrijk opnieuw in handen te krijgen.1109
Met groote belangstelling volgt Bergen de politieke gebeurtenissen,
waarmee hij als lid van den Geheimen Raad en vertrouwde van
Margaretha volkomen op de hoogte is. Hij laat tevens geen middel
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onbeproefd de Engelsche gezanten Wingfield en Spinelly gunstig voor
's keizers zaak te stemmen en in dien geest te beinvloeden. De
gezanten hechten aan zijn meening, want evenals in Maximiliaan's tijd,
vindt men de opinie van Bergen meestal in cijferschrift in hun
gezantschapsberichten weergegeven.
Tegen de Engelsche bemiddelingspolitiek
Het listig en geveinsd optreden van den Franschen koning1110 prikkelt
Bergens verlangen naar zijn oud ideaal: een vriendschappelijke
verhouding met Engeland. Het is duidelijk, dat de klachten van den
keizer over Frankrijk Bergen uit het hart zijn gegrepen. Zoowel hij als
de kanselier toonen zich daarom erg ingenomen met het bericht, dat
de gezanten hun midden Juni overbrengen, dat Wolsey persoonlijk
naar Calais zal overkomen om te bemiddelen tusschen Frans en Karel.
Hoe eerder zulks plaats heeft, hoe beter, meenen ze. In dat geval
verwachten ze, dat de keizer zeker hèn zal afvaardigen met den
audiencier Haneton en hun volmacht geven om alle zaken te
bespreken.1111 Margaretha, Bergen, de kanselier en vele anderen
hopen echter, dat dit zal uitloopen op een vriendschapsverbond, een
alliantie dus. Hun vertrouwen zou zelfs diep geschokt zijn, indien dit
niet het geval was. Klaarblijkelijk begrijpt Bergen heel goed wat
Hendrik wil, want hij spiegelt den gezant voor, dat indien het tot een
verbond komt, hij Karel geheel in zijn macht heeft. Hendrik moet dan
nadrukkelijk vragen, wat 's keizers verdere bedoelingen zijn, speciaal
met zijn huwelijk. Bergen verwacht, dat de keizer niet zal te kort
schieten, dit duidelijk te maken. Een beetje druk van Engelsche zijde
acht Bergen wel gewenscht, want hij vindt den keizer veel te langzaam.
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Wolsey laat dan het voorstel doen eerst een wapenstilstand te sluiten.
Maar vanwege Navarre voelt Karel daar niets voor. In
overeenstemming met zijn wensch doen Bergen en Margaretha nog
een laatste poging de Engelschen te winnen voor directen bijstand. De
keizer echter kan niet wachten en brengt een groot leger op de been.
Dank zij de enorme nalatenschap van Chièvres, die Bergen als
executeur had aangesteld, kan de keizer over 200.000 ducaten
beschikken boven de beden. Ditmaal is er daarom bij het begin der
operaties geen geldgebrek. Wanneer echter geen directe bijstand van
Engelsche zijde te verwachten is, dringt Bergen bij den gezant aan op
een "beau geste" van zijn koning om 3 of 4000 archiers (boogschutters)
te zenden, 1112 welke niettegenstaande de vuurwapenen toch nog van
zeer groote beteekenis zijn.
Na dit gesprek worden de gezanten den anderen morgen tegen zeven
uur in 's keizers paleis ontboden. De Kanselier zegt hun daar, in
tegenwoordigheid van Bergen e.a. heeren, dat de keizer gaarne ziet,
dat Wolsey naar Calais komt; Karel wil zijn verplichtingen ten opzichte
van Engeland nakomen, indien de Engelsche koning van zijn kant
hetzelfde doet. Maar de Kanselier betreurt het, dat de Engelsche
koning de oude vriendschap niet openlijk wil vernieuwen, zgn. omdat
zijn land niet met Frankrijk in oorlog is. Wanneer hij vervolgens
opmerkt, dat er toch geen reden is om den keizer te wantrouwen,
antwoordt Wingfield het daarmee eens te zijn, doch dat Engeland
bepaalde ondervindingen had opgedaan, waarvan de blaam terugvalt
op "diegenen van 's keizers raad, die in het verleden het gezag
bezaten". Zoo zweeft Chièvres' schim nog over deze onderhandelingen.
Maar niet lang. De keizer wil vooruit. Hij had nu eenmaal zijn woord
gegeven aan den Paus, die een beroep op hem had gedaan, als
Beschermer der Kerk, als den Katholieken koning en als zijn vazal (voor
1112
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Napels) om hem van de gehate Franschen te verlossen. Wanneer de
Engelschen desondanks blijven aandringen eerst een wapenstilstand te
sluiten, nemen Bergen en de Kanselier op zich - hoewel niet van harte hiervoor nog eens een poging te wagen bij den keizer.1113
Enkele dagen later dineeren beide gezanten bij Bergen, die zegt,
duizend croonen van zijn eigen vermogen over te hebben voor de
overkomst van Wolsey, opdat de keizer en Engeland tot een goede
overeenstemming zouden komen. Wolsey is wel erg voorzichtig, maar
"doortastendheid is soms noodzakelijk, men moet niet altijd wachten
tot het laatste moment om toe te slaan". "De keizer is nu eenmaal van
Godswege, van nature, door heerschappij, bezit en erfrecht de eerste
onder de Christenvorsten. Zjjn succes is tot nu toe veelbelovend. Wat
wil men meer?"
Heer Jan zegt altijd de vriendschap tusschen beide rijken te hebben
voorgestaan. Meer dan ooit is nu zijn wensch, deze thans bevestigd te
zien. Daarom dringt hij er op aan, dat Wolsey vooral spoedig zal
overkomen, want de keizer staat gereed, met 30.000 man voetvolk en
10.000 ruiters Frankrijk binnen te rukken, ongerekend nog de edelen
en de artillerie met haar bediening. Daar komt nog bij, dat de edelen
dezen strijd voorbereiden "met een enthousiasme, alsof ze ter bruiloft
moeten". Ook de bevolking is voorbereid op de komende
gebeurtenissen. Daarom zou hij zoo graag zien, dat de koning een 3 à
4000 Engelsche archiers als hulptroepen zond.
Dan komt het gesprek op het feit, dat dezelfde week de koning van
Denemarken in de Nederlanden is aangekomen. Volgens de loopende
geruchten heeft deze zich in het hoofd gezet, te willen bemiddelen
tusschen den keizer en den Franschen koning, wat Bergen doet
opmerken "dat het het beste is hem (Christiaan) in de Nederlanden te
houden, waar hij geen kwaad kan doen en hem niet te helpen naar zijn
1113
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land terug te keeren”.1114 Met recht vertrouwt de veteraan dien
politieken avonturier niet.
Spoedig valt het besluit, dat Wolsey in de eerste dagen van Augustus
naar Calais zal overkomen, alwaar Bergen, de Kanselier en de
Audiencier hem zullen verwelkomen. Tevoren zal Bergen te Gent met
den Kanselier de volmachten en instructies prepareeren. De keizer
verlangt verder een persoonlijk onderhoud over geheime zaken, maar
wil beslist geen wapenstilstand op voorhand.1115 In 's keizers raad zegt
Bergen - maar dan staat men reeds aan den vooravond van het
afsluiten van enkele verdragen - dat "het streven moet zijn, alles, wat
men maar eenigszins van den kardinaal kan verkrijgen, binnen te
halen."1116
Den 8en Augustus beginnen de onderhandelingen. Het hooren van
beide partijen door Wolsey draagt er allerminst toe bij de
tegenstellingen te overbruggen. Het werd nl. een zeer scherp debat en
een tournooi in welsprekendheid tusschen den Franschen
woordvoerder Duprat en Gattinara, waarin Wolsey, op een zeer
typische wijze blijk geeft de zijde van den keizer te houden, zoodat
weinig werd bereikt. Wel lukt het hem de Franschen omtrent zijn ware
bedoelingen om den tuin te leiden.1117
Hij verdwijnt 12 Augustus naar Brugge, zoogenaamd om betere
voorwaarden aan Karel te vragen. Hier zijn de keizer, Margaretha en
Bergen als de voornaamste onderhandelaars present om onder de
afleiding van schitterende feestelijkheden met Wolsey verschillende
verbonden te sluiten. Het tractaat van 25 Augustus stelt het huwelijk
vast tusschen Karel en Prinses Mary, dochter van Hendrik VIII, te
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voltrekken op het tijdstip, wanneer de jeugdige prinses den leeftijd van
twaalf jaar zal hebben bereikt. Dit verdrag zou geratificeerd worden,
ongeacht de vredesvoorwaarden, welke eventueel met Frans I zouden
worden aangegaan.
Dan sluiten beide vorsten een offensief verbond tegen Frankrijk. Zij
beloven elkaar wederkeerig het te land en ter zee vóór 15 Mei 1523
aan te vallen, ieder met 1000 ruiters, 30.000 man voetvolk en een
vloot, bemand met minstens 3000 man. Tevens bevestigen ze de reeds
eerder aangegane verplichting, alle betrekkingen met den
gemeenschappelijken vijand te verbreken. Om de moeilijkheden van
1513 te vermijden, eischt Hendrik echter, dat de Nederlanden niet
meer neutraal zullen blijven, zooals toen het geval was. Hendrik
belooft bovendien Karel op zijn reis naar Spanje in het aanstaande
voorjaar door Engelsche schepen te doen convoyeeren. Daartegenover
zal Karel schepen leveren om troepen, artillerie en munitie naar Calais
over te brengen. Verder zouden zij elkaar stilzwijgend helpen de een
om Schotland en Ierland, de andere om Gelre en Friesland te
onderwerpen. Verder neemt de keizer op zich Hendrik de subsidies te
betalen, die hij van Frankrijk niet zou uitbetaald krijgen, indien Frans I
dit verdrag als voorwendsel gebruikte om zich aan zijn verplichtingen,
voortvloeiend uit het verdrag met Engeland van 1518, te
onttrekken.1118 Al deze verdragen zijn door Margaretha en van Bergen
geratificeerd.1119

1118
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Wanneer Wolsey 29 Augustus te Calais terugkeert, hebben de
Franschen er geen vermoeden van dat vlak onder hun oogen een
verdrag is tot stand gekomen, dat niet meer of minder nastreeft dan
den ondergang van hun vaderland.
In zijn oorlogszuchtig ongeduld, heeft Karel V de afsluiting dezer
verdragen niet afgewacht, alvorens hij zijn generaals bevel geeft het
offensief te beginnen. Van den hoogen adel is alleen Bergen in deze
dagen bij den keizer, waarschijnlijk om geld te krijgen voor de provisie
der troepen.1120
In de volgende maanden worden niet alleen de vijandelijkheden maar
ook de besprekingen met de Franschen voortgezet, de laatste
begrijpelijkerwijze zonder eenig resultaat. De afwisseling in de militaire
successen is daar mede debet aan. Als de keizer echter volhoudt niet
toe te willen stemmen in een wapenstilstand, dreigen de Engelschen
11 November huiswaarts te keeren. Dit zou niet minder dan een
diplomatieke nederlaag beteekenen. Voor het zoover komt moeten
daarom eerst Margaretha en Bergen gehoord worden.1121 Als
Margaretha verneemt hoe de zaken erbij staan, schrijft ze 14
November 1521 aan heer Jan den bekenden en veel geciteerden brief,
die hier niet mag ontbreken:
"Heer van Bergen, gij weet wel, dat ik altijd goed Engelschgezind
geweest en nog ben, dat ik boven alles wenschte en tot op dit
moment hoopte, dat de nauwste vriendschap tusschen de beide
vorsten zou bestaan; nu loopt die gevaar afgebroken te worden, wat
ik meer betreur dan ik kan zeggen ... "
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"Gezien de voorwaarden, welke de kardinaal voorstelt zie ik geen
uitweg, want onze keizer kan zoo koppig zijn als ieder ander,
bovendien zijn er lieden die hem (in dezen geest) beïnvloeden,
zoodat hij om geen enkel voorstel zijn meening zal wijzigen."
"Ik waarschuw U, dat ik hem vandaag met een toornig gezicht
hoorde zeggen: ‘Ik zie heel goed, dat de kardinaal met mij wil doen,
wat hij onze gezanten heeft aangeraden tegen Frankrijk te doen,
d.w.z. dingen te verlangen zoo onredelijk, dat ze onvereenigbaar zijn
met mijn eer en voordeel. Het schijnt, dat hij mij dwingen wil in alles
te handelen naar zijn wil en voordeel, alsof ik zijn gevangene was.
Maar dan heeft hij zich in zijn man vergist, want indien de een mij
niet wil, zal de ander om mij smeeken. Ik zal geen vrouw te kort
komen, hij behoeft mij zijn dochter niet zoo duur te verkoopen.’ Zoo
zei hij nog meer. Ik vraag U, heer van Bergen, wat heeft dat te
beteekenen?"
"Bovendien heb ik vernomen, dat, in tegenstelling met Uw advies,
besloten is geworden op zijn qui-vive te zijn en de onderneming
(tegen Frankrijk) voort te zetten, wat er ook gebeure. Dank zij den
Geheimen Raad en mij is met moeite verkregen, dat de gezanten
nog tot Woensdag blijven. Ik geef U den raad, hen daarna
zoogenaamd te Eecloo te laten jagen, opdat zij vandaar ongemerkt
huiswaarts keeren. De dames kunnen kort daarop volgen.''
Daarmee dreigt de zaak echter op de lange baan geschoven te worden
en dit uitstel is hoogst gevaarlijk. Daarom gaat ze verder:
"Mocht het God behagen, heer van Bergen, dat ik slechts twee uur
met den kardinaal kon spreken, om alles weer in orde te brengen.
Dan zou hij zien, dat hij dwaalt, door ons op een weg te willen
voeren, die mis kan loopen en die noch tot het welzijn van den
koning, noch tot dat van den keizer kan strekken."
"De keizer geeft telkens iedereen te kennen, dat men hem aan de
praat heeft gehouden en betreurt slechts, dat Wolsey's en Bergens
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mooie brieven en woorden oorzaak zijn, dat zooveel tijd onbenut is
voorbijgegaan en hij persoonlijk voor niets zoo lang in deze stad
heeft vertoefd.''
"Vandaag zou de hertog van Alva vertrekken om naar den kardinaal
te gaan. Men heeft hem een tegenbevel gegeven, en het is met
afkeuring dat men mompelt over de vernedering zijne Majesteit
aangedaan."
"En ik bid God, dat hij degenen, die de macht hebben het goede of
kwade te doen, verlichte, want ik zeg U nog dit, indien deze slag
gemist wordt, zal het onmogelijk zijn hem terug te winnen. Ik weet
en zie verschillende praktijken, welke nauwelijks
aanbevelenswaardig zijn, evenals andere, die men niet kan
neerschrijven. Ik verzeker U, dat de liefde die ik den koning toedraag
en den wensch voor een goeden gang van zaken, me weerhouden
deze te schrijven."
"Zoo ik niet meende iets onbehoorlijks te doen, zou ik den kardinaal
al lang eigenhandig een paar regels geschreven hebben, vooral
omdat ik, zoo hij zich herinneren zal, toen ik in mijn draagstoel
Calais verliet, hem beloofde, indien er moeilijkheden zouden rijzen
tusschen den koning en den keizer, hem te zullen inlichten, maar om
geen enkele reden kan ik het nu doen."
"Ik verzoek U en den Audiencier (Haneton), aan wien gij dezen brief
kunt toonen, daarom handelend op te treden, Wolsey mee te deelen,
wat gij denkt dat goed is dat hij het weet. Het is tegelijk een
vervulling van mijn belofte, want nooit zag ik een tijdstip dat het
noodzakelijker was deze na te komen, sedert ik daarop mijn woord
gaf. En hiermee sluit ik, God biddende enz .... "1122
Margaretha en Bergen blijken daarop spoedig in Oudenaarde aanwezig
en overleggen enkele dagen wat er gedaan moet worden.
1122
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In starre hardnekkigheid weigert echter Karel om toe te geven. Stellig
op grond van de militaire situatie wil hij alleen schorsing der
vijandelijkheden. Op het noordoostelijk front in Frankrijk heeft nl. geen
der partijen tot dusver eenig succes van beteekenis bereikt. In NoordItalië echter verloopt alles, dank zij de samenwerking van Paus en
Keizer, zeer slecht voor de Franschen. Den 19en November moesten zij
zelfs Milaan ontruimen en dat was zeker belangrijker dan al het andere.
Bergen ontbiedt daarop de Engelsche gezanten en zegt dat zoowel de
keizer als de Landvoogdes het zeer vreemd vinden, dat ze juist op dit
kritieke moment zouden teruggeroepen zijn. Om kwade geruchten te
vermijden doet hij de idee aan de hand, dat niet alle gezanten zouden
afreizen. Dit advies is aangenomen. Wingfield zou blijven tot zijn
plaatsvervanger is aangekomen.1123 Dat wordt enkele maanden later
zijn broer Robert.
Bergens persoonlijke meening speelt bij deze besprekingen natuurlijk
ook een rol. Wanneer hij den gezant een nauwkeurige uiteenzetting
geeft over 's keizers leger, de aanvoerders opsomt en de plaats waar ze
gelegerd zijn en tegenover de algemeene opvatting, dat het seizoen
ongeschikt is voor een belegering van Doornik, opmerkt, dat de keizer
wel gedwongen is dit beleg door te zetten vanwege de klachten der
Vlamingen over de Fransche steunpunten, 1124 zit de bedoeling bij hem
voor, directe daadwerkelijke hulp van de Engelschen los te maken.
In diplomatiek opzicht windt hij er minder doekjes om. Zoo lanceert hij
tegenover de Engelsche gezanten de belangrijke opmerking, dat de
onredelijke wapenstilstandsvoorwaarden der Franschen alleen
voortkomen uit hun wensch, dat noch de Engelsche koning, noch
Wolsey hierbij zouden bemiddelen. Zij verlangen alleen rechtstreeks
met den keizer te onderhandelen, althans met die personen uit 's
1123
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keizers omgeving, die zich voortdurend met deze kwestie bezighouden.
Indien de Engelschen hunnerzijds niet tot een overeenkomst komen
aan de hand der bestaande beloften en tractaten, zullen "die
verderfelijke lieden hun doeleinden bereiken".1125 Deze redeneering zal
niet hebben nagelaten indruk te maken, maar den doorslag geeft op
dit moment toch de houding der Fransche ambassade zelf, die de
onderhandelingen heeft afgebroken en 22 November 1521 Calais
verlaat. Daarmee krijgt Wolsey de handen vrij om zijn plannen door te
zetten.1126
In verbond met Engeland
Vóór het afbreken der conferentie legden nl. onder Wolsey's leiding
hun respectievelijke vertegenwoordigers de bases voor een offensief
en defensief verbond tusschen den Paus, den Keizer en den Koning van
Engeland. Nog op den dag van het vertrek der Franschen wordt dit
verdrag afgesloten.1127 Bovendien zegt Wolsey door middel van
subsidies de Zwitsers, Portugal, Polen, Hongarije, Denemarken en den
hertog van Savoye te willen winnen. Hij verzoekt den deelnemenden
partijen zijn koning de inbreuken van Frankrijk op de verdragen, in
1518 met Engeland gesloten, ter kennis te brengen, om dezen zoo aan
te zetten tot eenig optreden tegen den invasiepleger. Tevens ziet men
onder het oog of het niet beter is de zeemacht van keizer en koning op
6000 man te brengen.
1125

1126
1127

Id., id., nr. 1790, d.d. 21 Nov. 1521: "Bergen says further, that the
unreasonable demands of the French in the truce proceed only from their
wish, that neither the King nor Wolsey should meddle therein, but that it
should pass by the hands of some about the Emperor, which continually
studieth the same; concluding to me when on that side shalbe fynde no
correspondence to the promises and treaties, such malicious authors might
come to their desires."
Henne, III, p. 6.
Henne, III, p. 6 e.v. voor dit en het volg.
CJF Slootmans

382

Dit verbond bevestigt het tractaat van Brugge. Nieuwe afspraken zijn,
dat wanneer in het a.s. voorjaar de keizer naar Spanje reist, hij
geëscorteerd zal worden door een Engelsche samen met een
Spaansche vloot. Alvorens de groote zeereis te aanvaarden zal Karel
eerst een onderhoud hebben met den koning van Engeland. Deze
zoowel als de keizer en de Paus zullen in Maart 1523 Frankrijk
aanvallen: de Paus in Italië, de keizer vanuit Spanje met 10.000 ruiters
en 30.000 man voetvolk. Engeland zal met een even groot leger,
samen met Nederlandsche troepen, een inval doen in Picardië. Een
maand nadat de keizer in Engeland voet aan wal zet, zal Hendrik aan
Frankrijk den oorlog verklaren. In afwachting van het tijdstip, waarop
de veldtocht moet beginnen, zullen keizer en koning de noodige
strijdkrachten op de been houden, die in staat zullen zijn een
Franschen aanval te weerstaan. Heel voldaan keert Wolsey daarop 25
November naar Engeland terug. De winnaar van het spel is Karel, die
zich vrijwel ter zelfder tijd mag verheugen over den val van Milaan en
Doornik.
***
Bergen, die de sfeer te goed kent, is echter niet gerust. Hij heeft stellig
geweten, dat de keizer Wolsey's medewerking a.h.w. gekocht heeft
voor de belofte, ter gelegener tijd zijn invloed te laten gelden voor
diens verkiezing tot Paus, maar hij moet tevens beseft hebben, dat
indien Karel daarin iets te zeggen had, deze zeker de belangen van het
Duitsche keizerschap zwaarder zou laten wegen dan Wolsey's ijdelheid.
Een dergelijke handelwijze sloot echter een groot gevaar in voor het
verbond met Engeland en daarom bewaakt en koestert hij a.h.w. met
een zekeren naijver de vriendschappelijke betrekkingen met Engeland
en dit niet zonder de noodige diplomatieke handigheid.
Eind Januari - de Nederlander Adriaen Boeijens is intusschen tot paus
gekozen - wanneer bekend wordt dat de koning 's keizers gezanten in
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zijn raad toelaat en dat Karel den vertegenwoordigers van Hendrik
dezelfde gunst zal toestaan, zinspeelt Bergen tegenover de Engelschen
er op, dat Chièvres wel is verdwenen, maar dat zijn geest nog
voortleeft. Er zijn nog maar te veel lieden van de oude partij in de
nabijheid van Karel, "die nog niet geheel wakker is". Maar met diens
uitnemend verstand en juist inzicht, hoopt hij, zal alles ten slotte in
orde kunnen komen1128 . . . als Engeland nu maar doortast. Maar de
conclusie, in de laatste woorden vervat, laat hij aan Wolsey over, als
deze Bergens meening straks in de gezantschapsberichten te lezen
krijgt.
Wie Bergen op het oog heeft in deze gesprekken is niet direct te
zeggen. Waarschijnlijk vermoedt hij tot dien gewraakten kring te behooren Antonius van Lalaing, meestal Hoogstraten genoemd naar de
heerlijkheid van dien naam. Deze was lang de vertrouwde, de leerling
a.h.w. van Chièvres geweest en poogde aan het hof te Brussel, zonder
de Eerste Kamerheer te zijn, een dergelijke plaats in te nemen. Zelfs
weet hij later naast Bergen de bijzondere vertrouwde te worden van
Margaretha.1129 Zeker behoort daartoe Philips Naturelli, maar daarover
spreken we afzonderlijk.
De mededeeling van Bergen over de "verderfelijke opvattingen" heeft
den Engelschen gezant wel eenigszins verontrust. Wanneer hij den
Kanselier polst, zegt deze dat hij niet overweg kan met Hoogstraten,
die z.i. den weg van Chièvres bewandelt. Hij houdt hem niet voor
Franschgezind, maar wel voor zeer hebzuchtig. wat een zeer
gevaarlijke karaktereigenschap is.
Met Nassau is veel gemakkelijker verstandhouding mogelijk. deze
denkt ook allereerst aan de belangen van den keizer.1130
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Sterk Franschgezind is le Sauch. Vandaar dat Margaretha en Bergen
den keizer aanzetten hem als gezant naar de koningin van Portugal
(zuster van Karel) te zenden. Ook Hoogstraten wordt uit de
dagelijksche Brusselsche sfeer verwijderd: in de plaats van Nassau, die
naar Spanje gaat, krijgt hij een aanstelling tot stadhouder van
Holland.1131
Onomwonden legt Bergen zijn meening over de eenige houding, welke
volgens hem tegenover Frankrijk kan aangenomen worden, aan
Spinelly bloot. "Wil men tot een eervol en voordeelig verdrag met
Frankrijk komen, dan is het, wat er ook gebeure, noodzakelijk en
vereischt doelmatige voorbereidingen voor den oorlog te treffen.
Alleen hierdoor en niet anders kunnen de Franschen tot rede gebracht
en gedwongen worden te zeggen, wat zij precies willen."
De Audiencier en la Roche zijn dezelfde meening toegedaan. Jammer
genoeg, zegt de Audiencier, is Karels budget te zwaar belast met
jaarlijksche toelagen aan de heeren, wat als een bedekte aanmaning
voor de Engelschen mag beschouwd worden.1132 Zij hebben dien wenk
trouwens goed begrepen, want juist Bergen en de Kanselier verzoeken
den gezant namens den keizer zijn koning dank te zeggen voor een
geschonken subsidie, waarmede twee maanden soldij van 3000 man
kon worden voldaan.1133 Uit deze geste is duidelijk te zien dat Hendrik
niet zoo gemakkelijk zal loslaten. Trouwens de betrekkingen zijn vrij
hartelijk. "Sedert U Brussel verliet, heb ik U niet geschreven, omdat ik
weet, dat U door den keizer en Madame goed op de hoogte wordt
gehouden", luidt het in een brief van heer Jan den laatsten Januari
1522 aan Wolsey.1134
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Nu een koerier met enkele spoedvereischende zaken voor den keizer
naar den koning is gezonden, benut hij de gelegenheid voor
Margaretha's belangen te pleiten: "U zult zich herinneren, dat toen ik
U te Brugge in den tuin sprak, U mij beloofde, dat zoodra U in Engeland
was teruggekeerd, trachten zou een vergoeding te bedingen voor de
landen, die Margaretha van Savoie verloren had, omdat de koning van
Frankrijk ze bezet had en behield! In het verdrag tusschen Engeland en
Frankrijk had men dit eertijds vergeten te regelen". Dit verzuim diende
hersteld.
Met Spinelly zet Bergen zijn niet-officieele besprekingen voort.
Wanneer Hendrik VIII den raad laat geven de bemiddeling van de
Fransche koningin-regentes in te roepen om tot vrede te komen, zegt
Bergen: "dat hetzelfde resultaat onmiddellijk en zonder bemiddeling
kan worden bereikt, indien het ten minste een wapenstilstand is, die
ook Italië insluit, maar dat zou allesbehalve aanbevelenswaardig
zijn."1135 Op dit tijdstip heeft Frans I dank zij de hulp van de Zwitsers,
welke hem zoo juist is toegestaan, de kans in Noord-Italië nieuwe
successen te boeken. "Gaan we nu onderhandelen met de Franschen,
dan zullen zij met mooie woorden en antwoorden de zaak op de lange
baan schuiven." "Neen, er is geen ander middel om hen tot een
spoedig besluit te brengen dan een duidelijke beslissing van den
Engelschen koning."
Maar Bergen vreest, dat deze op zich zal laten wachten, indien Hendrik
aan zijn meening vasthoudt. Hoewel het dezen niet aangenaam is, zal
de koning toch een dringende uitnoodiging krijgen van den keizer, die
hiertoe is aangezet door zijn Raad, bijstand te verleenen. Weer laat
Bergen Wolsey onder het oog brengen, dat de voornaamste heeren
Frankrijk genegen zijn, waar ze veel vrienden hebben, die klagen "dat
men geen aandacht schenkt aan de eervolle aanbiedingen, welke
1135
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Frankrijk doet." Velen hunner zeggen: "Wolsey houdt den keizer met
mooie woorden aan het lijntje, hij is niet van plan hulp te verleenen en
beeldt zich in, zoowel den keizer als den Franschen koning naar zijn
welnemen te kunnen regeeren. Hij, Bergen, zal wel vasthouden aan
zijn oud program van handhaving der vriendschap met Engeland, maar
wil zijn streven succes hebben, dan staan er slechts twee wegen open:
ofwel een algemeene wapenstilstand, welke ook Italië omvat, ofwel
een duidelijke verklaring, dat Engeland den keizer zal bijstaan."
Natuurlijk informeert de gezant ook bij andere heeren die in het
algemeen Engeland welgezind zijn. La Roche uit zich in denzelfden
geest als Bergen. Krasser nog, hij zegt dat Wolsey zijn voordeel wil
doen met den Keizer en de Franschen beide. Hij insinueert zelfs, dat hij
aanzet den oorlog te laten voortduren tot ze beiden uitgeput zijn, om
dan te kunnen bemiddelen als hun meerdere. De Kanselier zegt alleen,
dat de keizer daden verwacht. Bergen doet er dan nog een schepje op
met de mededeeling, dat een der edelen nieuwe vredesvoorstellen van
Fransche zijde heeft meegebracht.
In de volgende maanden hebben de gesprekken meestal den a.s.
overtocht van Karel tot onderwerp. Voor deze reis zou Engeland op
bepaalde voorwaarden een leening verstrekken van 50 duizend
croonen.1136 Deze voorwaarden hebben naar moderne opvattingen de
strekking, vrij sterk in te grijpen in bepaalde binnenlandsche
aangelegenheden.1137 's Keizers domeinen waren naar de meening der
Engelschen - en ze hadden gelijk - te zwaar met hypotheken belast.
Deze waren gevestigd tijdens zijn minderjarigheid, toen Chièvres
regeerde, die 2000 pond 's jaars trok, grootendeels als rente van
gelden, welke hij voorgaf aan zijn meester geleend te hebben. Bergen
spreekt dan de hoop uit, dat de koning royaal voor den dag zal komen,
1136
1137
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en de voorwaarden, door Wolsey gevraagd, zal laten vervallen.1138 De
Bourgondiër voelt zich terecht gekrenkt over de buitenlandsche
bemoeizucht, zij het dan van vrienden.
Verder is de route van Karels overtocht een onderwerp van
meeningsverschil.1139 Den 10en Mei 1522 bericht Wingfield, dat hij dien
morgen om 7 uur in 's keizers kabinet was geweest. Karel, die aan het
hoofdeinde van de tafel zat, had hem uitgenoodigd naast hem te
komen zitten; aan de andere zijde namen in volgorde plaats de
Kanselier, Nassau, Bergen, Hoogstraten, Palence en de maarschalk tot
zij aansloten. Wingfield moet dan zelf zijn instructies verklaren,
aangezien noch de kanselier, noch Bergen hiervan op de hoogte waren.
Onmiddellijk daarna begint de bespreking, waarbij de gezant voorstelt
in Zeeland in te schepen en te Southampton te landen. Dan zou de reis
naar Spanje korter zijn dan over Dover. Bovendien vermijdt de keizer
daarmee den schijn, alsof het hem alleen om die 50 duizen croonen te
doen is. Het plan van deze leening was slechts aan enkele ingewijden
als Bergen bekend; het grootste deel van den Raad keek dan ook wel
wat verbaasd op, maar zei blijkbaar niets. Echter toonden de meeste
heeren zich erg gekant tegen een vertrek vanuit Zeeland, 1140 In
overeenstemming met de algemeene opinie bevindt Karel zich
dientengevolge 26 Mei te Calais, waar hij den anderen dag aan boord
gaat voor zijn reis naar Engeland. In Dover zijn Wolsey en de hoogste
autoriteiten van het koninkrijk aanwezig om hem te verwelkomen.1141
Eenmaal in Engeland poogt Karel een tweeledig doel te bereiken, want
het gaat hem er niet alleen om een gesloten alliantie te bevestigen en
Engeland te brengen tot een oorlogsverklaring aan Frankrijk, maar
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vooral om den teleurgestelden Wolsey, die tijdens het jongste conclaaf
Karels ouden leermeester als Adriaan VI den pauselijken troon had zien
bestijgen, weer voor zich te winnen. Vast staat, dat de gesloten
alliantie heel wat van haar kracht zou hebben ingeboet, als Frans I niet
zoo onhandig was geweest den Schotten steun te geven in hun strijd
tegen Engeland.1142
Twee dagen na aankomst van Karel V laat Hendrik VIII door zijn gezant
te Parijs nogmaals een voorstel doen voor een wapenstilstand, echter
op voorwaarden, die onaannemelijk moesten zijn voor Frans I. Hierop
verklaart Engeland aan Frankrijk den oorlog.1143 Door jaargelden en
andere gratificaties aan Wolsey en andere Engelschen weet Karel
spoedig de gunstige sfeer te scheppen om de handhaving van de
gesloten verdragen te verzekeren en daarvoor een waarschijnlijk
beteren grondslag te geven dan de eed van hun vorst alleen.1144 De
tractaten van Brugge en Calais worden 8 Juni vernieuwd en enkele
dagen later volgt te Windsor de officieele verloving van Karel met
prinses Maria (19 Juni).
Hendrik leent aan Karel zelfs een bedrag van 150 duizend goudschilden.
Terzelfdertijd wordt den Nederlanders ten strengste verboden eenige
betrekking, van welken aard ook, te onderhouden met de Schotten of
de Ieren, evenals zulks reeds in 1521 ten opzichte van de Franschen
was verboden. Bergen had dit reeds in Januari verwacht. Persoonlijk
vindt hij dit een juiste maatregel, maar hij vreest, dat zijn stad en die
van zijn schoonzoon (Veere) groote verliezen zullen lijden, indien de
Schotten aldaar geen handel meer komen drijven. In de practijk kwam
er weinig van dit verbod terecht, want Engelschen zoowel als Neder-
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landers probeeren door middel van vrijgeleide-brieven en licenten
zooveel met Frankrijk te handelen als mogelijk is. Dergelijke licenten
krijgen zelfs de Franschen.1145
In de Nederlanden is intusschen de strijd doorgegaan en ouder
gewoonte ontaard in een kleinen oorlog van strooptochten in de
grensgebieden van de beide rivalen, waarvan de treurige gevolgen
voor de bevolking in het minst niet opwegen tegen de waarschijnlijke
voordeelen voor de oorlogvoerende partijen. Van de neutraliteit der
aangrenzende gebieden trekt men zich in dezen strijd nauwelijks iets
aan; de stroopende soldatenbenden ontzien zelfs de gebieden niet, die
ze moeten verdedigen. Als nl. het graafschap Namen door de
Franschen bedreigd wordt, ziet Jan van Bergen als gouverneur van dit
gewest zich zelfs genoodzaakt de troepen, die ter verdediging naar den
oever van de Maas zijn gezonden, terug te zenden, omdat ze meer
vernielen dan de vijand misschien zal kunnen doen.1146
In overeenstemming met het plan van Karel en Hendrik voorloopig
alleen een defensieve houding aan te nemen, is men verplicht de
grenssteden als bijv. Quesnoy te versterken. De proost en de wet van
Bavai zenden honderden werklieden om de daarvoor noodzakelijke
werkzaamheden te verrichten. Op bevel van den keizer legt men het
bevel over die versterkste steden in handen van ervaren bevelhebbers.
Zoo ziet de jonker van Walhain (Philips) zich het bevel toevertrouwd
over Quesnoy. Verder werft men in alle provincies de noodzakelijke
soldaten. Namen, het gewest van heer Jan, levert 200 van de meest
ruwe en geharde krijgers. Hoogduitsche ruiterij en honderden
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Spanjaarden van de vloot, die gezonden was om Karel af te halen,
voegt men bij deze strijdkrachten.1147
Soldaten mankeeren dus niet, wel het noodzakelijke geld om hen te
betalen. Bij den hoogen adel is het nu niet meer te halen. De rijksten
als Bergen, Hoogstraten en de tresoriers zijn al zoo zwaar belast met
verplichtingen voor de schulden van den keizer, dat zij op dien weg
niet verder kunnen of durven gaan.1148 Nog terwijl Karel V in Engeland
is, zendt Margaretha Jean le Sauch daarheen om hem de benarde
financieele positie duidelijk te maken.1149
Daarnaast verzoekt ze den verschillenden gewesten om een bede,
maar ontmoet dan èn bij de geestelijkheid èn bij de steden veel
verzet.1150 Om de toestemming van de hoofdsteden der kwartieren te
winnen, draagt Margaretha aan Jan van Bergen op Leuven te bewerken, Adolph van der Noot moet er voor naar 's-Hertogenbosch en
de Kanselier krijgt Brussel voor zijn rekening.1151 Met deze handelwijze
boekt men te Antwerpen en Leuven succes, in tegenstelling met
Brussel en 's-Hertogenbosch die koppig weigeren, wat de toestemming
der twee eerste steden neutraliseert.
Onmiddellijk na zijn oorlogsverklaring beloofde Hendrik VIII aan Karel V
een legerkorps van 18.000 Engelschen te zenden.1152 Met deze
krachtige versterking hoopt men ter gelegenertijd den vijand te
verrassen, wijl deze op de grenzen slechts over versterkte garnizoenen
beschikt. Inderdaad zou een snel en handig optreden groot voordeel
hebben opgeleverd, maar kostbare tijd liet men verloren gaan, want
de Engelsche troepen bleven uit. Frans I krijgt daardoor volop
1147
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gelegenheid zijn soldaten, die uit Lombardije waren geworpen, naar
Noord-Frankrijk te verplaatsen. Feitelijk had hij daar alleen Picardië en
Champagne te verdedigen, de rest was neutraal gebied. Door de
aankomst van deze troepen uit Italië ontvangt Champagne zoo'n
aanzienlijke versterking, dat Margaretha een aanval op het graafschap
Namen ducht. In allerhaast ontbiedt dit gewest daarom Jan van Bergen,
die dan in Boitsfort vertoeft (Juni 1522).
Te Namen aangekomen schrijft hij aan Jean Salmier, baljuw van
Fleurus, 1153 en Michiel de Warisoul, die het commando voeren over
1200 pas geworven krijgers te voet, deze manschappen samen te
trekken in zijn gewest ten dienste van den keizer. Terzelfdertijd dat
deze huurtroepen wel gewapend en in goede conditie zich bij hun
vaandel voegen, wachten de edelen en kleine leenmannen van het
gewest slechts op een teeken om naar het front te snellen (22 Juni).
Van haar kant zendt Margaretha de heeren van Beersel, Walhain
(Philips van Bergen), Grimbergen (Antonius van Bergen) en andere
edelen naar Namen om overleg te plegen met heer Jan over de te
nemen verdedigingsmaatregelen, welke zich noodzakelijk zullen
moeten uitstrekken tot Henegouwen, waar allen bevelhebbers der
grensplaatsen is bevolen waakzaam te zijn en goed wacht te houden (4
Juli 1522).1154
In de laatste week van Augustus eindelijk landen 16.000 man
Engelsche troepen bij Calais. Maar dat maakt de situatie voor
Margaretha niet eenvoudiger. Op dat tijdstip vertoeft de Landvoogdes
in Den Haag, 1155 waar haar aanwezigheid noodzakelijk is, omdat bleek,
dat de hertog van Gelre plannen koestert in het Noorden den strijd te
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gaan hervatten, hopende gebruik te kunnen maken van het mooie
weer, dat het St. Michielszonnetje eind September brengen kan.1156
In verband met de aanvragen om een bede, zijn terzelfdertijd de
Staten van Brabant tegen 22 Augustus bijeengeroepen te Bergen op
Zoom.1157 Wijl heer Jan weer slecht uit de voeten kan en Margaretha
zijn prestige in de Staten ongaarne mist, hebben de Staten de reis naar
Bergen te aanvaarden.
De Engelsche gezant, die een boodschap van zijn regeering moet
overbrengen, reist derhalve ook derwaarts, en wacht op advies van
Bergen de Regentes aldaar op. Het slechte weer is oorzaak, dat het
schip waarmee ze de reis maakt, pas in September te Bergen op Zoom
aankomt.1158 In het hof van den Heer van Bergen ontvangt Margaretha
den gezant 's avonds tusschen vijf en zes uur. Zijn boodschap betreft
een klacht over de approviandeering van de gezonden Engelsche
troepen, waaraan geen aandacht is besteed. Zijn koning zal dit corps
moeten terugroepen, indien de verzorging niet vlotter verloopt.
Bovendien moet hij er namens zijn regeering op wijzen, dat de
Schotten toch nog handel drijven in de Nederlanden.1159
Na eerst van haar goede gezindheid ten opzichte van den Engelschen
koning te hebben getuigd, zegt ze in de meening te hebben verkeerd,
dat de Engelschen na acht dagen voor zich zelf zouden zorgen.1160 Nu
dit niet het geval schijnt, belooft ze in het gevraagde te zullen voorzien.
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De kwestie der Schotten ontwijkt ze met de mededeeling, dat hun
verbanning bij placcaat is gelast.
Ze kan dat ook gerust doen, want de Engelschen maken zich aan
dezelfde overtreding schuldig. Immers, evenals de Engelschen laten de
Schotten zich als poorter van Bergen op Zoom, Middelburg of Veere
inschrijven en gaan in die hoedanigheid rustig voort met handelen.
Als blijk van haar goeden wil treft Margaretha denzelfden dag nog
maatregelen voor de approviandeering der Engelsche troepen.
Een bekendmaking gedateerd Bergen op Zoom, 1 September 1522,
schenkt vrijdom van tol en uitstel van betaling van schulden gedurende
al den tijd, dat het leger in Picardië te velde is, tot 15 dagen nadien,
aan al degenen, die het leger van provisie zullen voorzien.1161 Over
dezen maatregel schrijft ze, op het punt Bergen op Zoom te verlaten,
persoonlijk briefjes naar Wolsey, Hendrik Vlll, de admiraal van
Engeland, terwijl haar secretaris Willem de Barres aan Wolsey nader
bericht.1162
Van deze gelegenheid maakt Bergen gebruik zich door den gezant bij
den koning te laten aanbevelen, met de mededeeling dat hij, ofschoon
niet erg bruikbaar meer wegens zijn leeftijd (hij is nu zeventig jaar) en
zijn ziek been, hij jong is als het er om gaat Engeland te dienen.1163
Margaretha's toestand is wel moeilijk. Ook de Spaansche gezanten in
Engeland vragen haar enkele dagen later om levensmiddelen en
buskruit, wat de Regentes echter afwijst, omdat de keizer daar nooit
over gesproken heeft (6 September). Alleen voor de 2000 Spanjaarden,
die van de vloot naar het landleger zijn overgeplaatst zal ze zorgen.
Iedere volgende dag brengt echter nieuwe kwesties. Frans von
Sickingen eischt bijv. 50 duizend gulden, de bisschop van Mainz en de
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Paltzgraaf verzoeken de jaargelden bij de keizerkeuze beloofd en de
Landvoogdes beschikt niet over geld.1164
Na afloop van een bijeenkomst van den Geheimen Raad op 10
September, waarbij de bisschop van Utrecht, Bergen, Hoogstraten, de
aartsbisschop van Palermo (Carondolet), de proost van Utrecht, de
president van den Hoogen Raad te Mechelen, de Audiencier en de
Engelsche gezanten tegenwoordig waren, roept Margaretha Bergen en
den gezant Wingfield in een afzonderlijk vertrek bij zich en zet hun de
groote financieele moeilijkheden, waarin ze verkeert, uiteen.1165 Ze was
blij uit eigen middelen tweeduizend gulden te kunnen voorschieten,
maar verder weet ze geen raad, wáár geld te halen. Er zal zeker wel
voldoende geld te vinden zijn, maar niet op korten termijn. Om dit te
bereiken is ze bereid al haar juweelen te verpanden, maar niemand wil
daar voldoende geld op geven. Rechtuit gezegd verwacht ze hulp van
den Engelschen gezant. Alleen met Bergen, geeft Wingfield, die in de
Nederlandsche handelswereld niet slecht georiënteerd is, zijn
verbazing te kennen, dat het zoo onmogelijk zou zijn geld te vinden.
Men wist toch al lang te voren, voor welke lasten men zou komen te
zitten. Bovendien is er geld genoeg, maar de Nederlanders hebben het
belegd en vertikken het op te vragen.
Bergen meent, dat de oorzaak van het geldgebrek allereerst moet
gezocht worden in het lange oponthoud der Regentes in de
Noordelijke Nederlanden, maar dat is broodnoodig geweest: "indien ze
er niet heen gegaan was, zou het gewest overgeleverd zijn geweest
aan den hertog van Gelre." Met de visscherij der Noordelijke gewesten
gaat het evenmin goed, ze moet beschermd worden door zeventien
oorlogsschepen en dat kost handen vol geld.
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Dan brengt de gezant Bergen verslag uit van het onderhoud, dat hij
daags te voren had met Hoogstraten, toen de gezant dezen edelman
gepeild had op zijn Franschgezindheid.
"Niemand van mijn geslacht", had Hoogstraten gezegd, "kan
Franschgezindheid verweten worden. Ik zelf heb geen voet gronds in
Frankrijk, noch ooit één penning Fransch geld aangeboden gekregen of
ontvangen. Nooit vertrouwde Chièvres mij zelfs het geheim toe van
het cijferschrift, dat hij in zijn correspondentie met Frankrijk gebruikte.
Waar ik maar kon, heb ik den keizer altijd geraden de vriendschap met
Engeland te onderhouden." Maar toen hij beklad was, had hij een
briefje geschreven aan Wolsey om zich te rechtvaardigen en dat was
verkeerd uitgelegd.1166
Wanneer de gezant Bergen hierover zijn meening vraagt, zegt hij, dat
Hoogstraten de waarheid heeft gesproken. Deze heeft zijns inziens te
lang met ontzag naar Chièvres opgezien, als jongere hem te veel
bewonderd. "Iedereen veronderstelde hem daarom dieper in diens
plannen betrokken dan in werkelijkheid het geval was. De praatjes
over hem zijn verspreid door hen die jaloersch zijn op de voordeelen
die hij geniet, vooral omdat hij nog een jonge broeder is. Ofschoon hij
een man is die goed kan vleien, schijnt hij verstandig en welbespraakt."
Als hij dit Wolsey rapporteert, vindt de gezant het noodig tegenover
zijn regeering te getuigen, dat Jan van Bergen tot in merg en been
Bourgondiër is, en een vriend van Engeland, maar erg oud, zoo oud,
dat hij zich steeds meer van de zaken terugtrekt.1167
Uit het gevoerde gesprek is op te maken, dat Bergen in den korten tijd,
dat Hoogstraten een rol speelt, dezen jongere gepeild heeft en een
aannemelijken bondgenoot in hem ziet, aan wien hij met een zeker
vertrouwen de buitenlandsche politiek overlaat. Deze draagt daar ook
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de lasten van. Wanneer Hoogstraten tien dagen later kan verklaren,
dat de mannen in het veld voor twee maanden en vijftien dagen soldij
hebben ontvangen, is dit eigenlijk hieraan te danken, dat hij 6000
gulden leende op een heerlijkheid, die hij pas kocht en verder zijn
tafelzilver heeft beleend.1168
't Is noodig op deze strijders te kunnen vertrouwen, sommigen
verlaten reeds hun standplaatsen en daarvan probeeren de van der
Marcken partij te trekken. Na een vergeefschen aanval op het kasteel
van Pauly weten dezen n.l. met 1400 ruiters en 10.000 man Fransch
voetvolk, het kasteel van Bouillon te bezetten. Dadelijk geeft
Margaretha aan Jan van Bergen bevel 1200 man voetvolk, gelicht in
het gewest Namen, te hulp te zenden. Alle officieren van zijn
graafschap gelast hij zich met hun mannen gereed te houden om de
huurtroepen te volgen (1 October 1522). Vereenigd met die
krijgslieden uit Namen weten de graven en heeren uit deze streek den
vijand tot den terugtocht te dwingen.1169
Evenmin laat men den veteraan voor de staatszaken met rust. Slechts
zoo nu en dan komt hij nog naar Brussel voor een kort bezoek.
Klaarblijkelijk heeft de oude edelman veel last van de tergende
rheumatiek, zijn toon is neerslachtig, alsof hij zich zelf heeft
afgeschreven; hij vraagt den gezant, Wolsey zijn verontschuldiging aan
te bieden, nu hij als ziekelijk man met een onhandelbaar lichaam in
persoon zoo weinig meer dan doen. Maar tegelijk maakt hij toch zijn
beklag, dat de Engelsche koning aan Margaretha geldelijke hulp heeft
geweigerd. Juist op dit tijdstip acht hij zoo'n houding een tactische fout,
het geld is thans waarschijnlijk meer noodig dan in de toekomst, nu
een onverhoedsche aanval op den vijand moet worden gedaan. Maar
de gezant kaatst handig terug, dat de koning al zooveel gedaan heeft
1168
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en zegt niet te begrijpen, dat Bergen kon goedvinden, dat Margaretha
hiervoor een gezant naar Engeland zond. De manier waarop zij geld
vraagt, stemt den koning eerder wrevelig dan welwillend.1170
***
Een ander middel om de berooide schatkist met de noodige gelden te
voorzien, het vestigen van 15.000 pond Brab. aan lijfrenten, ontmoet
een even krachtig verzet bij de Staten van Brabant, als Margaretha's
vroegere aanvrage om een bede.1171 De Regentes deinst echter voor
geen middel terug om te verkrijgen wat ze begeert. Ze wacht het
herstel van Bergen af voor de groote vergadering, want zonder zijn
invloed zal er weinig te bereiken zijn. Eind Januari, wanneer Brussel
den tegenstand heeft opgegeven, kan zijn overkomst tegen 15
Februari worden tegemoet gezien.1172 Dan gaat Margaretha over tot
het bijeenroepen van de Staten-Generaal. Dank zij de leidende figuren
van den Geheimen Raad komt het eind Maart 1523 zoo ver, dat de
Staten op zich nemen de soldij van 4000 ruiters en 10.000 man
voetvolk gedurende zes maanden te betalen. De Engelsche gezant
constateert nl. met een zeker genoegen, dat dit resultaat zal worden
bereikt, dank zij het feit, dat Hoogstraten de gedeputeerden van
Holland en Bergen en Fiennes die van Brabant en Vlaanderen stevig in
de hand hebben .. Bergen bewerkte trouwens Antwerpen vooraf.1173
Dit succes geeft heer Jan gelegenheid ten voordeele van zijn
schoonzoon Adolf van Veere en Beveren op te treden. Zoowel deze als
Philips van Kleef hadden krachtens hun heerlijk gezag gratie verleend
voor misdaden op hun grondgebied begaan. Ambtenaren van het
gouvernement als de baljuw van Kortrijk en de procureur-generaal van
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Vlaanderen maakten deze beschikkingen respectievelijk voor
Wijnendale en Beveren ongedaan. In den Geheimen Raad en in de
kringen der Vliesridders mankeert het dientengevolge niet aan de
noodige protesten, wegens deze schending hunner heerlijke rechten.
Dit conflict zou niet zoo'n deining hebben veroorzaakt, wanneer
Ravenstein (Philips van Kleef), Beveren, Buren en de Roeulx niet tevens
ernstig verstoord waren over het feit, dat Margaretha hen slechts
gedeeltelijk van de bestuurszaken op de hoogte houdt en wanneer zij
zich bij haar lieten aandienen, hen geregeld danig lang liet antichambreeren, zoodat hun de lust vergaat hun opwachting te komen
maken .. Zij maken hierover hun beklag bij den keizer en in den
Geheimen Raad. In hetzelfde college richt Bergen over de
rechtschending al zijn verontwaardiging op Hoogstraten, waarmee hij
natuurlijk indirect Margaretha treft.
Wanneer Margaretha echter de getroffen maatregelen intrekt, en
gevolg geeft aan een brief van Karel, die haar verplicht alle heeren op
de hoogte te houden, is de opwinding spoedig bedaard.1174 Rond
Paschen 1523 heerscht er zelfs een prijzenswaardige eendracht. De
meeste heeren blijven dan te Brussel om te probeeren de hangende
kwesties geheel in orde te maken.1175
Men kon dat rustig doen, want het tijdstip van den algemeenen aanval
op Frankrijk was tijdens het bezoek van Karel aan Engeland verzet van
Maart 1523 naar Maart 1524.1176 Niets wijst derhalve op een nabije
uitvoering van de geweldige plannen, welke de verbondenen
beraamden.
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De betrekkingen tusschen Hendrik VIII en Karel V zijn intusschen nog
uitstekend. Op 17 Januari 1523 sluiten beide partijen een nieuw
handelsverdrag te Calais, dat den inter-cursus van 1499 bevestigt, de
prijs der Engelsche wol vaststelt en de waarde der verschillende
muntsoorten regelt. De prijs van de Engelsche wol stijgt in deze
oorlogsjaren sterk, zoodat de Nederlanders er toe overgaan, steeds
meer Spaansche wol te gebruiken. Bij deze zelfde gelegenheid worden
tevens de bestaande verdragen tusschen de Nederlanden en Engeland
bevestigd.1177
De oorzaak van de weinige activiteit der beide bondgenooten in het
voorjaar van 1523 spruit echter niet direct voort uit deze
bovengenoemde afspraak, evenmin vindt zij een reden in de pogingen
die van Fransche zijde door de hertogin van Angoulème en den
bastaard van Savoie werden aangewend om tot vrede te komen, nog
minder uit de bemiddeling die de paus aanbiedt, doch is alleen te
zoeken in het geldgebrek zoowel bij den Engelschen koning als bij Karel
V.1178 Bovendien hoopt men door den connétable de Bourbon,
aanvoerder der Fransche troepen in Italië, die verraad wil plegen, tot
een spoedig en makkelijk resultaat te komen (onderhandeling 23 MeiSeptember 1523). Inderdaad leidt dit tot het verlies van Italië voor
Frans I, daarbij is eind 1522 in Spanje de rust hersteld, zoodat de
Spaansche troepen daadwerkelijk steun kunnen verleenen over de
Pyreneeën, in Italië en in de Nederlanden.
Niet in de Nederlanden, maar in Italië zal de beslissing vallen. De
kansen keeren geheel ten gunste van Karel, wanneer Frans I toont
geen belangstelling te hebben voor de zorgen van den paus, die den
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vrede wil herstellen in de christelijke wereld, die erg geschrokken was,
dat de Turken Rhodes hadden genomen. Dan weet Adriaan VI de
hertogen van Urbino en Ferrara en de republiek Venetië hun verbond
met de Franschen te doen verbreken. Op 29 Juli 1523 sluiten de
Venetianen met den keizer een geheim verdrag, dat 3 Augustus wordt
gevolgd door een algemeen verbond tegen Frankrijk van den paus, den
keizer, den koning van Engeland, aartshertog Ferdinand, den hertog
van Milaan, de republieken Venetië, Genua, Siena en Lucca.1179
***
Tijdens deze jaren valt het bestuur der Nederlanden Margaretha niet
alleen zwaar vanwege de geldelijke moeilijkheden, maar er heerscht
ziekte en werkeloosheid, waarvoor ze heelemaal geen oplossing weet,
de handel ligt stil1180 en de kooplui probeeren door leveringen aan den
vijand een nieuw middel tot het maken van winst te vinden, waartegen
Margaretha ook al weinig kan doen. De handel met de Schotten en
door hen met Frankrijk en de wijnvaart der Middelburgers om
Franschen wijn was den Engelschen een doorn in het oog. Als Wolsey
er over klaagt, verdedigt Margaretha toch de verdragen door
Middelburg met de Schotten aangegaan.1181
Noch de binnenlandsche toestand, noch de oorlog, noch andere
moeilijkheden vermogen haar echter af te brengen van den weg door
1179
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Karel uitgestippeld. Waar ze maar kan helpt Margaretha om de mazen
van het politieke net dichter te trekken, de eenheid der Nederlanden
te bevorderen. Na heel veel moeite had men Erhard van der Marck,
bisschop van Luik, dank zij kostbare beloften, kunnen bewegen in 1518
de overeenkomst van St. Truiden te teekenen, waarbij hij er in
toestemt trouw te zweren aan Karel V en verzekert zijn waardigheid
slechts over te dragen aan een persoon, den koning en zijn opvolgers
aangenaam.
Hiervoor is het noodzakelijk, dat nog tijdens zijn leven een opvolger in
den persoon van een coadjutor wordt aangewezen. Zonder de
medewerking van het kapittel van St. Lambertus te Luik was dit echter
onmogelijk. Als Margaretha den tegenstand van dit lichaam heeft
overwonnen ziet de kardinaal-bisschop zich vervolgens gedwongen
Cornelis van Bergen als coadjutor te nemen. Diens installatie wenscht
de regentes met den noodigen luister te doen plaats hebben (1522). Zij
bedoelt daarmee den Luikenaars te imponeeren, waaronder er nog
altijd velen zijn, die erg Franschgezind zijn. Op haar bevel begeeft Jan
van Bergen zich aan het hoofd van een groot aantal heeren uit het
graafschap Namen en naburige gewesten naar Luik, om de noodige
ridderlijke pracht en praal te ontvouwen bij de ontvangst van zijn neef,
wiens benoeming "polvoit tourner à grand honneur et biens de
l'empereur et de ses pays de par deça". Hierdoor toch komt een
Glymes, d.w.z. een lid van de meest Bourgondische familie der Nederlanden, op een post van waar de Nederlanden vele jaren door Frankrijk
waren en nog konden worden belaagd. Dat was wel niet geheel
afdoende, maar door middel van giften en jaargelden zouden
burgemeesters, schouten en andere functionarissen in het bisdom
zeker gebonden kunnen worden aan de zaak des keizers. Als
bestuurder is deze heer van Zevenbergen geen persoon van
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beteekenis, doch later slechts een gemakkelijk werktuig voor Maria
van Hongarije om het bisdom Luik naar haar inzicht te regeeren.1182
Bergen contra Naturelli
Terwijl de oorlog zich voortsleept, teekent de pro- en antiFransche
gezindheid zich bij den adel feller af. Bergens gevoelens tegenover hen,
die Franschgezind zijn, komen het best tot uiting in het conflict met
Naturelli.
Reeds onder Philips den Schoonen behoort tot den Geheimen Raad
Philibert Pruedhomme, genaamd Naturel, een familielid van de heeren
de la Pleine.1183 Deze edelman is sedertdien betrokken bij alle
onderhandelingen met vreemde mogendheden. Hij bewees daarbij
belangrijke diensten, welke niemand ontkende of bestreed. Zeer
jaloersch van karakter probeert hij overal bij zijn optreden andere
edellieden te overheerschen en waar het kan geheel weg te cijferen,
Deze onaangename karaktereigenschap vervreemdt hem van die
meeste heeren en vooral een autoritair man als Jan van Bergen kan
weinig met Naturel hebben opgehad.
Naturel is tevens behept met een zekere inhaligheid. Reeds lang is hij
commanditaire abt van de abdij van Esnay (bij Lyon) en Domproost van
Utrecht. Bovendien verkreeg hij de waardigheid van kanselier der Orde
van het Gulden Vlies. In de stukken wordt zijn persoon echter altijd
aangeduid met de hoedanigheid van Proost of Domproost van Utrecht.
Wanneer Karel V bij het aanvaarden van zijn regeering aanstonds op
betere betrekkingen met Frankrijk aanstuurt, wordt, na het sluiten van
het verdrag van Parijs, Naturelli aangewezen als gezant van Karel bij
het Fransche hof. In deze hoedanigheid komt zijn gezindheid danig om
den hoek gluren, wanneer de onderhandelingen van beide
1182
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tegenstanders voor de keizerkeuze volop aan den gang zijn. Zijn
rapporten aan Margaretha stellen de kansen van Frans I erg gunstig
voor en bezien Karels moeilijkheden van de donkerste zijde. Wanneer
Maximiliaan van Zevenbergen deze stukken ter inzage krijgt, wijdt hij
er maar weinig woorden aan: "overdrijving van den Proost" zegt hij
terloops en verder negeert hij heel 's mans betoog.1184
In het begin van 1521, wanneer de keizer te Brussel verblijft, legt
Philibert Naturelli, die naar aanleiding van de breuk met Frans I als
gezant het Fransche hof heeft moeten verlaten, den keizer en enkele
ridders, die dan aan het hof vertoeven, een geval van persoonlijken
aard voor.1185 Gedurende zijn verblijf in Frankrijk zegt hij een afspraak
te hebben gemaakt met den titulair-bisschop van Autun, waarbij deze
prelaat tegen een overeengekomen vergoeding zijn zetel ter
beschikking stelde van Naturelli. Deze verzoekt nu den keizer verlof,
bezit te mogen nemen van dien bisschopszetel, wijl hij, gezien zijn
hoogen leeftijd en zijn kwalen, het plan heeft zich op dien post terug te
trekken om zijn laatste levensdagen alleen aan God te wijden. In
verband hiermede verzoekt Naturelli den keizer ook ontheffing van zijn
ambt als kanselier der Orde. Op advies der aanwezige ridders
aanvaardt Karel als souverein en hoofd der Orde dit ontslag en stelt,
zoolang er geen plaatsvervanger is aangewezen, de zegels der Orde in
handen van den griffier.
Op weg van Brussel naar Autun verneemt Naturelli bij zijn aankomst te
Kamerijk, dat het den koning van Frankrijk, wien hij met voorkennis
van den keizer, in verband met de gespannen verhouding tusschen
beide vorsten, toestemming heeft moeten vragen om binnen de
grenzen van diens gebied te mogen terugkeeren en bezit te nemen van
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het bisdom Autun, niet heeft behaagd het gevraagde verlof te
verleenen.
Hij onderneemt daarop nieuwe stappen bij den Allerchristelijksten
koning, gesteund door de aanzienlijke vrienden, waarover hij in
Frankrijk beschikt en wacht het resultaat hunner bemoeiingen te
Kamerijk af. Met deze tweede poging heeft hij even weinig resultaat
als met de eerste en hij besluit daarop terug te keeren, vast van plan
zich te ontdoen van zijn abdij van Esnay en andere beneficies, welke hij
in Frankrijk bezit.
In Maart 1521 bericht hij aan Karel V, die dan te Gent verblijft, wat
hem is overkomen en geeft hem te kennen, dat deze gebeurtenissen
hem deden besluiten af te zien van zijn beneficies in Frankrijk en de
rest van zijn leven in de Nederlanden te willen blijven. Wijl hij echter
zijn dagen niet in ledigheid wil doorbrengen, verzoekt hij den keizer
hem in de waardigheid van Kanselier te herstellen. Hij besluit zijn
schrijven met de opmerking, dat hij, op eigen verzoek van dien post
ontheven, wel geen enkel recht kan doen gelden, maar dat hij het als
een zeer bijzondere gunst zal beschouwen, als hem werd toegestaan,
zijn oude functie weer op zich te nemen, hetzij door een eenvoudig
herstel, hetzij door een nieuwe verkiezing, al naargelang de Orde het
beste oordeelt.
Karel deelt dit voorstel mede aan verschillende ridders, die hij hiervoor
in een buitengewone vergadering bijeenroept, terwijl hij, door den lof,
dien hij Naturel toezwaait, voldoende laat merken, hoe gunstig hij te
zijnen opzichte gestemd is.
De meening der ridders is dienovereenkomstig en zij verklaren, dat zoo
Naturel zich voor zijn verdere leven wil verbinden onder de
gehoorzaamheid des keizers te blijven, men hem opnieuw in bezit
moet stellen van de functie van Kanselier der Orde, doch dat volgens
de eischen der Statuten hiervoor de aangewezen weg is een nieuwe
verkiezing, alsof hij de functie nooit had bekleed. Deze statuten
405
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schrijven nl. voor dat men voor dergelijke posten slechts gekozen kan
worden. Zonder eenig besluit te nemen verdaagt de keizer daarop
deze kwestie tot de volgende bijeenkomst der Orde, welke hij voorstelt
te houden voor zijn vertrek naar Spanje.
Deze bijeenkomst heeft plaats te Brussel op den Zondag van
Palmpaschen 1522. De zaak Naturel komt daar opnieuw ter tafel.
Twaalf van de vijftien aanwezige ridders verklaren zich accoord met de
meening, welke op de vorige vergadering is geuit, drie andere voelen
er het meest voor zich te houden aan het ontslag van Naturel en in zijn
plaats te benoemen doctor Motto, bisschop van Palence. Ook nu
neemt de keizer geen besluit, doch stelt de beslissing opnieuw uit tot
zijn aankomst in Spanje.
Denzelfden dag verkrijgt Jean Micault, ontvanger-generaal der
financiën, met algemeene stemmen den post van tresorier der Orde,
vacant geworden door den dood van Philip Haneton. Dit bewijst, dat
de keizer om een of andere reden aarzelt.
Alvorens te vertrekken, wil de keizer ook orde stellen op zijn zaken in
de Nederlanden. Hij bevestigt zijn tante Margaretha in het algemeen
bestuur dezer landen, voorziet tevens in de vacante plaatsen der
verschillende gerechtshoven en roept ter voorlichting der Regentes
een Geheimen Raad in het leven, welken hij samenstelt uit Ridders der
Orde en andere personen van beteekenis. Voorts benoemt hij den
griffier der orde du Blioul tot Audiencier als plaatsvervanger van wijlen
Philip Haneton.
Enkele dagen na deze maatregelen te hebben genomen vindt dan de
afreis over Engeland naar Spanje plaats (22 Mei 1522). Aldaar
aangekomen ontvangt Karel een schrijven van Naturel, waarbij deze
erop aandringt een beslissing te nemen in de aanhangige zaak, tegelijk
vraagt hij hem toegang tot den Geheimen Raad.
Onder mededeeling, dat hij zeer tevreden is over zijn diensten, en dat
zijn bedoeling niet is geweest hem van de zittingen van genoemd
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college uit te sluiten, verklaart de keizer, dat zijn wil is, dat hij toegang
heeft tot al zijn Raden en kennis neemt van alle zaken, welke men daar
behandelt. In aansluiting daarmede, schrijft hij vanuit Valladolid in
dienzelfden geest aan Margaretha (26 Januari 1523), maar deze
beschikking blijft lang onuitgevoerd, naar aanleiding van de ongunstige
adviezen, welke de heer van Bergen, die bij Margaretha grooten
invloed heeft, haar uitbrengt over de omkoopbaarheid van Naturel.
Voor wat betreft zijn herstel in de waardigheid van kanselier, beval de
keizer den griffier reeds bij schrijven van den 10en derzelfde maand
hem een nauwkeurig verslag uit te brengen over al datgene, wat in
verband met deze zaak vroeger gebeurd was, met een geteekend
advies van ieder der oudste Vliesridders, die in de Nederlanden
vertoeven, teniende na hiervan kennis te hebben genomen, een
passend besluit te nemen.
De griffier deelt dezen brief eerst mee aan den heer van Bergen, den
oudsten Vliesridder, die dan te Brussel vertoeft (Statenvergadering
Februari/Maart 1523) en na al het gebeurde nog eens te hebben
opgehaald, vraagt de griffier aan Bergen, in overeenstemming met de
bedoeling van den keizer, diens meening.
Heer Jan, vooringenomen tegen Naturel, antwoordt den griffier, dat hij
Karel zijn meening wel in een eigenhandig schrijven zal meededen,
genoegzaam door latende schijnen, dat zijn advies niet gunstig zou zijn
voor dezen prelaat. En aangezien de griffier, gedurende de vacature
van het kanselierschap, de zegels der Orde onder zich heeft, voegt
Bergen terzelfder tijd op den trotschen en aanmatigenden toon, die
hem eigen is, dezen hoogen ambtenaar toe, "het behoort niet tot de
taak van den griffier de zegels te bewaren, want de bewaring hiervan
komt eerst en vooral den Deken der Orde (is Bergen!) in het bijzonder
toe". Hij verlangt dan, dat de griffier hem de zegels ter hand zal stellen,
tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat hij bij de overgave zal
verstrekken.
407
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De griffier antwoordt Bergen, dat de zegels der Orde hem bij het
ontslag van Naturel ter hand zijn gesteld op bevel van den keizer en dat,
indien de heer van Bergen aanwezig was geweest bij de vergadering,
waarin de vorst dit besluit nam, heer Jan zich toen had kunnen
verzetten, indien hij zulks had gewild, dat hij echter bereid is de zegels
over te reiken, mits dit geschiedt met toestemming en in
tegenwoordigheid van de aartshertogin en enkele Vliesridders, die zij
goed vindt op te roepen en tegen afgifte van een goed
ontvangstbewijs.
Wat de tien andere ridders betreft, zij allen oordeelen gunstig over het
herstel van Naturel en voorzien het hun gevraagde advies van hun
handteekening.
Over dit alles licht du Blioul den vorst bij schrijven van 4 Juni 1523
nader in, verder brengt hij Karel verslag uit van het gebeurde in de
voorafgaande vergadering.
Reeds 15 Augustus 1523 daaraan volgend antwoordt de keizer vanuit
Valladolid den griffier, dat de zeven ridders, die bij hem in Spanje
vertoeven, na inzage te hebben genomen van de stukken, dezelfde
meening huldigen over het herstel van Naturelli als zij, wier advies de
griffier overzond. Het ligt daarom in zijn bedoeling Naturel opnieuw
met de waardigheid van Kanselier te bekleeden. De zegels der Orde
moeten dus aan dezen worden teruggegeven. In verband hiermede
beveelt hij den griffier den vereischten commissiebrief te maken, dan
kan hij deze teekenen.
In een ander schrijven, gedateerd Burgos 10 September 1523, stelt de
keizer Margaretha en de Vliesridders in de Nederlanden op de hoogte
van dit besluit en machtigt hen in zijn plaats Naturel de vernieuwing
van zijn eed af te nemen. Doch deze bevelen blijven onuitgevoerd.
Bergen, die Naturel niet kan zetten, weet verschillende uitvluchten te
bedenken om de keizerlijke wenschen te ontduiken. Hij wendt voor,
dat men Naturel volgens de Statuten niet kan herstellen, zonder een
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verkiezing in het Kapittel der Orde en hij doet in dit opzicht een
voorstel aan den keizer. Vervolgens verwijt hij Naturel in geheime
verstandhouding te staan met de Franschen. Met name beschuldigt hij
hem de hand te hebben gehad in het eigenaardig optreden van twee
Minderbroeders uit het convent te Kamerijk, die een brief, welke
aanspoorde wapenstilstand of vrede te sluiten met de Franschen,
overhandigd hadden aan den biechtvader van Margaretha. Dit stuk
was in den Geheimen Raad gebracht, waar de heeren meenden, dat
het een list was om het volk oproerig te maken en gelegenheid te
geven verdachtmakingen te verspreiden bij 's keizers bondgenooten.
De kardinaal van Luik nam op zich een ontmoeting te hebben met die
monniken. Nadat dit onderhoud had plaats gehad gaf hij bevel hen te
arresteeren, maar de vogels waren gevlogen. Twee dagen later
vervoegden zich echter (waarschijnlijk dezelfde) twee Minderbroeders
bij Barbançon (Louis de Ligne) met een soortgelijke boodschap en
zeiden hem, dat de Domproost gemakkelijk voor wapenstilstand met
Frankrijk of neutraliteit van de Nederlanden kon zorgen, zelfs zonder
voorkennis van den keizer, maar Barbançon moest dan naar Kamerijk
komen. Zulks gebeurde, maar de gardiaan bleek door Margaretha naar
Brussel ontboden te zijn, alwaar hij tegenover Madame echter niets
meer losliet dan de boodschap: "dat nu boosaardig volk het goede
voorkwam, het beter was te zwijgen". Dit geheimzinnig geval was
inderdaad zeer verdacht voor Naturel, vooral wijl hij met name
genoemd was.1186
In het begin van 1524 vertoeft de Provinciaal der Observanten
(Minderbroeders) in Frankrijk te Brussel en zijn gedrag lijkt zeer veel op
een voortzetting van de practijken der Minderbroeders in Augustus.
Genoemde Provinciaal richt zich rechtstreeks tot den kardinaal van
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Luik, die Margaretha echter aanstonds op de hoogte brengt. Bergen
verneemt er ook van, voor hem is de maat nu vol.1187
Wanneer 29 Januari 1524 de Geheime Raad vrijwel voltallig bijeen is,
vragen kardinaal Erard van der Marck, Bergen, Buren, Beveren en
Barbançon aan Margaretha om een afzonderlijk onderhoud. Ze beveelt
daarop de andere heeren, uitgezonderd Hoogstraten en den
Audiencier, zich te verwijderen. Reeds door het gebeurde op een
vorige vergadering weet de Domproost wat er broeit en alvorens de
zaal te verlaten vraagt en krijgt hij verlof van de Regentes iets te
zeggen. Acht dagen geleden had hij veel hinder van zijn jicht, zegt hij
en was toen niet in staat te reageeren op het gerucht, dat over hem is
verspreid, als zou hij Franschgezind zijn. Hij verdedigt zich tegen deze
aantijging en verzoekt de beschuldigingen te mogen beantwoorden.
Daarna verlaat hij de vergadering.
Dan vraagt Bergen in naam van de andere heeren het woord, en zegt
de gestes van den Proost te willen bespreken. "Vroeger reeds", aldus
Bergen, "zei de keizer eens: "Ik vrees, dat de Proost te zeer belust is op
1187
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Fransche croonen" en hij herinnert er de Regentes aan, dat zij hem
dikwijls persoonlijk heeft gezegd, dat zij niet over Fransche zaken durft
spreken als de Proost erbij is. Toen de Proost gezant was in Frankrijk,
zei Chièvres zelf eens tegen Bergen, dat Naturel hem bedroog en te
veel geld aannam. Hij had inderdaad veel beneficies van den Franschen
koning aangenomen en eens zelfs een som van tienduizend croonen.
Dat is zeer verdacht. Bergen vertelt dan het gebeurde rond het
kanselierschap en vervolgens wijst hij op de geheimzinnige
geschiedenis van Augustus j.l. met den Minderbroeder (gardiaan), die
toch ook opdracht had naar den Domproost te gaan. Toen deze zaak
onderzocht was, bleek, dat de "openbaringen", die de Minderbroeders
hadden overhandigd, afkomstig moesten zijn van den Franschen
edelman de la Hagerie, maar deze wist bij nader onderzoek van het
geheele geval niets.
Buren bevestigt daarop het betoog van Bergen en voegt eraan toe, dat
de Franschen alles weten wat hier gebeurt en dat hij daarom vermoedt,
dat de Proost het overbrengt. Zelfs Gelre houdt hij door den
Utrechtschen officiaal op de hoogte, "zoo'n man hoort niet in de
geheimen van den keizer ingewijd te zijn" vindt hij. Het is trouwens
een oude kwaal van Naturel; reeds Philips de Schoone verweet hem,
dat hij buiten zijn instructies was gegaan.
De kardinaal van Luik voegt er aan toe, dat het vast staat, dat de
Fransche koning allerlei nieuws uit den Geheimen Raad weet.
Bergen deelt dan mee, dat zij besloten hebben niet meer in den
Geheimen Raad te zullen verschijnen, zoolang de Domproost daar
zitting heeft. Madame heeft volgens hem nu de keus of ze Naturel wil
of hen.
Op verzoek van den kardinaal bevestigen de andere heeren dit besluit.
Margaretha vraagt hun dan of ze van plan zijn Naturel van iets te
beschuldigen, waarop ze kortweg en eenparig "neen" antwoorden.
Bergen zegt alleen, dat zij geen oneenigheid met den Domproost
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hebben, ze dragen hem zelfs geen kwaad hart toe, getuige het feit,
zegt Bergen, "dat ik hem in Rome heb vooruitgeschoven". maar een
Franschgezinde is in den Geheimen Raad niet te gebruiken en daar
gaat het om.
Margaretha zegt dan, dat ze de bevoegdheid mist Naturel zonder
gemotiveerde reden uit den Geheimen Raad te verwijderen, waarop
Bergen vrij vinnig antwoordt: "Ik ben indertijd zonder eenige reden uit
Spanje naar de Nederlanden teruggezonden. Toen was mijn z.g.
slechte reputatie voldoende reden mij en mijne familie het bijwonen
van den Raad te verbieden".
Margaretha wil wijselijk die oude gevoelige plek niet aanraken, doch
zegt: "Alleen de keizer kan Naturel verwijderen en aangezien hij
Kanselier der Orde is, is dat erg lastig". Bergen, blijkbaar zeer
verontwaardigd, omdat ze vooruitloopt op een besluit van de Orde,
geeft daarop te kennen: "Noch de keizer, noch de ridders kunnen
iemand met een slechte reputatie (homme noté) kanselier of iets
anders belangrijks maken".
Dan volgt nog een lange discussie, waarbij Margaretha den kardinaal
vrij scherp opmerkt, dat zij hem ook wel kan verdenken.1188 Hij was ook
het grootste deel van zijn leven Franschgezind, zijn broers e.a.
bloedverwanten zijn dat zelfs nog, en desniettegenstaande onthoudt
de keizer hem zijn steun niet. Verder voegt ze den kardinaal toe, dat hij
haar het vorig jaar op een desbetreffende vraag nog heeft geantwoord,
dat hij den Domproost altijd als een achtenswaardig man had
beschouwd, die geen verstandhouding onderhield met de Franschen.
Dat klopte niet met de huidige mededeelingen. Maar de heeren geven
zich niet gewonnen, waarop Madame belooft, den keizer van het
gebeurde op de hoogte te brengen. Bergen zegt, dat hij voor zich en de
anderen hetzelfde zal doen.
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Dat was een motie van wantrouwen. Trouwens het heele optreden der
heeren was vrij forsch geweest en zeker te ver gegaan, vooral waar ze
geen bewijzen hadden. Blijkbaar is de autoritaire Margaretha toch wel
geschrokken van het optreden van haar beste vrienden. In het belang
van de zaak des keizers verzoekt ze Naturel vertrouwelijk, zich voor
eenigen tijd terug te trekken totdat zijn vijanden hun vergissing zullen
inzien. Heel verstandig geeft de Domproost zoogenaamd voor 's
keizers eer gehoor aan dit verzoek. Natuurlijk leidt hij de aandacht van
zijn verdwijnen af met het voorwendsel "zaken die zijn
tegenwoordigheid elders vereischen". Wanneer de Kardinaal en
Bergen hiervan vernemen, stellen zij er prijs op de houding van
wantrouwen tegenover Margaretha zoo spoedig mogelijk op te geven.
Na afloop der avondzitting van den Geheimen Raad, welke 14 Februari
te Mechelen is gehouden, begeven de Kardinaal van Luik en Bergen
zich daarom in gezelschap van Hoogstraten, den president van den
Grooten Raad en den Audiencier, als getuigen, naar de Regentes.1189 In
hun tegenwoordigheid verklaart van der Marck, dat bij hetgeen van
Bergen en hij enkele weken geleden in de kwestie van den Domproost
hadden gezegd, niet de bedoeling voorzat in de benoemingsrechten
van den keizer te treden. Deze immers kan in zijn Raad benoemen,
wien hij beliefde, al was het een Turk of Franschman, desnoods een
vertegenwoordiger van Frankrijk zelf. Zij verzoeken Madame den
Audiencier in dien geest verslag van het besprokene uit te laten
brengen aan den keizer. Dit rapport zouden zij ook teekenen en
Margaretha wordt verzocht daar eveneens haar handteekening onder
te willen plaatsen.
De Audiencier, die ziet, dat de twee machtige heeren op den terugweg
zijn, meent dat ze zelf dienen te schrijven. Maar de Kardinaal en
Bergen handhaven hun verzoek en Madame geeft ten slotte bevel, dat
1189

413

Id., id., nr. 109.
Jan metten lippen

1943

de Audiencier het moet doen. Zij was trouwens aanvankelijk bereid
den heeren tegemoet te komen door de zaak te laten doodbloeden.
Dit was echter onmogelijk gemaakt door het optreden van den
Engelschen gezant, die in opdracht van zijn koning en Wolsey naar
deze kwestie informeerde en namens hen met kracht verzoekt, dat de
Domproost niet in den Geheimen Raad en evenmin in andere colleges
zal verschijnen, wanneer men daar zaken, hangende tusschen Hendrik
VIII en Karel V, bespreekt.
Zelfs eischen zij, dat men zijn vrienden verwijdert.1190 Dit optreden
prikkelt de zelfstandige Margaretha. Op de vraag, hoe de gezant aan
deze wetenschap komt, is het antwoord, dat Bergen hem heeft
ingelicht, dat de Domproost Franschgezind is en hij het derhalve zeer
gevaarlijk acht als deze kennis krijgt van zaken, die tusschen den
koning en den keizer behandeld worden. Daarom hadden hij en andere
heeren Margaretha verzekerd, dat zij niet meer in den Geheimen Raad
zouden verschijnen, zoolang de Domproost daar zetelde.
Dan zegt zij vrij vinnig, dat hij goed moet bedenken geen gezant te zijn
bij Bergen of eenig ander onderdaan van den keizer. De Domproost is
volgens haar onschuldig. De koning en Wolsey doen beter vertrouwen
te stellen in het binnenlandsch bestuursbeleid van den keizer en
Margaretha en haar adviseurs. Vrij scherp laat ze er op volgen, dat in
de Nederlanden geruchten loopen, dat Wolsey en andere voorname
ministers van den Engelschen koning Franschgezind zijn! Ten
overvloede geeft ze dit antwoord zelfs op schrift, met het verzoek dit
aan Wolsey door te zenden.
In dit stadium kan ze niet meer nalaten Karel van het gebeurde op de
hoogte te stellen. Haar rapport wijst duidelijk Bergen als den drijver
aan, Buren en Beveren hebben slechts meegedaan om hem een plezier
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te doen, Barbançon handelde zonder eenige bedoelingen. Ze wil ook
Bergen het gebeurde niet al te zwaar aanrekenen. Naar haar meening
heeft hij deze intrigue louter op touw gezet om de zegels der Orde niet
aan den Domproost uit te moeten leveren, wat voor hem een
vernedering beteekende.
Ze heeft hem daarom niets gezegd; blijkbaar meent ze hem niet alles
meer te mogen aanrekenen: "want hij is oud en heeft zijn oordeel en
geheugen verloren". Dit oordeel is misschien wat voorbarig. Maar men
doet in de politiek al wat om vrienden te sparen. Zij zegt, zoodra het
antwoord van den Koning en Legaat binnen is, den Domproost in den
Raad te zullen terugroepen, en de keizer zou haar volmacht moeten
geven een vergadering van de ridders der Orde bijeen te roepen, om
bij deze gelegenheid Naturelli de zegels der Orde terug te geven.
Ondertusschen staat Margaretha alleen. Den 28en Mei schrijft ze aan
Karel, dat de ontevredenheid in de Nederlanden heel groot is en dat ze
allen goeden raad mist, wijl de kardinaal, Ravenstein, Beveren en
Bergen zich openlijk teruggetrokken hebben. Als de meest handelbare
groote onder den hoogen adel noemt zij den heer van Beveren en
Veere, den schoonzoon van Bergen.1191
Natuurlijk krijgt Bergen van Karel nu een brief, waarin deze hem te
kennen geeft onaangenaam te zijn getroffen door de beschuldigingen,
welke hij aan het adres van den Proost van Utrecht heeft geuit en
schrijft te hebben bevolen, dat de Domproost terug moet keeren in
den Raad en de zegels van de Orde in ontvangst nemen. Maar dat laat
Bergen niet op zich zitten. Hij antwoordt den keizer 25 October 1524,
dat deze niet naar waarheid is ingelicht, want hij heeft alle reden den
Proost te verdenken.1192 Daarenboven is de instructie, welke de keizer
aan Margaretha gaf om enkele ridders op te roepen, in wier tegen1191
1192
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woordigheid de zegels moeten uitgeleverd worden, in strijd met de
statuten van de Orde van het Gulden Vlies. Hij zegt een voldoenden
waarborg te willen hebben, dat hij de zegels overhandigt aan een man,
die het waard is ze te bewaren. Ten slotte geeft hij den keizer den raad
zich nog eens goed te bedenken, voor hij den Proost definitief aanwijst
als Kanselier der Orde.
Alierlei omstandigheden houden de kwestie slepende tot Karel, na een
schrijven van de Regentes en den griffier, er opeens een eind aan wil
zien gemaakt. Hij gelast daarom den Heer van Bergen als Deken van de
Orde bij schrijven van 11 Februari 1525 vanuit Madrid, de Vliesridders
in de Nederlanden bijeen te roepen, om te beraadslagen over de vraag,
of het inderdaad noodig is over te gaan tot een nieuwe verkiezing in
het kapittel van Naturelli tot Kanselier. Tevens geeft hij den raad te
overwegen of het niet meer passend is de functie opnieuw te
verleenen aan Naturelli, die deze reeds verscheidene jaren tot groote
tevredenheid had vervuld, dan een ander hiertoe te benoemen,
minder bevoegd in de zaken der Orde dan Naturelli, vooral wijl deze
zich toch had verbonden geheel zijn leven onder de heerschappij van
den keizer te blijven, welke voorwaarde in ieder geval moest worden
vooropgesteld.
Karel eindigt zijn brief met het bevel aan heer Jan, hem daarenboven
het advies over te leggen van elken ridder afzonderlijk, die deze
vergadering zal bijwonen. Dit advies zou onderteekend moeten zijn
door den betrokken Vliesridder en gewaarmerkt door den griffier.
Laatstgenoemde ambtenaar zendt hij tegelijk een afschrift van dezen
brief met bevel hem in een particulier schrijven op de hoogte te
houden van datgene, wat er bereikt is.
In overeenstemming met de bedoeling van den keizer legt de Heer van
Bergen de moeilijkheid voor aan een bijeenkomst van zeven ridders.
De vermoedens van onbetrouwbaarheid, welke Naturelli ten laste zijn
gelegd, worden in dat midden als zijnde slecht gefundeerd opzij gezet.
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Wel onderschrijft de vergadering de meening van den keizer, die ook
door Bergen wordt gedeeld, dat deze prelaat zeer geschikt was om den
post van kanselier der Orde te bekleeden, dat men zelfs moeilijk een
beter persoon kan vinden, maar dat, wijl hij zich vrijwillig heeft
teruggetrokken, bovendien op een zeer gevorderden leeftijd is
gekomen en een vrij zwakke gezondheid geniet, het meer in
overeenstemming met de waardigheid van het ambt zou zijn, een
ander voortreffelijk edelman tot deze waardigheid te verkiezen, dan
opnieuw Naturel te nemen, doch dat ze desniettegenstaande de
beslissing gaarne overlieten aan het behagen van den keizer.1193
Dit advies, opgesteld door den griffier, geteekend en gewaarmerkt
overeenkomstig het verlangen van Karel, is dezen den 19en November
1526 toegezonden.
Karel antwoordt 14 Mei daaraan volgend dat hij niets wil doen, wat in
strijd kan geacht worden met de statuten der Orde. Zijn bedoeling was
juist geweest, dat de Vliesridders deze zorgvuldig zouden onderzoeken
en het geval vergelijken met vroegere in dezelfde kwesties getroffen
beschikkingen. Uit hun advies heeft hij de conclusie getrokken, dat zij
in de aan de orde zijnde kwestie geen ander beletsel voor het herstel
van Naturelli weten dan diens zwakke gezondheid. Hij maakt daaruit
op, dat zij hem wel opnieuw als kanselier willen kiezen, op voorwaarde
echter, dat zoo later bleek, dat Naturelli kanselier zijnde, niet in staat
zou zijn zijn functie naar behooren te vervullen en de Kapittels, Raden
en andere bestuurslichamen, waar zijn tegenwoordigheid wordt vereischt, bij te wonen, hij verplicht zou zijn het kanselierschap neer te
leggen. De heeren streven er dus wel degelijk naar zijn aftreden te
bewerken.
Wanneer deze brief in de Nederlanden aankomt is Naturelli zoo
verzwakt door de rheumatische pijnen, welke hem geregeld plagen,
1193
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dat hij nauwelijks in staat is zijn kamer te verlaten, zoodat hij
heelemaal niet opgewassen is tegen de taak, de moeilijkheden rond de
Kanselierskwestie uit den weg te ruimen. Hij besluit daarom niet
verder meer te dingen naar dezen post. Wel blijft hij lid van den
Geheimen Raad, maar verschijnt daar uiteraard niet of weinig meer.
Bijna als vergeten man sterft hij enkele jaren later (22 Juli 1529). De
invloed van den ouden, ook aan jicht lijdenden Bergen, blijkt meer dan
duidelijk uit dit conflict.
Vóór Hesdin
Even voordat de strijd rond het Kanselierschap van Naturelli begint,
treden Bergen en zijn politieke vrienden in het krijt voor den heer van
Hesdin, die als vertegenwoordiger van de Landvoogdes in Engeland bij
haar in ongenade gevallen is.
De Regentes legt hem ten laste, dat hij aan het Engelsche hof den
keizer beleedigd heeft. Later blijkt de juiste oorzaak te zijn, dat Hesdin
aan het Engelsche hof, en een enkele maal zelfs schriftelijk, zich niet
alleen ongunstig uitliet over het bestuur der Nederlanden, maar vooral
anti-Hoogstraten, die hij als Franschgezind afschilderde.1194 Geen
wonder dus, dat in dezen tijd de Engelsche gezant Bergen over
Hoogstraten uithoort. Waarschijnlijk moet zelfs aan de voorlichting van
Hesdin worden toegeschreven, dat de Engelsche koning de leening,
welke hij in 1522 den keizer zou verstrekken, wilde verbinden aan
voorwaarden, welke een beter beheer der openbare geldmiddelen in
de Nederlanden pogen te bereiken.
Zoo verbolgen is Margaretha over de houding van Hesdin, dat ze hem
gevangen wil nemen, maar de kardinaal van Luik biedt hem een
schuilplaats aan op het kasteel van Hoey in zijn bisdom gelegen en
doet daarna met Bergen, Buren en Beveren alle moeite om de
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Regentes gunstig voor hem te stemmen. Haar antwoord op hun
voorspraak. is, dat Hesdin voor den Grooten Raad kan komen en daar
antwoorden op hetgeen hem persoonlijk in rechte ten laste zal worden
gelegd. Dit voorstel wijzen de heeren af als onredelijk, 1195 wijl Hesdin
geen misdadiger is en zij een dergelijke vernedering in strijd achten
met zijn positie.
Hesdin vraagt dan den Engelschen gezant om de tusschenkomst van
den koning en Wolsey en verlof naar Engeland te mogen komen (18
November 1523). Nauwkeurige inlichtingen van de zijde van Wolsey
zouden, meent hij, er toe meewerken, Margaretha milder te stemmen.
De gevraagde inlichtingen blijven echter uit en de zaak blijft hangen tot
den zomer van 1525. Bergen stelt dan opnieuw pogingen in het werk
ten gunste van Hesdin, doch zijn hoop, dat Margaretha zich zal laten
vermurwen, wordt niet bewaarheid. Hoogstraten heeft reeds te veel
macht, voelt zich persoonlijk beleedigd en hij vooral beschuldigt er
Hesdin van, reeds onder Maximiliaan misverstanden te hebben
geschapen tusschen den keizer en diens Raad. Vooral de positie van
Karel V in de Nederlanden had Hesdin als weinig rooskleurig
voorgesteld. Juist omdat Hesdin in Engeland voor geloofwaardig
doorging, had hij veel kwaad gesticht. Hoogstraten beweert Hesdin
nog van vele andere zaken te kunnen beschuldigen, zeker meer dan
Hesdin kan verantwoorden. De Engelsche gezant en Bergen meenen
echter, dat Hesdin niets ernstigs ten laste kan worden gelegd, alleen
zijn plotseling verdwijnen van het hof, wat hij gedaan had uit vrees,
maakt hem verdacht.
Hoewel Bergen van Margaretha niet kan verkrijgen, dat Hesdin binnen
Brabant bij zijn gezin mag terugkeeren, zoolang deze zich niet heeft
gezuiverd van de blaam, die op hem rust, toont ze zich wel genegen,
commissarissen naar Centron te zenden, een plaatsje op de grens van
1195
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Luik en Brabant, alwaar Hesdin dan over enkele zaken, waarvan men
hem beschuldigd, kan worden ondervraagd.1196
Blijkbaar maakt Hoogstraten deze tegemoetkomende houding weer
ongedaan, want in November 1527 toonen de Regentes en
Hoogstraten zich weer even hard als te voren. Zij staan er op, dat
Hesdin zich gevangen geeft en zich zuivert van de op hem rustende
verdenking.
De kardinaal van Luik en de heeren van Bergen, Buren en Beveren
zeggen dan, dat Hesdin bereid is zich te verantwoorden voor den
Grooten Raad des keizers te Mechelen en voor den ProcureurGeneraal, dat Hesdin zelfs gezegd heeft zijn hoofd te willen verliezen,
indien hem eenige misdaad kan worden ten laste gelegd, maar
Margaretha antwoordt:, , Ik zelf heb het recht mijn dienaren te
bestraffen, zelfs indien de keizer mij anders beveelt zal ik liever mijn
functie opgeven, dan mijn voorstel wijzigen." Zij wenscht dus
persoonlijk de straf van Hesdin te bepalen. De conclusie der heeren is
derhalve, dat Hesdin geduld moet oefenen zoolang de Regentes en
Hoogstraten het bewind in handen hebben.
W anneer twee dagen later de kardinaal van Luik ten huize van Bergen
en in gezelschap van genoemde heeren den Engelschen gezant het
gebeurde vertelt, besluit hij zijn verhaal met de woorden:
"Mijnheer de gezant, ik verzeker U, dat het niet Madame is, die Hesdin
"den oorlog aandoet". Andere geesten zitten daarachter, die vreezen,
dat Hesdin te zeer Engelschgezind is en wier bedoeling is jalouzie op te
wekken tusschen den keizer en den koning, uw meester. Zij hadden
het plan eenige allianties met de Franschen aan te gaan, waartegen
enkele groote heeren in de Nederlanden, die men niet aandurft, hevig
gekant waren, maar waarvoor Hesdin nu moet boeten."1197
1196
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Zij verzoeken den gezant bij Wolsey te bewerken, dat Hesdin naar
Engeland kan komen. Eerst probeert de Engelsche kardinaal door een
persoonlijk schrijven aan de Regentes de zaak Hesdin tot een goede
oplossing te brengen. Maar dat heeft slechts een averechtsche
uitwerking.1198
Dit betrekkelijk kleine maar tragische geval, laat wel duidelijk uitkomen,
dat er in de Nederlanden een en ander is veranderd.
Antonius de Lalaing, graaf van Hoogstraten, heeft zich in de afgeloopen
jaren vast in het zadel weten te werken en beschikt thans over een
invloed bij Margaretha als alleen Bergen in zijn besten tijd bezat. Vleier
en mooiprater, zooals Bergen hem vroeger noemde, heeft hij kans
gezien zelfs dezen veteraan nog om den tuin te leiden. Als nieuwe
vertrouwensman van Margaretha hanteert hij op een geraffineerde
manier de kansen, welke de politiek hem biedt.
Hij is wel de man, die Naturelli bij Margaretha de hand boven het
hoofd houdt en Hesdin onder verdenking laat om op die manier den
invloed van Bergen en den kardinaal van Luik tegen te werken.
Hoogstraten is pro-Fransch, niet op de manier van de Chièvres, die in
ieder geval eerst voor de belangen der Nederlanden opkwam, maar
omdat zijn persoonlijke autoriteit daarvan afhangt. Juist de wijziging in
de politieke verhouding tusschen Karel V en Engeland maakt zijn
optreden mogelijk. Met het verbreken van het verbond met Engeland
werkt dit ten nadeele van Hesdin.
Breuk met Engeland, de teleurstelling van Bergen
In de afgeloopen jaren was er inderdaad heel wat veranderd op het
terrein der Europeesche politiek.
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Niet in de Nederlanden, doch, zooals verwacht kon worden, in Italië
viel de beslissing van. den eersten oorlog tusschen Frans I en Karel
V.1199
Als de Franschen in April 1524 bijna zonder strijd uit Lombardije
worden gedreven, vreest Margaretha een oprukken van de
vrijgekomen Fransche troepen naar Henegouwen. In dit geval zouden
de Nederlanden den inval niet kunnen weerstaan. Daarom verzoeken
zij en Hoogstraten den Engelschen gezant in tegenwoordigheid van
Bergen, Ravenstein, Gaasbeek, Palermo etc. hulp te vragen aan zijn
koning.1200
De opmarsch van de keizerlijke troepen komt echter tot staan voor
Marseille, welks belegering ze evenwel eind September moeten
opgeven. Opnieuw golft de strijd over Lombardije, want voor het
groote leger, dat Frans l tijdens het ontzet heeft bijeengebracht,
moeten de keizerlijke troepen terug tot. . . Pavia. Niettegenstaande de
Franschen deze vesting maanden lang belegeren, lukt het hun op hun
beurt niet deze te nemen. Wel weten ze Venetië en den Paus van het
verbond met den keizer los te maken. Ook Engeland vertoont neiging
om het verbond met den keizer op te geven. Het pikante antwoord van
Margaretha aan den Engelschen gezant over de gezindheid van Wolsey
in verband met diens ongerustheid over de Franschgezindheid van
Naturelli, berustte dus op betrouwbare inlichtingen.
Oogenschijnlijk behaalt Frankrijk in deze maanden derhalve heel wat
politieke winst.
In militair opzicht gaat het evenwel mis. Het beleg van Pavia duurt den
geheelen winter en ondertusschen krijgt de keizerlijke partij opnieuw
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gelegenheid een nieuw leger op de been te brengen, welks
strijdkrachten, minstens voor wat de infanterie betreft, veruit de
meerdere blijken van de Franschen. Talrijk vooral is de toeloop van
Duitsche huurlingen.
Reeds op 24 Januari 1525 kan het leger, dat tot het ontzet van Lodi is
opgerukt, opbreken en 2 Februari staan ze voor Pavia. Te juister tijd,
want de nood is binnen deze veste hooggestegen. Den 24en Februari
leggen de keizerlijke troepen het aan op een beslissenden slag en hun
aanval slaagt volledig. De slag bij Pavia wordt zoodoende een
beslissende nederlaag voor de Franschen, waarbij hun koning, die aan
den slag persoonlijk deelnam, met vele voorname edelen in handen
raakt van den keizer.
Wanneer het bijna ongelooflijke bericht van deze overwinning de
Nederlanden bereikt, beveelt de Regentes dit groote gebeuren te
vieren, met een Te Deum, vreugdevuren, processies en gebeden voor
de gevallenen.1201 Bergen, dat graag feestviert, laat niet na aan den
gegeven wensch gehoor te geven. De klokken beieren, de schooljeugd
krijgt vrijaf, men bidt, houdt processies en de schuttersgilden
verleenen de noodige medewerking om de volksfeesten te doen slagen,
die besloten werden met een vuurwerk van brandende pektonnen.1202
Het gebeurde was zeker een feest waard: voor het volk omdat de
begeerde vrede in zicht komt, voor het vorstenhuis wijl de heele
militaire en politieke toestand in Europa door Pavia een grondige
wijziging heeft ondergaan en wel in dezen zin dat Karel onbetwist
meester is in West-Europa .
***
In het Zuiden der Nederlanden bestond de strijd in een kleinen oorlog,
die met afwisselend succes gevoerd en gekenmerkt werd door
1201
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plundering en verwoesting der wederzijdsche grensgebieden, tot groot
nadeel van de bewoners, zonder dat de zaak der vorsten er iets door
werd gebaat.1203
Getroffen door de levendige klachten uit deze streek, geeft Karel in
Januari 1525 aan Margaretha den raad pogingen in het werk te stellen
om tot een vergelijk te komen, 1204 maar Margaretha haast zich dit keer
hiermee niet. Zij koestert de hoop, dat Hendrik VIII mogelijk
profiteeren wil van de omstandigheden om in Boulogne en Picardië te
vallen, en geeft zelfs bevel paarden en karren te vorderen om artillerie
en munitie van het Engelsche leger te vervoeren. Haar verwachtingen
gaan weldra in rook op, wanneer ze verneemt, dat Wolsey reeds met
Frankrijk onderhandelt en troepen afdankt.1205
Reeds eenigen tijd is er een verkoeling waar te nemen in de
betrekkingen tusschen Hendrik en Karel. Beiden zijn in gebreke
gebleven hun afspraken na te komen, want het is een publiek geheim,
dat Karel werft om de hand van Isabella van Portugal, terwijl Hendrik
zijn dochter Maria (aan Karel beloofd) aan den koning van Schotland
wil uithuwelijken. Beiden hebben eveneens nagelaten in Maart 1524
tegelijk tegen Guyenne en Picardië aanvallend op te treden. Verder
maakt men elkaar nog andere verwijten. Vooral Wolsey koestert wrok:
omdat Karel hem tweemaal heeft voorgespiegeld paus te zullen
worden, terwijl de keizer zulks niet meende, want iederen keer bleek
hij een anderen candidaat gesteund te hebben.
Ingelicht over de openlijke onderhandelingen die Hendrik voert voor
een huwelijk van Maria van Engeland met den koning van Schotland,
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weet Karel daar aanstonds partij van te trekken. Op zijn bevel zendt
Margaretha een gezantschap naar Engeland om prinses Maria volgens
het gesloten tractaat als gemalin voor Karel op te eischen, uitbetaling
van den bruidschat te vorderen, alsmede het zenden van troepen naar
Picardië (Maart 1525). Dan heeft echter juist het bericht van de
nederlaag van Frans I ook Engeland bereikt. Men stelt zich daar dan
vele vragen. Hendrik probeert door het aanbieden van zijn
bemiddeling ook voor zich de noodige voordeelen van dit gebeuren
binnen te halen. Karel verwerpt echter de Engelsche voorstellen en
dan is zonder nadere verklaring de scheuring een feit.
Margaretha weet aanstonds wat te doen. Ze opent onderhandelingen
met Schotland. Sedert het verbond tusschen Karel V en Hendrik VIII
leefde men in vijandschap met dit land en de Nederlanden
ondervonden daar ter zee heel wat nadeel van. Niettemin grijpt de
Schotsche koning nu aanstonds de toegestoken hand.
De breuk met Engeland blijft echter een uitermate ernstige zaak voor
de Nederlanden. Het gevaar alleen, dat er een oorlog kan uitbreken
was al voldoende om den handel stil te leggen. Vandaar dat Holland
een gezantschap naar Londen zendt om een verdrag met Frankrijk en
Engeland te sluiten betreffende zijn neutraliteit.
De situatie van de Nederlanden was dus allesbehalve gunstig en gezien
de onwil der Staten om steeds maar gelden te moeten toestaan voor
oorlogen, die hen niet direct aangaan, de binnenlandsche onrust en de
muitzucht der onbetaalde troepen die hun standplaats verlaten en het
arme volk plunderen, verklaren de heeren van den Geheimen Raad:
Bergen, Buren, Hoogstraten, Palermo, de Audiencier en Ie Sauch zich
tegen een voortzetten van den oorlog.1206
Margaretha heeft daarom wel ooren naar voorstellen, die zij van
Louise van Savoie heeft ontvangen. Deze zendt hierop haar secretaris
1206
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naar Brussel en men komt daar overeen een wapenstilstand te sluiten,
die de mogelijkheid opent het rantsoengeld van den gevangen
Franschen Koning en andere vredesvoorwaarden te bespreken. Naar
aanleiding van deze afspraak hebben er dan conferenties te Breda
plaats, terwijl in afwachting van hun resultaat de vijandelijkheden
worden gestaakt. Vertegenwoordigers van Margaretha bij deze
besprekingen zijn Hoogstraten, Jan van Bergen en de aartsbisschop van
Palermo Jean de Carondolet.1207
Den laatsten Mei woont Margaretha met alle heeren van den
Geheimen Raad nog de groote processie van Brussel bij, maar met
Pinksteren is niemand hunner meer aanwezig. De Regentes reist over
Hoogstraten naar Breda, om later den tocht over Oudenbosch naar
Holland voort te zetten.1208
De Engelsche gezant Wingfield komt eveneens naar Breda en heeft een
onderhoud met Margaretha, waarbij zij door haar slagvaardigheid hem
de baas blijft. Blijkbaar moest hij enkele klachten uiten, maar op haar
lachende en schalksche manier poneert ze eenige tegenverwijten,
waarop hij niet kan antwoorden, wijl ze juist die zaken aanroert,
waarvan hij, naar hij zelf bekent, niet op de hoogte is. Margaretha laat
hem zelfs duidelijk merken, dat zijn aanwezigheid haar verveelt en zegt
tot slot “dat ze hem wonderen zou toonen". Wingfield antwoordt
gevat en scherp "dat hij zulks graag gelooft, vooral nu hij ziet, dat
overal met de Franschen gesproken wordt: in Spanje, in Engeland en
hier in Brabant". Dan zij weer: "Hij kon gerust zijn: de grootste
geheimen zou ze verklaren, als ze maar dienstig waren voor haar
plannen".
1207

1208

Henne, a.w., IV; p.49, noot 5; S.R. 1525/26, fol. 98 recto:, .Opten IXen dach
van Junio gesonden van der stadtweghen Jan van Vullicke bode deser stadt tot
Breda ende Hooghstraten bij onsen genadigen Heer van Berghen daerom hij
uuyt was 5 daghen, sdaechs 18 gr., facet 7 scell., 6 den".
Brewer, a.w., IV, nrs. 1370 en 1400.
CJF Slootmans

426

Sommige Engelschgezinden rneenen wel, dat de keizer het verbond
met den koning zal handhaven, maar de gezant betwijfelt sterk of de
Regentes en Hoogstraten die opinie deelen. Misschien zal een zekere
verwijdering van Engeland het gevolg zijn, aldus is de conclusie van
Bergen, Hoogstraten, Palermo en den Audiencier.1209
Niettegenstaande de bevelhebbers aan de grenzen slecht gehoor
geven aan het bevel tot staking der vijandelijkheden, wordt 14 Juli
1525 "pour éviter les rigueurs de la guerre et les exécrables et
inestimables maléfices, qui, durant et sous couleur d'icelle, se
commettoient, une vraie, sincère et entière abstinence de guerre et
depot d'armes par mer, par eau douce et par terre" gesloten tusschen
de Nederlanden en Frankrijk. De wapenstilstand zou een aanvang
nemen 26 Juli a.s. en eindigen 21 Mei e.v. Van de zijde des keizers zijn
in dit verdrag begrepen: de koning van Engeland, de hertogen van
Kleef en Gulik, de Kardinaal van Luik; van den kant van Frankrijk: de
koning van Schotland en de hertog van Gelre. Tot 15 Aug. a.s. krijgen
ook andere souvereinen gelegenheid tot het verdrag toe te treden.1210
Vooral voor de haringvisscherij en den handel ter zee (uitgezonderd
contrabande) is deze wapenstilstand van beteekenis.1211 Andere
handelsbelemmeringen worden echter niet opgeheven.
Tijdens deze onderhandelingen wordt Bergen zoo ziek, dat men zijn
beterschap als twijfelachtig beschouwt.1212 In September is hij echter
weer overeind, want hij schrijft dan Wolsey een brief, waarin hij op
hun verzoek een goed woord doet voor enkele Engelsche kooplui, die
goederen naar Bergen op Zoom hebben vervoerd, terwijl geraden was
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dit handelsverkeer te staken. In den zelfden brief klaagt hij echter
dikwijls ziek te zijn, zich zwak te voelen en zwaarmoedige buien te
hebben. Toch ontvangt hij 9 Oct. daaraan volgend den verjaagden
Deenschen koning Christiaan II en diens gemalin Isabella in Bergen.1213
Verder geeft hij Wolsey zijn bevreemding te kennen over het nieuws,
dat de koning vrede gesloten heeft met Frankrijk, zonder den keizer
daarin te kennen. Hij zegt, niet te gelooven, dat hij zulks deed zonder
goede redenen.1214
Het was inderdaad niet zonder gegronde redenen geschied.
Aanvankelijk koesterde Hendrik VIII het voornemen zijn middeleeuwsch Fransch bezit terug te veroveren en had het plan, zijn dochter
met Karel V te doen huwen, zelfs nog een wijder strekking. De feiten
hadden echter duidelijk bewezen, dat de Engelsche regeering noch
militair noch financieel krachtig genoeg was een veroveringspolitiek op
het vasteland te voeren. Zeker had Engeland er heelemaal geen belang
bij de keizerlijke macht te versterken, vooral nu deze door Pavia zoo
groot geworden is, dat ze een bedreiging vormt voor iederen
zelfstandigen staat.
Dat is de diepste reden waarom Hendrik de richtlijnen zijner politiek
volledig wijzigt, afziet van veroveringen op het vasteland en terugkeert
tot het standpunt zijns vaders, d.w.z. evenwichtspolitiek gaat voeren.
Hij wil voortaan alleen maar scheidsrechter zijn in Europa en zich tegen
dengene verzetten, die dit evenwicht verstoort. Vandaar dat hij zich
aansluit bij den tegenstander van Karel. Deze ommekeer en dit
politieke standpunt is niet alleen van belang voor Hendrik VIII en voor
1213
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deze gelegenheid, het blijft sedertdien de grondslag van de Engelsche
politiek, welke zich voortaan altijd tegen dien staat op het vasteland
zal keeren, die het sterkste is en dus het Europeesche evenwicht in
gevaar brengt.1215 Bergen, die zelf op dezen grondslag in de
Europeesche politiek zijn eerste stappen had gedaan, moet dat zeer
wel hebben begrepen.
Het is op deze motieven, dat de Engelsche koning gehoor geeft aan de
voorstellen van de Regentes van Frankrijk, waartegen Karels gezanten
machteloos stonden. Frankrijk en Engeland sloten 30 Augustus 1525 te
Moore het vredesverdrag en defensief verbond, waarop Bergen
doelde en dat zeer voordeelig was voor Hendrik VIII.1216
Toen Karel van dit verdrag vernam, gaf hij zijn gezant in Lissabon
aanstonds order, de onderhandelingen over zijn huwelijk met Isabella
van Portugal met kracht voort te zetten.
Ondertusschen gaan de eigenlijke vredesonderhandelingen tusschen
Frankrijk en Spanje voort, waarbij Wolsey, door de Regentes van
Frankrijk gepaaid met groote geldsommen, achter de schermen een
minder mooie rol speelt, door in Italië en Frankrijk te stoken tegen den
keizer.1217 Blijkbaar is men daar in de Nederlanden van op de hoogte,
want in December wordt de Engelsche gezant bij Margaretha weer
met een lachje afgescheept.1218
Zwaar was het vredesverdrag, dat Frankrijk bij het verdrag van Madrid
aanvaardde (14 Januari 1526) en kort daarna stelt Karel de levensdaad,
waar de politiek al zoo lang mee gesold had: hij huwt 16 Maart met
Isabella van Portugal. Dan is de breuk met Engeland volkomen.
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Juist deze belangrijke gebeurtenis verklaart in het kader der politiek,
dat alle ageeren tegen Naturelli bij den keizer nutteloos is, terwijl ten
bate van Hesdin niets te bereiken valt.
Een maand later dineert Wingfield bij Bergen, bij welke gelegenheid
hun gesprek het karakter heeft van een beschouwing van den toestand
en tegelijk een terugblik werpt op de voorbije jaren.1219
Bergen zegt: "De heele wereld is nu Franschgezind geworden, het
wordt meer dan tijd, dat ik deze verlaat, want als ik nog drie jaar leef,
zal ik getuige zijn van grooter veranderingen, dan in enkele tientallen
jaren zijn te zien geweest". Hij lucht vervolgens zijn hart weer eens
tegen de geslepen spitsvondigheid der Fransche legisten: "Ik kan nu
eenmaal geen vertrouwen stellen in beloften van Fransche zijde, want
men weet daar de woorden altijd naar eigen smaak te verdraaien.
Slechts zelden komt hun uitleg met de waarheid overeen". "In Frankrijk
loopt algemeen het gerucht, dat de koning van Engeland bij den vrede,
welken hij met Frankrijk sloot (het verdrag van Moere), heeft afgezien
van zijn aanspraken op Frankrijk en om dit waar te maken zou zelfs het
origineele tractaat, zooals het geteekend is door den koning en
bezegeld met het grootzegel, aan vertrouwde personen getoond zijn."
Bergen veronderstelt echter, dat zoowel handteekening als zegel vervalscht zijn. "Nu de huwelijksband tusschen Engeland en Bourgondië,
dien ik zelf voor vele jaren knoopte, toch verbroken is, heeft het voor
mij geen zin meer nog langer te leven."
Wingfield antwoordt quasi wijsgeerig: "De onbetrouwbaarheid der
Franschen is een zaak, die samenhangt met de natuur van dat volk; ze
zijn nu eenmaal zoo door God geschapen, men moet de volken nemen
zooals ze zijn." Maar op de geheime bepalingen van het verdrag gaat
hij wijselijk niet in.
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De handige overdrijving van de voorwaarden lokt zelfs geen
tegenspraak uit. "Waarom van het afgesproken huwelijk tusschen
prinses Maria en Karel niets gekomen is, weet niemand beter dan ik, "
aldus Wingfield. "Het is zuiver een gevolg van de bestaande verhoudingen en de ondervinding in de laatste zeventien jaren opgedaan. De
koning vond het daarom beter, die verbintenis niet te verwezenlijken
en ik ben het daarmee eens. De ware oorzaak echter moet men dieper
zoeken. De gang van zaken is nl. gedeeltelijk hieraan te wijten, dat men
U (Bergen) het voogdijschap over den jongen Karel V weigerde, en dat
Chièvres het verkreeg. Toen de koning, Maximiliaan en Karel V samen
waren te Doornik en Rijssel (1513) is daar uitgemaakt, dat Chièvres
niet langer dezen post zou bekleeden, maar desondanks bleef hij het
gezag houden en deed hij al het mogelijke om de huwelijks-afspraak
van Karel en Maria te verbreken."
"Chièvres wist het toen (dank zij zijn vriendschap met Margaretha)
zoover te brengen, dat hij door haar gesteund, doch niet in
overeenstemming met den wensch van Maximiliaan, de la Roche naar
Engeland kon zenden om uitstel te krijgen voor het sluiten van het
huwelijk. Dat optreden leidde tot het verbreken der eerste plechtige
huwelijksbelofte. Van het tweede huwelijksplan is niets
terechtgekomen, dank zij het optreden van Chièvres, Hoogstraten, le
Sauch en den vice-koning Charles de Lannoy.
Wat bewoog deze heeren tot tegenwerking? Le Sauch, dat hij was
verwijderd uit 's keizers omgeving, wijl de Regentes een afkeer had van
zijn persoon. Hoogstraten, dat Wolsey op Bergens instigatie den keizer
had gezegd, dat diens op den voorgrond treden niet strekte tot 's
keizers eer en voordeel. Vooral de eerste heeft de Regentes beïnvloed,
terwijl de Vicekoning van Napels: Charles de Lannoy en niet het minst
de Fransche gezant Bayard in dezelfde richting dreven. Zoodoende zit
men nu in den put."
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Wingfield besluit zijn verslag van dit tafelgesprek: "de goede oude man
(Bergen) ontkende aan dit alles eenig aandeel te hebben gehad, terwijl
hij zich verontschuldigde, stonden de tranen in zijn oogen."
Bij het afscheid, vraagt Bergen den gezant hem aan te bevelen bij zijn
koning en Wolsey en hen mee te deelen, "dat hij te oud is om zijn jas
te keeren. Jammer genoeg kent hij slechts weinigen, die geschikt zijn
om met hem hetzelfde livrei te dragen."
Bergen was dus niet van plan zijn oude politiek op te geven en
probeert zelfs nog de gunstige zijde van het geval voor de Nederlanden
te zien. Wanneer de gezant de volgende maand met Hoogstraten,
Bergen en verschillende andere heeren van den Geheimen Raad aanzit
bij een diner, zegt Bergen hem na afloop, vernomen te hebben, dat er
in Engeland groot vreugdebetoon was geweest ter gelegenheid van
den vrede tusschen Engeland en Frankrijk. Hij verheugt zich daarover
"wijl hij vertrouwt, dat Hendrik VIII niet zou te kort schieten in de taak,
die zijn vader en hij zich hadden gesteld, nl. den Franschen te beletten
hun naburen te onderdrukken" .1220 Hier spreekt Bergens liefde voor
zijn Bourgondië wel heel duidelijk.
***
Evenals de overwinning van Pavia, is de vrede van Madrid in de
Nederlanden met allerlei feestelijkheden gevierd.1221 Weldra komt men
echter tot de ontdekking, dat hij nóch het volk nóch het landsbestuur
de weldaden bracht, welke deze feestelijkheden veronderstelden. Het
geldgebrek waarmee Margaretha tijdens den oorlog te kampen had, is
na afloop niet minder groot. Vanwege de opgenomen lijfrenten gaat
het land gebukt onder geweldige schulden. Nu moeten weer de 60.000
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pond gevonden worden, welke ingevolge het verdrag van Madrid
noodig zijn om het hertogdom Bourgondië tot de Oostenrijksche
bezittingen te doen terugkeeren. Dit bedrag kan zij alleen losmaken op
schuldbekentenissen, waarvoor de groote heeren borg blijven. Bergen
staat met een dergelijke borgstelling bovenaan met 20.000 pond, dan
volgen Gaveren en Hoogstraten ieder voor 15.000 pond en Palermo
voor 4000 pond etc.1222
Het was eigenlijk verloren moeite, want zoodra Frans I in zijn land is
teruggekeerd, verklaart hij het verdrag van Madrid van nul en
geenerlei waarde, hij was trouwens van te voren reeds van plan het
niet na te komen. Na dit staaltje van kwade trouw gaat de Fransche
koning over tot kwaadwilligheid.
Niettegenstaande de vrede van Madrid of misschien wel juist ten
gevolge daarvan, wint het plan tot vorming van een coalitie tegen de
Habsburgsche heerschappij, speciaal onder de Italiaansche staten, vrij
snel de noodige aanhangers. Frans I weet deze krachten den 22sten
Juni te vereenigen in de Liga van Cognac, evenals zoo vele vorige, ook
weer de "Heilige Liga" genaamd. Verdragsluitende partijen zijn behalve
Frankrijk, de paus, Venetië, Milaan en Florence. De bedoeling van
dezen bond is zuiver offensief.1223
De Liga van Cognac verijdelt alle hoop op algeheele overeenstemming.
Het vooruitzicht spoedig in nieuwe vijandelijkheden gewikkeld te
worden werkt ontmoedigend op de bestuurders in de Nederlanden,
waar de bevolking meer dan genoeg heeft van den oorlog. Echter was
het onmogelijk, tegenover de agressieve bedoelingen van Frankrijk
met de handen in den schoot te blijven zitten. Aanstonds worden op
handelsgebied de noodige représailles getroffen, waardoor de
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bronnen van de algemeene welvaart spoedig dreigen op te drogen.
Toch is er geld noodig.
Reeds den 6en Augustus vraagt daarom Jan van Bergen aan de
Statenleden van zijn graafschap Namen, den keizer een groote en
zware bede toe te staan en hoewel zij reeds onder vele lasten gebukt
gaan, bewilligen deze hierin voor een bedrag van 30.000 pond van 40
grooten, binnen zes jaar te betalen in halfjaarlijksche termijnen.1224 In
de andere gewesten gaat het niet zoo gemakkelijk. Vooral in Brabant is
de oppositie vrij krachtig. En om ze weg te hebben uit centra als
Leuven, Brussel of Antwerpen (want Margaretha ontbiedt rechtstreeks
de abten van St. Michiel en Burgemeesters en Schepenen van Leuven)
èn omdat de Regentes de aanwezigheid van Heer Jan noodzakelijk acht,
roept zij de Staten van Brabant tegen September bijeen te Bergen op
Zoom en vraagt hun een bede toe te staan van 150.000 schilden per
jaar en dit voor vier achtereenvolgende jaren. Dit bedrag moet dienen
om de soldij der benden van ordonnancie te betalen, renten e.a. lasten
van het hertogdom te voldoen. Het lukte een bede van 100.000
schilden voor een tijdvak van twee jaar los te maken.1225
Voor Bergen op Zoom beteekent dit bezoek tegelijk een voordeel.
Dank zij heer Jan krijgt de stad een deel dezer bede kwijtgescholden,
waarvoor ze hem beloont met een vergulde bokaal.1226
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Blijkbaar was Bergens aanwezigheid bij bedeverzoeken onmisbaar, we
zagen het ook vroeger reeds. Pas nog in Mei van ditzelfde jaar had hij
Margaretha ook naar Gent vergezeld, om van deze stad toestemming
tot een bede te verkrijgen, waarin de andere Leden van Vlaanderen
hadden toegestemd.1227
***
Aan de Fransche zijde van de zuid-oostelijke grens zijn intusschen
reeds troepenbewegingen gesignaleerd en deze voorspellen niet veel
goeds. Zoowel Fransche legerhoofden als vrienden van van der Marck
plunderen de kooplieden uit de Nederlanden en stellen hen op
rantsoen. Het komt zelfs zoover, dat Margaretha Jan van Bergen, als
gouverneur van Namen, opdracht geeft représailles toe te passen. Zij
zendt hem troepen en belast Hoogstraten en andere kapiteins van de
benden van ordonnantie hem te helpen om aan de rooverij paal en
perk te stellen. Allerlei andere maatregelen worden genomen om den
weerstand te verhoogen en tevens schrijft ze voor iedereen aan te
houden, die op weg is naar Frankrijk. Dit is een zeer effectieve
maatregel, heele troepen lansknechten bevinden zich nl. op weg van
Friesland naar Frankrijk en van der Marck doet alles om hun doortocht
te bevorderen. Bergen en Hoogstraten zijn dan op hun hoede.1228
Zonder dat Hendrik VIII ten opzichte van den keizer bepaald een
vijandelijke houding aanneemt, hebben de tegenstanders van den
keizer toch heimelijk hun hoop gesteld op Hendrik VIII. Deze heeft
echter voorgoed zijn houding bepaald en heeft geen zin meer zijn geld
beschikbaar te stellen voor de zaken van anderen. Daarom weigert hij
toe te treden tot de Liga van Cognac. Wel bevestigen Frans I en hij den
1227
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8sten Augustus 1526 het bestaande verdrag door een nieuw, waarbij
ze afspreken om Karel V niet te ondersteunen in eenige onderneming
tegen een van beiden gericht. Bovendien belooft de Engelsche koning
pogingen in het werk te stellen voor de bevrijding van de Fransche
prinsen.1229
Bij den strijd in Italië, die na het sluiten der Liga van Cognac weer is
begonnen, staan de verbondenen dus alleen, aangezien Frankrijk
nalatig blijft in het vervullen zijner bondgenootschapsplichten.
Daardoor zijn de Spaansche troepen in de gelegenheid vanuit Napels
een verrassenden overval op Rome uit te voeren, die zeer slaagt,
waarbij de stad voor de eerste maal wordt geplunderd (20 September
1526).
Zoodra de keizerlijke troepen versterkingen hebben ontvangen vallen
er zwaarder slagen, welke hun toppunt bereiken in den stormaanval
op Rome (6 Mei 1527), waarbij de Eeuwige Stad aan een
verschrikkelijke plundering en verwoesting ten offer valt ("Sacco di
Roma").1230
Voordien reeds heeft de Engelsche koning ingezien, dat het in Italië
mis gaat loopen, waardoor het door hem begeerde Europeesch
evenwicht onherroepelijk dreigt verloren te gaan. Nog vóór de
plundering van Rome sluiten Hendrik en Frans daarom drie verdragen
(Westminster 30 April 1527). Na de afspraak van Moore te hebben
bevestigd verbinden de beide vorsten zich hun respectieve vijanden
niet te ondersteunen, Karel V te sommeeren vrede te aanvaarden, zijn
verplichtingen ten opzichte van den koning van Engeland na te komen
en de zonen van den Franschen koning vrij te laten. In geval van
weigering zal onmiddellijk de oorlog worden verklaard en alle handel
met Engeland binnen een tijdperk van 40 dagen worden stopgezet. In
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dien tijd kunnen de onderdanen des keizers dan hun goederen uit
Frankrijk en Engeland wegvoeren.1231
Met deze laatste bepaling loopt Wolsey echter niet direct te koop.
Verschillende kooplui, die zich gereed maken uit te varen of goederen
willen verzenden naar de Paaschmarkt van Bergen, informeeren begin
Mei bij den Kardinaal-Legaat of er kans bestaat op oorlog met de
Nederlanden. Immers indien zulks het geval is zullen zij zichzelf en hun
koopwaar aan groote risico's blootstellen, terwijl indien er geen sprake
is van oorlog, ze zich door thuis te blijven grootelijks benadeelen.
De Legaat antwoordt hierop vrij dubbelzinnig, dat zij zich voorloopig
kunnen behelpen met de markten van Bergen op Zoom en Antwerpen,
totdat de koning hun een geschenk geeft, waarvoor ze hem dankbaar
zullen zijn.1232 Ofschoon er geen sprake is van oorlog en men eigenlijk
tegen de Nederlanden niet gewapend wil optreden1233 verbiedt de
Engelsche regeering 18 Mei plotseling aan alle schepen de havens te
verlaten. Het definitieve verbod uit te varen naar de Bergsche
Paaschmarkt dateert van 25 Mei 1527 en houdt verband met den
termijn, binnen welken Wolsey 's keizers antwoord op de voorwaarden
van Westminster verwachtte, wat ten slotte zou beslissen over oorlog
of vrede.
Deze maatregelen verwekken in Engelsche handelskringen groote
opschudding en ontstemming. Oorlog met de Nederlanden is hun
onsympathiek. De Engelsche handelaars zijn van meening dat deze
politiek zeer nadeelige gevolgen met zich zal sleepen, aangezien men
1231
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nu het laken niet kwijt kan, wat weer het ontslag van vele werklieden
ten gevolge zal hebben.
De Kardinaal probeert dit bezwaar weg te praten met de belofte, dat
spoedig andere markten zouden gevonden worden, waar de kooplui
met minder kosten en zorg, veel grooter profijt zullen vinden. Nu zitten
ze echter al met dezen strop. Er heerscht dan ook veel ontevredenheid
in Engelsche handelskringen, dat ze niet naar de Bergsche Paaschmarkt
kunnen.
Uit een ordonnantie van 13 Juli blijkt, wat het geschenk van Wolsey
inhoudt, want dan bepaalt Hendrik VIII, dat de Engelsche en vreemde
kooplieden, die voortaan met Calais handel zullen drijven, dezelfde
privileges zullen genieten, die tot nu toe de Engelschen te Antwerpen
en Bergen op Zoom bezaten.1234 De kooplieden mogen daarenboven in
geen relaties met de Nederlanden treden. Zij bleven echter liever thuis
dan naar Calais te gaan.1235
In deze moeilijke omstandigheden is het gewenscht Margaretha niet
alleen te laten staan, doch haar den steun te geven van medeverantwoordelijke raden. Feitelijk wijst Karel Margaretha, den
kardinaal van Luik, den heer van Bergen en den graaf van Buren, heer
van Ijsselstein aan als één college, dat de zaken der Nederlanden heeft
te beheeren.1236
Karel V maakt geen haast met zijn antwoord aan Hendrik VIII.
Wel geeft hij Frans I te kennen, dat hij diens aanbod betreffende
Bourgondië aanvaardt (geld in plaats van het gewest, Juli 1527), doch
dat antwoord wordt als onvoldoende afgewezen.1237 Integendeel, bij
gelegenheid van een samenkomst tusschen Frans I en Wolsey te
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Amiens (18 Aug. 1527) sluiten zich de twee verbondenen nog nauwer
aaneen, terwijl Wolsey de geliefde taak op zich neemt van
bemiddelaar.1238
In dezelfde maand verschijnt nog een Fransch leger in Italië, het
vereenigt zich met de strijdkrachten van Milaan en Venetië en behaalt
een aantal belangrijke successen. Zelfs Pavia weten ze te nemen. De
anti-Habsburgsche coalitie breidt zich steeds uit en de keizerlijken
krijgen in Italië harde klappen. Hoogstraten en de andere raden zien de
situatie vrij somber in en Bergen verklaart:
"Ja, ce pendant de l'empereur est en danger de perdere la Italie".1239
Dan is het geschikte tijdstip aangebroken voor de Engelschen om hun
tusschenkomst aan te bieden. Van de Engelsche
bemiddelingsvoorstellen neemt ook de Geheime Raad kennis. Het
teekent den aard van deze voorstellen, dat de meeningen der leden
(de kardinaal van Luik, de heeren van Ravenstein, Bergen, Buren,
Fiennes, Beveren en de markies van Aerschot, nu prins van Chimay)
over de houding van Wolsey en den koning zeer verdeeld zijn, terwijl
de heeren overigens unaniem oordeelen, dat de oorlog onvermijdelijk
is.
De Regentes verklaart den Engelschen gezant: "Nu is de tijd gekomen
voor den koning en Wolsey om blijk te geven van hun goede
gezindheid tegenover den keizer, welke zij steeds beklemtonen. Ik
twijfel er niet aan of zij kunnen alles tot een goed einde brengen,
vooral nu zij 's keizers innerlijke bedoeling en geest kennen." Ze voegt
er aan toe "we hebben besloten de grenzen te verdedigen en den
uitvoer van koren en munitie te beperken tot we precies onze vrienden
kennen."1240
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Na zes maanden van vergeefsche onderhandelingen overhandigen de
Fransche gezanten 15 Januari 1528 de brieven, waarbij zij worden
teruggeroepen, de Engelschen trekken zich den 21en terug en nog
dienzelfden dag komen twee herauten plechtig den oorlog verklaren.
In Februari reeds hebben de grensgebieden der zuidelijke gewesten
weer te kampen met de plaag van den kleinen oorlog, terwijl Gelre
Brabant bedreigt en in Holland verwoestende plundertochten
onderneemt. Margaretha beantwoordt den Franschen aanval met
krachtige maatregelen tegen de kooplieden en handelsgoederen van
dat land.1241 Reeds 16 Februari 1528 reist een bode uit Namen naar
Bergen teniende heer Jan, den gouverneur van Namen, te
waarschuwen, dat de Fransche troepen zich verzamelen in Champagne
en naar aanleiding daarvan zijn adviezen en bevelen te vernemen.1242
Alle steden van belang krijgen opdracht waakzaam te zijn en hun
versterkingen in orde te maken.
"Alsoe men bevint, dat de instaende oirloge dagelicx grooter ende
meerder wordt ende de vianden slants van Brabant hem voerden met
grooter macht, te bescadene, te beroevene, te brandene ende met
crachte inne te nemenen, de goede plaitssen van den zelven lande ende
indien men dair tegens met gueder diligentien nyet en versage. mits
fortificerende ende sterck makende de stadt van Bergen in heure
plecken, dair die nyet sterck en is, waer te beduchten, dat de vianden
commende met machte voer de stadt alhier, de selve onversienlijck
souden moegen overvallen, beroevende de ingesetenen ende poerters
van live ende goede, mitsgaders destruerende met brande ende anders,
de selve stadt, tot groter desolatien ende onverwinlijcke scade der
selver, " bevelen Heer en stadsbestuur 27 Maart 1528 "dat men
terstont om te volbringenen de reparatie ende fortificatie van der
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voirscreven stadt" de poorters zal ontbieden om te komen werken aan
de versterking van de wallen.1243
Ondanks alle versterkingen zouden de Nederlanden echter niet in staat
zijn geweest een gecombineerden aanval van de Franschen en
Engelschen te weerstaan. Gelukkig had men met Engeland geen
vijandelijkheden, verschillende verbodsmaatregelen duiden alleen op
een verbreken der oude betrekkingen. Wel poogden de Heer en het
stadsbestuur van Bergen op Zoom nog in October 1527 door een bode
te zenden naar "lngelant1244 aen den coninck, aenden Cardinael ende
oick aen zommighe van der nacien van den lngelschen met beslotenen
brieven, om de selve Engelschen alhier in de coudemerct doen
naestcomende te moeghen gecrigen", wat blijkbaar geen resultaat
opleverde, evenmin als hun vroeger verzoek (1526) om den stapel van
de Engelsche wol, die niet naar Calais behoefde te worden gebracht, te
Bergen te vestigen.1245
Gewaarschuwd, dat kooplieden, zeevaarders en andere lieden uit de
Nederlanden bij wijze van oorlogsmaatregel in Engeland vastgehouden
werden, geeft Margaretha aanstonds bevel ook de Engelschen en hun
goederen, die in deze landen vertoeven aan te houden.1246 Aangezien
het handelsverdrag van 1521 met Engeland, in 1526 automatisch voor
vijf jaar verlengd was, was er altijd een middel om de connecties te
verbeteren.1247 Zoodra de gezant Hacket dan ook eind Februari 1528 in
de Nederlanden arriveert met brieven voor Margaretha, welke
bedoelen haar te polsen over het herstel van het vrije handelsverkeer,
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wordt onmiddellijk een bode naar Hoogstraten gezonden, om hem te
vragen de Regentes op de hoogte te brengen van zijn komst.
Zij gaat daar echter niet zelfstandig op in, doch wenscht, dat de heele
Geheime Raad bij deze audiëntie tegenwoordig is en ontbiedt zelfs den
heer van Bergen met een speciale boodschap. Na diens aankomst op
28 Februari zijn aanwezig de kardinaal-bisschop van Luik, met Palermo,
Bergen, Fiennes, Hoogstraten, Buren, Barbançon e.a. Aangezien echter
één brief nadere bespreking verdient, wenscht de Raad den inhoud in
besloten kring te bespreken en moeten de gezanten zich terugtrekken.
Den 3en Maart worden ze opnieuw in den Raad ontboden.
Hoogstraten behandelt dan hun klacht, dat Engelsche schepen in de
Nederlanden aangehouden en de kooplui slecht behandeld zijn. Hij
verklaart, dat de Regentes inderdaad boden naar alle havensteden e.a.
plaatsen had gezonden met het verzoek de Engelschen in arrest te
houden, doch dat tegelijk opdracht is gegeven hen eervol te
behandelen.
De bedoeling zit geenszins voor het op oorlog te laten aankomen of
eenigen diplomatieken druk uit te oefenen, tenzij Margaretha hiertoe
uit defensieve redenen was gedwongen. De beperkte
vrijheidsbeweging der Engelschen is alleen toegepast, om te weten te
komen, hoe de keizerlijke onderdanen behandeld worden in Engeland.
De gezanten antwoorden hierop, dat het arrest in Engeland is
opgeheven en vele Nederlandsche schepen op thuisreis zijn. Maar dan
geven de heeren hun te verstaan, dat zij van de Spanjaarden weten,
dat vele Spaansche schepen nog vastgehouden worden. En aangezien
zij allen onderdanen zijn van één meester is het minste wat ze al
kunnen doen de Engelsche schepen beletten uit te varen, omdat men
's konings onderdanen hier wil behandelen, zooals die van den keizer
ten hunnent.1248
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Ondertusschen heeft Bergen weer persoonlijk stappen ondernomen bij
Hendrik VIII en hij zet zijn contact voort. Zoo schrijft hij 15 Maart 1528
vanuit Mechelen aan den Engelschen koning1249:
"Sire, ik beveel me zeer nederig aan in uwe goede gunst.
Sire, ik heb de brieven ontvangen, die het U heeft behaagd mij te
schrijven in antwoord op die, welke ik Uwe Majesteit schreef,
betreffende de kooplieden van Uw Rijk, die geregeld de jaarmarkten
van mijne stad Bergen plegen te bezoeken en ik ben zeer verheugd
daaruit te vernemen, dat het verbod van dit bezoek door Uwe
Majesteit dezen kooplieden gedaan, niet aan mij moet geweten
worden.
"Ook Sire, beloof ik in de toekomst naar de mate van mijn vermogen
hun altijd zooveel genoegen te doen, hun aandacht te wijden en
vriendschap te bewijzen als aan mijn eigen Bergsche onderdanen en
meer nog, gelijk ik in het verleden steeds gedaan heb.
"Weliswaar, Sire, liepen er in de Nederlanden geruchten, dat Uwe
Majesteit te Uwent alle schepen en handelswaren van Spanje en deze
landen liet aanhouden en dat U ten genoege van de Franschen zelfs
den keizer den oorlog wilt verklaren, en zelfs, dat in de plaats van de
hoop, die wij koesterden dat U den keizer en zijn landen van herwaarts
over zou helpen tegen de Franschen, Uwe Majesteit de oude
vriendschap met ons vorstenhuis wilt vervangen door een verbond met
Frankrijk, wat hier algemeen groote verbazing heeft gewekt.
"Ter bevrediging van de Nederlanders achtten wij het daarom
noodzakelijk genoemde kooplieden, Uwe onderdanen aan te houden.
Dit doende, Sire, heb ik hun verzekerd, dat ik hen naar mijn vermogen
zou helpen, terwijl ik er zorg voor droeg, dat men hun geen enkel
ongenoegen of schade zou berokkenen, wat zij dan ook niet gehad
1249
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hebben, voorts heb ik de Regentes met aandrang verzocht, dat zij en
eveneens hun goederen onmiddellijk vrij gelaten zullen worden, zoodra
men betrouwbare berichten heeft, dat hetzelfde in Engeland is
geschied met de onderdanen des keizers.
"Sire, door Uw brieven, doet U mij de eer aan te schrijven, alsof ik het
was, die het meeste macht heb inzake het onderhouden van het
verbond, den vrede en de vrienschap tusschen Uwe Majesteit en het
huis van Bourgondië. Hierop wil ik Uwe Majesteit inlichten, dat zij wete,
dat de keizer van zijn kant U goed genegen en van goeden wil is en dat
het niet noodig is Zijn Majesteit door mij of anderen te laten overreden.
Uwe Majesteit kent eveneens het kwaad, dat de Franschen den keizer
hebben aangedaan en zelfs beter de voorwaarden, die zij stellen,
zoodat ik ze U niet behoef te schrijven.
"Dat doet me hopen Sire, dat U geen goede, oude vriendschap, zoo
nuttig en voordeelig voor Uw land en onderdanen, zult opgeven ten
genoege van de Franschen, Uw oude vijanden en zonder aanleiding den
oorlog beginnen tegen den keizer.
"Aan dit alles, Sire, verzoekt Uw zeer nederige dienaar U de noodige
aandacht te wijden.
"Sire, moge het Uwe Majesteit behagen, dat ik mij aanbeveel in Uwe
goede gunst, waaraan ik met Gods hulp naar vermogen zal
beantwoorden, Hem biddende, dat U wel gegeven worde de vervulling
van Uw zeer goede en deugdzame wenschen.
Uw zeer nederige dienaar, J. van Bergen.''
Hij geeft dezen brief mee met den provoost van Kassel, die tegelijk een
schrijven van soortgelijken inhoud af moet geven aan Wolsey.
Enkele dagen later vult de Regentes het bestaande plakkaat op de
arrestatie der Engelschen aan, door een invoerrecht te heffen op
Engelsch laken (28 Maart).1250 De impopulariteit in Engeland van de
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nieuwe politiek, het algemeen verwijt aan Wolsey de volkswelvaart op
het spel te zetten om zijn eigen rancunes bot te vieren en de staking
der walwerkers, dwingen den Engelschen koning vrij spoedig, de
opgelegde schepen, hun bemanning, hun goederen en de
aangehouden kooplui vrij te geven. Hierop maakt de Regentes, in
overleg met den Geheimen Raad, begin April ook de arresten in de
Nederlanden ongedaan.1251 Tevens wordt besloten evenveel
handelsvrijheid aan de Engelschen in de Nederlanden toe te staan, als
's keizers onderdanen zullen genieten in Engeland. Zij en de kardinaal
van Luik en de heeren van Palermo, Bergen, Beveren, Buren wenschen
vrede. Slechts enkelen, waarschijnlijk ook Hoogstraten, verzetten zich
hiertegen. Wanneer er te Amsterdam en Antwerpen toch nog een vijf
á zestal schepen, die geladen waren met tarwe en rogge voor Engeland,
niet vrijgegeven worden, wendt de gezant Hacker zich tot Margaretha,
die op advies van dezelfde heeren met Tregény en den Tresoriergeneraal bevel geeft, ook deze schepen te laten vertrekken.
Aanvankelijk waren de meeste leden van den Geheimen Raad der
Nederlanden van meening, dat Wolsey den onderdanen des keizers
nog altijd goed gezind is. Na kennisname van vertrouwelijke
inlichtingen, blijkt hun echter, dat het juist Wolsey was, die het eerst
dacht aan oorlog met den keizer. Dat neemt niet weg dat ze overtuigd
zijn, dat indien de Franschen kans zien een beter verbond te sluiten
dan met Engeland, zij zich die kans niet zullen laten ontglippen. Deze
eigenaardige situatie bevat voor de Nederlanden de mogelijkheid den
vrede te kunnen bewaren. Vóór Karel V haar zulks heeft toegestaan
zendt Margaretha haar secretaris Willem des Barres met Jean de le
Sauch naar Engeland om tot toenadering te komen.1252 Hun
onderhandelingen waren noch lang, noch moeilijk. Vooral waar vanuit
1251
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de Nederlanden bleek, dat de Regentes, de kardinaal van Luik, Bergen
e.a. stonden op het bewaren van de vriendschap, zoover als dit niet tot
's keizers nadeel strekte.1253 Aanvankelijk probeert de Fransche gezant
deze vredespogingen tegen te werken, doch vrij spoedig verzoekt hij
bij de onderhandelingen te worden toegelaten. Italië achten de
Franschen belangrijker dan de Nederlanden en het is hun ook heel wat
waard hun krachten niet te moeten verdeelen.
Aangezet door Margaretha wijst Karel V zijn gezant in Engeland als
medeonderhandelaar aan en zoo wordt 15 Juni 1528 te Hamptoncourt
een wapenstilstand van acht maanden gesloten tussschen de
Nederlanden, Engeland en Frankrijk. Het bevestigt de wederzijdsche
vrijlating van gevangenen en teruggave van schepen, koopwaar en
andere in beslag genomen goederen of schadevergoeding daarvoor.1254
Verder zullen de hertogin-douairière van Vendôme ter eene zijde, en
de prins van Oranje en Margaretha ter andere zijde, eveneens hersteld
worden in het bezit van hun goederen, die respectievelijk in de
Nederlanden en in Frankrijk van hen in beslag waren genomen.
De Regentes was erg dankbaar voor dezen wapenstilstand en verklaart
enkele dagen later, dat zij naar beste vermogen wil samenwerken met
den koning en Wolsey om tot een algemeenen vrede te komen.
Bovendien verzekert ze te allen tijde bereid te zijn, restitutie te geven
voor Engelsche schepen, welke ten onrechte zijn vastgelegd en zij
verzoekt, dat Wolsey een gelijke verklaring zal afleggen. Bij dezelfde
gelegenheid weigert ze echter, zooals we vroeger al zagen, in overleg
met den kardinaal, Bergen, Beveren en Hoogstraten, de uitlevering van
drie ketters.1255
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Tegelijk met de depêche, welke dit rapporteert, zendt de gezant
Wolsey een brief over van Bergen "een van de meest toegenegen en
betrouwbare dienaren, die den koning en Wolsey hier hebben",
waarbij deze van de gelegenheid gebruik maakt, den kardinaal te
verzoeken, om, nu de vrijheid van de markt te Antwerpen is afgeloopen, aan de Engelsche kooplieden, die op het punt staan met hun
goederen naar de Nederlanden te komen, te bevelen, dat zij de markt
van Bergen bezoeken.
"Mijnheer, ik beveel me zeer nederig aan in Uw goede gunst.1256
"Mijnheer, ik weet, dat U op de hoogte zijt, hoe ik te allen tijde een
goed dienaar en welwillend ten opzichte van den koning en U geweest
ben en met mijn onderdanen gereed stond naar vermogen en zooveel
ons slechts mogelijk was 's konings onderdanen genoegen te doen en
alle hulp en bijstand te verleenen.
"Op grond daarvan Mijnheer en wijl ik weet, hoe in Engeland
verschillende goederen en koopwaren gereed liggen en geladen zijn om
naar de Nederlanden vervoerd te worden en ik begrijp, Mijnheer, dat U
ingelicht zijt, dat de vrijheid van de tegenwoordige Pinkstermarkt van
Antwerpen verloopen is, verzoek ik U, gezien de beëindiging van die
jaarmarkt, dat het den koning en U ter wille van mij behage, te willen
besluiten en aan de gouverneurs en kooplieden waaraan de bedoelde
koopwaren toebehooren te bevelen, dat zij daarmee zich begeven en
komen naar mijn stad van Bergen en deze aldaar ontschepen, ten
minste als het daartoe eenigszins kan heengeleid worden.
"Dit doende, hoop ik, dat zij er zullen ontvangen en behandeld worden
als in hun eigen huizen en ik zal hun alle genoegen en bijstand
verschaffen, welke mij mogelijk is, zoodat ik hoop dat zij reden zullen
hebben tevreden te zijn.

1256

447

Smit, Bronnen, II-1, nr. 486.
Jan metten lippen

1943

"Op deze gronden Mijnheer, smeek ik U, den koning, den bedoelden
gouverneur en de kooplieden met klem te willen verzoeken deze zaak
zoo mogelijk in de gewenschte banen te leiden, opdat ze slagen moge.
"Hiermee zullen de koning en U me groote eer en genoegen bewijzen
en me verplichten zooveel meer bereid te zijn hem en U gelijkelijk naar
vermogen een dienst te bewijzen, waarbij de Schepper mij helpe, wien
ik bid, Mijnheer, Uwe goede en deugdzame wenschen te willen
vervullen.
Mechelen, 28 Juni 1528.
Uw zeer nederige dienaar, J. de Berghes.
Heer Jan heeft succes met dit briefje, want 18 Augustus meldt de
Engelsche gouverneur der Merchant Adventurers te Antwerpen, dat de
Engelsche kooplui reeds van Londen naar de markt van Antwerpen
vertrokken zijn, want het was niet mogelijk, gezien de
jaarmarktvrijheid, hun vertrek uit te stellen. Te Antwerpen
aangekomen brengt hij hen op de hoogte van de wenschen van
Hendrik VIII en Wolsey, dat zij naar Bergen op Zoom zullen gaan. Een
bezoek aan de markt van die stad zou voor hen ook veruit
verkieselijker zijn en ze geven dat grif toe, want ze hadden ook een
zeer slappe markt gehad te Antwerpen. Hun laken, tin, lood, etc., was
onverkocht gebleven. Het beste is dus daar maar te blijven voor de
Bamismarkt. In November begint dan de Koudemarkt te Bergen op
Zoom, tijdens welke zij hopen de reis goed te kunnen maken. Indien dit
niet het geval is kunnen ze daar zelfs blijven tot de Paaschmarkt toe.
De kooplui wenschen alleen bericht van Wolsey over datgene wat voor
hun veiligheid zal gedaan worden.1257
Hetzelfde rapport aan Wolsey maakt melding van het feit, dat
IJsselstein en de markgraaf van Friesland de troepen aanvoeren tegen
den Hertog van Gelre, die het niet noodig had gevonden zich aan het
1257
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verdrag van Breda (zie voor) te houden. Dank zij het feit, dat geen
troepen tegen Frankrijk moeten strijden, verkeert de Landvoogdes in
de gelegenheid zoowel het oproerig Utrecht als Gelre te onderwerpen
(Verdrag van Schoonhoven, 15 November 1527 en 3 October 1528
Verdrag van Gorkum), waarop Karel van Gelre de opperhoogheid van
Karel V erkende.1258 Het geweldig ruwe optreden van zijn aanvoerder
Maarten van Rossum heeft er mede toe bijgedragen de gewesten te
bewegen zich de niet geringe opofferingen te getroosten, welke na een
halve eeuw strijd eindelijk de overwinning brachten.
***
De nood van de schatkist, reeds groot bij het begin van de laatste
oorlogen, was ten gevolge van de enorme uitgaven tijdens hun duur
nog geweldig toegenomen.
In Namen is in 1527 het gemunt geld zoo zeldzaam, dat een bode naar
Bergen reist, om heer Jan als gouverneur van het gewest te vragen,
hoe de wisselaars te helpen. Hij verwijst ze naar de stad Bouvignes,
maar ook hier zijn geen contanten. De oplossing wordt gevonden door
de burgers te dwingen hun specie aan de wisselaars te leenen, die het
op hun beurt onder het volk kunnen brengen.1259
Het verwondert daarom niet, dat het voor Margaretha in 1528 heel
lastig is de noodige gelden van de Staten los te maken. Aangezien de
prelaten van de Brabantsche abdijen nalaten hun toestemming te
geven voor de laatste bede, die van Leuven de zaak op de lange baan
schuiven en Brussel zelfs pertinent weigert, zou ze ten gevolge van de
slechte betaling der troepen in groote ongelegenheid zijn geraakt,
indien de graaf van Hoogstraten, de heer van Bergen en de Audiencier
in naam van den graaf van Nassau en verschillende edellieden er niet
1258
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waren geweest, die met de afgevaardigden der steden Antwerpen en
's-Hertogenbosch en de Staten van Holland een bedrag van 140.000
pond bijeenbrengen, waarmee 5200 man voetvolk en 1200 ruiters
vanaf 1 Juni gedurende drie maanden konden onderhouden
worden.1260 Hieruit zien we al dat dit bedrag allesbehalve voldoende
was om de geweldige kosten te betalen. Behalve de beden, de
vestigingen van lijfrenten en de verkoop van domeinen, leeningen bij
de eigen onderdanen en het in pand geven van de voornaamste tollen,
moet Margaretha ook bij vreemde kooplieden geld opnemen. Zoo
leent zij bijv. bij de Hochstetters 126.000 pond met de verplichting
binnen 5 jaar 200.000 pond terug te betalen, waarvoor niet alleen
Margaretha, maar ook de kardinaal van Luik, de heer van Bergen, de
aartsbisschop van Palermo, de kanselier van Brabant e.a. grooten borg
blijven. Wanneer het verdrag van Gorkum gesloten wordt, ziet ze zich
genoodzaakt, teniende de soldij van de soldaten te kunnen voldoen,
nog 40.000 pond te Antwerpen te leenen, waarvoor dan Buren,
Hoogstraten, nogmaals Jan van Bergen, Beveren, de Tresorier en de
Ontvanger-generaal zich garant stellen.1261
Vrede met Frankrijk en Engeland
De wapenstilstand van Hamptoncourt was gevolgd door geheime
onderhandelingen, die een gunstige oplossing beloofden.1262 In den
Geheimen Raad der Nederlanden heerscht echter geen
eenstemmigheid over de houding, welke men tegenover Frankrijk zal
aannemen. Hoogstraten geeft aan een verbond met Frankrijk de
voorkeur boven een met Engeland, doch de kardinaal van Luik, die
"thans in woord en daad den standaard draagt voor alle edelen en
ridders en zegt wat hij wil en blijft aanhouden tot zijn woord gehoord
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wordt", met de heeren van Bergen, Beveren, IJsselstein en Roeulx zijn
van een tegenovergestelde meening. Wel zijn ze allen het hierover
eens, dat zij niets tegen Engeland zullen ondernemen, als dit land den
Nederlanden geen moeilijkheden bereidt.1263
Geen der oorlogvoerende partijen maakt er overigens een geheim van,
dat ze tot een vergelijk wenschen te komen. In Italië, waar de
tegenslagen voor de Franschen nog sneller waren geweest dan hun
succes, zit in den oorlog geen gang meer. Beide partijen zijn uitgeput.
Reeds den 29en Juni 1529 worden door het verdrag van Barcelona de
oude betrekkingen tusschen het Vaticaan en het keizerrijk hersteld ten
koste van de onafhankelijkheid van Italië. De paus belooft hierbij Karel
spoedig tot keizer te zullen kronen.
Het tractaat van Barcelona bevordert ook de onderhandelingen met
Frankrijk. Reeds bij de ratificatie van het verdrag van Hamptoncourt
kreeg de secretaris van Margaretha de geheime opdracht de
meeningen aan het Fransche hof te peilen. De koning toont zich dan
heel beminnelijk, zelfs vraagt de hertogin van Angoulême (de moeder
van Frans l) of hij geen opdracht voor haar heeft.1264 Ook zij probeert
nauwer contact te leggen en ze geeft den wensch te kennen samen
met Margaretha aan een verzoening van de beide vorsten te willen
werken. Na terugkomst van Margaretha's secretaris te Mechelen
arriveert daar spoedig Gilbert Bayard, bisschop van Avrances, om
namens de moeder van Frans I te probeeren een basis te vinden voor
onderhandelingen (October 1528). Deze eerste poging is niet meer dan
een terreinverkenning. Ongeveer vijf weken nadien keert de bisschop
te Mechelen terug, met een volledige volmacht van de hertogin van
Angoulême, om in haar naam over vrede te onderhandelen. Reeds den
volgenden dag brengt Margaretha zijn voorstellen ter kennis van
1263
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Bergen, Hoogstraten, Beveren en Rosimbos.1265 Aangezien de
Franschen later altijd de neiging hebben den inhoud der met hun
gesloten verdragen anders te interpreteeren (echt de meening van
Bergen), verlangen deze heeren, dat Bayard de voorstellen geheel in
den vorm van een minuut voor een tractaat zal uitwerken. Dit stuk kan
na eenige wijzigingen aller goedkeuring wegdragen. Dan gaan de
Barres en de Rosimbos naar Spanje om dit voorstel aan het oordeel
van den keizer te onderwerpen en zoo noodig verdere volmachten te
verwerven. Terwijl zij diens beslissingen afwachten schenkt de afloop
van den wapenstilstand van Hamptoncourt den twee prinsessen
gelegenheid tot een samenkomst te Kamerijk (Mei 1529), waar zij dat
verdrag verlengen tot twee maanden na de opzegging door een der
contracteerende partijen.1266
Ondertusschen bereiken Margaretha de brieven, waarbij de keizer
haar volmacht geeft om verder te onderhandelen. De instructies,
welke hij haar verstrekt zijn echter van zoodanigen aard, dat zij het
beter oordeelt, deze geheim te houden. Margaretha ziet zich nu
genoodzaakt zich te onthouden van elk definitief antwoord aan Frans I.
Op advies van den kardinaal van Luik, den markies van Aerschot, de
heeren van Gavere, Buren, Roeulx, Hoogstraten, Bergen en Rosimbos,
die zij tegelijkertijd aanwijst om haar van advies te dienen en bij te
staan in deze zaak, wordt afgesproken, dat zij op 15 Juni te Kamerijk
met Louise van Savoie (moeder van Frans l) zal samenkomen. In den
brief, waarin ze Karel over dit alles bericht, beredeneert Margaretha
den internationalen toestand, geeft aan hoe die moet zijn en verklaart
verder, dat zij de meeste waarde hecht aan de meeningen van den
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kardinaal van Luik en den heer van Bergen, die een van 's keizers
oudste dienaren is in deze landen.
Den 27sten Juni is de Regentes gereed voor de afreis, die onmiddellijk
daarop plaats vindt in gezelschap van den kardinaal Erard van der
Marck en de heeren van Bergen, Buren, Beveren, . Fiennes, Gavere,
Hoogstraten, de Roeulx, Rosimbos, den markies van Aerschot, Palermo
etc., in totaal een gezelschap met 400 paarden.1267
Om Engeland niet te verontrusten, zendt ze tegelijkertijd Jean de le
Sauch naar Hendrik VIII om hem op de hoogte te brengen van de
ophanden zijnde gebeurtenis. Hij krijgt de verzekering, welke
Hoogstraten enkele dagen later tegen den Engelschen gezant herhaalt:
"dat het noch den wil, noch de bedoeling van den keizer of de
Regentes is vrede te sluiten, zonder dat de koning van Engeland daarin
begrepen is.”1268
Toch hebben de heeren, die den Engelschen koning genegen zijn,
weinig vertrouwen in het resultaat der onderhandelingen. De anderen
twijfelen er niet aan of de hooge Vrouwen zullen vroeg of laat dezen
vrede tot stand brengen. In wiens voordeel deze zal uitvallen is minder
goed te zeggen, juist in Engeland is men daar weinig gerust op, want
de Fransche gevolmachtigde Bayard staat daar bekend als een groot
veinzer, die den Engelschen koning niet genegen is en zich evenmin
interesseert voor het welzijn van Engeland .
Den 8en Juli wacht Madame te Escaudoeuvre (3 uur van Kamerijk), een
bezitting van Jan van Bergen, diens komst en die van den kardinaal van
Luik af om met des te meer luister de stad Kamerijk binnen te
trekken.1269
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In het grootste geheim houden daarna in de komende weken de twee
vorstinnen haar besprekingen om tot vrede te komen en na veel
moeilijkheden te hebben overwonnen komt 31 Juli het verdrag tot
stand, dat de geschiedenis kent als den vrede van Kamerijk of den
Damesvrede. De onderteekening vindt den 1en Augustus plaats. Reeds
den 5en wordt het geratificeerd door de Engelsche delegatie Cuthbert
Tunstal, bisschop van Londen, Sir Thomas More en John Hacket. Van
Nederlandsche zijde zijn de gcvolgmachtigden Jacques de Luxemburg,
heer van Fiennes, Antonius de Lalaing, graaf van Hoogstraten en Jan
van Bergen.1270
Bij deze gelegenheid vernieuwen de Engelsch-Nederlandsche
delegaties ook de tusschen de twee landen bestaande verdragen,
waardoor de handelsbetrekkingen tusschen hun onderdanen geheel
op den ouden voet worden hersteld. Tevens nemen zij wederkeerig de
verplichting op zich, oproerlingen geen asyl meer te verleenen en deze
op het eerste verzoek uit het land te zetten. Zij beloven bovendien
elkaar het drukken en uitgeven van alle kettersche boeken en
brochures geschreven in de Vlaamsche of Engelsche taal te
verbieden.1271
De vrede van Kamerijk is een vernieuwd, doch gematigd verdrag van
Madrid. Bourgondië hoeft Frankrijk niet meer af te staan, daarentegen
moet Frans I twee millioen goudschilden als rantsoengeld betalen.
Frankrijk ziet verder af van zijn souvereiniteit over Vlaanderen en
Artois. Ook mist de tekst alles wat beleedigend kan zijn voor Frans I;
een groot verschil met het verdrag van Madrid.
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Den 14en Augustus bevindt Margaretha zich op haar terugtocht te
Valenciennes. Ze wil de bevolking van deze stad niet laten wachten op
de officiëele bekendmaking van den vrede van Kamerijk en dus geeft
de Regentes bevel dien vrede daar op Maria Hemelvaart af te kondigen.
Vóór de bekendmaking wenscht ze echter God dank te brengen voor
deze weldaad. Daarom woont ze de Hoogmis bij, die in de kerk van
Notre Dame la Grande wordt opgedragen. Voorafgegaan door een met
edelsteenen versierd kruis en vergezeld van den pauselijken nuntius,
den kardinaal van Luik, den aartsbisschop van Palermo, drie ridders
van het Gulden Vlies, n.l. Hoogstraten, Buren en Bergen, en
verschillende andere adellijke heeren en dames, als de gravin van
Hoogstraten, de markiezin van Aerschot, de gravinnen van Fiennes en
Egmond, trekt ze de kerk binnen.
Na afloop der plechtigheden passeert het illuster gezelschap onder luid
gejubel het marktplein, waar zoo juist de vrede is bekend gemaakt.1272
***
Weinig Vliesridders woonden de vredesonderhandelingen van
Kamerijk bij, konden die ook niet bijwonen, want er zijn er bijna geen
meer in de Nederlanden, dat bleek reeds bij het geval Naturelli. Mede
namens schatmeester, griffier en wapenkoning, wijzen Bergen en
Hoogstraten er in 1529 den keizer op, dat sedert het laatst gehouden
Kapittel (dat was in 1516) wel zestien plaatsen vacant zijn gekomen en
dat het derhalve aanbeveling verdient, teniende het aanzien van de
Orde te bewaren, zoo spoedig mogelijk een Kapittel bijeen te roepen
om de opengevallen plaatsen aan te vullen. Karel antwoordt daarop,
dat de waardigheid van het gezelschap best eenig uitstel verdraagt,
gezien vooral de weinige kans die Spaansche ridders maken om in
aanmerking te komen de vacatures te vervullen. Toch verzoekt hij hun
1272
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bij zich zelf te rade te gaan en het advies van de andere ridders in te
winnen, hoe op de meest passende wijze in het gemis kan worden
voorzien en hem daarover in te lichten. Na hun medeleden te hebben
gehoord en de ambtenaren van de Orde te hebben geraadpleegd
deelen Bergen en Hoogstraten bij een schrijven van den griffier van 15
Juni 1529 den keizer hun meening mede.
Om de Orde niet in aanzien te doen dalen, wat zeker het geval zal zijn,
indien het aantal ridders boven het statutair vastgestelde stijgt en men
doorgaat met het kiezen tot ridder van Spanjaarden en andere
vreemdelingen, die geen inzicht hebben in de hoogheid van de Orde,
noch beseffen, welke bedoeling bij de oprichting ervan voorzat, moet
men volgens hen als Vliesridders alleen toelaten heeren uit de
Nederlanden of naburige gewesten, die begrip hebben getoond voor
haar beteekenis. Zou de vorst, als hoofd der Orde, er toch toe willen
overgaan Spaansche onderdanen en andere vreemdelingen met de
ordeversierselen te onderscheiden, dan moet hij echter, alvorens deze
edellieden er mee te begiftigen, hen eerst inlichten over de bedoeling,
welke bij de oprichting voorzat en hun de hoogachting en waardeering
bijbrengen, die men haar verschuldigd is. Duidelijk blijkt hieruit dat
Bergen noch Hoogstraten erg gesteld zijn op de Spaansche edelen. De
drijver in deze zaak is Bergen, die zich ook hierin weer voor alles
Bourgondiër toont. Karel heeft dat wel begrepen: pas na den dood van
Bergen neemt hij in deze zaak een beslissing.1273
***
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De vreugde welke in het geheele land heerschte om den vrede van
Kamerijk, 1274 maakt spoedig plaats voor schrik en angst. Een nieuw
soort pest, zweetende ziekte (Sudor anglicus) genaamd, breekt in
September 1529 te Antwerpen uit en sleept binnen enkele dagen 500
personen ten grave. Met groote snelheid breidt de epidemie zich over
de steden des lands uit. De Heer van Bergen vlucht uit Brussel en
Mechelen naar Diest.1275 De stadsbestuurders treffen allerlei
voorbehoedmaatregelen, waarvan niemand weet of ze doeltreffend
zijn of niet. In den grooten angst voor den dood, die zoo geweldig
onder de bevolking huishoudt, is de algemeene gedachte, dat een
Godsgericht voltrokken wordt aan de menschheid en dus heeft een der
Bergsche ordonnanties, over wat men doen en laten moet tegen deze
besmetting, een treffende inleiding, welke maant tot gebed en
boetvaardigheid:
“Alsoe men dagelixe hoort, 1276 dat God Almachtiche zijn volck, overall
in steden ende dorpen universael ende besonder hier inde dorpen,
1274

1275
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S.R. 1529/30, fol. 7-1 verso: “Opten XXIIIIen dach van Augusto, alsmen geviert
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bescheede daeraf overgeven ... ". Verder fol. 72 recto.
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gelegen inden lande ende omtrent den lande ende steden van Bergen,
dagelicx punieert, ende zeer slaet, met der plagen van der haestiger
ende verveerlicker siecten van den pestilencien ende andere grooten
vreselicken siecten, die hier voertijts ende alnoch, den menschen
onbekent zijn ende wel te bemercken is, dat God Almachtich, op Zijn
volck verstoort is, mits den grooten sonden van den menschen, ende
der ondanckbaerheyt van den grooten beneficien, ende gratien, die Hij
ons dagelicx verleenende is, ende oick dat die gerechte liefde, devotie,
eere ende reverencie tegens God zeer cleyn is ende hoe langs soe meer,
verrout inde herten van den mensschen; Ende om God Almachtich
wederomme te moegen versoenen van onsen sonden ende quaden
levenen, opdat Hij Zijn thooren ende gramschap van ons keeren mach,
ende Zijn gesele van den plagen van den pestilencien, ende van den
anderen haestelicken siecten, bij Zijnder bermherticheyt wille
ophouden, soe gebiet men van 's Heeren ender stadtwegen, dat van nu
voirtaene, een yegelick, wie dat zij, het zij jonck oft out, van wat state
hij zij, zoe wel gheestelick als weerlick, hem bereyde, God Almachtich te
reconsilieeren, ende dat met vieriger ende devoter bedingen, te doene
inden kercken, processien ende in allen plaetssen daer men God
Almachtich, bequaemst behoirt te dienen, in aelmoessen te gevenen, te
vastene ende andere goeden caritativen wercken te doene elk nae zijn
beste om daer mede, God Almachtich te versoenen ende zijn gratie
ende barmhartichheyt te gecrigenen" (24 Juli 1530).
De vreeselijke ziekte regeert een jaar, wanneer ze verdwenen is
beveelt de stad openbare dankgebeden en processies:
"Men condicht1277 ende laet weten van 's Heeren ende der stadt wegen,
dat men op sinte Michelsdach nu en Donderdage toecomende sal
geven, een generale processie metten Eerwerdigen heyligen
1277

Id. fol. 270 verso, d.d. 25 Sept.1530. Beide redacties zijn wel van mr. Cornelis
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Sacramente om God alsdan te loven ende te dancken dat Hij tgemeyn
volck deser stadt, alsdoen soe seer nyet en sloech met Zynder gesele
vander zweetender siecten, die alsdoen regneerde, ende voorts Hem te
biddenen devotelick, dat Hij ons vander selver siecten ende allen
anderen plagen beschermen wille ende salmen deselve generale
processien beghinnen nae de groote misse, dye men opten selven dach
solempnelick singen ende celebreren sal van den voirscr. Eerweerdiger
heyligen Sacramente ende dat inde selve processie eenyegelyck nae sijn
staet ende macht drage ende bringe heure tertsen ende andere
waschlichten nae zijn devotie."
"Item, dat men oick des Vrijdaegs daer nae, sal celebreren ende singen,
een misse van Requiem voor alle die zielen, die ten zelven tyde aflyvich
geworden syn ende dat alsdan een yegelyck comme ter selver missen,
om aldaar te offeren nae zijn geliefte ende bidden voor alle sielen, soe
dat behoert" (25 September 1530).
Nauwelijks is deze ramp geweken of de Nederlanden treft een nieuwe:
de geweldige watersnood, waarbij alleen in Zuid-Beveland 72 dorpen
verdrinken.
De tegenslagen, waarmee de landen die zij zoo lief heeft, bezocht
worden, moeten Margaretha die den laatsten tijd meermalen
ongesteld en zeer verouderd was.1278 diep hebben getroffen. Wanneer
haar een betrekkelijk licht ongeval overkomt, blijkt haar weerstand
gering en overlijdt ze reeds enkele dagen later (30 November 1530).
Slechts weinigen van den hoogen adel waren daarbij tegenwoordig.
Wanneer Bergen de tijding ontvangt snelt hij aanstonds met zijn zoon
Antonius naar Mechelen, waar blijkt, dat hij en Nassau aangewezen
zijn als executeurs van haar testament.1279
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Nog in December 1530 dreigen er weer moeilijkheden met Engeland
en wordt aldaar verteld, dat de Engelsche goederen in de Nederlanden
zullen in beslag genomen worden. Dan verzoeken de keizerlijke gezant
en de heer van Bergen, om den uitvoer van tarwe uit Engeland toe te
laten, maar dat wordt niet ingewilligd.1280
Vele harer vrienden waren Margaretha voorgegaan naar haar graf.
Twee oude Bergens leefden nog: Antonius, abt van St. Bertin en Jan,
heer van Bergen op Zoom. De eerste overlijdt 12 Januari 1532 en bijna
tachtig jaar oud, sterft enkele dagen later op den feestdag van den
heiligen ridder St. Sebastiaan (20 Januari) heer Jan, ”bynnen sijnen
huyse te Bruessele, gestaen achter sinter Goedelen kercke bij den
kerckhove aldaer''.1281 - "Ende wert tot Bergen gebracht ende bleef
boven der aerden ses weecken hier in de cleyn sale int hoff tot Bergen,
ende daer naer wart hij met grooter tryumphen ter aerden gedaen
ende werd gedragen op een osbaer (draagstoel) met twee peerden, op
elck peert sat een pagie met roucleeren ende nollen (rouwsteek). Ende
beyde de borgermeesters van der stadt die gingen voiren aen de bare
dragende elck een slippe van der pelle: aen deselve baere volchden
achter Huybrecht de bastart en de Cornelis de bastaert en de wet (= de
raad) ginck voir den rouwe metter ouwer wet" .1282
Zijn stoffelijk overschot is daarna bijgezet in het graf van zijne
voorvaderen, dat in het midden van het nieuwe koor vóór het
hoogaltaar stond.1283
***
Veertig jaren voerde Jan III het bestuur over de heerlijkheid Bergen op
Zoom en hij had daarmee méér bemoeienissen. dan hij zich bij het
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begin van zijn regeering had voorgesteld. Dit baart geen verwondering,
want Bergen was een koopstad, wier belangen buiten Brabant en de
Nederlanden moesten verdedigd worden. Juist voor dit optreden naar
buiten was deze Glymes sterk geïnteresseerd.
Zeer gevarieerd en uitgebreid bleek ook zijn activiteit op het gebied
der binnen- en buitenlandsche politiek. Deze politiek had als
uitgangspunt: het bevorderen van de belangen der Nederlanden, beter:
van Bourgondië, d.w.z. het geheel van gewesten, dat de
Bourgondische hertogen hebben weten te vereenigen onder hun
beheer. Vergrooting van het rijk, belangrijk persoonlijk voordeel of eer
streeft Bergen niet bepaald na. Beseffend, dat algemeene welvaart ten
slotte ook hem ten goede komt, voert hij vrij modern een politiek op
economische gronden. Wanneer hij dus in het krijt treedt vóór de vrije
jaarmarkten en tegen een stapelmarkt als Brugge, is dit een
verdediging der handelsvrijheid tegen protectie. De vrije jaarmarkten
der Scheldedelta konden echter alleen bloeien bij een vlotten handel
over land, de binnenwateren en niet het minst over zee.
De afkeer, dien Bergen toont voor het agressief optreden van Frankrijk,
dat hij als de vijand der lage landen verfoeit, met zijn besef, dat de
welvaart van de Nederlanden op het water ligt, doen hem
niettegenstaande tegenwerking en bestrijding, steeds op de bres staan
voor een vriendschappelijke verhouding tusschen Bourgondië en
Engeland.
Dit zoo vele jaren lang taai volhouden eischt een rotsvaste overtuiging
en een sterk en hoogstaand karakter, terwijl Bergen daarbij een
onkreukbaarheid vertoont, welke voor dien tijd voorbeeldig is. Zeker,
Jan III is niet geheel vrij te pleiten van hebzucht, de kwaal, welke alle
naar ambten jagende edelen had aangetast. Daar staat tegenover, dat
hij het verworven kapitaal besteedde aan groote werken, waaronder
zulke, die voor de landsverdediging van nut konden zijn (Wouw) en
groote, ja, de grootste financiëele offers van alle edelen brengt,
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wanneer de Landvoogdes in moeilijkheden verkeert. Hij moet wel over
groote overredingskracht hebben beschikt en de kunst van handig
overleg hebben verstaan, dat Maximiliaan en de Landvoogdes hem
geregeld naar moeilijke Statenvergaderingen en stadsbesturen zenden,
wanneer een bede moet gevraagd worden. Het overwicht, dat hij op
de Staten der gewesten Holland, zoowel als Vlaanderen en Brabant,
bezit, moet zeker mede hieraan worden toegeschreven, dat hij altijd
het eerst klaar stond met zelf te geven. Zoo' n man kon men kwalijk
iets weigeren.
Het economisch belang dezer landen eischte ook meer eenheid. Deze
was in zijn dagen nog niet geheel voltooid. Juist om hun streven, deze
eenheid tot stand te brengen, heeft Bergen de vorsten uit het
Oostenrijksche huis gesteund. Met zijn broer Cornelis getuige van het
verzoek, door Maria van Bourgondië op haar stervenssponde aan
Maximiliaan gedaan, den jongen hertog van Gelre te herstellen in zijn
rechtmatig bezit, 1284 heeft hij dit zeker gebillijkt, doch onmiddellijk
tegen dien hertog partij gekozen toen deze zijn positie ging gebruiken
om Bourgondië den strijd tegen Frankrijk te bemoeilijken en ieder
normaal handelsverkeer over Maas en Rijn te belemmeren. Dan staat
deze Bourgondiër naast Maximiliaan en Margaretha, die uit dynastiek
oogpunt de eenheid wenschen.
De gelijke gezindheid van Maximiliaan en Bergen ten opzichte van
Frankrijk, maakt hen tot staatkundige vrienden. Vele moeilijkheden
hebben ze samen besproken en wanneer hun beslissing, in verband
met hun anti-Fransche houding soms wat vreemd lijkt, dan hebben zij
van twee kwaden de minste gekozen. Immers, hoe vlinderachtig
Maximiliaans politiek ook lijkt, in den grond is hij evenals Bergen realist.
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Met recht mag Bergen de kampioen heeten der gemengd-nationaaldynastieke staatkunde met den klemtoon op nationaal. Alle Engelsche
gezanten, overtuigd, dat hij hun land toch zoo goed gezind is, kunnen
niet nalaten er op te wijzen, dat Bergen voor alles Bourgondiër is.
Deze heer van Bergen was een beschaafd man, getuige zijn opdrachten
voor kunstwerken, zijn belangstelling voor de muziek van dien tijd en
de relaties die hij moet hebben gehad met Erasmus, Thomas More en
Wolsey. In dit verband trekt het de aandacht, dat hij zijn opvolger voor
de voltooiing zijner opvoeding naar Engeland zendt, wijl daar
beschaafdere manieren heerschen dan bij den Nederlandschen adel.
Maar ook een autoritair man, zoo autoritair, dat andere edellieden, die
stellig niet minder eigenwaan bezaten en gewend waren bevelen te
geven, dit speciaal van hem constateeren. Juist in Brabant kreeg hij
volop gelegenheid deze eigenschap bot te vieren in zijn functie van
opperjagermeester van Brabant. In dit gewest was sedert onheugelijke
tijden een aantal "Vazallen van den Jachthoorn" belast met de
uitvoering, het toezicht op de naleving en de bestraffing van
overtreders der ordonnanties op de jacht. In 1518 koos Karel V uit
deze edelen er zeven om voortaan een "Jachtraad" te vormen. Deze
rechtbank zetelde eerst in het "Jagershuis" te Boitsfort bij Brussel,
terwijl soortgelijke rechtbanken ook te Leuven en Antwerpen werden
opgericht. Voorzitter van dezen raad is de opperjagermeester Jan van
Bergen, die de rechters benoemde. Het is vanwege deze functie dat hij
ook zoo veelvuldig te Boitsfort vertoefde.1285 Gouverneur van Namen,
vervult hij als zoodanig de functie van opperjagermeester ook in dit
gewest.1286 Pas onder zijn opvolgers komt in dit alles een grondige
wijziging en trekken Karel en de nieuwe Landvoogdes de voornaamste
bevoegdheden van deze functie aan zich. Wel een bewijs, dat naar
1285
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centralistische bestuursopvatting deze functionaris te veel macht kon
uitoefenen.
Als historische persoonlijkheid had deze Bergsche Heer verdiend, dat
behalve de Engelsche gezanten in hun rapporten, ook andere
tijdgenooten zijn streven voor het nageslacht hadden geboekstaafd.
Chièvres vond zijn politiek verantwoord verwerkt in het geschiedwerk
van Macquériau; Bergens secretarissen Maroton en Philips Boulin
beschikten zeker over de bekwaamheid ook zijn daden vast te leggen,
maar ofwel Bergen miste juist die trots, welke noodig is voor zulk een
opdracht, ofwel deze secretarissen vonden belangrijker taken te
vervullen.
Zoo leveren tot dusver de brieven van Engelsche gezanten de beste
bron omtrent zijn persoon, doch jammer genoeg voor den tijd
tusschen 1512 en 1520 op vrij sobere wijze. Echter, in de groote
hoeveelheid bescheiden, welke aangaande de Landvoogdes
Margaretha van Savoie het licht zagen, komen vrij veel gegevens voor,
wat begrijpelijk is, want beide personen stonden elkaar niet alleen zeer
na, maar vulden als het ware elkaar aan. Tot het laatst toe ontbiedt
Margaretha Bergen bij zich om belangrijke mededeelingen te doen en
raad in te winnen.1287
Een trouwe Bourguignonne, die voor de onafhankelijkheid der
Nederlanden opkwam met den moed van een man en niet van een
vrouw, gelijk Maximiliaan verklaarde en een invloedrijk Brabantsch
edelman, die waar hij kon de nationale eigenwaarde fel en krachtig
verdedigde, ontvallen kort na elkaar aan het Vaderland, dat zulke
figuren kwalijk kon ontberen.
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Hun dood is een symbool voor het lot onzer Lage Landen. Immers
vrijwel tegelijk verdwijnen de Nederlanden in het samenstel van staten,
dat het Rijk van Karel V heet. Zij zullen hun onafhankelijkheid, hun
souvereiniteit pas herkrijgen door een revolutie tegen de tyrannie juist
dóór dat Rijk in het leven geroepen.
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ANTONIUS, DE EERSTE MARKIES
Devies “Sans faute" 1288

Te allen tijde zijn de mannen gezocht, die in staat blijken de
opdrachten, welke hun zijn toevertrouwd, goed uit te voeren.
Jan III beschikte in dit opzicht over uitstekende kwaliteiten. Wanneer
men gezanten zocht voor moeilijke aangelegenheden, werd dikwijls
het eerst aan hem gedacht. Blijkbaar heeft heer Jan zijn opvolger voor
deze taak willen scholen. Vooral in zijn laatste levensjaren, wanneer
ziekte en ongemakken hem kwellen, reist Antonius meermalen naar
het Brusselsche hof, om mededeelingen en adviezen van zijn vader aan
Margaretha over te brengen. Hij voert trouwens sedert 1525 den titel
van "Raad" en geniet als zoodanig een vrij hoog jaargeld1289, zoodat hij
in een of meer hoogere bestuurscolleges zitting moet hebben gehad.
Ook zagen we hem een bespreking voeren met den Engelschen gezant
Hacker, in verband met de kwestie van den verkoop der Engelsche
bijbels op de Bergsche markt.
Wanneer in het voorjaar van 1530 meer dan een conflict dreigt
tusschen Margaretha en de Staten van Brabant, boezemt zijn persoon
zooveel vertrouwen in, dat de Staten jonker Antonius van Walhain en
den heer van Beersel, met de twee recalcitrante abten van de abdijen
Villers en Park naar den keizer willen zenden, om nader met dezen de
punten van geschil te bespreken. Met die zending staat de autoriteit
van Margaretha op het spel. Zij doet daarom al het mogelijke om het
vertrek van dit gezantschap te beletten en weet te bereiken, dat de
1288
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keizer er zijn goedkeuring aan onthoudt. Deze reis gaat dus niet
door.1290
Wanneer in 1532 te Brussel de granen sterk in prijs stijgen en aldaar
nieuwe voorschriften op den verkoop van veldvruchten worden
uitgevaardigd, raakt het onder de gilden dier stad, waar ook het vorig
jaar om soortgelijke redenen relletjes waren geweest, aan het gisten.
Den 5en Aug. ontstaat er tegen den middag bij de Korenhal een
opstootje, waarvan het aantal deelnemers steeds aangroeit. Spoedig
gaan deze tot gewelddadigheden over, waarbij huizen geplunderd en
verschillende personen gewond worden. Tot middernacht gaat het zoo
door, tot eindelijk de amman (hoogste justitiedienaar) ingrijpt en verschillende muiters arresteert.
De Landvoogdes, Maria van Hongarije, eischt daarop dat men haar de
gevangenen uitlevert. Een dergelijk verzoek is tegen alle privileges en
brengt het stadsbestuur in groote ongelegenheid. Het vraagt daarom
uitstel, doch intusschen is het verzoek van de Landvoogdes onder het
volk bekend geraakt en veroorzaakt het opnieuw beweging bij de
gemoederen. Weldra is de opstand algemeen en maakt een troep
mannen van de gelegenheid gebruik de gevangenen te bevrijden. In
deze hachelijke omstandigheden stellen amman, burgemeesters en
schepenen zich door de vlucht in veiligheid.
Verwonderd over de uitbreiding welke dit oproer aanneemt, zendt de
regentes Antonius van Bergen met den heer van Sempy naar de gilden,
om deze te verklaren hoe smartelijk zij getroffen is door het gebeurde
en hun te verzekeren, dat zij aan hun klachten tegemoet wil komen.1291
De naties toonen zich echter zeer verbitterd en willen de beide heeren
dwingen haar den hofknecht uit te leveren, dien gewapende mannen
den vorigen dag op heeterdaad betrapten op het plegen van roof en
1290
1291

467

Henne, a.w., IV, p. 316
Henne, a.w., VI, p. 26 e.v.
Jan metten lippen

1943

door hen naar het paleis was gebracht. Door dit verzoek stellen de
gilden een tegeneisch op dien der Landvoogdes: schuldigen uit te
leveren, die feitelijk aan de schepenbank onderhoorig zijn. De heeren
weten het zoover te brengen, dat 's avonds een deputatie de klachten
in het paleis over mag komen brengen. De vertegenwoordigers der
gilden laten daar hun wenschen hooren, doch wil de Regentes de
strekking hiervan kunnen beoordeelen, dan is het noodzakelijk deze
schriftelijk in te dienen. Ondertusschen laait het oproer opnieuw op en
neemt in den loop van den volgenden dag zelfs nog toe, waarop de
magistraat de gilden hun ouden invloed terugschenkt. Dan keert de
orde terug en gaat de magistraat over tot bestraffing der schuldigen.
Karel V, door de Landvoogdes op de hoogte gebracht van het gebeurde,
kan deze toegevendheid niet billijken en draagt haar op de gegeven
concessies ongedaan te maken. Zij verlaat daarop Brussel, terwijl de
troepen bevel krijgen de stad te omsingelen. Hiertegen valt niet veel te
doen. In November zendt de magistraat een deputatie naar de
Regentes om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Maar Maria van
Hongarije verklaart eerst volledige onderwerping te willen zien. Voor
het zoover is, verstrijkt nog eenigen tijd, pas den 7en December
begeeft zich een deputatie naar Bergen (Mons), waar de Landvoogdes
zich dan bevindt, om een verzoening te bewerkstelligen. Zij verwijst
deze deputatie naar een commissie, bestaande uit den aartsbisschop
van Palermo, den markies van Aerschot, den graaf van Hoogstraten,
Antonius heer van Bergen, den Kanselier van Brabant, Jeronimus van
der Noot en den Heer de Neufville, ontvanger-generaal der financiën.
Na lange discussies wordt 27 December de verzoeningsovereenkomst
aangenomen.1292 De namen van de leden der commissie wijzen op
leden van den Geheimen Raad, zoodat we hieruit de conclusie mogen
trekken, dat Antonius zijn vader als lid van dit college is opgevolgd.
1292
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Dezelfde vasthoudendheid aan hun functie, welke zoovele eergierige
mannen van beteekenis kenmerkt, wien het geluk beschoren is een
hoogen ouderdom te mogen bereiken, toonde ook Jan III, die ondanks
zijn tachtig jaren en zijn jicht, evenmin afstand deed van de hooge
ambten, welke hij bekleedde.
Lichamelijke ongeschiktheid heeft hem echter gedwongen enkele
militaire posten neer te leggen. Vandaar, dat Antonius in 1530
opdracht krijgt voor de functie van chatelain of kapitein van Vilvoorden.1293 Ook wordt hij in Januari 1531 reeds gouverneur van
Namen genoemd.1294 Zijn inhuldiging als Heer van Bergen heeft enkele
maanden na het overlijden zijns vaders plaats op 24 Juni 1532.1295
Verheffing tot Markies
In verband met de vooraanstaande positie, welke Jan III in de
Nederlanden innam, is er iets onbevredigends in waar te nemen, dat
andere heeren hun goederen door schoone titels in rang verhoogd zien,
terwijl dit voor Bergen uitblijft. Waarschijnlijk was dit de eenige wijze
waarop de keizer en zijn omgeving dien "Bourgondiër" konden treffen.
Maar de zoon, weer even hecht als de vader verknocht aan land en
vorstenhuis, mag daar niet langer onder lijden.
Bij patentbrieven, gedateerd Genua 1533, wordt de heerlijkheid
Walhain, met de omliggende heerlijkheden van Glymes, Waver,
Opperbais en Hevillers, welke hem eveneens toebehooren, verheven
tot graafschap. En bij een soortgelijk schrijven, gedateerd Barcelona
Mei 1533, verheft Karel V de Bergsche heerlijkheid tot een
Markgraafschap en men spreekt sedertdien van het Markiezaat van
Bergen op Zoom.
1293
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Het stuk, waarbij dit geschiedt, bevat naast de vaste formules enkele
bijzonderheden, welke inderdaad bevestigen, dat Antonius de
vruchten plukt van het werk van zijn vader. Na de verklaring dat hij als
keizer en koning het recht bezit, hen, die zich verdienstelijk maken
voor hun vorst, te verheffen in waardigheid, om zoodoende hen en
hun nakomelingen te prikkelen ten voordeele "ende ghemeynder
welvaert van den lande", zwaait Karel eerst den noodigen posthumen
lof over Jan III. De keizer zegt:
"ende het soo sij, dat wijlen onsen besondere, beminde, ende
ghetrouwe Riddere van onser Ordene van den Gulden Vliese, Raedt
ende Camerlinck, Heer Jan, Heere van Berghen op den Zoom, alle zijn
leven onsen praedecesseurs ende ons van onser gheboorten af, tot
sijnen overledene toe, continuelijck ghedaen heeft vele ende
menigherley goede, groote, ende ghetrouwe diensten, in diversche
lasten ende commissien, langhe ende verre voyagien ende reysen, ende
groote handelinghe van saecken, als oock sijn voorvaders ende
praedecesseurs, den onsen altijdt ghedaen hebben, in 't welcke oock
ghecontinueert ende naerghevolcht hebben sijne naerkomens, ende
successeurs."
Na deze niet overdreven getuigenis komt Antonius aan de beurt:
"onse seer welbeminde, ende ghetrouwe, oock Ridder van onser
Ordene, Raedt, Camerlinck, Stadthouder, Gouverneur ende capiteyn
generael in onsen Hertochdomme van Luxemborch, Heer Anthonis,
Here van Berghen voorschreven, ende van Walhein, soone ende
erfghename van den voorsz. wijlen Heer Jan, de welcke Heere Anthonis
van zijnder jonckheyt af, insgelijcx sijnen persoon gheemployeert heeft
tot onsen dienste, ende ten welvaren, voorderinghe, ende ter goeder
directie van onse saecken in al 'tgene dat hem bij ons ghecommitteert
ende ghelast is gheweest, als hij oock dagelijcx doet, sonder in
eenighen dinghen, onsen dienst aenroerende, te sparen den arbeyt van
sijn voorghenoemde persoon, ofte koste ende last van sijne goederen",
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waarom hij na rijp overleg en behoorlijk advies er toe was overgegaan
de heerlijkheid van Walhain tot een graafschap te verheffen, zoowel
voor hem als voor zijn nakomelingen.
Doch dit acht hij niet voldoende, omdat hij "den selven Heer Anthonis
van Berghen" wil "augmenteren ende verheffen, in titule, eere,
digniteyt ende prae-eminentie voor hem ende der sijnen, om hen lieden
des te meer te obligeren ende verbinden, tot continuatie van huere
diensten, getrouwicheden ende goetwillicheden, tegens ons ende den
onsen", heeft hij na de Landvoogdes, den Kanselier, den Geheimen
Rand en den Raad van State, de Prelaten des lands, de Prinsen van den
bloede en de Vliesridders te hebben gehoord, besloten, het land en de
heerlijkheid van Bergen op Zoom te verheffen tot Markgraafschap.
Antonius en zijn nakomelingen zullen dus voortaan heeten
"marckgrave van Berghen op den Zoom." Met dien verstande evenwel,
dat zij in hun jurisdictie niet meer rechten zullen kunnen doen gelden,
dan zij als Heer over het Bergsche land bezaten. Het is vanwege dezen
titel, dat de Bergsche heeren voortaan door den keizer worden
aangesproken als "mon Cousin".1296
Het oordeel, dat de keizer in dit stuk over Antonius geeft. mag als juist
worden aanvaard. Ook hij toont zich een zijn vorst dienstbereid en
offervaardig man. We vernemen uit dit stuk de waardigheden, welke
hij reeds bekleedt. Ridder van het Gulden Vlies, was hij verheven
tijdens het kapittel, dat 8 December 1531 te Doornik gehouden was.1297
Raad en kamerheer was hij sedert 1525 (zie boven). Zijn benoeming tot
"stadthouder, gouverneur en kapitein-generaal van Luxemburg" moet
volgens de patentbrieven dateeren van 1 Augustus 1533, zoodat het
stuk iets op de feiten vooruitloopt.1298 Doch het is mogelijk, dat zij
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Karels kanselarij al in Mei gepasseerd waren. In deze benoeming
mogen wij weer een uiting van vertrouwen zien, want het toezicht op
heel den Zuidoosthoek der Nederlanden, de invalspoort voor den
vijand Frankrijk en tevens de verbindingsweg voor den aanvoer van
troepen uit Italië en Duitschland langs Franche Comté, wordt hiermede
in handen van den Bergschen Markies gelegd. Uit enkele brieven van
dat jaar blijkt, dat Karel V, Antonius erg genegen was.1299
Nieuwe voorrechten
Volgens oud gebruik geeft een nieuwe heer ter gelegenheid van zijn
blijde inkomste altijd eenige voorrechten aan zijn stad, in ruil voor het
geschonken "huldegeld". Antonius gaat hiertoe over na zijn verheffing
tot Markies. Den 16en Aug. 1533 verleent hij de stad een privilege, 1300
waarbij hij allereerst de voorrechten bevestigt door zijn voorvaderen
tot dusver aan Bergen verleend. De nieuwe gunsten zijn van allerlei
aard en regelen verschillende kwesties, welke de laatste jaren aan de
orde waren en moeilijkheden hebben opgeleverd. Vooral het
vreemdelingenrecht wordt beter vastgelegd, waarbij men o.a. rekening
houdt met het gebeurde rond de aanhouding der Lübecksche
goederen. Ook aan de verkiezing van den magistraat, de financiering
van den kerkbouw, wordt in dit privilege de aandacht gewijd.
 Voordat personen van buiten de stad door den drossaard of den
schout op de pijnbank worden gelegd, zullen deze ambtenaren
voor twee schepenen een verklaring afleggen, wat zij den man ten
laste leggen;
 Kooplieden en andere ter goeder naam bekend staande personen
van buiten de stad en ook de poorters zelf, zal men voor over-
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tredingen "die lijff noch lit aen en gaen", niet gevangen nemen als
zij een behoorlijken borg kunnen stellen;
Poorters, die gevangen zijn gezet voor overtredingen, welke niet
"der verboerten van lijve oft lit aen en gaen" zullen hun voor arrest
doorbrengen op een "poorterscamer", welke zal worden ingericht
op den Lievevrouwetoren;
De drossaard noch zijn officier mag schikkingen treffen voor
overtredingen van keuren en ordonnantiën zonder voorkennis van
den burgemeester van buiten. Omgekeerd is zulks evenmin
toegestaan.
Tijdens de marktvrijheid is het den drossaard of zijn officier
verboden iemand van buiten de stad op te sporen, tenzij in het
bijzijn van een der burgemeesters of een schepene, uitgezonderd
wanneer het gaat om dieven, moordenaars, vrouwenschenners,
ketters, bedrijvers van overspel en openbare ontucht;
Van nu af aan zal de stadsregeering niet meer op Verzworen
Maandag aftreden, doch na het afhooren van de stadsrekening op
het vigilie van Sint Geertrudis. Werden vanouds twee der negen
schepenen gecontinueerd, voortaan zullen er vier zitting mogen
blijven houden;
Denzelfden dag kiezen deze negen schepenen, een bekwaam
poorter tot burgemeester van buiten en uit de schepenen een
burgemeester van binnen. In den namiddag zullen ze overgaan tot
de aanwijzing van twee rentmeesters en één gildedeken, die het
komende jaar het financieel beheer zullen voeren. de
Burgemeester van buiten moet woonachtig zijn en eigendommen
bezitten binnen de vierschaar van Bergen;
de justitiedienaar (schout of drossaard), die handelt in strijd met de
bestaande privileges, speciaal de jaarmarktvoorrechten, zonder te
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voren het advies van Burgemeesters en schepenen te hebben
ingewonnen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de gevolgen;
 Wie van buiten de vierschaar in Bergen op Zoom parochiëert, moet
mee betalen in de lasten tot onderhoud en herstel der parochiekerk;
 Vanwege den heer zullen voortaan geen schatters meer worden
aangesteld, die belast zullen zijn met den verkoop van den boedel
uit een "sterfhuis". Koopdagen mogen alleen gehouden worden
door een of meer solvente leden van het gilde der oude
kleerkoopers. Alleen den Heer staat het vrij voor den verkoop van
zijn goederen aan te wijzen wie hij wil;
 Indien een of meer dezer voorrechten, door onachtzaamheid of
andere redenen worden overtreden, wordt daarmee het privilege
niet ongedaan gemaakt, evenmin mag het gebeurde voor de toekomst als een precedent worden aangemerkt.
Enkele dagen later volgt een privilege1301, dat ten voordeele der
hoofdstad van het Markiezaat enkele zaken van de heerlijkheid regelt
(21 Aug.).
Antonius verbiedt nl. het brouwen van bier op het platteland,
uitgezonderd te Oudenbosch, Gastel, Hoeven en Rucven, tenzij voor
eigen gebruik. Het noodige bier moet van Bergsche brouwers worden
betrokken. Op den Noord- en Zuidgeest zal dezelfde accijns betaald
worden van wijn, bier en mede als in de stad.
Een der voornaamste producten van het landbouwgebied in het
Markiezaat is de meekrap, onmisbaar voor het roodverven der lakens.
Met groote hoeveelheden wordt deze stof op de jaarmarkten
verhandeld, na van te voren door keurmeesters te zijn onderzocht en
van kwaliteitsmerken te zijn voorzien. Om den verkoop van een
minderwaardig handelsartikel te voorkomen, wat den naam der stad
1301
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en den afzet kan schaden, gelast Antonius bij dit privilege, dat alle
meekrap in het Markiezaat verbouwd, ook die welke onder
Standaardbuiten en de heerlijkheid Borgvliet wordt geteeld, in Bergen
op Zoom ter stove moet gebracht, bereid en gekeurd worden.
Om een zorgvuldige naleving van dit voorschrift te bereiken, zal men
bij overtreding représailles nemen door willekeurige personen uit de
jurisdictie, waar men in overtreding is, te arresteeren.
Met den steun van Keizer Karels "Order op de Buitennering", welke in
het algemeen de uitoefening van alle nijverheid op het platteland
verbiedt, weet Antonius door zijn tweede privilege de economische
positie van zijn stad te versterken.
Blijkbaar vroeg het stadsbestuur den Heer bij "zijner blijder incompste"
nog meerdere punten te regelen, maar alle behoorden niet tot zijn
rechtsmacht. Drossaard, schout, burgemeesters en schepenen van
Bergen hadden nl. wel de bevoegdheid voorschriften te geven op maat,
gewicht en kwaliteit van levensmiddelen en ordonnanties uit te
vaardigen ter voorkoming van pest en brand en het bewaren der orde,
op welker overtreding kleine straffen stonden.
De macht de sancties uit te voeren, welke de overtreders bedreigen,
ontbrak echter aan het Bergsche stadsbestuur in tegenstelling met
andere steden, want bij veroordeeling gingen de overtreders zonder
uitzondering in beroep bij den Raad van Brabant. Zoo deed men ook in
gevallen van niet-betaling van bedegelden en bijdragen voor werken
van openbaar nut als wegen, bruggen etc. Kwam de zaak dan voor, dan
verschenen de heeren niet en dienden daarna een nieuw verzoek tot
behandeling in. Hierdoor werd de bestraffing wederom uitgesteld en
de heele politieverordening en deszelfs bepalingen illusoir gemaakt,
want de ambtenaren, die toch geen kans zagen recht te krijgen, lieten
dientengevolge alle kleine overtredingen maar schieten.
Dat was ongewenscht, Antonius kon daar niet in voorzien, maar op
diens verzoek maakt Karel V door een afzonderlijk privilegie een eind
475
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aan dit misbruik (15 Dec. 1533). Hij schrijft voor, dat bij eventueel
appel op den Raad van Brabant van zaken betreffende inwendige
stedelijke aangelegenheden van Bergen op Zoom de boetegelden toch
moeten worden voldaan en dat geldt eveneens voor vonnissen, welke
het algemeen belang raken, als het niet-betalen van bedegelden en
bijdragen voor werken van algemeen nut, terwijl verder alle vonnissen,
waarop een geldboete staat, welke het bedrag van 10 carolus gld. niet
te boven gaat, onmiddellijk moeten uitgevoerd worden.1302
***
De nieuwe voorrechten welke de stad verkreeg wijzen er op, dat de
vrije jaarmarkt nog steeds alle aandacht heeft. Toch was de
economische positie van Bergen op Zoom allesbehalve rooskleurig.
Niet een mogelijke wijziging in de vaargeulen, doch de overstrooming
van 1530 zelf is voor vijftig procent funest geworden voor den
economischen welstand van Bergen op Zoom. Ten gevolge van deze
overstrooming werd nl. de Donderdagsche weekmarkt in het hart
getroffen. Vóór 1530 brachten de bewoners van de naburige dorpen in
Zeeland, speciaal uit Zuid-Beveland, hier allerlei landbouwproducten
heen, welke een gretigen aftrek vonden bij koopers uit Antwerpen,
Breda en Roosendaal. Vóór 1530 was Bergen daardoor de eerste
korenbeurs der Nederlanden. Dank zij deze weekmarkt was de
opbrengst van den accijns, welke het inkomen vormt der stad, zoo
groot, dat ze die van de jaarmarkten evenaarde zoo niet overtrof.
Nooit bleef de stad dan ook achter bij het betalen zelfs niet van de
zwaarste beden.
Deze inkomsten stelden de stad in staat voor haar groote uitgaven vlot
lijf- en andere renten te vestigen. Dergelijke Bergsche leeningen waren
zelfs zeer gewild. Door de overstrooming van Zuid-Beveland en andere
landbouwgebieden in de buurt in het jaar '30, welke zich in '32 nog
1302
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eens herhaalde, wordt de Donderdagsche markt van zeer geringe
beteekenis. Deze streken hebben dan niets meer aan te bieden, de
verkoopers zijn verdronken of hebben elders hun heil moeten zoeken,
dus vinden de koopers niets meer van hun gading. Dat is in 1546 nog
het geval en dat blijft zoo.1303 Sedert 1530 verminderen door andere
oorzaken allengs ook de jaarmarkten. Dientengevolge staat de stad
voor zware lasten en ziet men duidelijk het afgaand getij. Met taaie
onverzettelijkheid poogt men tegen den ebstroom in te roeien. De
Markies steunt daarbij de stad, waar hij maar kan. Vandaar zijn
pogingen den handel met Engeland te verbeteren, een nieuwe
draperie op te richten en een deel der Fransche wijnvaart tot zich te
trekken.
Zorgen over den handel met Engeland
Bij den vrede van Kamerijk was het handelsverdrag met Engeland van
April 1520 hernieuwd, zoodat het Engelsch-Nederlandsche
handelsverkeer zich geheel herstellen kon.1304 Spoedig doen zich echter
vele nieuwe moeilijkheden voor, welke voortspruiten uit de slechte
verhouding tusschen Hendrik VIII en zijn gemalin Katharina van Aragon,
de tante van Karel V, van wie de Engelsche koning wil scheiden. De
beide vorsten pogen echter zooveel mogelijk de moeilijkheden uit den
weg te ruimen. Hendriks echtscheiding brengt hem echter steeds meer
aan de zijde van Frankrijk.
Dat verklaart waarom in December 1530 in Engeland verteId wordt,
dat de Engelsche goederen in de Nederlanden in beslag zouden
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worden genomen.1305 In deze omstandigheden wordt het verzoek van
den keizerlijken gezant en van den heer van Bergen, om den uitvoer
van tarwe uit Engeland toe te laten, wat een heel voordeelige zaak was
voor de Nederlanden, niet ingewilligd (Maart 1531).1306
De invoer van Engelsch laken in de Nederlanden gaat in verband met
de gespannen verhouding evenmin vooruit. Terwijl van de Koudemarkt
van Bergen in 1529 nog gemeld wordt, dat de Engelsche kooplieden er
hun laken beter dan ooit verkochten, wordt in Januari 1531 bericht,
dat er op dezelfde markt van 1530 veel minder Engelsch laken is
aangevoerd dan vroeger.1307
In het najaar van 1532 beginnen dan onderhandelingen tusschen
Nederlandsche en Engelsche afgevaardigden te Bourbourg1308 om tot
oplossing der hangende geschilpunten te komen. Tijdens deze
onderhandelingen verspreidt zich het gerucht, dat de Nederlandsche
regeering den Zeeuwschen tol en andere rechten verhoogd heeft. De
Engelsche schepen, die gereed liggen naar Bergen op Zoom af te varen,
krijgen daarop het bevel hun vertrek acht à negen dagen uit te stellen,
omdat het onvoorzichtig geoordeeld wordt, hen onder zulke
omstandigheden te laten vertrekken.1309
De onderhandelingen leiden intusschen tot geen resultaat, de situatie
blijft zwevend en komt niet tot klaarheid. Dat wekt weinig
bevreemding, want de Nederlanden kunnen de Engelsche wol slecht
ontberen, daarentegen vreest de Engelsche koning de vijandschap des
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keizers en wil de Nederlandsche regeering voor alles op goeden voet
blijven met Engeland.1310
Deze situatie maakt het mogelijk, dat de Engelschen toch de vrije
jaarmarkten blijven bezoeken. Tot degenen, die zich naar de
Koudemarkt van 1533 willen begeven, zegt de koning echter, dat ze op
eigen verantwoordelijkheid handelen als ze toch uitvaren. Hij onthoudt
zich van eenig advies, want hij wil hen niet aanmoedigen, noch
beletten te gaan. Weinigen komen intusschen naar Bergen op
Zoom.1311
Daarom zendt de Markies Antonius in December 1534 een
gezantschap onder leiding van Mr. Cornelis Bogaert, oud-pensionaris,
thans stadhouder van het markiezaat, naar Engeland, om de
kooplieden te bewegen de markten van Bergen meer dan den laatsten
tijd het geval was te bezoeken. Stephan Vaughan, een vooraanstaand
koopman, geeft Bogaert een aanbevelingsschrijven mee voor den
Engelschen staatssecretaris Cromwell, dat een deugdelijke
uiteenzetting geeft hoe de toestand in Bergen op Zoom is.1312 Na de
verklaring, dat Bogaert een heel rechtschapen, zeer verstandig man is,
die in hooge achting staat, gaat de brief (gedateerd Brussel 13 Dec.
1534) voort:
"Zijn opdrachtgever en ook hij hebben me bericht, dat de markies
en de inwoners van Bergen zich erg ongerust maken, aangezien de
Merchants-Adventurers, die gewoon waren ieder jaar de markten
hunner stad te bezoeken, te weten de Koudemarkt en de
Paaschmarkt, den laatsten tijd, om welke reden weten ze niet,
slechts in geringe mate en meestal in het geheel niet op deze
markten verschijnen."
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"Naar zijn (Vaughans) meening vindt dit zijn oorzaak in hun verlate
aankomst op genoemde markten. Dikwijls komen ze pas na afloop
van de jaarmarktvrijheid en de laatste betaaldagen, die ook in
Antwerpen gehouden worden na het einde der markt. Het is nl.
gewoonte de betalingen uit te stellen tot drie maanden na den
vastgestelden tijd, zoodat indien een koopman koopt op de
Pinkstermarkt, die op dit Hoogfeest een aanvang neemt, hij pas
betaalt met de Bamismarkt. Omzetten tijdens de markt, die met St.
Michielsdag begint zullen volgens de nieuwe ordonnantie na
Kerstmis worden voldaan, waardoor de kooplui, die hun geld willen
ontvangen, genoodzaakt zijn om in Antwerpen te blijven tot de
Koudemarkt bijna geëindigd is."
"Zoo ze er al heen gaan, dan zijn ze verplicht vanwege den korten
duur dat ze van de vrijheid profiteeren kunnen, na veertien dagen
of drie weken te Antwerpen terug te keeren, zoodat van geen zes
weken lang verblijf op de twee markten van Bergen op Zoom kan
gesproken worden. Het grootste deel van het jaar vertoeven ze dus
te Antwerpen tot groot voordeel van die stad en ten nadeele van de
andere. Daarom heeft mijn heer van Bergen, ziende dat zijn stad om
de hiervoor geschetste redenen groot nadeel ondervindt,
onderzocht hoe hij het welzijn van zijn stad kan bevorderen en
voorthelpen. Omdat hij bemerkt heeft, dar er volop reden tot
klagen is over de behandeling van sommige kooplui door de
Antwerpenaren, verzocht hij reeds enkelen voornamen vreemden
kooplieden, die te Antwerpen wonen, naar zijn stad terug te komen,
hen belovende, dat ze alles zullen krijgen, wat ze naar redelijkheid
kunnen wenschen. Als men nu bedenkt, dat indien het andere
kooplieden zou aanlokken in zijn stad te verschijnen, terwijl hij
daarentegen niet op dezelfde welwillendheid van 's konings
kooplieden zou kunnen staat maken, zou zijn handelwijze slechts
een matig effect opleveren. Daarom heeft hij enkele personen naar
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Engeland gezonden om met de kooplui te onderhandelen over het
meest aanbevelenswaardige ter bevordering van de markten te
Bergen en het hervatten van hun marktbezoek aldaar. Teniende
hem bij de besprekingen met voornoemde kooplui te helpen, drong
de heer van Bergen in zijn laatste schrijven krachtig bij me aan,
hierover aan U te schrijven, verzoekende, dat wijl hij onzen vorst
steeds goed gezind is geweest en ter wille van de kooplui zijn
onderdanen, wier zaken hij naar best vermogen bevorderde en
vooruit hielp, het U behagen moge, de voorstellen van zijn
afgevaardigden aan te bevelen, opdat door uw goed advies Zijne
Kon. Hoogheid eerder mag bewogen en aangezet worden hun
redelijke verzoeken te begunstigen en ook de kooplui hierin vlotter
te zullen bewilligen. "
"Dewijl gelijk U weet, de heer van Bergen tot de grooten des lands
behoort, een man van eer is, een die, door zulk een aangelegenheid
als deze, kan gewonnen worden tot 's konings vriend in deze landen
en Z.K. Hoogheid en de kooplui daar nog menig genoegen kan doen,
terwijl daarentegen de Antwerpenaren door het voortdurend
bezoek en den handel van 's konings kooplieden aan hun stad, de
laatste jaren tot zulk een welvaart gekomen zijn, dat zij vergeten
schijnen wat daarvan de oorzaak is en de bewerkers, die niemand
anders zijn dan 's konings onderdanen, zelfs kwalijk behandelen en
ongenoegen doen, schijnt het mij een goede daad de stad en den
Heer van Bergen vooruit te helpen."
“Over de wijze waarop kan geen twijfel bestaan en in korten tijd zal
den Antwerpenaren hun houding berouwen en zullen zij zoo wel
beleefder als vriendelijker worden, meer toegevend en bescheiden
in hun omgang met hun vrienden."
"Indien het U dus moge behagen de genoemde personen met
eenige vriendelijkheid te ontvangen en iets ten goede voor hen te
doen, zult U de gunst van den markies winnen met die van zijn
481
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vrienden in deze landen en wel op zoo'n wijze, dat wát ze maar
denken te kunnen doen ten bate van onzen vorst, zij dit niet zullen
nalaten."
Het is Cornelis Bogaert mogen gelukken eenige afspraken te maken,
1313
de Engelschen zijn dan ook vooral de Bergsche Koudemarkt blijven
bezoeken, zij het dan niet in overweldigende mate. De brievenboeken
van het Antwerpsche handelshuis Pieter van der Molen bewijzen dit
duidelijker nog dan vele andere aanteekeningen.1314
De brief van den Engelschman is juist zoo waardevol. wijl hij als de
oorzaak waardoor de Bergsche jaarmarkten zoo achteruit gaan noemt
den maatregel van het steeds later stellen van de betalingsdata der op
de jaarmarkt te Antwerpen verhandelde goederen en niet op de eerste
plaats den watersnood, waarvan hij toch op de hoogte was. Ten
gevolge van dien maatregel is de marktvrijheid al verloopen vóór de
kooplui naar Bergen kunnen komen. Blijkbaar is daar met oogluikende
toestemming van hoogere autoriteiten iets op gevonden. Want wel
wordt officieel de jaarmarktvrijheid steeds tot Kerstmis en soms nog
tot veertien dagen daarna verlengd, maar in feite duurt ze nog veel
langer. Reeds in 1527 wordt nl. geconstateerd "dat van nu voertaen de
jairmerckten deser stadt van Bergen zeer verspaden ende lange dueren
na de expiracie van den vrijdomme van der zelven mercten, alsoe dat
gemeenlijcke méér confidencien van cooplieden ende volcke alsdan
grooter is ende langer duert dan binnen den vrijdomme van den
selven."1315 Na 1537 is de duur der jaarmarkt tot in Februari zelfs regel.
1313
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In contact met de Hervorming
Wanneer Vaughan aan Cromwell schrijft, dat Antonius den koning
mogelijk eenige diensten kan bewijzen, heeft hij wel aan een bepaald
geval gedacht, dat Cromwell niet onbekend was. Bij zijn vertrek naar
de Koudemarkt in 1530 kreeg genoemde Vaughan, die sympathiek
stond tegenover de hervorming, van koning Hendrik VIII de
mondelinge opdracht mee, Tyndale, wiens actie we reeds bespraken
bij de kwestie der Engelsche bijbels, te bewegen naar Engeland terug
te keeren.
Tyndale gaat echter niet naar Engeland. Aan een zijner
geestverwanten schrijft hij nl. in Mei 1533, dat met Lichtmis van dat
jaar, George Joye, een Engelsche Lutheraan, te Bergen op Zoom twee
bladen drukte van zijn vertaling van het boek Genesis. Een exemplaar
was gezonden naar Hendrik VIII en Anna Boleyn met een brief, waarin
hij den koning verlof verzocht den heelen Bijbel op dezelfde wijze te
mogen overzetten. Deze bladen waren in groot formaat gedrukt. Het is
onbekend of Tyndale ooit eenig antwoord van den koning heeft gehad
en of het werk in Bergen op Zoom is voortgezet.
Wijl de Nederlandsche autoriteiten niet langer werkeloos wenschten
toe te zien, dat Tyndale en andere Lutheranen ongehinderd hun hun
hervormingswerk in de Nederlanden voortzetten, wordt in 1535 order
gegeven de drie voornaamste, w o. Tyndale, te grijpen.1316 Het is mr
Cornelis Bogaert, die Robert Fegge, een invloedrijk Engelsch koopman,
reeds 1 Mei 1535 een tip geeft, de gezochten te waarschuwen.1317
Tyndale is 21 Mei buiten het Engelsche huis te Antwerpen
gearresteerd. Wanneer Cromwell dit verneemt, richt hij hierover
brieven aan twee der voornaamste leden van den Geheimen Raad te
Brussel. Uit antwoorden op deze brieven blijkt, dat dit waren de
1316
1317
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president Carondelet, aartsbisschop van Palermo, en Antonius van
Glymes. Cromwell kende hen beiden persoonlijk. Zijn bedoeling was de
uitzetting van Tyndale als ongewenschte vreemdeling te bewerken.
Cromwell doet deze brieven toekomen aan meergenoemden Vaughan,
deze geeft ze mee met George Collins om ze aan Robert Flegge te
overhandigen, waarschijnlijk wegens diens relaties met den markies en
diens omgeving. Flegge ontvangt ze 10 Sept. 1535 en reeds den 22en
daaraan volgend kan deze de antwoorden van de twee raadsheeren
opzenden.1318
Het was niet eenvoudig geweest, om den Markies te bereiken. Deze
bleek nl. niet te Bergen op Zoom aanwezig, maar juist uit Brussel
vertrokken als voornaamste begeleider van Eleonora, de oudste
dochter van den koning van Denemarken, die op weg was om met den
Paltzgraaf in het huwelijk te treden. Thomas Poyntz, een Lutheraansch
koopman, die al sedert lange jaren de Bergsche jaarmarkten bezocht,
trad op als bode in deze aangelegenheid. Hij haalde den stoet in bij
Alken (ten Z. van Hasselt) waar hij den markies van Bergen de brieven
van Cromwell overhandigde. Antonius nam inzage van deze stukken,
gaf geen direct antwoord, maakte wel de opmerking, dat er ook
landgenooten in Engeland verbrand waren, etc. Toch verzocht de bode
hem iets ten gunste van Tyndale te schrijven. De markies zei, dat hij dit
nu niet kon doen, de prinses stond gereed om de reis te vervolgen,
waarop Poyntz opmerkte, dat hij bij de volgende wisselplaats hem
wilde opwachten. Dat was te Maastricht. De markies vond dit goed en
beloofde tijdens den tocht te overdenken wat hij zou schrijven.
Inderdaad kreeg Poyntz te Maastricht drie brieven, nl. voor den
Geheimen Raad te Brussel, de Merchant Adventurers en lord Cromwell.
Poyntz is later gevangen genomen, uitgehoord over zijn actie, doch
wist te ontsnappen. Tyndale bleef echter gevangen op het kasteel te
1318
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Vilvoorden, waarvan de Bergsche markies gouverneur was. Hier schrijft
Tyndale in den herfst van 1535 een roerend briefje in het latijn aan den
markies, 1319 waarin hij hem verlof verzoekt om over zijn warme muts
te mogen beschikken, omdat hij een verkoudheid in het hoofd heeft
gevat, alsmede over zijn warmen tabbaard, wijl hij te dunne
bovenkleeren heeft voor zijn vochtige verblijfplaats. Om dezelfde
reden had hij ook graag zijn wollen trui en warm nachtgoed. Verder
vraagt hij om reparatie van zijn beenbekleeding (de hoosbroek]. Ten
slotte smeekt hij om een lamp, omdat het zoo vroeg donker gaat
worden in zijn kerker en vraagt een Hebreeuwschen bijbel, grammatica
en woordenboek om zijn tijd nuttig door te brengen. Van eenig
antwoord is niets bekend.
Niet alleen het optreden van buitenlandsche hervormden eischt de
aandacht van Antonius. De eerste ordonnantie welke de Markies,
samen met de Bergsche vroedschap, betreffende de hervorming
uitvaardigt, dateert van 25 en 29 Maart 1535.1320 Aanleiding daartoe
was, dat enkele Bergsche ingezetenen met vrouw en kinderen "mits
hueren quaden geloeve ende ketterien", uit de stad waren gevlucht,
zeer waarschijnlijk naar Middelburg, waarna een zekere "lngel, die
beeltsnijder" (geb. te Everswaert) bij nacht en in het geheim meermalen in Bergen op Zoom placht terug te komen en dan bij vrienden
logeerde. Als haantje-de-voorste van het gezelschap uitgewekenen,
sprak hij bij een dier gelegenheden, en wel in den vasten van 1534,
enkele andere Bergsche hervormden en beraamde plannen om met
hen te gaan “naer Amsterledam ende alzoe voirt naer Munstere, daer
wesende ende levende naer 't Evangelie ende 't Woort Godts", want zij
waren Doopsgezinden.1321
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Markies en stadsbestuur vreezen nu hunne propaganda: "het waere
(toch) te beduchten, dat zij meer andere personen deur huere quade
inductien nae hen trecken soude ende verleyden tot huerder ketterien."
Zij verbieden daarom een ieder lngel c.s. huisvesting te verleenen, op
verdenking van zelf ketter te zijn en op straffe van de gevolgen van
dien. Bovendien wordt daarbij gelast eventueel van hen ontvangen of
te verzenden brieven bij de Burgemeesters in te leveren. Aan hen, die
kennis dragen, waar men "schole of conventiculen van ketterien soude
gehouden hebben bynnen der voirscreven stadt oft daer buyten”,
wordt geboden daarvan de Heeren te verwittigen.
De “nieuwe draperie"
Zoowel ten gevolge van de gespannen verhouding met Engeland als de
concurrentie van Antwerpen en de gevolgen van den watersnood, zien
we den economischen toestand van Bergen op Zoom na 1530 meer en
meer verslechteren. Vandaar de pogingen van den Markies om de
Engelschen in grooteren getale naar zijn jaarmarkt te trekken.
Tegelijkertijd probeert hij in de lijn van Karel V de plaatselijke
nijverheid te bevorderen.
Met het doel de Nederlanden meer aan Spanje te binden door hun
nijverheid, moedigt deze nl. de lakenfabricage aan van Spaansche wol,
welke industrie den naam krijgt van "de nieuwe draperie". De
verwerking van Spaansch materiaal wordt in 1534 door Karel, als hij
definitief met Hendrik VIII gebroken heeft, zelfs dwingend
voorgeschreven.
In erg goede aarde valt dit voorschrift niet, want men had in de
Nederlanden ondervonden, dat slechts onvoldoende hoeveelheden
ingevoerd konden worden, dat de grondstof te duur en het zeer
moeilijk was het laken van Spaansche wol gemaakt, voldoende glad te
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krijgen.1322 Het grootste bezwaar zit echter wel hierin, dat wederuitvoer naar Spanje onmogelijk is, wijl de Spanjaarden er weinig voor
voelen, dit laken te dragen en weigeren ze als betaling van de
grondstof aan te nemen.
Maar Antonius moedigt het bestuur zijner stad aan het toch eens te
probeeren. Het schijnt dat hij persoonlijk reeds contact had gezocht
met den Spaanschen koopman Gregorio de Ayala, 1323 die in 1524 te
Haarlem de "nieuwe draperie" had ter hand genomen. Tot 1532 hield
deze zijn bedrijf aldaar in stand, toen begon hij te knoeien en moest hij
de stad verlaten. Hij vestigt zich dan te Antwerpen, 1324 waar Antonius
"den concepteur van der draperien" heeft leeren kennen.
Het verslag van Juli-Aug. 1534 over de beraadslagingen der eischen,
welke de Ayala stelt om zich in B.o.Zoom te vestigen, heeft een aanhef,
welke hun optreden motiveert:
"Alsoe men tot diverschen stonden ten versuecke ende contemplacien
van den Merckgreve van Berghen onsen genadighen Heere, geseten
heeft ende oick in de zeven nacien deser stadt geremonstreert is
geweest de groote desolatie ende ruyne van zijnder stadt, die mits der
crancker neringhen der zelver, alzoe dat dair deure de selve stadt
metten ingesetenen der zelver commen soude, sonder enigen twijffel
zoe lanck zoe meer tot gheheelder desolacien, dwelck groot jammer
zijn soude, ten waere dat men vonde maniere ende raedt, om alhier de
neringhe van der draperien te bringenen, daer duere de zelve stadt
ende ingesetenen souden moegen commen tot prosperiteyt ende
welvaeren gelijck tzelve int cleere met zekere celen dair aff int langhe
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den voirscreven zeven nacien geremonstreert ende te kennen is
gegeven geweest.
Ende nae dien de voirs. Merckgreve van Bergen onse genedighe Heere
beminnende ende liefhebbende de zelve zijn stadt metter voirscreven
zijnder gemeenten heeft van nyeuwe versocht, dat men nyet laeten en
soude sonder cesseren, te communiceren ende middel te maken
metten concepteur vander draperien voirscreven ende wel
overmercken de groote dueght ende welvaert die dair uuyte commen
sou de"…. want, zegt men in de bijeenkomst van 16 Augustus, de
Markies ziet "gheerne zijnder voirscreven genader stadt met den
ingesetenen der zelver in neringhe en prosperiteyt gevoerdert.”1325
Gregorio de Ayala wekt den indruk van een echten chevalier
d'industrie. Na veel loven en bieden1326 komt 12 October 1534 een
contract tot stand, dat de Markies, de burgemeester van buiten en de
Ayala 3 Maart 1535 definitief bekrachtigen.1327 De Ayala neemt daarbij
de verplichting op zich een draperie-nijverheid te beginnen op de
volgende voorwaarden:
De Markies en de stad zullen de Ayala een renteloos bedrijfskapitaal
voorschieten van 16.000 carolusgld. (hij vroeg eerst 24.000 en zei zelfs
niet beneden de 20.000 te zullen gaan!), welk bedrag hij binnen 12
jaren zal terugbetalen.
Verder zal de stad hem jaarlijks een erfrente van 200 car. gld.
Uitkeeren of binnen anderhalf of twee jaren een som ineens van 3200
gld. ter bestrijding zijner eerste onkosten. Bovendien stelt de stad hem
voor den tijd van 20 jaar kosteloos een geschikt woonhuis op de
Hoogstraat en een werkplaats met ververij op de Korenmarkt ter
beschikking. Voor de ververij, waar Gregorio zijn lakens zal kunnen
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verven, zullen Markies en stad gezamenlijk zorgdragen. Daarenboven
zal de Markies hem de ramen verschaffen, waarop de lakens bij de
bewerking moeten worden uitgespannen. Daartegenover zal Antonius
dan de rechten genieten, welke bij den verkoop van dit laken geheven
worden. Welke grondstof Gregorio verwerken wil staat hem vrij, hem
alleen is het toegestaan lange lakens (ongekrompen 43 bij 10 el) te
maken, welke zoowel zijn zegel als dat van de stad zullen voeren. Ook
zijn halve lakens zullen op dezelfde wijze gekenmerkt moeten zijn met
dergelijke looden van klein formaat. Indien hij echter fijne lakens wil
maken geheel gelijk aan die van Armentières, staat hem dit vrij, terwijl
het hem tevens is toegestaan het spin- en kamwerk zoowel binnen als
buiten de stad te laten verrichten. Noch hij, noch eventueel zijn
medewerkers zullen eenige belasting behoeven te betalen. Gedurende
den tijd, dat hij pachter is van den keizerlijken tol is hij bovendien vrij
van het betalen van alle accijnzen.
Mocht Gregorio overlijden, dan blijven echtgenoote en kinderen
verplicht deze draperie nog minstens zeven jaren voort te zetten. Op
hen gaat tevens de verplichting over te zorgen voor de terugbetaling
der 16.000 car. gld. In afwijking van de gewoonte wordt Gregorio vrij
gesteld van het lidmaatschap van eenig gilde en het bekleeden van
openbare ambten. Hij neemt echter op zich "hier binnen Bergen
allenskens hem te transporteeren ende woenechtich te makenen met
wijff, kinderen ende zijnder geheelder familien, ende (zal) alle zijnen
treyn ende handel van coopmanschappen zoe wel van Antwerpen als
van Haerlem binnen der stadt bringen, transfereren ende hanteren,
binnen den iersten drye jairen, nae alle zijn vermoegen ende gelijck een
goet poerter quytende zijner eedt sculdich is van doene."
Zijn productie wordt vastgesteld voor het eerste jaar op 200, het
tweede jaar op 300 en het derde jaar op 400 heele lakens, waarbij
twee halve lakens voor een heele zullen gelden. Is dit maximum
bereikt, dan zal het daarop gehandhaafd blijven zoolang het contract
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duurt. Mochten oorlog of ziekten verhinderen het bepaalde getal af te
leveren, dan moet het volgend jaar de achterstand worden ingehaald.
Hij zoowel als andere drapeniers zullen van ieder heel laken 10 en van
een half 5 stuivers betalen aan den Markies.
Tot zoover de inhoud van het contract, welks bepalingen bij eenig
meeningsverschil alleen ter nadere verklaring staan aan den Markies.
Om de 16000 car. gld. te vinden moest de stad erfrenten vestigen tot
een bedrag van duizend Rijnsgld. jaarlijks, waarvoor de accijnzen der
stad als onderpand dienen. Dat beteekende voor de stad een bijna
ondragelijken last. De Markies is hiervan ook overtuigd: "want wij int
zeker geinformeert zijn ende wel weten, dat onse voirscreven stadt
nyet vermoegen en soude de voirscreven rente te betalen" .1328 Omdat
Bergen deze verplichting op zich nam "tot onser begheerten, op sekere
geloeften, die wij hen gedaen hebben van indempniteyt" en omdat
Antonius niets wenscht dat boven hun kracht gaat, scheldt hij de stad
verschillende vorderingen kwijt, welke hij op haar heeft, tot een
bedrag gelijk aan vijf achtste van hetgeen de nieuwe draperie vordert.
De Markies ziet nl. af van een jaarlijksche rente groot 1000 Rijnsgld.,
welke hij van de stad trekt en eveneens van de vergoeding van alle
andere renten en domeinen welke de stad hem verschuldigd is
alsmede van het restant van het huldegeld (totaal 30.000 Rijnsgld.),
welke zij hem had toegezegd. Zelfs neemt hij de verplichting tot
aflossing over, waarvoor Antonius de stad de beschikking geeft over de
inkomsten van al zijn domeinen en renten binnen Bergen, zelfs die van
de waag en alle molens (16 Febr. 1535).
Met groot vertrouwen gaat men de toekomst tegemoet. Vol
dankbaarheid ook voor den Markies, die altijd bezorgd is "alsoe zij
noch alnu bewijsen ter welvaert, prosperiteyt ende neeringhe van
zijnder voirscreven genaden stadt ende der gemeenten der zelver, die
1328
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commen zal, sonder enigen twijffel, doer die hanteringe van der zelver
draperieen tot prosperiteyt, neerighe ende welvaren, gelijck men tzelve
mach dagelijcx sien ende bemerken aen die goede steden, daer men
onderhoudt die neeringhe van der voirscreven draperien", gelijk 21
October 1534 den gilden nog was voorgehouden.1329
De hooggestemde verwachtingen zakken spoedig als een kaartenhuis
ineen, want reeds in 1536 neemt Gregorio d'Ayala afscheid van Bergen
op Zoom, 1330 doch zorgt, dat een andere drapenier zich in Bergen
vestigt, nl. Mathijse Corneliszone van Haerlem. Met hem gaan de
Markies en de stad een overeenkomst aan van minder weidsche
strekking.1331
"Alsoo mijn genadigen Heer de Mercquis van Bergen, Grave van
Walhayn, ter welvaert, voirderinghe, ende prosperiteyt zijnder gen.
stadt van Berghen bij tusschenspreken van Mess. Gregorio de Ayala
ende ter begeerten vanden wethouderen zijnder voirscreven stadt
diversche communicatiën heeft gehadt met Mathijse Corneliszone
drapenier van Haerlem, om te bringhenen neeringhe ende proffijt inden
voirscreven stede van draperye ende deselve te vervolgene ende te
multiplieeren, gelijck die op die laeste ordinantie op den voet van
Rotterdamme ter eeren Gods begonst is geweest, soo is zijnder Gen. op
huyden XIIIen Octobris anno XVc XXXVII metten voirscreven Mathijs
Corneliszone geaccordeert in der manieren hier nae volgende":
De meest vermeldenswaardige voorwaarden uit dit contract zijn o.a.,
dat deze drapenier minstens tien jaar binnen Bergen zal blijven wonen.
De eerste twee jaren moest hij 50, en de volgende jaren 100 lakens 's
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jaars fabriceeren. Van stadswege wordt hem voor ieder laken 5
stuivers subsidie in uitzicht gesteld.
"Daer en boven zal de voirscreven Mathijs hebben voir een preste
(leening) de somme van acht hondert Karolus guldens eens", waarvan
hij de eerste helft na 5 jaar en de andere helft na 10 jaar moet
teruggeven. Van den Markies krijgt hij als handgeld 100 carolus
guldens.
Het renteloos voorschot verschaffen drie partijen, nl. de Markies 200,
de stad 300 en Gregorio de Ayala eveneens 300 car. gld. Gedurende
een tijdvak van 10 jaar krijgt Mathijs ter vergoeding van huishuur,
huisbrand en accijnzen een bedrag van 24 car. gld. Verder "sal dezelve
Mathijs nyet subject wesen in eenighe ghilde te commen ten waere dat
hem tselve geliefde." De dood zou het contract kunnen verbreken,
indien ten minste de weduwe er geen prijs op stelt, de zaak voort te
zetten en mits het geleende geld wordt teruggegeven.
't Spreekt vanzelf, dat hij door flinke borgen te stellen, het nakomen
van dit contract moest verzekeren. Of dit nijverheidsplan geslaagd is,
blijkt niet. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de belangrijke financieele
offers van den Markies tevergeefs geweest.
Wijnvaart op Bergen op Zoom?
Onder de massagoederen uit het Westen, in de Brabantsche
Scheldesteden verhandeld, zijn zout en wijn spaarzaam vertegenwoordigd. Het schijnt, dat de meeste wijn in ons land geconsumeerd is.
Die wijn komt hoofdzakelijk uit Bordeaux (Gascogne wijn) en La
Rochelle (Poitou-wijn, een mindere kwaliteit, veel in de Nederlanden
gebruikt). Met het verval van Brugge neemt Middelburg in beteekenis
toe en ook diens wijnvaart en wijnhandel. Langzamerhand wordt deze
handel te Middelburg vrij belangrijk, maar in die stad een wel
gefundeerden stapel voor den Westerschen wijn te vestigen,
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mislukt.1332 Wanneer de economische achteruitgang van Bergen op
Zoom den Markies en het stedelijk bestuur verschillende pogingen in
het werk doet stellen, om de welvaart te herstellen, vestigt men in
Bergen ook zijn hoop op de beloften bij het sluiten van den vrede van
Kamerijk in 1529 gedaan, dat de kooplui van La Rochelle voortaan hun
wijnen naar Bergen zouden brengen, waar ze dichter bij Antwerpen
waren. Onderhandelingen worden door den magistraat van Bergen
met dien van La Rochelle aangeknoopt, maar de oorlog breekt
opnieuw uit (1536 begint de derde oorlog tusschen Karel V en Frans I).
Uit La Rochelle komt geen antwoord meer.1333
Eind Juli 1537 wordt door de oorlogvoerenden een voorloopige
wapenstilstand gesloten. Aanstonds zenden de markies en de
magistraat een der schepenen, vergezeld van Helye Courru, koopman
te Antwerpen maar geboortig van La Rochelle, naar diens vaderstad
om te onderhandelen over het zenden van wijn e.a. levensmiddelen
naar Bergen op Zoom. Ondanks de gunstige aanbiedingen die van
Bergsche zijde gedaan worden, bereikt dit gezantschap geen resultaat.
Ook al omdat de Landvoogdes op verzoek van Middelburg, den
Markies verbiedt de onderhandelingen met La Rochelle om den stapel
der wijnen te Bergen op Zoom te vestigen, voort te zetten.
Na den wapenstilstand van Nizza (18 Juni 1538) pogen de Markies en
de Bergsche schepenen contact te krijgen met particuliere kooplieden
te La Rochelle. Hiervan blijkt Middelburg vrij spoedig op de hoogte en
het zendt waarnemers naar La Rochelle om te achterhalen wat Bergen
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van plan is.1334 In La Rochelle maakt men daar geen geheim van en
Middelburg dient hierop een protest in bij de Landvoogdes. Wanneer
zij den Markies dienaangaande laat waarschuwen, geeft deze te
kennen, dat hij na het verbod "nyet gesolliciteert heeft eennege
coopluyden ofte nacie te onttrecken uuyt Middelburch". Indien echter
eenige kooplieden het voornemen koesteren zich in zijn stad te
vestigen, zegt hij niet van plan te zijn deze "buyten te sluyten".
Middelburg acht dit antwoord bezijden de waarheid "want indien
eennige coopluyden uuyt hairselven wilden commen wonen oft
resideeren tot Bergen, soe en was den voirscreven marcquis gheen
noot sijn gedeputeerde te senden tot Rotchelle, gelijc hij gedaen hadde
ende dairomme groote costen te doene".
Bovendien loopt het gerucht, dat de Markies al een persoon gereed
heeft om naar Spanje te zenden bij den keizer, om het contract met La
Rochelle door dezen te doen ratificeeren. Dit wekt in Middelburg
ongerustheid, vooral omdat de Markies reeds vroeger poogde de
Andalusiërs uit die stad weg te willen trekken.1335
Spoedig blijkt, dat de Bergsche burgemeester, mr. Joos van Overstege,
die daarvoor zelf naar La Rochelle was gereisd, met zijn aanbiedingen
bij de particuliere kooplui aldaar succes heeft gehad, want 25 à 26
schepen geladen met zout en wijn, komende uit La Rochelle en op weg
naar Bergen op Zoom, passeeren in November 1538 den mond van de
Oosterschelde. Middelburg vraagt de Koningin-Regentes verlof deze
kostbare vrachten te mogen aanhouden, maar Maria van Hongarije
weigert dit.1336 Eigenmachtig gaan daarop die van Middelburg er toe
over bij Arnemuiden enkele vaartuigen aan te houden, zoogenaamd
omdat deze koopwaar onder hun kraan behoort en dus eerst
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kraangeld moet worden voldaan. Hierop volgt een proces voor den
Geheimen Raad, dat onbeslist blijft. De procureur-generaal geeft
echter te verstaan, op last van den keizer te zullen procedeeren tegen
burgemeesters en schepenen van Bergen op Zoom en hun
afgevaardigde Helye Courru, omdat ze tijdens den wapenstilstand,
buiten den keizer om, onderhandeld hebben met La Rochelle. Naar
aanleiding van dit voornemen richt de magistraat van Bergen een
schrijven aan den keizer met het verzoek wel te willen overwegen:
 dat ze met de gepleegde onderhandelingen geen andere bedoeling hebben gehad, dan handelsvoordeelen te verkrijgen, opdat
hun stad niet zou vervallen;
 dat ze niet wisten, dat hun onderhandelingen tijdens den wapenstilstand verboden waren;
 dat degenen, die het plan opgezet hadden, overleden waren en de
meeste leden der vroedschap niets van de geheele zaak afwisten
en er dus zeker geen slechte bedoelingen mee konden gehad
hebben;
 dat de onderhandelingen geen resultaat hebben opgeleverd.
Daarom smeken ze nederig om kwijtschelding van wat zou kunnen
misdaan zijn door hen en Helye Courru.
Van zijn kant dringt de Markies er bij den keizer op aan zijn stad ter
wille te zijn. Dank zij de verdiensten van zijn "cousin" en het gunstig
advies van Maria van Hongarije valt 's keizers beslissing van 14 Juni
1539 ten gunste van de stad uit. Al wat supplianten en Helye Courru
zouden kunnen misdaan hebben tegen den Keizer, door de
onderhandelingen met La Rochelle achter hem om, wordt vergeven. En
mochten Burgemeesters en Schepenen voor deze zaak nog ingedaagd
worden, dan vernietigde hij al bij voorbaat de dagvaarding. Nóch de
Procureur-Generaal, nóch eenig rechter, wie ook, zou er ooit nog ‘n
vonnis over mogen vellen. Hun allen zou van dit besluit kennis gegeven
worden. En 't gewichtigste van 't besluit is wel, dat de handel van
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supplianten voortaan in niets meer mocht worden belemmerd.1337
Mede 'n reden, waarom prof. Sneller het recht had te concludeeren,
dat "'t niet lukte te Middelburg 'n wel gefundeerden stapel te
vestigen."
Ondanks de voortdurende en gevarieerde zorg van den Markies
bezoekers aan te trekken, blijven de Bergsche jaarmarkten achteruit
gaan. In dien strijd heeft Antonius naar vermogen zijn stad bijgestaan,
ook door kleine middelen. Wanneer de stad in 1538 gevaar loopt "een
leelicke renommee van den cooplieden" te krijgen, wijl de wijn hier
duurder is (door de belasting) dan elders, ziet hij af van bepaalde
inkomsten om zoo den prijs van den wijn te doen dalen.1338 Al zijn
opofferingen bleken op den duur tevergeefs.
De gouverneur van Namen
Vóór in 1536 de derde oorlog uitbreekt tusschen Karel V en Frans I
verraadt aan de Fransche grens het optreden der van der Marcks reeds
wat er broeit. Sedert eenigen tijd had de bewapening der van der
Marcks reeds de aandacht getrokken en verschillende
verrassingspogingen, waar onder een met de bedoeling zich van
Bouillon meester te maken, wettigden de voorzorgsmaatregelen,
welke den officieren in Luxemburg waren opgedragen.1339
Wanneer Maria van Hongarije hem nadere verklaring vraagt inzake zijn
voornemens ten opzichte van Bouillon, belegeren van der Marcks
troepen voor de tweede maal het kasteel bij die plaats. Zij besluit dan
over te gaan tot represailles. Antonius van Bergen zendt om dezelfde
redenen boodschappers uit ter verkenning van de grenzen en de
versterkingen, welke aan een kasteel in de nabijheid van Bouillon
waren aangebracht ten nadeele van Luxemburg en Namen.
1337
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Spoedig wordt het duidelijk, dat de Fransche koning hierin tevens de
hand heeft, vooral wanneer in de grensplaatsen voortdurend spionnen
worden gegrepen, die hun mond voorbij praten. Zoodra in April Karel
aan Frans den oorlog heeft verklaard en deze oprukt naar Piemont,
besluit de Landvoogdes harerzijds een leger te vormen om Frankrijk in
te vallen. Vandaar de opdracht aan Antonius in Luxemburg 300 "lichte
paarden" (cavalerie) en 300 man voetvolk te lichten, 1340 want haar
voornemen is een leger te bewapenen van 30 duizend man voetvolk
en 7 à 8 duizend ruiters, waarvoor een groote geldleening wordt
aangegaan. Als deze legermacht bijeen is, blijkt er geen geld meer over
om ze ook nog in het veld te brengen, zoodat opnieuw een beroep
moet worden gedaan op de bevolking.
De grensgewesten zijn vlot genoeg met hun toestemming voor deze
bede, de andere provincies, met name Brabant, brengen echter allerlei
bezwaren te berde, 1341 doch het dreigend gevaar doet ook hen spoedig
toegeven. "Alzoe onlancx geleden bij den State van den lande der
Keiserlijke Majesteit geconsenteert is, zekere groote somme van
penningen, om daer mede te wederstaene de invasien ende oirloge, die
de Coninck van Vranckrijck, viant des Keizers in persoone, met groote
menichte van volcke, van wapenen begonst heeft ende daegelijcx
doende is opte lande van Henegouwe, Artois etc. ende in meyninge is
ende apparentelijck maect voirder in desen lande van Brabant ende
andere te willen treden, d' oirlogen te continueren ende tgeheel landt
te destrueeren ende in te nemenen, gelijck hij oick alrede diversche
plaetsen ende dorpen verbrant, ingenomen ende bedorven heeft, van
welcke voirscreven somme der stadt en vierscharen van Bergen
voirscreven competeert te betalenen, navolgende de sommacie, die
henluyden van den rentmeester van den quartiere gedaen is de somme
1340
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van 8484 pond 18 scell. Artois" luidt het in een der resolutiën. Het
genoemde bedrag is waarlijk geen geringe last voor een stad als
Bergen op Zoom.1342 Evenals in heel Brabant moesten daarvoor de
belastingen geweldig verhoogd worden.
Zoodra de gelden zijn toegestaan concentreeren de aanvoerders
Nassau en de Roeulx hun troepen te Lens en te Atrecht; Philips de Croy,
hertog van Aerschot, zal Henegouwen beschermen met
reservetroepen, welke de operaties van den opperbevelhebber
Hendrik van Nassau moeten ondersteunen. Aan den kant van
Luxemburg en Namen is het de taak van Antonius van Bergen het
hoofd re bieden aan van der Marck en den gouverneur van
Champagne (de hertog de Guise).
Reeds in Juli probeeren de Franschen aan deze zijde Walcourt te
verrassen, wat echter door de tijdige aankomst der Naamsche troepen
wordt verhinderd. Hun andere pogingen, Damvillers, het kasteel van
Sauscy en de versterking voor Yvoy te nemen, hadden evenmin succes.
de eigenlijke groote aanval van Hendrik van Nassau op St. Quentin en
Péronne loopt echter op een fiasco uit (Sept. 1536).1343
De tijdelijke opschorting der oorlogshandelingen in 1537, leidt pas in
1538 tot den wapenstilstand van Nizza, welke tien jaren zou duren.
Frankrijk doet hierbij den Habsburgers verschillende concessies. Het
biedt zelfs het opstandige Gent in 1539 geen hulp tegen den keizer,
ofschoon dit oproer gemakkelijk de heele Nederlanden had kunnen
aansteken.1344 Integendeel, Frans I staat Karel V zelfs vrijen doortocht
toe door zijn land om dezen opstand zoo spoedig mogelijk te kunnen
neerslaan.1345
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Begeleid door Fransche prinsen arriveert de keizer 20 Januari 1540 te
Kamerijk, waar de hertog van Aerschot, de prins van Oranje, de graven
van Roeulx, Buren, Valkenburg, Epinoy en vele andere heeren hem
verwelkomen.1346 Den volgenden dag zet Karel den voet op
Nederlandsch grondgebied, waar hij te Hasperen wordt opgewacht
door de Regentes Maria van Hongarije, in gezelschap van een deel van
den Nederlandschen adel, w.o. Antonius met zijn gemalin.1347 Het
gezelschap begeeft zich daarna naar Valenciennes, waar fraaie feesten
worden gegeven ter eere van Karel en de Fransche prinsen. Als deze
enkele dagen later vertrokken zijn, ontvangt de keizer de Gentsche
afgevaardigden, doch zij krijgen bij hun audiëntie geen gelegenheid
hun opdracht naar voren te brengen. Hard en koud kondigt hij hun zijn
komst aan en die van de noodige troepen.1348 Wanneer deze laatste 7
Februari de stad binnentrekken, is het er volmaakt rustig, zelf arriveert
Karel den 14en, vergezeld van de gezanten van verschillende vorsten,
enkele bisschoppen en den heelen hoogen adel, onder wie ook de
Bergsche Markies.1349 Zoo maakt deze 27 Febr. de indrukwekkende
zitting mee, waarin de Gentsche magistraat door den procureurgeneraal van den Grooten Raad van Mechelen, in tegenwoordigheid
van den keizer op vele gronden beschuldigd wordt van
majesteitsschennis.
Na de vernedering van Gent zet de keizer zijn rondreis door de
Nederlanden voort. Op 27 October 1540 vertoeft Karel te Bergen op
Zoom bij den Markies.1350

1346
1347
1348
1349
1350

499

Henne, id., p. 27 e.v.
Gachard, Collection des Voyages des souverains des Pays-Bas, t. II. p. 159.
Henne, a.w., VII. p. 35.
Henne, a.w., p. 40.
Gachard, a.w .. t. Il, p. 161.
Jan metten lippen

1943

Steun aan het gasthuis en de zangerskapel
Voor charitatieve en godsdienstig-cultureele doeleinden getroost
Antonius zich eveneens belangrijke geldelijke offers. Zijn vader Jan III
vermaakte bij zijn testament van 11 Aug. 1531 aan het St. Elisabethsgasthuis een huis ofwel de gelijke waarde daarvan, voor de stichting
van drie bedden voor arme zieken.1351 Indien ze bezet zijn zullen de
arme zieken iederen dag 1 gelte Rijnwijn of daarmee gelijkstaanden
wijn krijgen. Zijn er geen arme zieken, dan dienen gasthuismeesters
het bedrag op te sparen en dit den armen ten goede laten komen aan
wijn, gedurende de dagen, dat de bedden wel in gebruik zijn.
Bovendien schonk hij bij dezelfde gelegenheid het gasthuis een bedrag
groot 500 ducaten, deel eener Spaansche lijfrente, om hiermede de
gebouwen der instelling uit te breiden.
Het duurde nog even, zooals we aanstonds zullen zien, voor dit legaat
tot zijn recht kon komen. De schuld hiervan ligt voor een deel bij de
executeurs van zijn testament. Zij dienen nl. bij den KardinaalPenitentiaris een request in over deze uiterste wilsbeschikking, in het
bijzonder over het legaat van 1200 gouden caroli guldens aan het St.
Elizabethgasthuis, voor het in gereedheid brengen en in stand houden
van drie bedden voor arme zieken, die bovendien dagelijks een gelte
wijn zouden krijgen.
In dit request wijzen ze erop, dat het van groot belang is voor genoemd gasthuis, dat eenige verandering worde aangebracht in de uitvoering van dit testament. Zij verzoeken daarom, bedoeld legaat te
mogen besteden tot herstel en opbouw van de inrichting, welke men
het pesthuis noemt, bestemd om behoeftige lijders aan pest,
dysenterie, heete koortsen en andere besmettelijke ziekten op te
nemen, alsmede voor andere werken, die voornoemd gasthuis dienstig
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kunnen zijn. Gemachtigd door den Paus, staat de kardinaal inderdaad
dit verzoek toe (31 Mrt 1534) en geeft verlof het testament, voor
zoover het dit alles betreft en zoover noodig te wijzigen, terwijl
overigens voornoemde wilsbeschikking, alsmede alle Apostolische
wetten en verordeningen haar volle kracht zullen behouden en
eveneens alle statuten en verordeningen van voornoemd gasthuis.
Indien het consent van den kardinaal, zooals gewoonte pleegt te zijn,
het verzoek der heeren executeurs herhaalt, is dit laatste niet heel
eerlijk geweest. Want Jan III had immers in zijn testament een
afzonderlijk legaat uitgetrokken voor de uitbreiding der gebouwen,
waarover in het verzoek niet wordt gerept. Blijkbaar heeft men die
mooie inkomsten voor de erfgenamen willen redden.
Het stuk uit Rome dateert van 31 Maart 1534. De inhoud van de bulle
wordt 12 Sept. daaraan volgend uitgevoerd en openbaar gemaakt door
Antonius de Heffene, prior van het klooster der H. Maagd Maria van
Hanswijc bij Mechelen, pauselijk gemachtigde voor dit soort kerkelijke
aangelegenheden, in tegenwoordigheid van speciale getuigen en bij
acte voor notaris H. Fraeye verleden.
Wat de practische uitvoering van het testament dan nog in den weg
staat, blijft een vraag. In ieder geval gebeurt het niet. Maar Antonius
lost ook deze kwestie op.
Moeten we de klacht gelooven, die Kathelijn Tsgrooten, de moeder
van St. Elizabeth, in 1538 richt aan den Markies, dan was de financieele
toestand van het klooster vrij bedroevend. Zij schrijft nl.:
 van de bepaling in den fundatiebrief, dat de H. Geestmeesters de
verpleegkosten der arme pestlijders zullen betalen, komt in de
practijk niets terecht. Steeds staan de zusters groote verschotten
ten achter;
 gedurende den vorigen winter en den afgeloopen zomer zijn er
veel zieken geweest. Vier maanden aan één stuk was er één vat
bier per dag noodig voor de patiënten, waarvoor ze op het
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moment, dat ze schrijft, bij den brouwer nog in het krijt staat voor
meer dan 200 Rijnsguldens;
 het gasthuis en zijn rector dreigen aan een keizerlijke belastingheffing te worden onderworpen, waarom ze de voorspraak vraagt
van den Markies om die af te weren, wijl anders het gasthuis "met
twee roeden geslagen" zal worden, nl. de gewone belasting (scat
en loot) en een heffing op de aalmoezen.
Ten slotte wijst ze erop, dat van hetgeen zij had kunnen redden, nl. de
gift van het land van Standaardbuiten door juffrouw Knappers niets is
terecht gekomen (een stil verwijt aan den markies).
Zij smeekt daarom den Heer in haar financieelen nood te voorzien. 't
Pesthuis ligt dagelijks vol met zieken en er wordt niet gevraagd of de
zusters wel te eten of te drinken hebben. Reeds wendde ze zich tot
den burgemeester Cornelis van Stapele, die toen antwoordde, dat ze
het gasthuis maar moet laten schieten. Inderdaad zal het zoover
komen, als de Heer niet helpt. De zusters leven in groote armoede en
hebben gebrek aan kleeding, eten, drinken en kruiden. Haar belooning
is stank en vuiligheid. Reeds drinken de zusters alleen maar het slechte
“klein bier", met als gevolg dat in den afgeloopen zomer acht zusters
stierven.
Moeder vraagt op korten termijn voorziening in dezen noodtoestand,
anders zal ze het gasthuis sluiten en geen pestlijders meer opnemen.
"Wij offeren ons tot de laatste zuster op", zoo besluit het schrijven, "we
zijn als slavinnen en verstootenen, nacht en dag bezig met de zieken, 't
is onmogelijk te vasten en water te drinken en tegelijk nacht en dag te
waken en te werken en toch wordt dit van ons gevraagd."
Die brief mist de noodige uitwerking niet. Eerst volgt 27 Augustus 1538
een bevel van den Markies aan zijn rentmeester, het gasthuis ten
spoedigste de noodige financiën te verstrekken, desnoods in
mindering van het legaat, dat nog steeds niet uitbetaald is. Dit laatste
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verzuim eischt eveneens afdoening. Daarmee wordt het volgende jaar
ernst gemaakt.
Op 17 Juni 1539 krijgen de stadhouder van den markies mr. Judocus
Bets en de rentmeester Philips Boulijn opdracht om in naam van den
markies door schepenen van Bergen het eigendomsrecht van twee
huizen, schuren, land en grond, een oppervlakte van 5 gemeten 176
roeden, achter het gasthuis van St. Elizabeth, aan genoemd gasthuis in
eigendom over te dragen. Op deze gronden en huizen rust wel een
hypotheekrente van 21 Rijnsguldens en 15 stuivers, doch deze moet
gedeeltelijk worden afgedaan en de overblijvende hypotheekrente van
11 Rijnsguldens en 15 stuivers worden gezet op andere domeinen,
zoodat het gasthuis dit eigendom onbezwaard in bezit krijgt. Om het
gasthuis ook het vruchtgenot te geven van het geheele legaat van
wijlen Jan III, moet tevens aan het gasthuis een jaarlijksche erfrente
van 68 Rijnsgulden, 1 stuiver en een halve blanke worden uitgekeerd.
Wanneer deze financieele regeling geheel in kannen en kruiken is, stelt
de Markies een daad, die van groote beteekenis is voor de toekomst.
In de vergadering van den Domeinraad van 7 Sept. 1540 beveelt hij,
dat aangezien (let wel) het grootste deel der goederen van het
gasthuis van St. Elizabeth van hem afkomstig is, de rentmeester van
het gasthuis voortaan rekening en verantwoording zal afieggen in
tegenwoordigheid van den rector, de moeder, de gasthuismeesters en
(d.i. iets nieuws) twee of drie leden van den Domeinraad. Tevens zal
men daarbij ontbieden de burgemeesters van de stad, die de rekening
eveneens mede mogen afhooren. Maar of zij zouden verschijnen of
niet, hun afwezigheid zal geen beletsel vormen voor het goedkeuren
van de rekening. Ten overvloede is dit besluit op denzelfden dag ook
nog in een iets uitvoeriger ordonnantie vastgelegd, waarin de woorden
waar het op aan komt, als het "mede mogen afhooren" en het recht
van goedkeuring, ook zonder de burgemeesters, uitdrukkelijk nog
scherper worden herhaald. Hij bedoelde daarmee niets anders dan de
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zeggingsmacht van het stedelijk bestuur op het gasthuis voor altijd tot
vrij geringen omvang terug te brengen.
***
Op godsdienstig-cultureel gebied moet Antonius eveneens financieel
bijspringen: met name in de kosten der zangerskapel van het O.L.
Vrouwegilde.
Een belangrijke bron van inkomsten van dit gilde levert de verhuur van
kramen tijdens de jaarmarkten, de Donderdagsche weekmarkt en de
broodkramen iederen dag en het recht tot het zetten der vischbanken.
Oorspronkelijk zijn dit heerlijke rechten, die Jan metten Lippen in 1474
afstond ten behoeve van het Mariagilde om de zangers te kunnen
betalen. Wanneer na 1530 de weekmarkt ten onder gaat, het bezoek
aan de jaarmarkten afneemt en na 1540 vrij ongeregeld worden
bezocht, gaat daarmee onherroepelijk samen een vermindering van
inkomsten aan kraamgelden, wat het Mariagilde in groote zorgen zou
hebben gebracht, indien dit ten minste de musicale opluistering van
den eeredienst op hetzelfde peil wenschte te handhaven. Niemand,
zeker de Markies niet, wil deze zangerskapel missen of inkrimpen,
daarom aarzelt hij niet belangrijke bedragen te storten teniende
nadeelige saldi op te heffen.1352
Omdat ze de verplichting op zich hebben genomen deze devotie met
den noodigen luister te blijven onderhouden en de steeds dalende
inkomsten van het Lieve Vrouwegilde de Markies en zijn gemalin
verontrusten, wijzen ze hun opvolger de noodige fondsen aan om toch
zeker het aantal zangers en choralen op het vereischte peil te houden.
De eeredienst in het algemeen gaat hun trouwens ter harte. Blijkbaar
is Jacqueline de Croy erfgename geworden van den kardinaal Croy, die
indertijd dank zij zijn oom Chièvres met een der rijkste bisschopszetels
van Spanje was begiftigd. Dit geld bestemt het echtpaar om jaarlijks op
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Quatertemper Woensdag voor Kerstmis in de collegiale kerk van
Bergen op Zoom een plechtige Mariamis te doen zingen, met dezelfde
ceremoniën als te Leuven (?) gebruikelijk zijn. Daarnaast stellen ze
voor de parochiekerk van Waver gelden beschikbaar, opdat hier
dagelijks op de vastgestelde uren de zeven kerkelijke getijden kunnen
gezongen worden. Bovendien is er een legaat dat dezelfde kerk in de
gelegenheid stelt iederen dag om zeven of acht uur een mis te doen
zingen ter eere van verschillende heiligen en wel 's Maandags van den
H. Antonius, Dinsdags van de H. Anna, 's Woensdags van de H.
Catharina, Donderdags van het H. Sacrament, Vrijdags van het H. Kruis
en 's Zaterdags van O.L.Vrouw. Op den laatsten dag zou hiervoor het
officie van Maria Boodschap genomen worden, terwijl des Zondags om
tien uur de plechtige gezongen hoogmis aan het hoogaltaar zou
worden opgedragen. De benoeming van de(n) geestelijke(n), die met
deze zaak zou(den) worden belast, komt na hun overlijden aan den
graaf en de gravin van Walhain. Tevens zou in dezelfde kerk dagelijks
een requiemmis moeten gelezen worden voor de zielerust van
genoemden kardinaal.
Voor de lafenis van hun eigen zielen is er een legaat, dat in staat stelt
dagelijks een mis der overledenen te lezen in de eigen kapel in de kerk
van Bergen op Zoom.1353
Dood en begrafenis
Plotseling, want "seer subyt ende deerlyck" overlijdt op vrij jeugdigen
leeftijd Antonius den 27en Juni 1541.1354 Aanstonds na zijn afsterven
worden kennisgevingen gezonden aan de Koningin-Regentes, de
Heeren en Vrouwen van den bloede, de prelaten en kloosters, om hen
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van dit verscheiden op de hoogte te stellen en in de kloostermiddens
te doen bidden voor zijn ziel.
Na ontvangst van dit schrijven begeven zich de broers van de
markiezin: de hertog van Aerschot, de bisschop-hertog van Kamerijk en
de bisschop van Doornik met de abten van Afflighem, de prinses van
Chimay naar Bergen om de weduwe en haar kinderen te troosten. De
oudste dochter komt onmiddellijk over van het hof van koningin Maria
en de tweede onderbreekt haar verblijf te Leuven.
Den 12en Juli daags voor de uitvaart, is een groot gezelschap van de
voornaamste Brabantsche grooten in Bergen bijeen. Naast de
genoemde heeren zijn daar de bisschop van Luik tevens hertog van
Bouillon, den coadjutor van den bisschop van Doornik, de abten van
Villers, St. Bernards aan de Schelde, Tongerloo, Park en Cantimpré,
allen met gevolg. Verder de heeren van Buren en van Beveren, de
jonge graaf van Arenberg, de heeren van Beersel, van Yssche, de grootbaljuw van Brabant, Thierry van Brandenburg, baljuw van Namen,
Godfried Deue, ook gezegd Walzin en tallooze andere edelen en hooge
ambtenaren. Zij wonen allen het dooden-officie bij, dat dien dag in de
Groote Kerk wordt gezongen, zonder dat men evenwel de gebruikelijke
processie houdt.
Op den dag der uitvaart droegen de genoemde abten vóór den
uitvaartdienst twee pontificale missen op, een ter eere van O.L.Vrouw
en de ander van den H.Geest. De requiemmis celebreerde de bisschop
van Kamerijk, waarbij de abten van St. Bernards en Park respectievelijk
de functie vervulden van diaken en sub-diaken. Na het Evangelie hield
mr. Adriaen van Arendonck, pastoor en kanunnik van Bergen, de
lijkrede, waarbij hij de goedheid prees van den edelman, die zoo
waardig het bestuur gevoerd had.
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Edel en rijk was de lijkstatie, waarmee het stoffelijk overschot werd ten
grave geleid. De heraut Toison d'Or was niet voor niets de
ceremoniemeester.1355
De Weezen
Onmiddellijk na het verscheiden van haar gemaal richt Jacqueline de
Croy, die door haar leed haar eigen kracht nog niet kent, een brief aan
de Landvoogdes, waarin ze deze vraagt voor de weezen een moeder te
willen zijn. Tevens doet ze het verzoek, dat haar oudste zoon Jan zijn
vader mag opvolgen als gouverneur van Namen en bevelhebber van
Vilvoorden. Ze schrijft:
"Madame, puisqu'il a pleu au Créateur de priver mes enffans d'ung si
grand bien et de leur envoyer telle perte que de prendre à sa part leur
bon père, je vous supplie en toute humilité qu'il vous plaise d'en estre
la mère et d'avoir pour recommandé mon filz Jehan, affin qu'il puist
succéder a son père es gouverneur de Namur et de Vilvoorde ... "1356
De kinderen, waarvoor zij Maria's bescherming inroept, zijn:
1. Maria, de oudste dochter, die 25 Oct. 1538 te Brussel is overleden
en in Bergen op Zoom ter aarde besteld, 1357
2. Anna. Vermoedelijk is het dit dochtertje, waarvoor 11 Nov. 1525
Burgemeesters en schepenen beraadslagen "om te ordinerenen den
kerckganck ende kerstendom van mijns Heeren van Walheyn kinde,
in wat manieren ende solempniteiten men tselve ter kercken
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gebracht soude hebben".1358 Zij huwt 23 Dec. 1543 te Brussel met
Robert, graaf van der Marck en Arenberg; na zijn dood, 4 Oct. 1544,
wordt zij in 1545 ten huwelijk genomen door Hendrik van Montfoort, heer van Abbenbroek. Na diens overlijden vestigt zij zich te
Bergen op Zoom in het Cleyn Hoff nabij de Minderbroeders, waar zij
overlijdt 15 Juni 15631359
3. Jan, de opvolger.
4. Robert is geboren in Sept. 1529: "Opten XVIIen dach der selver
maent genoot zijnde op ter siadthuys alhier mijn heer de bisschop
van Camerijck (Robert de Croy), mijn heer van Beveren, mijn heer
van Wailhayn ende mijn heer van Zevenbergen, ten tijde dat tkint
van mijn heer van Wailhayn kersten gedaen werdt, henluiden
geschoncken een maeltijt ... "1360 waarvoor een bode het wildbraad
in Zundert en Rijsbergen kocht.1361 Bij testament van zijn ouders
wordt hem als zijn erfdeel, aangewezen het graafschap Walhain en
de heerlijkheden Velpe en Dormale. De laatste heerlijkheden (het
betreft hier slechts gedeelten) zouden aan hem komen na het
overlijden van bisschop Cornelis van Bergen. Aangezien hij een
bisschopszetel verkreeg, komt Walhain aan Lodewijk.
Reeds is Robert protonotarius als hij zich 23 Juli 1539 te Leuven als
student laat inschrijven, de onkosten "pour la prinse en possession
de la prébende de Saint Lambert" worden 16 Jan. 1541 betaald en
22 Febr. 1542 neemt de heer van Ransbeke namens Robert bezit
van de proosdij van St. Pieter te Cassel. Aangewezen door den
keizer als coadjutor van den bisschop van Luik ontvangt hij 20 Juli
1550 in de kerk van Bergen op Zoom "zijn eerste ordene van

1358
1359
1360
1361
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priesterschap", zoodat de keuze door het kapittel 25 Aug. kon
volgen; 12 Nov. daaraan volgend wordt hij bisschop gewijd.
In Dec. 1561 vraagt het kapittel belangstellend naar zijn gezondheid,
maar ondanks alle geruststellende verklaringen neemt zijn ziekte
steeds toe. In een brief van 27 Maart 1562 schrijft zijn broer de
markies, die persoonlijk te Luik de belangen van den bisschop
behartigde: "sa maladie était survenue la première fois au chateau
de Huy et derechieff certains mais après qu'elle en avoist esté guerri,
a Hoochstrate, ou sa Grace estoit allée a la prière du comte."
Robert stemt 1 Mei 1562 toe in de aanstelling van den coadjutor
Gerard van Groesbeeck, maar het kapittel blijft aandringen op
volledig ontslag. Op het einde van Aug. 1563 verblijft hij op het
kasteel van Stockem en 5 Mei 1564 neemt de markies namens hem
afscheid van het kapittel. Hij sterft te Bergen op Zoom 27 Januari
1565 des morgens om 5 uur.1362
5. Lodewijk, geb. te Brussel en in de St. Goedele aldaar gedoopt, 5 Aug.
1535. Hij krijgt de heerlijkheden Merxem, Schooten en 'sGravenwesel en Vorsselare en Réthi.1363 Hij is 20 November 1562
overleden.1364
6. Mencia. Zij huwt 26 Aug. 1558 Jan, baron van Merode en Petershem,
heer van Perwez, Westerloo en Leefdale etc., 1365 uit welk huwelijk
één kind is geboren, Margaretha, gedoopt in Augustus 1560, die
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Zie over hem: C. Tihon, La principauté et Ie diocèse de Liège sous Robert de
Berghes 1557-1564. Luik-Paris, 1923.
P. J. Godschalckx, Geschiedenis van Schooten. Merxem en St. Job in 't Goor I. p.
508.
Het jaartal, zooals het bij de opgraving in 1705 op zijn doodkist door Coppens
werd gelezen, kan niet juist zijn (Tax. V. p. 138).
P.D.Kuyl, Gheel vermaerd door den eerdienst der heiligeDimphna. Antw. 1863,
p. 171 en 304 heeft de acte van huwelijksvoor waarden van genoemden
datum.
Jan metten lippen

1943

later zal opvolgen in het Markiezaat. Mencia sterft in September
1561.1366
Jacqueline de Croy
Voor haar oudsten zoon Jan voert de weduwe Jacqueline de Croy het
bestuur over het Markiezaat. In haar beleid toont zij - zij het dan op
beperkt terrein - dezelfde eigenschappen als haar oom Chièvres: ze
kan onverzettelijk volhouden om haar zin door te drijven, ze is
heerschzuchtig en trotsch. Wanneer het drossaardambt in Bergen
vacant komt, benoemt zij hiertoe in April 1542 haar aangetrouwden
"broer", den bastaard Cornelis van Bergen, heer van Ransbeke,
ongetwijfeld met de bedoeling den invloed van haar huis te
versterken.1367
Dc nieuwbenoemde verschijnt op 27 April 1542 met den stadhouder
en enkele leden van den Domeinraad voor schepenen, legt zijn
lastbrief over en verzoekt den Binnenraad hem den eed af te nemen.
Na zich een oogenblik afzonderlijk te hebben beraden, brengt dit
college ernstige bezwaren te berde tegen deze benoeming. De heeren
beroepen zich op het privilege, dat Jan I van Glymes op 3 April 1419 de
stad gaf, waarbij deze voor al zijn opvolgers plechtig beloofde geen
andere personen tot drossaard of schout aan te stellen dan "goede,
notabele ende wettige mannen binnen Brabant geboren", terwijl de
nieuw benoemde de wettige geboorte mist. Heer Cornelis antwoordt
daarop, dat ook hij er aanspraak op maakt, een goed notabel en wettig
man te zijn, dat echter in het oude charter heelemaal niet gezegd
wordt, dat de benoemde van "wettigen bedde moet zijn geboren" en
1366
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dat indien dit oude voorrecht naderen uitleg behoeft, deze staat aan
de opvolgers van dengene die het voorrecht gaf, in casu de Markiezin
en haar Domeinraad, tenzij de Landsheer en diens Raad anders beslist.
Naderen uitleg van de zijde van de Markiezin acht hij onnoodig,
aangezien uit haar benoeming blijkt, hoe zij daarover denkt. Zoo de
stad toch tegen zijn benoeming wil opkomen, dan verzoekt hij,
aangezien over enkele dagen de groote ommegang van het H. Kruis
moet uittrekken, toch toelating om deze plechtigheid meer luister bij
te zetten. Zijnerzijds is hij bereid de stad brieven van praejuditie
(wederzijds behoud van alle rechten) te geven, indien de stad ten
minste harerzijds genegen is hetzelfde te doen.
Burgemeesters en Schepenen blijven echter op hun standpunt staan,
meenen zelfs geen beslissing te kunnen nemen. Immers, het privilege
van 1419 is verleend aan de heele gemeente, zoodat het noodzakelijk
is den Buitenraad over deze kwestie te hooren.
Wat het meegaan in de processie betreft geven ze echter te kennen,
dat alleen autoriteiten die beëedigd zijn aan den ommegang mogen
deelnemen. Zou heer Cornelis daar toch bij verschijnen, dan moet er
op gerekend worden, dat zij zich afzijdig zullen houden. In verband
hiermee verzoekt de stadhouder aan schepenen, zoo spoedig mogelijk
den Buitenraad bijeen te roepen, teniende moeilijkheden te vermijden,
welke kunnen voortspruiten uit het feit, dat de schepenbank niet
deelneemt aan de processie. Tevens verzekert hij den heeren, dat
Cornelis en de Domeinraad in ieder geval in den ommegang zullen
meegaan.
Tegen drie uur in den namiddag roept de burgemeester van buiten, Jan
van Akeren, dan den Oud-Raad en de raadslieden van de zeven natiën
bijeen. In deze zitting doet hij mededeeling van hetgeen er aan de
hand is, leest het privilege voor waarop de Binnenraad zich beroept en
vraagt hun raad en advies, hoe in dezen verder te handelen. De twee
leden verwijderen zich daarop om ruggespraak te houden.
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Nog denzelfden dag opnieuw in vergadering bijeen, geven OudRaad en
raadslieden als hun meening te kennen: dat Burgemeesters en
schepenen krachtens de privileges, welke zij gezworen hebben na te
komen, heer Cornelis, bastaard van Bergen, niet tot het drossaardambt
mogen toelaten en het niet aan de Markiezin staat het privilege,
waarop ze zich beroepen te verklaren, wijl zulks slechts kan geschieden
op de bekende wijze, waarom ze schepenen verlof geven recht te
zoeken.
Tevens dringen de raadslieden er bij Cornelis op aan af te zien van zijn
voornemen, deel te nemen aan de processie of iets te doen wat op
vervulling van het drossaardambt lijkt, zoolang hij den eed tegenover
schepenen nog niet heeft afgelegd. Gaat hij mee, dan zal de stad dit als
een beleediging beschouwen, in welk geval de burgemeester voor een
notaris en twee getuigen "zal protesteren dat tzelve is contrarie den
voirscreven previlegien, teghen heuren wille ende danck ende dat
tzelve der stadt noch heuren previlegien nyet en zal prejudiceren."1368
Ook besluit de Breede Raad al degenen, die in dienst van de stad zijn
en als zoodanig jaarlijks een tabbaard krijgen te verbieden aan de
processie deel te nemen, indien heer Cornelis mee gaat.
Het bezwaar dat Cornelis van onwettige geboorte is, meent de
Markiezin spoedig te kunnen ondervangen. Zij doet den burgemeester
de brieven van legitimatie toekomen, waarvoor naar haar meening alle
bezwaren van de heeren zullen wijken. Derhalve is een week na de
vorige vergadering de Breede Raad weer in vollen getale bijeen (4 Mei),
doch dit college gaat geen duimbreed van zijn standpunt. De Breede
Raad besluit de Markiezin te antwoorden, dat Burgemeesters en
Schepenen bij het aanvaarden van hun ambt onder eed hebben
beloofd de voorrechten en costumen hunner stad standvastig te
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onderhouden en te doen naleven, waaronder ook het privilege hoort
van 1419.
Nogmaals brengt men dan de eischen naar voren, waaraan volgens dit
charter een drossaard of schout moet voldoen en constateert
vervolgens (zonder daar heer Cornelis persoonlijk onaangenaam mee
te willen zijn, zeggen ze erbij) dat de benoemde van onwettige
geboorte is. Zij achten het eedbreuk tegenover alle Heeren van Bergen
en niet het minst tegenover Markies Antonius, die het laatst nog deze
privilegiën bezwoer, indien ze hem toelaten. Brieven van legitimatie
kunnen daar niets aan veranderen, want in werkelijkheid kan niemand
zoo worden geëcht, dat hij dergelijke hooge ambten mag bekleeden.
Toen de Landsheer de wettiging verstrekte, heeft deze wel geen
oogenblik gemeend, daardoor de mogelijkheid te scheppen den
betrokken persoon tot zoo'n hooge functie te zien uitverkoren. De
heeren spreken de hoop uit, dat hun privilegiën zullen worden
gehandhaafd en ten minste den weg van recht voor hen zal blijven
openstaan. Indien de Markiezin met het eerste antwoord geen
genoegen kan nemen, dan zou, voor eenig verder optreden, echter
overgegaan kunnen worden tot het bijeenroepen der natiën (gilden).
Den anderen dag (5 Mei) bij de Markiezin en den Domeinraad
ontboden, geven Burgemeesters en Schepenen haar de brieven van
legitimatie terug en overhandigen tegelijk hun schriftelijk antwoord.
Wanneer dit in het Fransch nader is verklaard, vraagt de hooge
Vrouwe wie dien brief geteekend heeft, waarop de burgemeester
antwoordt, dat de griffier het stuk in hun aller naam van zijn
handteekening heeft voorzien. Zij laat hen daarop vertrekken met het
bevel, de heele Breede Raad op te roepen en 's middags tusschen 3 en
4 uur gezamenlijk "int Groot Hoff" te verschijnen.
Tijdens deze bijeenkomst zet de stadhouder nog eens uiteen, wat de
Markiezin wenscht. Hij betoogt dat de Markiezin toch wel aanspraak
mag maken op eenige tegemoetkoming, gezien het vele wat zij voor de
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stad deed, terwijl ze nog pas een belangrijke kwijtschelding en
verlaging van de bede verkreeg en vraagt ten slotte of zij werkelijk
vasthouden aan hun meening.
Hierop neemt de Markiezin het woord en verhaalt, wat ze heeft
moeten doen om de kwijtschelding van de bede te verkrijgen en
verzoekt vervolgens hoofdelijke stemming over het geval, opdat "elcke
opinie genoteert zoude moeghen worden, omme te weten wie de
onwillige waren"1369, die zich wagen tegen een besluit van den keizer te
verzetten.
De bijeenkomst gaat daarop uiteen om overleg te plegen. Hun besluit
geeft burgemeester Jan van Akeren weer met de woorden, dat zij niet
van plan zijn hoofdelijk te stemmen, doch wel hoofdelijk hun meening
willen zeggen, mits dit geschiedt ter plaatse waar zulks gebruikelijk is
en slechts ten antwoord op een vraag van dengene tot wiens
bevoegdheid het behoort deze vraag te mogen stellen.
Op verzoek van den stadhouder geeft hij na nieuw beraad te kennen,
dat het schriftelijk antwoord was "heur antwoorde die zij tsamen
gesloten hadden, maar nyet huer uuyterste antwoorde."1370 Voor een
dergelijk besluit, zoowel als voor het inroepen eener rechterlijke
beslissing, is immers de toestemming noodig van de natiën.
Met dit antwoord toont de Markiezin zich allesbehalve tevreden. Zij
zegt zich te zullen beklagen bij de Koningin-Regentes en "de gratie
ende quytsceldinge, die zij alreede bij heur hadde openbaerlijc voor die
gemeynte in stucken scheuren oft verbranden" zullen, om de gemeente
te laten executeeren. Zoodra overal beslag op hun goed gelegd werd
zou het volk ondervinden, wie het bedrogen heeft.1371
1369
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Na dezen uitval is de bijeenkomst gescheiden.
De schout doet daarop in den Breeden Raad een voorstel om partijen
tot elkaar te brengen. Feitelijk op een aanwijzing van de Markiezin, die
dit niet wil weten. Als de burgemeesters naar haar toe willen gaan en
verklaren, dat de clausule in het slot van hun schriftelijk antwoord,
waarbij de Breede Raad zegt in ieder geval den weg van recht open te
willen zien gelaten, niets anders bedoelt, dan dat ze redelijkheid willen
betrachten, "nyet met eenighen rigeure oft onbehoorlijcke oft
rigoureuse weghen, maer in alder eerlijcker ende minlijcker weghen",
dan bestond de mogelijkheid tot een oplossing te komen.1372 Want de
Markiezin wil bemiddeling, haar voorstel zal zijn genoegen te willen
nemen met een commissie, waarvoor de Markiezin en de stad elk twee
heeren van den Raad van Brabant aanwijzen. Bij hen zullen ze dan
ieder schriftelijk hun belangen voorbrengen. Onder leiding van den
Kanselier zal dan de uitspraak volgen. Zou het dezen niet gelukken, een
bevredigende oplossing te vinden, dan kon nog altijd een rechtszaak
aanhangig worden gemaakt.
Den anderen dag (8 Mei) ontbiedt de Markiezin weer den geheelen
Breeden Raad op het "Groot Hoff", waar haar broer, de hertog van
Aerschot, den leden verzoekt den heer van Ransbeke voorloopig als
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"Aisoe in de jare van XXXIX bij den drie Staten des landts van Brabant
geconsenteert is geweest een bede van twaelve hondert duysent karolus
guldens tot behoef van onse genadigen Heer de Keiserl. Majesteit te betaelen
in ses jaeren ende 12 termijnen .... bedragende der stadt portie jaerlicx in de
voerscr. bede voer die beyde termijnen 3741 kar. gld. 19 stuvers .... hebben
duer menichfuldieghe solicitatien ende principaelijcke duer assistentie van
onsen Gen. Vrouwe de mercquyse van Berghen, die welcke groete
neersticheyt daer inne gedaen heeft, vercreghen gratie ende quytschellinghe
van huerder geheelder portie ende termijn voerscreven, midts te betalenne
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wech."
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Drossaard toe te laten.1373 De Markiezin zal de stad dan brieven van
praejuditie (wederzijdsch behoud van alle rechten) verleenen, tenzij
men het voorstel aanvaardt van een uitspraak door de Heeren van den
Raad van Brabant. De Markiezin voelt daar het meeste voor. Aangezien
zij op het punt staat te vertrekken, verzoekt zij, hun antwoord naar
Veere te zenden.
Dc Breede Raad vraagt den schout daarop verlof de zes goede mannen
van ieder ambacht te mogen oproepen. Bij afwezigheid van de
Genadige Vrouwe durft deze na overleg met den stadhouder de
verantwoordelijkheid daarvoor echter niet aan. Hij raadt aan een bode
naar Veere te zenden. Burgemeester Jan van Akeren reist hierop naar
Veere om te verklaren: dat het in deze omstandigheid niet mogelijk is
zich nader te verklaren. Het beslissende antwoord wordt echter op
verzoek van Cornelis van Bergen door of namens Karel V gegeven. Na
er op gewezen te hebben (18 Mei), dat van de afwijzing der keizerlijke
legitimatiebrieven "groote opspraecke ende murmuratie gecomen es
onder den ingesetenen der selver stede ende oick (bij de) vreemde
coopluyden, alsoo den ommeganck van Berghen aanstaande was, ende
die processie moeste blijven zonder drossaert", keurt hij de houding af
van den Breeden Raad, die de heele gemeente wil bijeenroepen voor
het nemen van een besluit, waarvoor dus wel elf- à twaalfhonderd
personen zouden moeten verschijnen.1374 Met recht achten Markiezin
en haar Raad zulks allesbehalve geraden "bijsondere alzoot nu es int
principael van de Paeschmarct ende dat daer zoude moegen comen
eenighe beruerte of commotie'', waarom zij voor deze volksstemming
geen verlof had willen geven.
Dientengevolge was er nog geen Drossaard, wat een bron is voor
allerlei misstanden, want verschillende overtredingen binnen de stad
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blijven ongestraft. Bovendien noemt dit stuk het optreden van het
stedelijk bestuur een aanfluiting der keizerlijke bevoegdheid en van die
der Markiezin. Daarom beveelt Karel zijn "deurwaarder, sargant van
wapenen" de leden van den Breeden Raad van Bergen op Zoom op
zware straf te bevelen, terstond en zonder uitstel Cornelis van Bergen
te beëedigen als drossaard en hem volledig zonder hindernis deze
functie te laten uitoefenen. Dit besluit is 25 Mei ter kennis gebracht
van de Breeden Raad, waarop Cornelis reeds den 26en Mei zijn eed als
Drossaard is afgenomen. Wel wordt schepenen toegestaan hiertegen
te procedeeren (en ze laten dat niet na1375) en krijgt de Raad van
Brabant opdracht, partijen gehoord, kort recht te doen, waarvoor ze 5
Juli 1542 voor den Raad moeten verschijnen. Zonder resultaat
klaarblijkelijk, want Cornelis is drossaard gebleven.
***
Nauwelijks heeft de Markiezin in deze kwestie haar zin doorgedreven
of ze komt met een ander verzoek.1376 Zij overlegt den Breeden Raad
een extract uit het testament, dat Antonius en zij in 1538 lieten
opmaken, waarbij alle leengoederen aan den langstlevende worden
vermaakt. Alleen wanneer zij zou hertrouwen, kreeg ze slechts het
weduwgoed, dat haar bij de huwelijksvoorwaarden was toegezegd en
zouden enkele met name genoemde familieleden de voogdij voor den
minderjarigen Markies voeren. Op dien grond verzoekt de Markiezin
gehuldigd te worden en den eed te mogen afleggen als Vrouwe van
Bergen op Zoom. Burgemeesters en Schepenen brengen dit verzoek in
den Breeden Raad, die hiervoor 13 Juni 1542 bijeenkomt.
In dit midden huldigt men de meening, dat het stedelijk bestuur na het
overlijden van den Markies, diens gemalin automatisch als "heur goede
1375
1376
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en genadige Vrouwe" heeft erkend, haar als zoodanig allen eerbied
bewezen en onderdanigheid betoond heeft, wat het van plan is te
blijven doen, zonder het testament te na te komen. Wat echter het
verzoek om huldiging betreft, hierover zegt de Breede Raad zich te
"vinden in perplexiteyt", want volgens het Landrecht van Brabant en de
gewoonte, is het eigendom van het Markgraafschap door het
overlijden van den Markies overgegaan op diens oudsten zoon. Zij
koesteren de vrees, dat de opvolger hen later een dergelijke huldiging
ten kwade zal duiden en vragen daarom een verklaring van den
minderjarigen opvolger en diens voogden, dat een dergelijke huldiging
hun later niet als ontrouw zal verweten worden.
Over deze houding was de Markiezin allesbehalve ingenomen.
In haar antwoord, dat 27 Juni wordt behandeld, wijst ze het onuitgesproken verwijt af, de rechten van haar zoon te willen verkorten,
want het is haar alleen te doen "omme rustelijck ende vredelijck te
moeghen genyeten heur tocht."1377 Eenig consent van de vrienden van
den overleden Markies acht ze derhalve onnoodig. Het zou zelfs in
strijd zijn met het testament, waarin aan den langstlevende alle
rechten worden voorbehouden, die door een dergelijke handelwijze
zou opzij geschoven worden voor de voogden wat “absurd ende
onwaerachtich is." De huldiging, die zij bedoelt, zal alleen van waarde
blijven zoolang de langstlevende ongehuwd blijft. Toen zij beiden dit
testament maakten, zat daarbij geen andere bedoeling voor, dan het
voordeel der kinderen te dienen en niet om iets te ontvreemden uit
het sterfhuis. Eenige tegemoetkoming aan de Markiezin, die deze zorg
op zich heeft genomen, is dus wel op zijn plaats. Daarenboven valt wel
te bedenken, dat zoo de wensch van den Breeden Raad wordt
ingewilligd om andere personen hierin te laten meespreken, de twee
jongste zonen hierin later een aanleiding kunnen vinden om te zeggen,
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dat het testament niet is nageleefd, met als gevolg dat zij naar
Brabantsch recht ieder een derde van het Markiezaat kunnen
opeischen. Tweedracht en oneenigheid zullen hieruit voortvloeien, ten
nadeele van stad en heerlijkheid. Is het daarom niet aanbevelenswaard,
de Markiezin als Vrouwe te huldigen zonder "'t recht van den marcquiz
te quetsenen"? Immers de dagelijksche zorg van de Markiezin is geen
andere dan de belangen der kinderen te bevorderen en "den schulden
die groot waeren te betalen ende tsterfhuys van alles te ontlasten" om
na enkele jaren het bewind over te kunnen geven aan "een rijck ende
onbecommert Heere."1378
Ten slotte wijst ze op de moeite, welke ze deed om de kooplui naar
Bergen te trekken en meer vertier in de stad te brengen en dat ze
niettegenstaande het winter was en slecht reisseizoen toch naar Gent
is gereisd om brieven van octrooi te verwerven, waarbij de zware bede
gedeeltelijk werd kwijtgescholden.
In goede overeenstemming met het stedelijk bestuur wil zij daarom
alleen gehuldigd worden als tijdelijk beheerdster van het Markiezaat
en verklaart ze zich bereid brieven onder zegel te geven, dat haar
huldiging niet de bedoeling heeft de rechten van haar zoon te
verminderen. Tevens wil ze vastleggen, dat de opvolger het stedelijk
bestuur hiervoor nooit lastig zal vallen en de verzekering geven, dat
het heelemaal niet in haar voornemen ligt huldegeld te vragen, geen
feestelijkheden verlangt, doch wel belooft te wezen "een ghoede
prouffijtelicke Vrouwe ende meesterssche voor U allen ende huer
kinderen."
Eerst in de vergadering van den Breeden Raad van 5 Augustus 1542
komt het voorstel opnieuw ter sprake1379 en wel naar aanleiding van
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een brief van de Markiezin, welke de week daarvoor zal zijn
binnengekomen.1380
"Ik hoor", schrijft ze, "dat ge me verzoekt naar Bergen op Zoom te
komen, wijl door mijn afwezigheid verschillende zaken verkeerd
gaan, wat inderdaad waar is. Maar ik vraag U, wat is de oorzaak,
dat ik vertrokken ben? Moet die niet bij U, leden van den Breeden
Raad der stad, gezocht worden? Wat mij betreft, sedert ik Uw
Vrouwe en meesteresse ben, heb ik mijn plicht gedaan U bij te staan.
Toen nl. de Regentes U wilde executeeren voor de bede aan den
keizer verschuldigd, heb ik me naar Gent begeven om de zaak uiteen
te zetten en eenig respijt gevraagd, wat me is toegestaan. Te
Oudenbosch vertoevende voor mijn zaken, kreeg ik brieven dat niets
voor U kon gedaan worden, tenzij ik tegenwoordig was. Ik liet
daarop mijn zaken in den steek, begaf me ijlings naar Brussel, waar
ik met Gods hulp en dank zij enkele vrienden voor de stad
kwijtschelding kreeg van de drie eerste der zes jaarlijksche termijnen,
terwijl voor de overblijvende drie slechts het vierde deel behoeft gestort te worden. De Koningin-Regentes verzekerde me bovendien,
dat, indien mettertijd de stad niet in staat is ook nog dit deel der
verschuldigde bede te betalen, ik bij Hare Majesteit kon terug
komen, dan zou zij alsnog iets voor me doen."
"Bovendien kunt ge weten, dat toen de Engelschen een schip met
laken gezonden hadden naar Antwerpen en twee andere naar Le
Havre, die zich naar Bergen op Zoom moesten begeven, ik alle
moeite aanwendde, dat ze alles hierheen brachten. Dientengevolge
was de markt heel goed. Ge zult zelfs moeten toegeven, dat het wel
vijftien jaar geleden was, dat er zulke goede markten waren als de
twee laatste!"
1380
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"Verschillende malen heb ik den factor van Portugal en verschillende
andere groote kooplui, wier namen ik kortheidshalve niet zal
noemen, verzocht hierheen te komen en hiervoor groote onkosten
gemaakt, waarvan het voordeel grootendeels ten offer viel aan
belastingen en ik geen duizend gld. profijt had. Maar ik wil een
goede meesteres zijn, voor U zoowel als voor de heele stad. Nooit
vroeg ik eenige vergoeding voor hetgeen ik ten bate der stad deed
en wil dat nog niet doen, terwijl gij geen stap buiten de stad zet in
haar dienst of ge laat U goed betalen."
"Welke vriendschap ge me ook bewees, sedert ik Uw Vrouwe ben,
nooit hebt ge mijn verzoeken ingewilligd."
"Eerstens, toen ik mij in de noodzaak bevond de kooplieden de
schulden te voldoen, die mijn overleden echtgenoot had aangegaan,
vroeg ik U mij te helpen met 2000 car. gld. Niet op kosten der stad,
maar als voorschot op de bede aan mijn Heer gemaal toegestaan en
op de renten en domeinen, die ik verder te vorderen heb. Dit hebt ge
nooit willen doen, maar voor ge mij het verschuldigde voldeed, hebt
ge vreemden betaald wat ge mij weigerde, hoewel ik, die toch Uw
Vrouwe ben, verscheidene malen daarom verzocht."
"Desniettemin heft ge de impost, welker opbrengst de Breede Raad
bestemde voor de betaling der bede, terwijl de gronden van de
burgers, die in de stad wonen, vrij zijn en die der dorpen niet. Het
lijkt er dus op, dat ge genoemde bede niet wilt betalen. Ik verlang
daarom uitbetaling van een som even hoog als de jaarlijksche
ontvangst bedraagt, tot het bedrag, toegestaan aan mijn gemaal,
voldaan is. En zoo niet, dan verlang ik, dat de poorters evenveel
zullen betalen als de bewoners van de dorpen."
"Dan, wat betreft het drossaardschap van Bergen, dat ik vergaf aan
den heer van Ransbeke, weet ik, dat ge hem niet zoudt hebben
toegelaten indien ik U daartoe niet gerechtelijk gedwongen had,
wat ik nog zeer betreur."
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"Vervolgens heb ik U gevraagd me te huldigen als Uw Vrouwe, tot
den dag dat ik zou hertrouwen, wat gij leden van den Breeden Raad
me eveneens geweigerd hebt. En hiermede met tevreden, hebt gij
tegen de gevoelens, welke Brussel daaromtrent huldigt en in strijd
met mijn bevel, zonder toestemming het heele volk laten vergaderen,
waarover ik niet tevreden ben."
"Wanneer ge dus zegt, dat het volk oproerig is, dan zijt gij de oorzaak
van het optreden van die schreeuwers, die ge zelf naar voren hebt
gebracht, gelijk de tijd zal uitwijzen. Daardoor komt het, dat gij me
niet huldigen kunt, wijl deze lieden het niet hebben gewild."
"Uw ondankbaarheid ziende ben ik daarom vertrokken. Als ge mij had
erkend als Vrouwe voor mijn leven, met de uitdrukkelijke verklaring
mijnerzijds, dat niet zou geraakt worden aan de eigendomsrechten
van mijn zoon, ik had de stad nooit verlaten, maar toen dat
gebeurde, was ik niet aan U en gij niet aan mij door eed gebonden,
dientengevolge ben ik geheel vrij, totdat gij in vriendschap zult
gedaan hebben, wat ik U nu voor de laatste maal verzoek te doen, nl.
mij te huldigen."
"Tezelfdertijd dat gij mij inhaalt als vruchtgebruikster, zult ge mijn
zoon als eigenaar huldigen, opdat ge begrijpen zult, dat ik het land
van Bergen niet als eigendom vraag voor mijzelf noch voor de
familie Croy. Dan zult gij in mij een goede Vrouwe hebben, die zal
leven en sterven met U."
"In het andere geval, ben ik ingevolge den goeden raad van
rechtsgeleerden en welmeenende personen, besloten mijn recht te
zoeken, opdat wat ge mij langs minnelijken weg weigert, U langs
gerechtelijken weg zal afgedwongen worden. Nu de zaken er zoo
bijstaan, schijnt het dat ik niets in Bergen te doen heb, tot ik
verneem een proces tegen U te moeten voeren, wat ik zeer zou
betreuren."

CJF Slootmans

522

"Mijn zaak is echter zoo rechtvaardig en redelijk, dat ik vast besloten
ben, den wil van mijn gemaal zaliger tot uitvoering te brengen,
hetzij langs vriendschappelijken, hetzij langs rechterlijken weg.
Want in zijn leven is hij zoo deugdzaam geweest, dat hij, gelijk ik bij
ondervinding weet, slechts deed wat redelijk is."
"Niettemin, opdat ge begrijpt, dat ik de huldiging vragend van mij en
mijn zoon, op de wijze zooals hierboven verklaard, ik niet mijn eigen
voordeel zoek, noch wensch U eenigen last op te leggen, wijs ik U er
met nadruk op en beloof ik U, dat ik U voor mij zelf niets vraag of zal
vragen. En wat mijn zoon betreft, hij belooft U, dat hij iedere bede
zal uitstellen tot vier jaar na zijn huldiging, tenzij dat ik voor dien tijd
overlijd."
"Gedurende dien tijd zal ik in samenwerking met U me met al mijn
verstand en macht inspannen om de stad voort te helpen en haar
tot welvarendheid en mogelijken bloei te brengen."
Ook dit schrijven is niet in staat den Breeden Raad geheel te
vermurwen. De behandeling levert zelfs geen enkel nieuw gezichtspunt
op, alleen de oude motieven worden herhaald en vrij scherp er aan
toegevoegd, dat indien de Markiezin "heur nyet en hadde vertrocken
gehadt uuyter stadt maer bij hen gebleven ende metten heure hadde
geweest tot hueren raede, dade ende trooste, vele dinghen souden
moegelijck betere beleyt ende geconduiseert geweest hebben, ende
daer zoude meer reverentien ende ontsach geweest hebben."1381 Het
college besluit een commissie van drie leden uit zijn midden aan te
wijzen, welke het geschil zal voorleggen aan rechtsgeleerden van den
Raad van Holland, Mechelen, Brussel of Leuven, die zullen uitmaken of
de toekomstige Heer er nadeel van kan ondervinden, de stad in haar
rechten beknot ofwel haar bestuurderen later ontrouw aan den
1381
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wettigen Heer verweten zal kunnen worden. Tevens is hun opdracht
advies in te winnen, hoe de stad moet handelen om de goede
verstandhouding met de Markiezin te handhaven. Blijkbaar heeft deze
commissie, bestaande uit Jan van Akeren, burgemeester van binnen,
Cornelis Beyerssone van Voxdale, burgemeester van den Breeden Raad
en den raadsman Hendrik Thomass, niet veel bereikt.1382 Het komt tot
een proces. Bij de uitspraak is in naam des keizers de huldiging bevolen
van Jacqueline de Croy als Vrouwe van Bergen op de voorgestelde
voorwaarden. Dit geschiedt reeds 26 November 1542. Denzelfden dag
bevestigt zij alle privileges van de stad.1383
Maarten van Rossum
"Welke vijanden er ook komen zouden, ik had de stad nooit verlaten",
schrijft de Markiezin. Dit is een zinspeling op de angstige dagen, die de
stad in de voorbije Julimaand doormaakte. Daarin schuilt ook de
oorzaak, dat men de Markiezin gaarne terug zag komen.
Sedert de tweede helft van het jaar 1542 is Frans I weer begonnen een
coalitie te vormen tegen Karel V, waarbij de hertog van Gelre, nu
Willem van Kleef, natuurlijk niet ontbreekt. Deze kan zich zelfs slecht
bedwingen en pleegt reeds 24 Aug. 1541 een aanslag op Grave, welke
mislukt.1384 Met ernst bereidt de Fransche koning den oorlog tegen de
Nederlanden echter pas voor vanaf December 1541.1385 Dat gebeurt
met groote geheimzinnigheid. Terwijl Frans I geen poging onbeproefd
laat om aanhangers te winnen in het land zelf, vooral te Gent en
Antwerpen, doen hij en zijn aanhangers uiterlijk alsof men niets tegen
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de Nederlanden in het schild voert.1386 Maar de regeering weet wel
beter. Picardië, Boulogne, Champagne staan in het najaar van 1542
niet zonder bedoeling vol troepen, terwijl Maarten van Rossum dank
zij een groote Fransche subsidie. in staat is een flink legercorps bijeen
te brengen in Bentheim.1387 Wat de vijandelijke aanvoerders echter
precies in hun schild voeren, blijft echter een vraag. In de Nederlanden
maakt men allerlei veronderstellingen en dirigeert de troepen naar de
punten, welke men bedreigd acht.1388 Deze onzekerheid veroorzaakt
een zenuwachtige spanning, ook bij het Landsbestuur, dat in deze
benarde omstandigheden goede aanvoerders voor zijn troepen mist en
overal verraad aanwezig voelt. Gelukkig ontdekt men op het laatste
moment de leiders van het complot en weet men door forsch optreden dit gevaar te bezweren. De verraders geven zich nl. te veel
bloot, zoodra in de laatste dagen van Juni, Maarten van Rossum met
geweld de Meierij van 's-Hertogenbosch binnendringt en daar
verschillende dorpen plundert. De boeren uit Peelland en de troepen
uit Maastricht dwingen den geweldenaar echter terug te keeren vóór
hulptroepen uit Antwerpen ter plaatse zijn aangekomen.
Blijkbaar ziet niemand nog het gevaar, dat dreigt en den samenhang
tusschen het verraad en het plan van van Rossum, want Oranje (René
van Chalons), die met de legerleiding belast is, keert rustig naar
Holland terug.1389
Spoedig blijkt, dat het gevaar slechts tijdelijk is afgewend. Geenszins
verslagen probeert van Rossum op een andere manier in de
Nederlanden te dringen en wel langs het bisdom Luik. Daardoor
zouden Fransche troepen in staat zijn zich met hem te vereenigen, wat
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zijn optreden zou vergemakkelijken. Maria van Hongarije en
dientengevolge ook bisschop Cornelis van Bergen toonen echter
waakzaam te zijn. Zij zendt troepen naar het land van Overmaas en de
bisschop houdt het hulpcorps, dat bestemd is om naar Hongarije te
gaan, in zijn land vast en roept alle weerbare mannen onder de
wapenen. Bang dat Maastricht, welks vestingwerken erg verouderd
zijn, bij de eerste aanval de beste zal vallen, voorziet men deze stad
van een flink garnizoen.
Van Rossum, die met zijn troepen langs de Maas opmarcheert en reeds
in het land van Valkenburg is aangekomen, poogt dan niet meer den
overgang over de Maas te forceeren. Om zijn doel te bereiken, neemt
hij zijn toevlucht tot een list, maar als ook deze mislukt, trekt hij langs
denzelfden weg terug. Dank zij het feit, dat het NoordOosten van
Brabant geheel ontbloot is van troepen, krijgt hij niet ver van Grave
gelegenheid op twee plaatsen, nl. bij Kessel en Cuijk, de Maas over te
steken. Dan komt de uiterst gevaarlijke opzet van zijn plan naar voren.
Van de midden-Maas rukt hij nl. dwars door de onbeschermde open
streken van Noord-Brabant rechtstreeks op in de richting van
Antwerpen, Gent, de Schelde dus. Deze opmarsch beteekende niet
meer of minder dan een poging tot het vaneenscheuren der
Nederlanden.
Op den weg dien hij gaat, laat hij ruimschoots zijn sporen na. Brand en
plundering zijn het deel van St. Oedenrode, Oirschot, Beers,
Hilvarenbeek, Baarle en Boxtel. Een ware terreur oefent de
Gelderschman uit rond Breda. Zonder noemenswaardige tegenstand
bereikt hij het kasteel van Hoogstraten, waar veel vrouwen en
kinderen van het platteland hun toevlucht hebben gezocht. Reeds op
de eerste sommatie geeft dit kasteel zich over.
Dan vordert hij een oorlogsschatting van Turnhout en trekt vervolgens
met enkele te Hoogstraten buitgemaakte kanonnen, recht op
Antwerpen aan, welks vestingwerken allesbehalve in orde zijn. Maar
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de burgerij en alle mogelijke hulpkrachten spannen zich uitermate in
om de zwakste plaatsen te versterken. Bovendien roept de magistraat
den prins van Oranje uit Den Haag te hulp om als markgraaf der stad
met zijn geoefende krijgers, de verdediging te leiden. De Regentes
steunt dit verzoek met een bevel, waarin zij hem voorschrijft den
veiligen weg langs Bergen op Zoom te kiezen, waar hij de noodige
booten zal vinden, die hem met zijn troepen zonder hindernis naar
Antwerpen kunnen brengen.1390 René van Chalons houdt zich echter
niet aan den aangegeven weg, doch gaat naar Breda, waar hij met den
troep, welke hij daar aantreft, in geforceerd marschtempo over den
gewonen weg naar Antwerpen marcheert.
Maarten van Rossum heeft ondertusschen, nog steeds ongehinderd,
de heide van Brasschaet bereikt. Wanneer hij dan de nadering
verneemt van den prins, legt hij bij de samenkomst der wegen van
Breda en Hoogstraten naar Antwerpen een sterke hinderlaag, welke
noodlottig wordt voor de infanterie van Oranje. Dank zij zijn
koelbloedigheid en moed weet de prins zelf het gevaar te ontkomen.
Meer manschappen zelfs dan men aanvankelijk verwachtte, bereiken
nog in denzelfden avond van den 24en Juli vóór den vijand Antwerpen,
de anderen die aanvankelijk naar Lier vluchtten, komen de volgende
dagen de bezetting versterken.
Soldaten en burgers hebben Antwerpen moedig verdedigd, terwijl
tijdens de belegering nog de hand kon worden gelegd op verschillende
verraderlijke elementen. Dat is niet de eenige oorzaak, waardoor de
stad standhoudt. Voor een goede belegering mist van Rossum de
noodige artillerie, zoodat hij spoedig aftrekt in de richting van Duffel.
Met groote moeite steekt hij hier de Nethe over, de dorpen in de
omgeving alle brandend achterlatend. Na een zwaren tocht zoowel
voor hem als voor Brabant, waarbij de studenten van Leuven hem
1390
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verhinderen deze stad te nemen, trekt van Rossum 8 Augustus bij
Chatelet de Sambre over.
We kunnen ons voorstellen, dat de nabijheid van den beruchten
aanvoerder met zijn legerschaar ook angst en vrees in het Markiezaat
teweegbracht. Vandaar dat men het kasteel van Wouw gereed maakt
voor het doorstaan van een belegering. De schippers van Oudenbosch
krijgen bevel hun schepen niet aan wal te meren. In het Zuiden van het
Markiezaat gaat de bevolking op de vlucht.1391 Verder verhalen ons de
resolutien "dat oick de stadt van Berghen ... overmidts den grooten
peryckel daer inne zij geweest is van overvallen te wordene van den
voirscreven vianden, gelijck oick groote apperentie hadde, gemerct zij
hier zoo nae bij der stad waeren, hebben moeten doen groote eesten
omme tgeschut, artillerie ende alle andere mannen van wapenen te
repareren om ter defentien te stellenen, ende van poeyere, clooten
ende ander dinghen daer toe behoorende gereed te maeckene,
mitsgaders de vesten, thoorenen ende wallen te repareren ende
borstweringen met al darter aencleeft ...1392
Bovendien zijn hier drie weken lang eenige honderden krijgsknechten
gelegerd onder kapitein Ambrosio Hamstede, 1393 wiens andere
manschappen het kasteel van Wouw bezetten. De stad betaalde
hiervan de kosten. Het gedrag dezer troepen vormde wel een even
1391
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hem Ambrosius Hamstede,
S.R. 1547/48, hoofdstuk Diversche zaken anno XL VII zegt: "Ten bevele van
den bourgemeesters te betalen den commissarissen Bruxelle die cum suis
geweest sijn tot Berghen in den ene questen tegens der weedewe van
Ambrosius Huffle capiteyn van der voetknechten gelegen tot Bergen anno XLII
nae inhout der ceelle betaclt ... 47 kar. gld. 4 st ."
CJF Slootmans

528

groote plaag als het doorstaan eener belegering. De Markiezin klaagt
dezelfde maand nog over de schade, welke zij vooral in Wouw hadden
aangericht. Vanwege de militaire moeilijkheden heeft de Markiezin er
ook verder niet op aangedrongen de functie van gouverneur van
Namen en van kastelein van Vilvoorden aan haar oudsten zoon te
vergeven.
Godsdienstig leven
Dezelfde eigenschappen, die Jacqueline de Croy openbaart als
bestuurster, stellen haar als streng katholieke vrouw in staat iets te
doen voor de bevordering van het katholieke geloofsleven in haar
gebied. Bij die poging heeft zij een grooten moreelen steun aan den
pastoor der parochie Nicolaas Florensz, gewoonlijk Goudanus of
Gaudanus genoemd, naar Gouda, waar hij omstreeks 1515 geboren
werd.1394 Den 22sten Maart 1537 was hij bij de jaarlijksche promotie
aan de Leuvensche Universiteit als primus der philosophie uitgeroepen.
Na zijn priesterwijding wordt hij pastoor te Bergen op Zoom. Hij
bezoekt eerst Keulen, waar hij onder invloed van Petrus Canisius komt.
Te Bergen op Zoom werkt hij door zijn preeken met zoo'n uitstekend
gevolg, dat de geest, die onder de bevolking dezer stad ten aanzien
van den godsdienst heerscht, geheel verandert. Van binnen en buiten
de poort komt men luisteren naar zijn woord. 't Getal der veelvuldige
communies en biechten neemt er dientengevolge gaandeweg toe. Een
kanunnik, wiens gastvrijheid Goudanus genoot, vertelt o.a., dat de
menschen er zeer dikwijls tot de biecht en de H. Tafel naderen en het
getal dergenen, die wekelijks communiceeren, voortdurend aangroeit:

1394

529

Zie voor het volgende:·
H. J. Allard in Studiën LII. Nieuwe Reeks . .31e jrg. 1899, p. 375 en
L. van. Miert in Studiën IVC, Nieuwe Reeks. 53e jrg., p. 22 en N. Ned. Biograf.
Wbk. V. kol. 190.
Jan metten lippen

1943

"in deze streken" zoo voegt hij er bij "iets geheel nieuws en daarom
des te meer te bewonderen."
Door zijn gezaghebbend woord en voorbeeld weet Goudanus overdaad
bij maaltijden en de weelderige kleerderdracht en -pracht uit te roeien.
Liet het leven van verscheidene meisjes, weduwen en gehuwden
aanvankelijk veel te wenschen over, deze flinke pastoor maakte hen
godsdienstiger. De parochie Bergen op Zoom deed daardoor denken
aan de eerste tijden der Katholieke Kerk, zeggen oude schrijvers. In
1548 schrijft Jacqueline de Croy aan den H. lgnatius van Loyola, dat
hare burgers, ten gevolge der bemoeiingen van pastoor Nicolaas,
godsdienstiger leven en haar méér onderdanig zijn dan te voren.
De op- en neergang van den godsdienstzin der Bergsche katholieken
van dezen tijd laat zich zelfs met cijfers aantoonen. Tusschen 1511 en
'22 heeft het O.L.Vrouwegilde meestal rond de duizend leden. Vanaf
1522 beweegt het ledenaantal zich echter in dalende lijn. Hoewel het
aantal inwoners der stad stijgt, zakt het aantal leden op 800, 700, 600,
in 1538-39 zijn er niet meer dan 422. Dan komt er een kleine opleving,
heel geleidelijk stijgt de belangstelling en in 1554-55 zijn er weer 738
leden.1395
Deze opleving mag wel aan beter katholiek leven worden toegeschreven, ten gevolge van het werken van pastoor Goudanus.
Petrus Canisius wil Goudanus echter van zijn pastoreele bediening
ontheven zien; de pastoor had zich nl. in 1547 door eenvoudige
geloften aan de Jezuïeten-orde verbonden. Hij moet daarom naar
Rome komen om zijn noviciaat door te maken. Dat was voor de
Markiezin een ontstellend bericht. Zij wil haar uitstekenden
zieleherder wegens zijn voortreffelijke hoedanigheden behouden. Zij
klaagt, dat van den persoon van Goudanus, die den opwekker was der
deugdbetrachting in hare stad, het geluk en den godsdienstigen
1395
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vooruitgang harer onderdanen, afhangen. Zij vreest, dat de
Bergenaren in hun vorigen toestand zullen hervallen (1548).
Ook het Kapittel der collegiale en parochiekerk van Bergen op Zoom,
waar Nicolaas zijn predicaties houdt, spant alle krachten in om zijnen
eminenten pastoor te behouden. Hij is dé man om te helpen, muurvast
weerstand te bieden aan de ketters. Vóór zijn komst, zoo verklaart het
aan Canisius, was 't volk vreemd aan den alouden godsdienstzin en
Christelijke vroomheid; Nicolaas Florensz, heeft zijn parochianen tot de
voormalige godsdienstigheid teruggevoerd, door de ketterijen te
ontwortelen, het eenvoudige volk voort te helpen en te onderwijzen;
hij heeft het geestelijk leven zijner parochianen een flink eind
opgevoerd, niet zonder verwondering en verbazing van allen, zelfs van
vijanden van 't geloof.
't Was Canisius en ook Ignatius van Loyola niet onbekend, hoe de
Bergsche markgrafelijke weduwe ijverde voor het bezit en het behoud
van dezen uitstekenden zielenherder. Maar hoewel Canisius dat op
hoogen prijs stelt, vindt hij Florensz. een man, die in het uitgestrekte
Duitschland gewichtiger diensten kan bewijzen, dan in een kleine
gemeente als Bergen op Zoom.
De pastoor gaat naar Rome in 1548, maar daarmee is voor onze
Markiezin de zaak niet uit. Zij houdt aan en tracht zijn terugkomst te
bewerken. Niet slechts het heil van een enkele stad, maar van een
groot deel van Brabant is volgens haar van Goudanus afhankelijk, zoo
bericht zij. Dit is een poging ter weerlegging van de bewering, dat
Pater Florensz beter in Duitschland kan werken. In 1549 en nogmaals
in 1551 dringt de Markiezin op het aanblijven van den pastoor bij
Ignatius zelf aan.'t Hielp niet. Goudanus wordt benoemd tot professor
te Ingolstad en in 1552 weet Canisius zijn overkomst naar Weenen te
bewerken.
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Achteruitgang der jaarmarkten
De moeilijkheden tusschen den magistraat en de Markiezin zijn gering
tegenover de zorgen, welke de economische toestand der stad baart.
In 1538 zijn de markten van Antwerpen en Bergen op Zoom goed
bezocht, vooral na den wapenstilstand van Nizza in Juni 1538, want
dan komen de Franschen weer naar de Nederlandsche markten en
koopen groote hoeveelheden goederen om deze naar de markten van
Lyon te voeren. De Koudemarkt in den winter van 1538/39 is zelfs zeer
goed, speciaal voor de Engelschen, die hun laken en karsayen tegen
buitengewoon hooge prijzen van de hand doen. De Paaschmarkt van
1539 is echter meer dan slap en deze marktmalaise duurt voort tot
September 1540.1396 Dan lukt het de Markiezin ook vele Engelsche
schepen (in 1541 minstens 331397) naar Bergen op Zoom te krijgen,
waardoor deze markten naar ze zegt beter waren, dan in vijftien jaren
het geval was. De Paasch- en Koudemarkt van 1542 zijn echter slechter
dan ooit: de Engelschen koopen of verkoopen niet. Deze inzinking
duurt enkele jaren.1398
De Koudemarkt, welke in Januari 1545 volop aan den gang is, trekt
echter weer zooveel bezoekers, dat de gedeputeerde van den
gouverneur der Engelsche kooplieden zegt, dat hij in geen zeven jaren
zooveel koopers te Bergen op Zoom zag.1399 Deze markt zou daarom
een zeer voordeelige zijn geworden voor de Engelschen, die er zonder
uitzondering waren heengegaan, indien de Markiezin en de keizerlijke
commissarissen bij wijze van represaille geen beslag hadden gelegd op
de goederen van den Engelschen koopman.
1396

1397
1398
1399

F. Edler, The effects of the financial measures of Charles V on the commerce
of Antwerp 1539-42 in Revue Beige de Philologie et d'Histoire. t. XVI, nr. 3/4,
Juli-Dec. 1937, p. 668.
Smit, Bronnen II-1, nr. 690.
Edler, a.w., p. 672.
Smit, Bronnen, a.w., nr. 734 met voetnoot.
CJF Slootmans

532

Vrij spoedig wordt dit beslag opgeheven en dientengevolge zijn op de
Paaschmarkt van 1545 wederom vele Engelsche goederen aanwezig,
doch de afzet is gering.1400 Ook de volgende jaren blijven de Engelschen
komen. De court der Engelsche kooplieden besluit in October 1547
zelfs, dat voortaan weer twee markten te Bergen en twee te
Antwerpen zullen gehouden worden en dat de Engelschen hunne
waren voor de eerstvolgende Koudemarkt naar Bergen zullen voeren.
ln verband hiermee wordt den Engelschen kooplui gelast vóór Kerstmis
a.s. Antwerpen te verlaten, zoodat tijdens de Bergsche Koudemarkt
geen Engelschman te Antwerpen kan handelen.1401 Dat jaar komen er
wel 68 schepen uit Engeland, doch in 1549 betalen slechts 9 schepen
ankeragegeld.1402
De Engelschen blijven dus komen en hiervan op de hoogte gebracht,
verschijnen uit de heele Nederlanden verschillende kooplui op de
Bergsche jaarmarkt.
Tijdens de Paaschmarkt 1545 en '46 wordt in de stadsrekening
gesproken van kooplui uit Yperen, "den factoor van Portengale", van
"den lijnwaitdiers van Gendt."1403
Bij wijze van reclame vertrekt Februari 1546 een bode "tallen steden in
Hollandt, adverterende, dat die van Yperen ende andere coopluyden
uuyt Vlaenderen en die van Maastricht, souden tot Bergen thoonen ...
"1404
Den 29en Januari 1547 wordt met hetzelfde doel een bode met
brieven "van den natiën ende draperijen van Yperen", gezonden tot
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"zekere coopluyden tot Breda, tot 's-Hertogenbousch ende tot Bommel,
van den zekeren toendach, die zijluyden houden souden tot Bergen."1405
Inderdaad brachten enkele schippers reeds in Februari allerlei vracht,
de een 520 halve lakens, 'n ander 32 pakken, weer 'n ander 58 pakken
etc.; in Mei gevolgd door 17 pakken "frans."1406 De Paaschmarkt
vermeldt dan ook "coopluyden van Grueninghe .. van Amsterdam ...
Heytolgele ... Vlemminghen ... Nieuwe Casteelders, alsmede, die natie
van Yperlinghen met huer consorte tot 21e persoennen int ghetale ...
"1407
Om voor de Koudemarkt belangstelling op te wekken, reizen in
October 1547, drossaard, burgemeesters en schepenen naar Gent,
Yperen en Antwerpen.1408 Als zij daarmee in Yperen succes hebben,
gaan weer boden uit naar verschillende gewesten, om hiervan kennis
te geven.
Zooals uit het Zuiden de Yperenaren met hun laken, zoo blijven uit het
Noorden de Amsterdammers met hun huiden de Bergsche jaarmarkt,
zeker tot 1557 trouw. Om dezen handel in huiden te bevorderen,
schenkt de Markiezin zelfs vrijdom van den huidentol zoolang de
kooplui uit Amsterdam ter jaarmarkt komen.1409
Wat is de oorzaak, dat de jaarmarkten na 1530 eerst langzaam, doch
na 1540 steeds sneller afnemen? Niet het slechter worden der
vaargeulen. De meest uitvoerige stukken die aangeven, waarom de
stad economisch achteruitgegaan is, noemen wel de overstroomingen,
en we zagen reeds, dat door die ramp de belangrijke Bergsche
weekmarkt werd geruineerd. Wanneer de Engelschen echter een
nadeel van de Bergsche jaarmarkt opgeven, noemen deze kooplui, die
1405
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toch het meest met de vaargeul te maken hebben, dezen factor niet.
Tot tweemaal toe wijzen ze er op, dat de betalingen van de wol, welke
ze op de Antwerpsche jaarmarkt verkoopen, op voor de kooplui
schadelijke wijze worden uitgesteld.1410
Dit bezwaar had men reeds ondervangen door de Bergsche markten
zelf te verlengen. Karel V heeft door bekwaam geredigeerde
ordonnanties op de makelaars in 1541 dit euvel pogen te bestrijden,
doch hij moet gedeeltelijk ook concessies doen. Schrijft hij in 1521 nog
voor, dat de betalingen den 27en dag van de vrijheid der jaarmarkten
zullen aanvangen en duren tot den 37en dag, 1411 bij de ordonnantie
van 1541 worden deze data later gesteld. Wissels, welke op de
jaarmarkten betaalbaar zijn, komen te vervallen als volgt:
• op de Antwerpsche Septembermarkt, tusschen den laatsten
October en 10 November;
• op de Bergsche Koudemarkt, tusschen den laatsten Januari en 10
Februari;
• op de Bergsche Paaschmarkt, tusschen den 1en en 10en Mei.
• op de Antwerpsche Pinkstermarkt, tusschen den 1en en 10en
Augustus.
De betaling der goederen echter moet afzonderlijk geschieden en wel
een maand na de vorige data.1412 De Koudemarkt, de voornaamste en
1410
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belangrijkste markt voor den groothandel, in het bijzonder voor de
Engelschen, welker vrijheid 1 Nov. een aanvang neemt, is 10 Dec. haar
hoogtepunt voorbij. Vandaar dat het bezoek aan deze markt zich
steeds meer naar Januari verplaatst. Naar het voorschrift van Karel V is
blijkbaar slecht geluisterd, want we zagen in 1546/47 ook in Januari en
Februari nog marktbezoek. Maar dat was niet meer wat het geweest is.
Er is echter nog een andere maatregel, welke de Bergsche jaarmarkt
noodlottig wordt.
Nog in 1538 en op de Koudemarkt van 1538/39 gaat alles goed en de
kooplui maken behoorlijke prijzen. In April 1539 kondigt de Regentes
echter aan, dat ze om lager prijzen te bereiken, het voornemen heeft
de waarde der gouden munten zes tot tien procent te verlagen. Den
8en Mei volgt dan een voorschrift, waarbij zij de waarde van alle
gouden geld in verhouding tot het zilver vijf procent verlaagt.
Deze metallieke devaluatie doet onmiddellijk zijn terugslag voelen,
dientengevolge wordt de Bergsche Paaschmarkt in 1539 een
mislukking. De kooplui aarzelen op de jaarmarkt inkoopen te doen, wijl
zij voorzien, dat de goederenprijzen nog meer zullen dalen. Op de
geldmarkt zelf heerscht in deze dagen een groote spanning. leder, die
goud heeft, hamstert goud in de hoop, dat een revaluatie niet lang zal
uitblijven. Van het verzilveren van wissels komt niets, het is zelfs
onmogelijk trekkers voor wissels te vinden. De prijzen der goederen
dalen, alleen het graan stijgt1413 en ook, maar door andere oorzaken,
de prijs van Engelsche wol en laken.
Hoewel iedereen, vooral de kooplui en financiers, de muntvoorschriften van de Regentes afkeurt, volgt in Juli een tweede
devaluatie van vijf procent, met als gevolg dat het goud naar het
buitenland vlucht en de rente-tarieven omhoog vliegen. De prijzen
1413
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blijven echter dalen. Hollandsch linnen wordt op de Paasch- en
Koudemarkt van 1540 beneden kostprijs verkocht, de laatste markt
kent bijna geen omzetten.
Het duurt een jaar voor de handel zich herstelt van het gevolg van deze
voor de handelswereld slechte muntpolitiek. Pas in September 1540 is
er weer volop geld, de prijzen toonen een merkbaar herstel en de
jaarmarkten trekken weer volop bezoekers.1414
De zaken marcheeren nu goed tot eind 1541. Den 10en December van
dat jaar vaardigt de regeering het zeer onverstandige bevel uit, dat alle
verplichtingen, welke voortvloeien uit wissels en contracten, jaarlijks
vóór 15 Maart in baar geld moeten verzilverd worden en wel voor
tweederde in gouden en eenderde in zilveren munten. Hierdoor hoopt
zij de in omloop zijnde hoeveelheid edel metaal op te voeren.
De gevolgen zijn dezelfde als die van den maatregel van 1539, de
prijzen zakken weer tot het peil van 1539 en er wordt vrijwel niet
gekocht of verkocht. Vandaar, dat de Bergsche markten na 1542 zoo
slecht zijn. Pas in Mei mindert de crisis, wijl men dan kans ziet tersluiks
geld te wisselen.
Deze geldcrises herhalen zich in 1548, 1551 en 1552. Tengevolge van
de keizerlijke politiek was er al vele jaren bovendien gebrek aan
courant goud en zilvergeld.1415 Dank zij de omstandigheid, dat te
Antwerpen een veel grooter hoeveelheid kapitaal beschikbaar is, weet
die stad beter deze stoeten op te vangen en te verwerken, terwijl de
Beurs de noodzakelijke clearingdiensten verricht om uit de
moeilijkheden te geraken, hoewel op te geringe schaal. Daar hangt
waarschijnlijk ook wel het bevel mee samen, dat de betaling van alle
1414
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op de Bergsche jaarmarkten verhandelde goederen te Antwerpen
moet geschieden.1416 Deze maatregel werkt natuurlijk zéér funest voor
Bergen op Zoom.
Dank zij zijn Beurs wordt Antwerpen in de tweede helft van de 16e
eeuw, in plaats van een beroemde jaarmarkt, een centraal punt voor
den modernen permanenten handel en heeft het de economische
overwinning zeker.
Het zijn deze maatregelen, welke Bergens bloei hebben gefnuikt.
Met een zekere onverzettelijkheid hebben de Bergenaren, gesteund
door de Markiezin, gepoogd den ondergang tegen te houden. Die strijd
was hard maar tevergeefsch. De kwijtscheldingen van beden door het
landsbestuur geregeld geschonken en de ingrijpende
bezuinigingsmaatregelen1417 welke de stad in 1547 treft, bewijzen dit
afdoende.
Het geval staat bovendien niet op zichzelf. Evenals de Beurs thans,
biedt het leven op de oude jaarmarkten een zuivere weerspiegeling
van het economische leven in het achterland. Immers na 1540
heerscht jaren aan een stuk, ten gevolge van de zware lasten der
groote oorlogen van Karel V, de oorlogsvernielingen etc., in de
Nederlanden een ongekende malaise.1418 Juist wanneer er eenige
opleving komt, wordt heel West-Europa geteisterd door een crisis,
bewerkt door de gevolgen van de ontdekking van Amerika. De
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overhaaste toevlucht eener enorme hoeveelheid edele metalen uit dat
werelddeel, doet op alle Europeesche jaarmarkten het zilver tot op één
vijfde der oorspronkelijke waarde dalen, dat veroorzaakt groote duurte
en ten slotte het bankroet van Spanje en Frankrijk in 1557.1419 Dat is
beslissend geweest.
Inpolderingen
Het eigenlijke Gastel (Oud Gastel) had zich van ouds omringd met een
dijk, waarvan hier en daar nog een spoor te herkennen is. Aan den
grilligen vorm is duidelijk te zien, dat deze niet in één keer, doch met
stukken is aangelegd. Het andere land werd aanhoudend onder water
gezet èn door de Mark èn door de Roosendaalsche beek. In 1529
besloot daarom Jan III reeds deze nietwatervrije gronden door een dijk
te beschermen, waardoor een 4094 gemet bouwland zou worden
gewonnen. Naar den man van het initiatief kreeg deze polder den
naam van Heer Jansland 1420.
Tijdens den aanleg staakten de aannemers echter dit werk wegens het
uitblijven der verschuldigde betalingstermijnen, zoodat het niet zeker
is, dat nog tijdens het bestuur van Jan III deze inpoldering gereed
kwam. Antonius zet dit werk voort, in samenwerking met den heer van
Klundert wordt het Bergsche gebied van den Kleinen Fynaart,
ingepolderd, tegelijk met Noord-Klundert, de Groote Zandberg, de
Nieuwe Dijk en Zuid-Klundert. Dan volgt de Fijnaart zelf. Over dit schor,
oudtijds “den fijner" of "finer" genoemd, spreken de
Domeinrekeningen reeds in 1461. De pachtopbrengst is dan nog zeer
gering, maar dankzij de verstandige zorg der Heeren, de afwatering
van dit schor te verbeteren, stijgt het in waarde. Jacqueline de Croy
laat dit gebied inpolderen, naar haar heet deze polder: Vrouw Jacoba's
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land. In Maart 1546 neemt de Markiezin de noodige gelden op om dit
werk te betalen: 17.500 pond Artois. Reeds in 1548 kunnen de
gronden verpacht worden. Volgens de opmetingen van een landmeter
uit Schiedam, was deze polder zonder wegen en slooten groot 2046½
gemet.1421
Overdracht van het bestuur
De Markiezin-weduwe heeft woord gehouden. Ongeveer een maand
voor haar zoon Jan IV in het huwelijk gaat treden, ontbiedt zij den
Breeden Raad "int groot hoff", alwaar zij in tegenwoordigheid van den
opvolger zegt het bestuur over het markiezaat neer te leggen, de
gezagsdragers ontslaat van den eed van trouw aan haar gezworen,
doch dezen verzoekt hun taak in naam van den nieuwen markies voort
te zetten en den wensch uitspreekt, dat de stad zoo spoedig mogelijk
zal overgaan tot de huldiging van haar zoon. Bij monde van Pieter
Spotte Claesz, burgemeester van buiten, dankt de Breede Raad dan de
Genadige Vrouwe "hoochelick voor de "vrientschappen ende diensten
bij heur Genade der voirscreven stadt gedaen". Gaarne hadden zij de
Markiezin beter hiervoor beloond, wanneer zij daar financieel toe in
staat waren geweest. Gezien "den soberen staet" der stad verzoeken
ze "heur excusatie int goede te nemen" en verklaren zich bereid "heur
Genade alle dienst te doene in heurder macht wesende" en zij beloven
haar goede en gehoorzame onderzaten te zijn van haar zoon
"begherende nyetmin altijts de goede hulpe ende bystandt van heure
Genade.''
Den 3en Juli 1550 besluit de Breede Raad Jan IV met de gewone
ceremoniën op Zondag 13 Juli in te halen als Markies en Heer van
Bergen.1422
1421

1422

Naar G. Juten "Staatk. Vorming van West Brabant", overdr. eener lezing
gehouden 6 Febr. 1931 te Willemstad.
Taxandria XXIX (1932), p. 42 e.v. en Resolut. 1526/57, blz. 256, 257.
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Jan IV van Glymes
Schilderij (anno 1942) aanwezig op het stadhuis te Bergen op Zoom. (Anno 2018
in de hofzaal van het Markiezenhof)
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JAN IV, DE HELDHAFTIGE
Devies: "Force est trop" 1423
Groote vreugde heerscht er in stad en land van het Markiezaat Bergen
op Zoom wanneer de eerste zoon van jonker Antonius van Walhain
Donderdag 6 Februari 1528 tusschen acht en negen uur 's morgens als
derde kind van het jonge echtpaar op het kasteel te Borgvliet bij
Bergen op Zoom het levenslicht aanschouwt.
Wegens den gespannen toestand (Frankrijk en Engeland hebben in
Januari Karel V den oorlog verklaard) vertoeven de vader en
grootvader te Brussel en de stad zendt ijlings een bode daarheen om
te vernemen, wanneer zij wenschen, dat de doopplechtigheid zal
plaats hebben.1424
Met al den luister, waartoe de liturgie en de abbatiale waardigheid
gelegenheid bieden, dient de abt van St. Bernards in het hoogkoor der
St. Geertruikerk op 19 Februari des namiddags om 4 uur den
jonggeborene het doopsel toe, bijgestaan door den deken Antonius
van Bergen, natuurlijke broeder van Jan III en pastoor mr. Adriaen van
Arendonck, terwijl als peters en meters fungeeren: de heer van
Humbercourt (de graaf van Megen), Jan III, de moeder en de
jonkvrouwe van Beveren en Veere.1425

1423

Geweld is teveel (zie W van Ham over de Tachtigjarige Oorlog op de website van
de Universiteit Leiden.
1424
S.R. 1527/28, fol. 93 verso. "Opten lXen dach van Februario gesonden van der
stadtweghen Colijn de boode in poste te peerde aen mijnen Heeren van
Berghen ende Waelheyn te Bruessel doen zijnde met zekeren beslotenen
brieven ruerende hedt baptiseren ons jonghen heeren van Waelheyn,
daeromme hij uuyt was vijff daghen ende nachten .... "
1425
Taxandria XXIX (1922), p. 40.
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's Avonds breekt de feestvreugde los. De stad biedt de familie en haar
hooge gasten een "banckette" aan van allerlei lekkernijen. De rekening
spreekt van Westphaalsche hammen, gerookte tong, vruchtengelei,
suikerwerken, allerlei geconfijte vruchten als dadels, pruimen, peren,
sucade en anijs. Er zijn sinaasappelen, vijgen, rozijnen en noten. Men
kan er smullen van gesuikerde Vlaamsche en Brusselsche wafels,
eierpannekoek, "platte kaas" en genieten van witten, rooden en gelen
hypocras, Rijnwijn of Franschen witten wijn (Béaune en Ancheroy).1426
De poorters worden niet vergeten: men heeft een triomfboog
gebouwd, waaronder een fontein, welke gratis wijn levert voor ieder,
die er zijn feestdorst lesschen wil.1427
Voor de tweede maal binnen dit jaar viert de stad een geboortefeest.
Naar aanleiding immers van de geboorte van den lateren Philips II (op
21 Mei 1527) hielden de Bergsche voet- en handbooggilden een
schuttersfeest.1428 Nauwelijks veertig jaren later staan deze, met
zooveel vreugde verbeide en gevierde opvolgers tegenover elkaar en
de machtige vazal zal dan ten onder gaan.

1426
1427

1428

S.R. 1527/28, fol. 85 recto.
Id .. id .. fol. 127 recto: “Andere uuytgheven van den selven rentmeesters
ghedaen ten tijde alsmen den jonghen zone ons heeren van W aelheyn
bynnen desen prochien kersten dede."
"Ten bevele van den Breeden Rade gecocht bij meester Henric Bouwenss van
Noe pasteybacker een poinchoen Ancheroysen voer 3 pond 10 scell., ende
noch van Pijken in den hantbooghe een halff ame ende een half serene
Poytauws 13 scell. 8 den, om die te laten loepen doer een fonteyne tot eender
triumphe van den ghebuerten des voerscreven jonghen Heeren, videlicet
tsamen ... 4 pond 5 scell.”
“Gehaelt tot Jan Henriczone een rolle loots van 125 pond ende 4 pond
soudueren daer die fonteyne af gemaect was, facit tsamen 26 scell. 6 groeten".
id .. id., fol. 131 recto.
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Jeugdleven
De opvoeding van den jonker is toevertrouwd aan verschillende
leermeesters. Genoemd worden Jaspar Wery, "maistre d'escole de
monseigneur Ie marquis" en François de Bourgoingnue dit Phallais,
aangeduid als Gouverneur. Na hen komt Jan Molanus (van der
Meulene), later te Leuven hoogleeraar in het kerkelijk recht en
schrijver van geschiedwerken over Leuven en Brabant en door den
koning aangewezen tot bisschop van Yperen, doch niet benoemd.1429
Is de verstandelijke vorming dus allesbehalve verwaarloosd, boven
alles dient de adellijke jeugd, die niet in den geestelijken stand treedt,
geschoold in het hanteeren van de wapenen om later een
aanvoerdersplaats bij de benden van ordonnantie te kunnen innemen.
Daarnaast vervullen de zonen van den hoogen adel ook hofdiensten.
Van zijn bedrevenheid op de wapenen geeft Jan IV reeds op jeugdigen
leeftijd blijk. Bij gelegenheid van het huwelijk van zijn zuster met
Robert van der Marck te Brussel in December 1543, ontbreken de
gebruikelijke tournooien en schermutselingen op de zware wapenen
niet. Dan leveren de jeugdige markies en de heer van Trazegnies ten
aanschouwe van de gasten, waaronder de markiezin en haar andere
kinderen, een gevecht, tegen ieder, die maar wil opkomen. Tot
middernacht gaan ze hiermee door.1430 Enkele jaren later trekt hij mee
met een der Nederlandsche legercorpsen, welke deelnemen aan den
Schmalkaldischen oorlog1431.
1429

1430
1431
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Taxandria XXIX p. 41 en
F. Strada, Nederlandsche Oorloge, A'dam 1646, t. l. p. 169, verder
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hoegeschool.
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Het ongunstige verloop van den strijd van Karel V tegen Hongarije en
Algiers, doet Frans I de hoop koesteren, eindelijk zijn tegenstander te
kunnen overwinnen. Een voorwendsel is spoedig gevonden en zoo
begint de vierde oorlog van Frankrijk tegen Karel V (1542-'44). Gelijk
van ouds hebben de grensgebieden weer ontzettend te lijden, maar
wanneer Karel in 1544 gelegenheid krijgt met een sterk leger
Champagne binnen te rukken en tot op twee dagmarschen Parijs te
naderen, biedt Frans spoedig de vredeshand, waarbij Frankrijk alle
veroveringen moet teruggeven (vrede van Crespy 18 Sept. 1544).1432
Sedertdien richt Karels aandacht zich voortdurend en overwegend op
Duitsche kwesties, waarbij hij de onderwerping nastreeft van het
protestantisme en de macht der vorsten. Met groote diplomatieke
bekwaamheid bereidt de keizer dezen oorlog voor, waardoor hij dezen
het karakter ontneemt een godsdienstoorlog te zijn.
Wanneer een vertegenwoordiger van den Schmalkaldischen Bond, het
verbond van protestantsche vorsten en steden aan Karel vraagt, welke
bedoeling voorzit bij zijn toerusting tot den oorlog en deze antwoordt,
dat hij zijn autoriteit zal doen voelen aan de ongehoorzamen in het
Duitsche rijk, begrijpen deze genoeg. Eerder zelfs dan de keizer, weten
ze een groot leger op de been te brengen.
Door hun aarzelend optreden verliezen ze dezen voorsprong en dat
wordt het begin van hun ondergang. Nog hetzelfde jaar onderwerpt
Karel Zuid-Duitschland ( 1546) en in het voorjaar van 1547 behaalt de
keizer bij Muhlberg een beslissende overwinning, waarbij hertog Johan
Frederik, keurvorst van Saksen gevangen wordt gemaakt. Op minder
ridderlijke wijze raakt ook de tweede aanvoerder Philips, de landgraaf
van Hessen, in Karels handen.
De deelname van den lateren Jan IV van Bergen aan dezen strijd is zoo
nuchter mogelijk in de stadsrekening 1547/48 vastgelegd:
1432

Henne, a.w., t. Vlll, p. 190-193.
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"Alzoe in den jaere voerleden onse alder Gen. Heer der Keiserl. Majest.
heeft mueten sustineren zekere groote zwaerre orloghe tiegens den
hertoghe van Sassen ende landtgrave van Hessen met meer anderen
huere ghealierde, zoe es onse Gen. Heer, Heer Jan de mercquijse van
Berghen de Keiserl. Majesteit te dienste ingetoghen, ende is bij
bourgemeesters en scheepenen gemeynlijck geordonneert, dat men
mijn gen. Heer de mercquijse tot eennen schenck geven soude de
somme van drie honderd car. guld."1433
Tweemaal zenden de Nederlanden Karel V een hulpcorps in dezen
strijd, een tijdens den Donauveldtocht in den zomer van 1546 en een
tweede voor den Elbeveldtocht in het voorjaar van 1547. Het meest
waarschijnlijk is, dat de jonge markies niet van deze expedities deel
uitmaakte, doch behoorde tot de keizerlijke ruiterij en wel tot het
escadron van den heer van Boussu, hetwelk den grooten standaard
voerde en bestond uit een verzameling illustere, machtige en wel
uitgeruste ruiters. Rond dezen standaard immers hadden al de
edellieden van het huis des keizers zich geschaard.1434
***
Reeds in 1545, wanneer Karel V gekweld door de jicht in de
Nederlanden vertoeft, treffen we Jan IV aan in de onmiddellijke
omgeving van den keizer, zeker behoort hij in 1546 tot diens
hofstaat.1435 Derhalve maakt hij in October 1547 in het gevolg van de
Regentes Maria van Hongarije haar reis mee naar Augsburg, waar de
Duitsche Rijksdag is bijeen geroepen.1436 En in November 1548,
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S.R. 1547/48, hfst. "Diversche zaken, anno XL VII". Ook D.R. heeft hierover een
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wanneer Koningin Eleonora, de weduwe van Frans l, een toevlucht
komt zoeken in de Nederlanden, reist de Regentes der Nederlanden
haar zuster tot Kamerijk tegemoet, vergezeld van den markies van
Bergen met de graven van Mansfeld en Arenberg en hun dames. Uit
het manuscript, dat deze bijzonderheid vermeldt, blijkt, dat de markies
sedertdien tot het reisgezelschap behoort der majesteiten.1437 In dezen
hofdienst moet ook de vriendschap tusschen Oranje en Bergen zijn
ontstaan.
Onmiddellijk na de aankomst van koningin Eleonora krijgt Jan met zijn
vroegeren gouverneur, nu zijn vriend François van Phallais, heer van
Nieuwerve, opdracht naar Genua te reizen, om den infant don Philips
bij zijn ontscheping namens de Nederlanden welkom te Heeren.
Vanwege den hevigen sneeuwval wordt dit een zware tocht. Slechts
één dag vertoeven zij te Parijs, elf dagen na hun vertrek heeft de
ontmoeting plaats te Alessandria.1438
In Maart 1549 arriveert Philips in de Nederlanden. Na zijn beëediging
te Leuven als hertog van Brabant (5 Juli) begint de jonge vorst zijn
huldigingstocht door de Nederlanden, waarbij hij eerst de
voornaamste steden in het Zuiden des lands bezoekt.
Om eenige dagen te rusten van deze officieele plechtigheden, die wel
erg snel op elkaar volgen, zijn de keizer en zijn zoon met hun gevolg
vanaf 22 Aug. te gast op het prachtige paleis van Maria van Hongarije
te Binche.1439 Daar geven de aanwezige ridders den 25en een groot
1437

1438

1439

Sommaire des voyages faicts par Charles Ie cinquième, Bibl. Roy. de Brux. nr.
278 v.h. fonds v. Hulthem, nr. 15809 v.d. Catal. des mss de Ia Bibl. de
Bourgogne.
Verz. Cuypers v. Veldhoven, nr. 49 R.A. 's-Bosch, stond op een los archiefblad,
niet door mij teruggevonden. Ook in F. 11. Mieris, Historie der Nederlandsche
vorsten uit de huizen van Beyere, Borgogne en Oostenrijk dl. III, 's-Hage 1735,
p. 220.
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steekspel, waaraan ook de jonge markies deelneemt. Hij behaalt daar
de overwinning op een der voornaamste Spaansche grooten, die den
naam heeft, dat hij "de vroomste en de fraijste steker was van den
lande van Spaengnen." Hij weet dezen bekwamen ruiter zoo uit het
zadel te lichten, dat hij op den grond valt. Onder de toeschouwers
bevindt zich ook Jacqueline de Croy.1440 Door dit feit wordt hij den held
van den dag, vooral wijl de Nederlandsche edelen al genoeg motieven
hebben den Spaanschen adel, die Philips vergezelt, te haten.1441
Dan wordt de huldigingstocht weer voortgezet. Vanaf 11 Sept. is men
te Antwerpen waar 's Zaterdags den 14en Jonker Jan en nog enkele
andere edelen opnieuw een spiegelgevecht leveren, nu te voet,
waarbij zijn bedrevenheid op de wapens voor de zooveelste maal
blijkt.1442
Van Antwerpen gaat de reis naar 's Hertogenbosch. Nog tijdens het
verblijf van het gezelschap te Brussel, reist de markies naar Bergen, om
namens zijn moeder de boodschap over te brengen, dat het
stadsbestuur er op moet rekenen, dat binnen enkele weken de
toekomstige hertog van Brabant op zijn reis naar Zeeland, Bergen op
Zoom zal passeeren en dat het wenschelijk is hem een geschenk aan te
bieden, maar meer nog 's prinsen entree zoo plechtig mogelijk te doen
geschieden, door de stad te versieren en 's avonds vuurwerk te
ontsteken, zooals andere steden waren voorgegaan.
Oudergewoonte wordt een commissie benoemd om den luister fraai,
doch gezien "de armoede der stad" zoo voordeelig mogelijk te houden.
In het bijzijn van den Markies neemt de Breede Raad het besluit af te
zien van het geven van een geschenk.1443 Dat was heel verstandig, als
1440

1441
1442
1443
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Reg. met Resolutien v. d. Breeden Raad 1526/57, p. 251.
Jan metten lippen

1943

men een verzoek heeft ingediend om kwijtschelding eener bede. Maar
men besluit tot een artistieke straatversiering met groen en blazoenen
vanaf de Boschpoort over de Hoogstraat naar het Hof. Twee
eerepoorten zouden worden opgericht, terwijl de Antwerpsche
schilder en verlichter, Cornelis van Zuerendonck, belast wordt met de
verzorging der wapenschilden en blazoenen.1444 De gilden krijgen een
opwekking van hun kunnen blijk te geven, waarvoor de stad prijzen in
uitzicht stelt.
De keizer, de infant Philips en de twee koninginnen Maria van
Hongarije en Eleonora van Frankrijk zijn 10 Sept. de gast van den
Markies en zijn moeder, waarvoor zij zich de uitgave getroosten van
800 pond.1445
Markies van Bergen
Deze vorstelijke bezoeken zijn gloriedagen voor den Nederlandschen
adel. Bij een dier gelegenheden is ook wel uitgemaakt, wie de
toekomstige gemalin zal zijn van den Markies van Bergen. De
uitverkorene is Maria de Lannoy, eenige dochter van Jan de Lannoy,
heer van Molenbeke (Molenbais) en Johanna de Ligne, een der eerste
adellijke families uit het Zuiden des lands. De verloving wordt 25 April
1550 te Brussel gevierd in tegenwoordigheid van den keizer, de
koningin-weduwe Eleonora, den hertog van Saksen en Maria van
Hongarije en het gezelschap krijgt weer steekspelen te genieten.1446
Als huwelijksdatum wordt vastgesteld 27 Juni. Juist enkele dagen te
voren wordt den hertog van Kleef een kind geboren, dat de koningin1444
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S.R. 1549/50 fol. 13 verso: "Opten Vlen Septembris es Colijn de boede
gesonden tot Antwerpen, om aldaer te halene Cornelis van Zuerendonck
scildere, om alhier te commene ende maeken diversche scilderie, ter
incompste van den prinsche, betaelt voer vacatie 12 st.
Tax. XXIX, p. 42 en S.R. 1549/50, fol. 11 verso.
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regentes ten doop zal houden. Omdat zij echter ook de
huwelijksvoltrekking wil bijwonen van Jan IV van Glymes met Maria de
Lannoy, verzoekt zij den vader der bruid en de moeder van den
bruidegom, die plechtigheid uit te stellen.1447
Den 9en Juli vindt dan de huwelijksvoltrekking te Turnhout plaats.1448
Den zelfden dag sluiten beide partijen het contract van huwelijksvoorwaarden. Hieruit blijkt dat de markies ten huwelijk aanbrengt: het
markiezaat en de heerlijkheden Borgvliet, Vosmeer en Wouw. Van
Tholen en Schakerloo wordt niet meer gesproken. Deze panden zijn in
Mei 1550 door Karel V afgelost.1449 De bruid krijgt de beschikking over
een jaarlijksche inkomste van 5000 gld. van 20 stuivers het stuk aan
rente. De last van de helft van dit bedrag drukt op het land van de
Plaete, de andere helft op de heerlijkheden van Molenbeke,
Gheringien, Ancereuil, Rumont en Fontaine. Haar weduwgoed wordt
vastgesteld op 3000 gld. en. mocht Molenbeke al vererfd zijn op het
jeugdige echtpaar, dan zal het 4000 gld. zijn. Verder worden haar eigen
kamers, garderobe, kasten, voor 100 mark aan zilvergerei, eigen
rijtuigen, paarden en het bezit van sieraden als ringen e.d. toegezegd
met het kasteel van Solre als woning.1450
Ingevolge het besluit van den Breeden Raad vindt Zondag 13 Juli de
inhuldiging plaats van den nieuwen Heer, die daags te voren met
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Pap. d'Etat et del' Aud, liasse 46, A.R.A. Brussel, brieven dd. 27 Juni 1550.
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vrienden en verwanten op het kasteel van het naburige Borgvliet was
aangekomen.1451
De voltallige geestelijkheid gekleed in pontificaal gewaad, de geheele
magistraat, zoowel van den binnen als den Buitenraad, de ambtenaren,
de kerkmeesters, allen in hun zwarte ambtelijke tabbaarden, de
gezworen schutters in groot tenue met haakbussen, spiesen,
hellebaarden, vaandels en trommels trekken dan den Markies
tegemoet tot halverwege de Borgvlietsche Dreef, om hun nieuwen
Heer welkom te heeten en met de grootst mogelijke statie de stad
binnen te voeren.
De Markies nadert de stad gezeten op een Spaansch rijpaard, met aan
zijn rechter zijde heer Robert van Bergen, coadjutor van den bisschop
van Luik en ter linker heer Jan van Lannoy, ridder in de Orde van het
Gulden Vlies, heer van Molenbeke, zijn schoonvader “en veel edele
Heeren ende Vrouwen, haar vrienden en maghen''.
Bij het samentreffen wordt halt gehouden en heet een vertegenwoordiger van iedere poortersgroep hem welkom. Dan biedt heer
Cornelis van Bergen, drossaard van stad en land van Bergen, den
markies een blank, rijk verguld zwaard aan, de schout Antonis Leniss
reikt de roede van justitie over en de burgemeester buiten de bank,
Pieter Spotten Claes overhandigt den nieuwen Heer de sleutels der
stad, drie zinnebeelden van de machtsbevoegdheden, welke hij van nu
af aan zal uitoefenen over het Markiezaat. Heer Jan geeft deze
zinnebeelden echter onmiddellijk terug aan de drie functionarissen,
waarmee hij uitdrukt, dat zij in zijn naam hun taak hebben uit te
voeren. Dan schrijdt de koordeken naar voren en toont hem het
Evangelieboek. Onmiddellijk rijst de Markies nu uit het zadel, kust het
boek en stijgt wederom te paard.
1451
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Hierop stelt de stoet zich in rangorde op en voorafgegaan door
muzikanten gaat het stadwaarts, waar de klokken beginnen te beieren.
ln de stad zelf staan de leden van de gilden vanaf de Boschpoort tot
aan het hof langs den weg opgesteld.
Eerst begeeft de nieuwe Markies zich echter naar de kerk, vandaar
gaat het naar het stadhuis, waar hij de eeden aflegt en de magistraat
namens de burgerij den nieuwen Heer trouw zweert.
't Wordt een dag van vreugde, ook voor de armen, die de Markies met
extra giften bedenkt. 's Avonds zorgen dertig brandende pektonnen op
markt en haven voor het noodige vuurwerk.1452
Zijn aanwezigheid bij het leger te velde laat Jan IV niet toe, direct al zijn
aandacht te wijden aan de belangen van zijn markiezaat. De markiezin
heeft dat zeer betreurd.1453 Vooral wanneer een hevige stormvloed in
het jaar 1552 wederom West-Brabant teistert, waarbij opnieuw de
dijken der polders van Ossendrecht, Woensdrecht, ja, alle polders ten
Zuiden van de stad het begeven, de watermolen wegslaat en
maatregelen dienen getroffen hierin ten spoedigste te voorzien, willen
niet tevens de havendijken bezwijken. Met name eischt het herstel van
den dijk van den polder van Hildernisse "den welcken den meesten last
lijt van den slach van den watere'' heel wat kapitaal, zoo wel van den
Heer als van de stad en verschillende eigenaren. Veel overleg moet
hiervoor gepleegd worden om zoo vlug en zoo goed als maar kan,
hierin te voorzien.1454
In Maart 1554 bevindt de Markies zich te Calais, wijl hij met zeer
spoedeischende zaken is belast, om zich naar Engeland te begeven. Dit
1452
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staat in verband met het huwelijk van Philips II met de koningin van
Engeland Maria Tudor.1455 Dit bezoek benut Jan IV om de
handelsbelangen zijner stad te behartigen. In het najaar gaat hij
hiervoor naar Engeland terug.1456
Wanneer hij in Mei 1555 op het punt staat de vruchten te plukken van
zijn bemoeienissen in den vreemde, wil hij alvorens een beslissing in
deze handelsaangelegenheid te nemen, de stad hierin kennen en
tevens haar bestuur nauwer aan zich binden.1457
Den 11en Mei zijn op het stadhuis de Markies en zijn broer den
coadjutor van Luik, met enkele heeren van den Domeinraad als
François van Phallais, heer van Nieuwerve, heer Cornelis, bastaard van
Bergen en de schout Jan van Akeren met den Breeden Raad bijeen. ln
dit midden deelt de Markies mee, dat hij in Engeland geweest is en
tijdens zijn verblijf aldaar ijverde, veel moeite deed en geen kosten
heeft ontzien om de natie van de kooplieden van Engeland te bewegen
weer hun gewone jaarmarkten te komen houden in zijn stad van
Bergen. Zonder succes is dat niet gebleven, doch hij verzoekt den
burgemeester tegen Maandag 13 Mei opnieuw den Breeden Raad en
tevens de voltallige naties bijeen te roepen om een plan te bespreken,
waarover hij het "ghemeyn corpus" der stad wil hooren.
Wanneer de Breede Raad 13 Mei bijeen is, legt de Markies dit college
een schrijven over, waarin hij constateert, dat alle steden en landen
een drie-ledig bestuur kennen, n.l. hun onmiddellijke Heer, als eigenlijk
hoofd, de hooge ambtenaren met hun helpers, die namens den Heer
optreden en verder de burgerij, vertegenwoordigd in haar
bestuurslichamen, welke voor haar eigen belangen opkomt. Wil er een
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goed beleid gevoerd worden, dan dient er eendracht te bestaan,
tusschen deze drie leden, zonder daarbij in elkaars bevoegdheden te
treden. "De groote desolatie, armoede ende onderganck der stad van
Bergen" is een der eerste zaken, welke dringend verbetering eischen.
In overleg met allen, die bij het bestuur der stad geïnteresseerd zijn,
wil hij daarom maatregelen beramen om tot verbetering te komen.
Vanaf menschenheugenis, aldus de Markies, "hebben mijn
voorvaderen, de Heeren en Vrouwen van Bergen zich beijverd het
welzijn der stad te bevorderen en hun best gedaan de poorters in het
genot te stellen van mooie en groote privileges. Dat is gelukt, dank zij
de diensten, die de Bergsche Heeren den Duitschen keizer, den
Roomsch-Koning en de hertogen van Brabant bewezen. Daaraan bijv.
dankt de stad, dat zij de voorrechten der vrije jaarmarkt in hun meest
vollen omvang verwierf, dat de poorters vrijdom van tol kregen door
Holland en Zeeland. Sedert het overlijden van mijn vader is echter het
verval begonnen. Toen hebben onze moeder en wij met onzen broeder
den coadjutor Robert van Luik, de laatste vooral tijdens mijn
afwezigheid, alles gedaan om de algeheele ruïne en ondergang der
stad te voorkomen. Als hulpmiddel wisten ze voor de stad gratie en
kwijtschelding te verkrijgen van haar aandeel in verschillende beden,
we noemen slechts die van 1200 duizend carolus gld. uitgeschreven in
1539, de buitengewone bede van 120 duizend gulden gevraagd in 1541
in verband met het optreden van Maarten van Rossum, de twee beden
van 300 duizend gld., die noodig waren, toen de keizer het beleg voor
Lanrecies, de sleutel van Henegouwen en Picardië, had geslagen
(Sept.-Oct. 1543).1458 Dat was voor de Bergsche poorters een groot
voordeel geweest. Dank zij deze maatregelen was niemand verplicht
zijn eigendommen te verkoopen of te bezwaren of nog erger, huis en
haard te moeten verlaten tengevolge van verbeurdverklaringen. Ook
1458
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verkreeg de stad voor de rentebetalingen harer eigen schulden brieven
van atterminatie (uitstel van betaling) voor een tijdvak van 3 jaar en 3
mnd. Om al deze gunsten te verkrijgen hebben noch mijn moeder,
noch mijn broer, noch ik moeiten of kosten ontzien, zonder daarvoor
de stad zelf aan te spreken".
Een nieuwe ramp overviel echter stad en markiezaat in den nacht van
den 12en op den 13en Januari 1552 toen een geweldige watervloed de
dijken der polders ten Zuiden der stad deed bezwijken tot groot gevaar
voor de haven der stad.1459 Hierdoor zag de markies zich gedwongen
ter herdijking van den polder van Hildernisse naar een bezit van 500
gemeten lands bij te dragen. Vanwege deze ramp kregen de
geteisterde gebieden opnieuw vrijstelling van iedere bijdrage in de
gewone en buitengewone beden.
Al de pogingen de stad te bewaren voor verderen achteruitgang bleken
tevergeefs.
De toewijding en de liefde, die een goed Heer voor zijn onderdanen in
alle redelijkheid dient te betoonen, deed hem echter een middel
bedenken om de stad met Gods hulp tot meerder welvaart te brengen.
Hij koestert de vrees, dat indien er eenige opleving kan bewerkt
worden, deze toch niet zal doorzetten, wegens een minder goed
toezicht en regeling van zaken, welke daarvoor noodig zijn. Ook
waarborgt de jaarlijksche wisseling van de leden van het stadsbestuur
geen continuïteit in het stedelijk beheer .
De markies zou daarin willen voorzien en aangezien juist "onse
heerlicheyt niet en sterft maer altijts heeft successeurs ende
naecomers" en een Heer uit den aard der zaak meer de belangen der
heerlijkheid ter harte neemt dan andere personen, verzoekt hij dat de
Breede Raad en "tghemeyn corpus" d.w.z. de voltallige gilden, zullen
bewilligen in de volgende voorstellen:
1459
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1. dat hij en zijn nakomelingen, Heeren en Vrouwen van Bergen of hun
daartoe aangewezen gemachtigden mèt de bestuurders en den
raad der stad het toezicht en beheer zullen uitoefenen over al die
interne stadsaangelegenheden, welke het algemeen belang
betreffen en ten voordeele der stad strekken, in het bijzonder geldt
dit voor openbare werken van eenige beteekenis met name de zorg
voor havenhoofden, sluizen, waterloopen en versterkingen. Tevens
wil hij voortaan gekend worden bij het maken van nieuwe
ordonnanties, welke de strekking hebben het algemeen welzijn te
dienen;
2. De markies wenscht deze bevoegdheid in dezer voege uit te
oefenen: In geen college zal eenig besluit genomen mogen worden
tenzij hijzelf of zijn gecommitteerde daarbij geroepen en gehoord is.
Bij eventueele stemming zal zijn stem evenveel gelden als die van
ieder ander lid van den nieuwen, den ouden of den Breeden raad;
3. Wordt een besluit genomen zonder de aanwezigheid van den
Markies of zijn gemachtigde, dan is het van nul en geenerlei waarde,
terwijl niet in beroep kan worden gegaan;
4. Wanneer de Markies een voorstel wil doen, dat hij ten bate der stad
acht, dienen burgemeesteren op zijn verzoek het college bijeen te
roepen, dat bevoegd is hierin een besluit te nemen;
5. In het belang van zijden- en wollenlakenkoopers, cous- (= broek-) en
schoenmakers, brouwers, slagers en vischkoopers, vraagt de
Markies de bevoegdheid personen uit te mogen noodigen zich met
hun gezin in Bergen op Zoom te vestigen aan wie de gunst zal
worden verleend van het genot van vrijdom van accijns op bier en
wijn, tenzij tegen die personen gegronde bezwaren bestaan.
Groote kosten en moeiten heb ik in Engeland aangewend, zegt de
markies, de "ghemeyne natie" van de kooplieden in Engeland te
bewegen weer de vastgestelde jaarlijksche markten te Bergen te
komen bezoeken, en ik koester gegronde hoop, dat zij daartoe
557
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werkelijk zullen besluiten. Ik zou echter dezen stap niet hebben
ondernomen en me deze moeite en uitgaven niet hebben getroost als
ik er niet op rekende, dat dit bezoek stand zal houden. Dat is echter
niet te verwachten als mij en mijn opvolgers niet de gevraagde
bevoegdheden worden verleend. Een ander middel om de stad "hope
te geven van beteringe ende restauratie in haer desolatie, armoede
ende meerder ruyne in toecomende tijden" weet ik niet.
Binnen vijf dagen vertrekken de gecommitteerden der Engelsche natie,
voordien moet mijn antwoord op hun eischen binnen zijn. Dit
antwoord kan ik niet geven "sonder uluyden ende het ghemeyn corpus
van der stadt daer aff te adverteren ende verthoone, tgene dat voeren
verhaelt is."
Wie iets beters weet dan genoemde middelen om "die stadt wesende
in haer desolatie ende lasten" te helpen, desnoods zonder onze hulp
en assistentie, zegt hij, mag dit gerust naar voren brengen en doen
overwegen. Het gaat ons er slechts om de stad tot voorspoed te
brengen. Iedereen toch zal toegeven, dat wij hierbij niets begeeren in
ons eigen belang, doch slechts het "gemeyn welvaeren van onsen
voirscreven stede en ondersaten van dyen" nastreven.
Omdat er spoed betracht moet worden vraagt de Markies de
vergadering te schorsen tot in den namiddag. De naties kunnen dan
hun schriftelijke rapporten indienen. Bezwaar kan daartegen niet
bestaan, want de gilden zijn thans immers in vergadering bijeen.
Wanneer om drie uur de zitting van den Breeden Raad wordt
heropend, reiken de raadslieden hun "celen", de schriftelijke antwoorden hunner naties, den Markies over, die ze na kennisname den
Burgemeester ter hand stelt.
Alvorens deze "celen" op te lezen, vergaderen oudergewoonte de drie
leden eerst afzonderlijk op hun eigen kamer om hun stem te bepalen.
Terug op de kamer van justitie, geeft eerst de Binnenraad zijn opinie,
daarna de Buitenraad en vervolgens leest men de antwoorden der
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naties. Het meerendeel dezer celen spreekt zich uit voor inwilliging der
wenschen van den Markies, doch over de wijze waarop, bestaat nog al
verschil van meening. Slechts een enkele natie wijst ze volledig af, de
meeste zijn voor het verleenen van een beperkte toestemming en een
andere wil den Markies in al zijn wenschen tegemoet komen. Daarom
gaat de vergadering over tot hoofdelijke stemming. De eerste vier
voorstellen worden hierbij aangenomen met deze beperking, dat de
Markies of zijn plaatsvervanger over de voorstellen, welke in
behandeling zijn slechts één stem mag uitbrengen1460, verschijnt hij of
zijn plaatsvervanger echter niet ter vergadering, terwijl hij toch
opgeroepen is, dan is het betreffende bestuurscollege bevoegd een
besluit te nemen, dat gehandhaafd zal blijven.
Wat betreft het schenken van vrijdom van accijns, hiervoor zullen de
Heer of zijn plaatsvervanger voorstellen mogen doen, de laatste echter
niet meer dan de Heer zelf, terwijl bij de stemming daarover in den
Raad, door hen slechts één stem mag worden uitgebracht.
Nog dezelfde maand komt dan een overeenkomst tot stand, waarbij
Jan IV de voorrechten in 1469, 1470, 1480 en 1519 aan de Engelsche
kooplieden verleend opnieuw bekrachtigt.1461
Voor het zoover is, houdt de Markies met den gouverneur der
Engelsche kooplieden, enkele andere voorname functionarissen en
verschillende kooplieden 16 Mei 1555 een vergadering in het
Engelsche huis te Bergen op Zoom, waarbij de Engelschen het
volgende verzoeken:
1. de huizen, kaden en waterwegen te Bergen moeten worden
verbeterd;
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

bij arrestatie van Engelsche kooplieden zal geen borgstelling door
poorters noodig zijn voor voorloopige loslating;
bij confiscatie wegens halsmisdaden zullen hun goederen eenigen
tijd ter beschikking blijven van de rechthebbenden;
de gewichten te Bergen zullen met de Antwerpsche gelijk worden
gemaakt, het aantal gezworen meters zal worden vermeerderd;
daar de Engelschen niet voor lagere rechters dan de schepenen
van Bergen terechtstaan, dient omschreven, welke lagere rechters
uitgesloten zijn;
er dient tegen gewaakt, dat geen vreemden de privileges
"societatis mercatorum Anglorum" genieten;
de loonen voor het vervoer der Engelsche goederen per schip van
Bergen naar Antwerpen en omgekeerd moeten worden geregeld
en strengere straffen op de overtredingen der schippers worden
vastgesteld;
de loonen voor het vervoer per wagen moeten nauwkeurig
geregeld;
de schepenen te Bergen moeten zweren den Engelschen snel
recht te zullen doen;
tegen oproerige Engelschen zal hun gouverneur hulp worden
verleend niet alleen in de stad, doch in heel het omliggende
gebied;
belet moet worden, dat kooplieden van Bergen de Engelsche
waren onder hun naam of handelsmerk aan den man brengen;
de Engelsche privileges moeten bij het begin van de Koudemarkt
telkens opnieuw worden afgekondigd;
er zal geen belasting worden geëischt van wijn en bier door de
Engelschen verbruikt;
geen gerechtsdienaar te Bergen zal eenig Engelsch koopman in 't
publiek "scandelose, inciviliter et manu forte" arresteeren.
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Nadat de regeering van Bergen deze verzoeken heeft ingewilligd,
wendt zij zich 18 Mei 1555 tot de Engelsche afgevaardigden met de
volgende wenschen:
1. dat de Engelsche kooplieden zoo vroeg mogelijk op de markten te
Bergen aanwezig zullen zijn;
2. dat tijdens de markten te Bergen geen Engelsch koopman in een
andere plaats in de Nederlanden voor handelszaken mag
vertoeven;
3. dat de Engelsche kooplieden de loonen der arbeiders, die voor hen
werken, zullen verhoogen.
Deze wenschen worden door de Engelsche onderhandelaars eveneens
ingewilligd.
In Antwerpen wekten deze onderhandelingen vrij veel ongerustheid.
Vooral als blijkt, dat kooplui uit Yperen en Dordrecht (met ijzer)
eveneens de markten van Bergen op Zoom drukker zullen gaan
bezoeken, als de Engelschen daar komen.1462
***
De toezegging den Engelschen gedaan, de haven te verbeteren is
aanleiding voor den Markies gebruik te maken van een zijner nieuwe
bevoegdheden. Reeds in Augustus wendt hij zich tot den Breeden Raad
en wijst er op, dat door de overstrooming en den stormvloed van 1552
de haven van de stad zeer vervuild en ondiep is geworden! De oorzaak
daarvan is de vernieling van den watermolen bij dienzelfden
watervloed, waardoor sedertdien niets meer was kunnen gebeuren om
de haven te schuren.
Nu er hoop is, dat de jaarmarkten weer meer zullen bezocht worden is
het "boven alle zaeken grootelick" noodzakelijk de haven op diepte te
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brengen, willen hun schepen evenals vroeger in de haven kunnen
meren en lossen.
Al enkele malen heeft het stadsbestuur personen ontboden, die van
waterwerken verstand hebben om een bestek en een begrooting voor
deze werkzaamheden op te stellen. De eenig-juiste oplossing is echter
gebleken te zijn een herstel van den watermolen en den Houwer,
zcoals die vroeger waren. Daarvoor dient echter den dijk van den
Houwer hersteld op dezelfde wijze als dit met den Zuid- en
Noordlandschen zeedijk is geschied en is het zaak deze steeds goed te
onderhouden.
Hiervan zou de Markies het voordeel plukken zijn watermolen
wederom in bedrijf te zien gesteld, terwijl de stad profiteeren zou van
de schuring der haven, bewerkt door de uitstrooming van het
molenwater. Vandaar, dat de Markies zijn goedkeuring hecht aan het
voorstel van de schepenen, dat hij het herstel van den watermolen
voor zijn rekening zal nemen, terwijl de stad datgene zal betalen, wat
met de uitschuring verband houdt. Alle werk, dat beide zaken ten
goede komt, bijv. het aanleggen van den dijk, zal echter door iedere
partij voor de helft worden betaald. Ook het onderhoud daarvan zullen
zij in de toekomst gezamenlijk dragen. Of hierbij ook het onderhoud
van den dijk komt, is een vraag, die in de bijzondere aandacht der
gilden wordt aanbevolen.
De gilden blijken zich vrij goed met het voorstel te kunnen vereenigen.
Wanneer de markies echter aan het onderhoud van den Houwerdijk
moet meebetalen, achten ze het billijk, dat hij deelt in de ettinge
(opbrengst der grasgewassen van den dijk).
Bovendien verlangen ze een bindende afspraak tusschen den
burgemeester en den rentmeester van den Heer, dat deze als
uitvoerder van de afspraak, "het water in den Houwer (zal) op doen
houden ende afflaeten ende de muelen doen cesseren van malen twee
getijden ter weken, omme de havene daer mede te schuyrene, ende
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voirts zoo dickwils alst van noode wesen sal, wel verstaende dat mijnen
Gen. Heer altijt zal houen het eigendom van den Houwer” (17 Aug.
1555).1463
Het is inderdaad mogen gelukken eenige opleving te bewerken. Vooral
uit New Castle komen er in de volgende jaren weer kooplui op de
jaarmarkt.1464
***
Ook met andere middelen poogt de Markies het economisch leven te
herstellen. Zeker een bedrag van vijf à zesduizend pond Vlaams
verteren de inwoners jaarlijks aan geïmporteerd bier. Daarom laat hij
er den burgemeester op wijzen, dat hij het zeer op prijs zou stellen, dit
geld in Bergen te houden wat aan kuipers, graankoopers, moutmakers,
sleepers en andere ambachtslieden zou ten goede komen, zooals in
Antwerpen, Breda, Dordrecht en Zierikzee duidelijk blijkt. Jans advies is
daarom de maat der tonnen en de stedelijke merkteekens in
overeenstemming te brengen met die van andere steden, met name
die van Delft e.a. Verder stelt hij voor "het uitvoergelt" van Bergsch
bier te verlagen van twee tot een stuiver per vat, doch deze belasting
voor buiten de stad gebrouwen bier met een stuiver te verhoogen en
dus te brengen op drie stuivers het vat.
Derdens wil hij de accijns op inlandsch, niet in Bergen gebrouwen bier,
verhoogen naar rato van den prijs. De bieren van 8, 6 en 4 scell. (of
minder) het vat zouden met 6, 4 en 2 stuivers extra belast worden,
zonder dat de prijs in de taveernes echter mag verhoogd worden.
Teniende misbruiken tegen te gaan, stellen de Binnen- en Buitenraad
daarenboven voor stedelijke "proevers" te benoemen om de kwaliteit
1463
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en daarmee den prijs van het Bergsche bier te bepalen. Tevens
verzoeken zij den Markies dringend voor te schrijven, dat de dorpen
Wouw en aangehoorigheden, Moerstraten, Huijbergen, Ossendrecht,
Woensdrecht, Hildernisse, Zuidgeest, Borgvliet, Noordgeest, Halsteren
en Polre, hun bier in Bergen moeten komen halen. Binnen- en
Buitenraad zouden hierop het advies der naties willen vernemen, en
verzoeken hiervoor deken en gezworenen met de zes goede mannen
van ieder ambacht bijeen te mogen roepen.
Wanneer deze voorstellen 4 Sept. 1557 in den Breeden Raad worden
behandeld, heerscht er géén eenstemmigheid onder ieder der drie
leden en dus moet er hoofdelijk gestemd worden. De meerderheid
hecht dan haar goedkeuring aan de gedane voorstellen. Een
merkwaardig voorbehoud maken ze echter, waaruit blijkt, dat deze
Markies ook de kracht van het goede voorbeeld kent.
Wanneer de stimuleering van het brouwersbedrijf ter tafel komt, is de
Markies begonnen een eigen brouwerij op te richten, die den naam zal
krijgen van "der Blau Hand". Daarom zal het besluit van den Breeden
Raad pas in werking treden, wanneer "onsen Gen. Heer de Marcquyz
sal gereet wesen van zijnder brouwerye om den brouwers voir te gaene
ende zulcke byere te brouwen, waernaer dander brouwers zullen
behoiren te volgen gelijck zijne Genadige, die van den bynnen Raidt
tzelve geloeft ende toegeseyt heeft."1465
Dc Bergsche brouwers hebben zich bij het brouwen hunner bieren dus
voortaan te regelen naar de producten van de Blauwe Hand. Dit
initiatief van Jan IV is van groote beteekenis geweest. Dank zij het
goede water dat de bodem opleverde, zijn deze brouwerijen vooral in
de 17e en 18e eeuw van groote beteekenis geworden.1466
***
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Bij de plannen welke de Markies beraamt, de stad vooruit te helpen,
zit de bedoeling voor het aantal inwoners te doen stijgen en dus de
stedelijke consumptie te verhoogen. In dit zelfde raam past het
voorstel dat hij met zijn broer den bisschop van Luik 21 April 1559 in
den Breeden Raad brengt om mr. Lenaert Valerius, geboortig van
Wouw, wonende te Roosendaal, alwaar hij een kostschool houdt van
twintig jongens, uit te noodigen met de kostleerlingen naar Bergen op
Zoom te komen en hier de taak van "opperschoolmeester en
regeerdere van den ghemeynder schole" op zich te nemen. Wel kende
Bergen reeds vroeger een Latijnsche school, onder welker hoofden we
enkele bekwame priesters en leeken aantreffen, doch waarschijnlijk
wilde ten gevolge van de bezuiniging, na het verdwijnen van den
laatsten opperschoolmeester, niemand deze taak meer op zich nemen,
wijl de emolumenten door de stad gegeven te gering waren.
Nu doet de Markies het voorstel dit hoofd der Latijnsche school,
tevens kostschoolhouder uit te noodigen zich op bepaalde gunstige
voorwaarden in Bergen op Zoom te vestigen. Aan deze school, moeten
twee ondermeesters verbonden zijn, waarvan de eene, evenals de
rector, de bekwaamheid dienen te bezitten onderwijs in Latijn te
geven. Ook dit krijgt de Markies gedaan en deze school blijft in
stand.1467
Nog verschillende andere voorstellen brengt Jan IV in de volgende
jaren met meer of minder succes ter tafel. Een er van dient als slot
besproken, hoewel ze buiten het kader valt van zijn stedelijke
welvaartspolitiek.
Toen Jacqueline de Croy met kracht er op aandrong gehuldigd te
worden als Vrouwe van Bergen, liet zij den jongen Markies de
toezegging doen de eerste vier jaar na zijn inhuldiging geen huldegeld
te zullen vragen. Hij wacht geen vier doch twaalf jaar.
1467
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Gezicht op de Groote Markt ± 1580
Door Hans Bol
Schilderij in collectie van het Markiezenhof

Den 5en December 1562 ontbiedt de Markies "op de groote sale boven
in sijnen hove", de drie leden van den Breeden Raad met de dekens der
ambachten. Persoonlijk herinnert hij hen in deze zitting aan de aloude
gewoonte den Heer bij zijn huldiging, het huwelijk van zijn zoon of
dochter of de opname in de Orde van Gulden Vlies een bede toe te
staan. Zeker wanneer die Heer alles doet om het welvaren der stad te
bevorderen. Hij gaat nog eens na, wat zijn moeder, zijn broer de
bisschop en hij ten bate der stad deden. Alleen reeds de kosten van de
herdijking der ingeloopen polders kwam hem persoonlijk op
honderdduizend carolus gld. Hoeveel geld zijn verblijf in Engeland
opslokte om de relaties met de kooplieden te verbeteren, zal hij maar
niet zeggen. Dat alles had hij gedaan "alleenlijck uuyter goetwillige
natuerlijcke liefde ende affectie die de selve Heere was hebbende tot
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sijnre stadt ende ondersaten". Vanwege den slechten economischen
toestand, de inundaties en de oorlogen had hij tot nu toe geaarzeld
een bede te vragen. Thans echter verkeert de stad in een veel betere
situatie dan in jaren het geval was. Daarom acht hij het billijk als
tegemoetkoming in zijn kosten een bede van veertigduizend carolus
gld. te vragen. Op dit verzoek zou hij liefst kort en goed antwoord
hebben.1468
De zeven raadslieden verzoeken echter deze vraag in hun natiën te
mogen behandelen. Dit wordt toegestaan na toezegging, dat zij hun
antwoord zullen indienen tijdens de zitting van den Breeden Raad,
welke Woensdag 9 December 's morgens om 10 uur zal bijeenkomen.
In deze zitting handhaaft de Binnenraad zijn reeds 7 December geuite
voorstel, dat ieder der drie leden van den Breeden Raad twee
vertegenwoordigers zal aanwijzen om met den Markies een redelijke
afspraak te maken, de Buitenraad wil met den heelen Breeden Raad
naar den Markies gaan om deze aan te tonen hoe zwaar de stad reeds
belast is, om hem zoo te bewegen zijn verzoek een jaar of twee jaar uit
te stellen. Ook de vertegenwoordigers der gilden staan afwijzend
tegenover deze bede. Des namiddags begeven zij zich naar den
Markies, die hen ontvangt "in sijnder Genadiger hoff boven op de
groote sale", waar zij hem hun meening mededeelen, doch Jan lV
handhaaft zijn verzoek.
Teneinde een oplossing te vinden, vergaderen den 10en December de
Binnen- en Buitenraad en komen tot het plan den Markies een bede
van 20 duizend carolus gld. aan te bieden en wel op deze manier: 8
duizend carolus gld. in den vorm van een erfelijke rente van 500
carolus gld. 's jaars, af te lossen in vijf jaarlijksche termijnen tegen den
penning zestien en 12 duizend carolus gld. te betalen in acht jaren en
zestien termijnen van 500 carolus gld. welke met Kerstmis en St. Jan
1468
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zouden vervallen. Met het voorbehoud evenwel, dat bij financieele
moeilijkheden de betalingen zullen worden uitgesteld, terwijl bij een
eventueel overlijden van den Markies vóór de som voldaan is, de
uitkeeringen zullen ophouden. Ook zou de Markies moeten afzien van
de 10 duizend carolus gld., welke zijn vader nog van de stad te
vorderen heeft.
Wanneer de Markies hiervan heeft kennis genomen verzoekt hij den
Breeden Raad den 11en December wederom bijeen te roepen in zijn
hof en wanneer het voorstel van den magistraat daar nogmaals is naar
voren gebracht, verklaart de Markies "deselve nyet aengenaem te
vinden, noch oick geraden te duncken die te accepteren". De gronden
hiervoor zet hij nader uiteen en hij geeft het voornemen te kennen een
ander voorstel te zullen indienen.
Daags daarna komt dit reeds binnen. Ter inleiding van deze nieuwe
aanvrage, zegt de Markies, dat niet alleen wegens de vele persoonlijke
diensten, welke hij de stad bewees, doch meer nog vanwege de groote
uitgaven, welke hij deed tot welzijn van de stad en haar inwoners, het
aangeboden bedrag te klein is, terwijl de condities in wezen
onbehoorlijk zijn.
Hij verwijt den Breeden Raad een te geringe waardeering van deze
uitgaven, terwijl het voorstel van dit college den schijn wekt alsof de
stad van hem wil profiteeren. Eerstens zou hij de tienduizend gld.
welke toch aan zijn vader zijn toegezegd, moeten kwijtschelden, terwijl
de uitbetaling der 12 duizend gld. uitgesteld en zelfs de te vervallen
termijnen ieder jaar opnieuw verschoven zullen kunnen worden,
waardoor de heele betaling eigenlijk een vragelijk punt wordt.
Bovendien wordt hij dan nog vriendelijk verzocht er voor te werken,
dat de stad de bijzondere belasting van 17 duizend carolus gld. niet zou
moeten betalen. Op die manier gaat de stad aan de bede verdienen.
Rechtuit gezegd meent hij uit het antwoord van den Breeden Raad het
besluit te moeten trekken, dat men weinig voor hem voelt. Deze
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bevinding zegt Jan IV, doet mij meer verdriet dan de weigering van de
gevraagde bede, die z.i. meer voortspruit "uuyt cleyne geeste dan uuyt
de tachterheyt oft cleyne macht van der stadt".1469 Hij, de markies is
evengoed op de hoogte van de inkomsten en uitgaven als de leden van
den magistraat. Wanneer hij deze kennis niet had zou hij ook meer
hebben gevraagd.
Zijn tweede verzoek is nu, dat de stad hem eerst betaalt de
tienduizend gulden, als restant van de bede aan zijn vader toegestaan
en verder dat hem daarenboven een bede wordt geschonken als
huldegeld en een voor zijn verheffing tot ridder in de Orde van het
Gulden Vlies.
Dergelijke beden waren ook zijn vader en zijn grootvader toegestaan
en hij acht zich niet minder dan zijn voorzaten. "Begheerende voorts
dat zij op dese propositie, die sijne Edelheyt henluyden soude doen
overgheven bij gescrifte, opdat sij van sijnder meyninghe te beter
soude mogen geïnformeert wesen, met elkanderen hen wilden beraden,
ende sijnder Edelheyt goede cortte antwoerde gheven", aangezien hij
over enkele dagen naar Luik moet vertrekken.
Denzelfden dag nog komt de Breede Raad op het Stadhuis bijeen en
besluit den volgenden morgen een commissie van zes personen - twee
van ieder lid van dezen Raad - naar den Markies af te vaardigen om
hem te overtuigen "van de armoede, tachterheid ende groote schulden
der stadt'' en hem op die gronden dringend om uitstel te verzoeken.
Doch de Markies wil bewijzen voor hun bewering en verlangt daarom
inzage van de stadsrekening en van de rekeningen van de secreten
impost om een juist overzicht te krijgen van den staat der stedelijke
schulden, inkomsten en uitgaven. 's Namiddags brengen ze dit verzoek
over in den Breeden Raad, die toestemming moet hebben gegeven om
de gevraagde bescheiden te verstrekken, want 15 December ontbiedt
1469
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de Markies de heeren opnieuw "int hoff boven op de groote sale",
waar hij hen een overzicht geeft van de stedelijke schulden, inkomsten
en uitgaven, zooals hij die heeft opgemaakt uit de ingeleverde
bescheiden. Tevens doet hij hen een middel aan de hand om jaarlijks
2000 carolus gld. te vinden om de gevraagde bede te voldoen.
De Breede Raad geeft daar niet direct antwoord op, maar na het
overzicht rustig te hebben bekeken, overhandigen ze reeds 16
December een verbetering ervan, welke een eenigszins ander beeld
geeft van den financiëelen toestand der stad. Doch deze stedelijke
correctie is niet in staat den Markies tot een ander inzicht te brengen.
In zijn vergadering van den 17en December komt de Breede Raad nu
tot een soort tusschenvoorstel. Men zal den Markies een bede
toestaan van 25 duizend car. gld., mits hij het restant van 10 duizend
carolus gld. der bede aan zijn vader wil laten vervallen. De stad wil
deze bede binnen tien jaren in 20 termijnen voldoen en zal daarmee
beginnen zoodra de impost, door den koning voorgeschreven, zal zijn
voldaan. Verder maken ze nog enkele beperkingen. Deze zijn echter
van zoodanigen aard, dat de Markies dit aanbod in een beleefd doch
gemotiveerd schrijven afwijst. Wat nu wordt toegestaan zegt de
Markies, komt feitelijk neer op 15 duizend carolus gld. te betalen in
een steeds te verdagen toekomst, terwijl hij zelf "sonder eenige
conditien voer het welvaren van de stadt hadde geemploieert over dye
hondert dusent carolus gulden" .1470 Nogmaals wijst hij er op de stad
niets te willen vragen, wat boven haar krachten gaat.
1470

D.i. wel niet overdreven. Hoezeer de financiën van de grondeigenaren in
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De behandeling van deze stukken in de naties, die hun advies den 20en
December inleveren brengt de oplossing geen stap nader. Men ziet in
die middens erg scherp het eigen voordeel. Met nadruk herhaalt een
der celen zelfs de "woerden dye myn Gen. Heere tot ons gesproken
heeft in presentie van ons allen op sijn groote sale opt hof. ‘ lck sal mijn
beste doen, dat de imposten (bedoeld is de koninklijke belasting op
bepaalde dranken en levensmiddelen) sullen affghaen van den cleynen
biere, te wetene bellekens bier, Walems bier ende cleyn bier ende de
calliote van der terwen en den impost van den vleesche. Aengaende de
imposten van den wijnen ende groote bieren sullen blijven staen en dye
sal lck jaerlijcx ontfanghen soe langhe tot dat lck ontfanghen sal
hebben, alsulcke summe van penninghen, die ghij mij luijden wilt
ghunnen’".1471
Dezelfde natie - het is die van de laken- en linnenwevers - grijpt zelfs
de gelegenheid aan, voor te stellen vanwege de gilden een
controlecommissie op de ontvangsten van den impost aan te wijzen.
Over het algemeen bestaat evenwel de neiging den Markies ter wille te
zijn. Bij de hoofdelijke stemming valt daarom het besluit hem een
huldegeld te geven van 30 duizend carolus gld. De Markies moet
daarvoor afzien van de 10 duizend carolus gld., welke zijn vader nog te
vorderen had, de uitbetaling zal geschieden in 12 jaren en 24
termijnen van 2500 carolus gld. en een aanvang nemen zoodra de
koninklijke impost, die inderdaad zeer drukkend was, zal zijn gekweten.
Gedurende zijn verdere bestuur zal de Markies de stad niet meer om
geld lastig vallen. Mocht de stad werkelijk niet in staat zijn een termijn
te voldoen, dan zal de Heer genoegen nemen met uitstel van betaling.
Het motief van den slechten financieelen toestand verdwijnt in deze
laatste vergadering ineens van het tooneel. Blijkbaar had de
rentmeester van den Markies de rekening zoo goed ontleed, dat aan
1471
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zijn groepeering van de cijfers niet te ontkomen was. Vandaar dat men
zijn zienswijze, hoe men 2000 carolus gld. jaarlijks kan vinden, reeds
aanstonds overneemt. Inderdaad blijkt uit de rekeningen, voor zoover
deze bewaard bleven, dat de Markies gelijk had. In de stadsrekening
1546/47 wordt het tekort, dat er bestaat, gekapitaliseerd op 13.898
carolus gld. In de volgende jaren stijgt dit bedrag tot 20 en 23 duizend
carolus gld., daarna begint het langzamerhand te dalen, zoodat de stad
er in 1560 tamelijk gunstig voorstaat.
Voor verschillende andere aangelegenheden treedt de Markies
eveneens in overleg met het stedelijk bestuur. Een dezer gevallen trekt
de aandacht: op 16 Aug. 1560 ontslaat hij het geheele gilde van de
gezworen kolveniers van hun eed en roept 22 April 1561 een nieuw
gilde in het leven, dat hij een gewijzigde keure geeft, in de hoop dat ze
"meerder eendrachtigheyt ende ernsticheyt in hunne dyensten" zullen
betoonen.1472 Hieruit zouden we willen opmaken, dat het ontslagen
gezelschap te kort schoot in het vervullen zijner plichten, tegenover
Markies en Magistraat.
Evenals zijn voorouders is ook deze Markies er op uit zijn grondgebied
te vergrooten 1473). In zijn opdracht worden in den zomer van 1564 de
schorren van Ruygenhil bedijkt, wat een aanwinst beteekende van
3500 gemeten poldergrond.1474).
***

In tegenstelling met de gewoonte en de te Brussel heerschende
opvatting, dat voltallige vergaderingen van de gilden zooveel mogelijk
moeten vermeden worden, dringt Jan IV als Markies van Bergen er
juist op aan, de gilden bij belangrijke voorstellen te hooren. Het is een
1472
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Register met keuren "van der gulde van der colevreriers binnen der stadt
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bewijs van kracht en vertrouwen, dat hij a.h.w. de heele stad het
verzoek durft voorleggen, de Breede Raad afstand te laten doen van
een gedeelte zijner zelfstandigheid in het stedelijk bestuur en met de
gildenvertegenwoordigers van gedachten wisselt, zoodra er verschil
van meening bestaat.
Bij de gilden is dan de toon eerbiedig, doch niet slaafsch, de Markies
beveelt niet, doch probeert te overtuigen en versmaadt daarbij het
menschelijk gevoelsargument niet.
Vooral bij de besprekingen naar aanleiding van het verzoek hem een
huldegeld te schenken, staat hij op volle kracht en toont hij de
eigenschappen, waarom Granvelle reeds enkele jaren vroeger hem
voor een belangrijke aangelegenheid aanprijst.
Teniende Brabant en Vlaanderen in 1558 te bewegen den 100en en
50en penning toe te staan, voerde Lalaing met de Staten dezer
gewesten de noodzakelijke onderhandelingen. Begin October wordt
deze edelman ongesteld en aangezien er spoedig geld noodig is, zou
een ander zijn taak over moeten nemen. Om den zieke niet te kwetsen
is Granvelle's advies twee andere edelen in de plaats van Lalaing aan te
wijzen, de een zou dan Vlaanderen, de andere Brabant kunnen
bewerken.
Maar wie zou men belasten met deze voor niemand aanlokkelijke taak,
die vooral bij de brutale Brabantsche steden de noodige vernederingen
beloofde? Granvelle stelt voor Megen en Bergen. De Markies, volgens
Granvelle een echte doorzetter als hij eenmaal in een kwestie had
gebeten, is vooral bruikbaar als de koning hem een eervolle post in
uitzicht stelt. Aangezien Oranje niet beschikbaar is, kan ook Viglius zich
geheel met dezen raad vereenigen en zoo wordt Bergen aangewezen
de onderhandelingen met de Staten van Brabant te voeren.1475
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Het oordeel van deze heeren over Bergen moet op ondervinding
hebben gesteund. In Maart 1556 verzoekt de koning Bergen, die toen
ziek was, dringend de Statenvergadering te Brussel te komen bijwonen,
wegens het belang der zaak en in het najaar voerden Bergen, Oranje
en Megen met Brussel wederom onderhandelingen over een bede.
Hoewel zij geen succes bereikten, moet ongetwijfeld zijn bekwaamheid
zijn gebleken.1476
Niettegenstaande deze geschiktheid boekt Bergen ook in 1558 weinig
succes, zoodat de gouverneur Emmanuel Philibert van Savoye zelf zijn
taak overneemt. Doch ook deze bereikt met besprekingen geen
resultaat, slechts na een uitdrukkelijk bevel van den Landvoogd geven
de Staten toe.1477
Voor een man, die zulke moeilijke opdrachten te vervullen kreeg, was
een tegenstribbelende stedelijke magistraat geen tegenstander. Toch
dwingt hij niet. Dit openbaart een andere eigenschap welke Oranje in
hem ziet. Wanneer deze in den strijd met Granvelle er op aandringt
een vergadering van de Staten-Generaal bijeen te roepen, wenscht hij
daaraan een Voorzitter te geven, die in staat is de verscheidenheid der
meeningen door zijn stem tot een besluit te dwingen en voor deze taak
komt z.i. alleen Bergen in aanmerking.1478
Wanneer zelfbeheersching, tact, souplesse en vasthoudendheid de
eigenschappen zijn, waarover de voorzitter van iedere vergadering
moet beschikken, mogen we uit het feit, dat twee felle tegenstanders
het oog op hem laten vallen voor leidersfuncties, wel besluiten, dat Jan
IV van Glymes deze kwaliteiten zeker bezat.
"Il est véhément et diligent solicitateur en ce qu'il veult" schreef Granvelle. zie Fruin,
Verspreide geschriften l, p. 294.
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Verhofstad, a.w., p. 83, n. 16, p. 96, n. 43 en p. 98
1477
Verhofstad, a.w., p. 158.
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Het verwijt van overdreven standtrots en weinig respect te hebben
voor den burger, den koopman, dat velen uit den hoogen adel nog
steeds mag worden gedaan, meenen we voor dezen Markies van
Bergen, evenals trouwens voor zijn vader en grootvader te mogen
afwijzen, al blijven ze natuurlijk wel min of meer autoritaire lieden.
Juist hierin zit de aantrekkelijkheid van hun persoon, dat ze niet de
bekrompen landedellieden en houwdegens zijn, gelijk de meesten van
hun stand, maar goede beheerders hunner domeinen en bedreven in
den wapenhandel, toonen ze ook een open oog te hebben voor de
economische belangen van stad en gewest. Daarbij werd hun nationaal
besef geprikkeld en staat ook deze Glymes onder de eersten, wanneer
het er om gaat nationale waarden te verdedigen. Daarom is hij ons
liever dan een Granvelle, die heelemaal geen oog had voor
economische belangen.1479 Diens neiging naar een verbond met
Frankrijk ten koste van een goede verhouding met Engeland herinnert
sterk aan de opvattingen van Chièvres.
Bij het leger te velde
In het najaar van 1551 komt Karel V wederom op voet van oorlog met
Frankrijk, Eerst alleen in Italië, doch weldra wordt ook Duitschland in
dit nieuwe conflict betrokken, aangezien Frankrijk voor de eerste maal
samenwerkt met de oppositie in het Rijk.
Tegen de belofte van belangrijke subsidies, verleenen de verbonden
protestantsche Duitsche vorsten den Franschen koning het recht de
steden Kamerijk. Toul, Metz en Verdun in bezit te nemen, aangezien
hier geen Duitsch of Nederlandsch gesproken wordt.1480
Van begin af aan zijn de Nederlanden eveneens met Frankrijk in oorlog
(26 Sept. 1551) en de situatie is voor deze gewesten allesbehalve
1479
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gunstig. Van de zijde der protestantsche vorsten en Frankrijk is een
aanval in het Zuiden des lands te vreezen, de noordelijke gewesten
dienen er rekening mee te houden, dat de Duitsche zeesteden een
aanval op hun kust kunnen uitvoeren, terwijl in het binnenland
oneenigheid dreigt.1481
Voorloopig openbaren de vijandelijkheden zich nog alleen in het
Fransch-Nederlandsche grensgebied en dat brengt al ellende genoeg.
Tezelfder tijd dat zij onderhandelt met de Staten der gewesten om
nieuwe beden te krijgen ter verdediging van het land, geeft de
Landvoogdes bevel openbare gebeden uit te schrijven en aan te
manen tot vasten en boete. Ook roept ze alle edelen en nog
ontbrekende manschappen op, hun plaats in te nemen bij de benden
van ordonnantie ter verdediging van de grenzen van Vlaanderen en
Artois.1482 Vandaar, dat Jan IV den 19en Maart den Breeden Raad zijner
stad bijeenroept "henlieden te kennen gevende van zijn vertreck nae
der orloghen, ende dede oeck openinghe van der beeden geconsenteert
bij der Staeten van Brabant totter orloghen etc.”1483
Nog altijd maakt hij n.l. deel uit van de bende van Boussu en heeft
onder dezen evenals Arenberg, Beveren en zijn schoonvader
Molenbeke het commando over 200 lansen.1484 Tusschen eind Januari
en half Maart worden de sterkten der eenheden van Arenberg, Oranje,
Bergen en Egmont en Rossum aangevuld met drie à vierduizend
paarden en eenige artillerie. Daardoor komt er ook een andere
verdeeling. In verband hiermee krijgt Bergen opdracht met de noodige
1481
1482
1483
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infanterie naar Luxemburg te trekken, terwijl Arenberg zich een positie
ziet aangewezen, waar hij zich gereed moet houden Bergen zoo noodig
te hulp te snellen.1485 Dit legertje is zoo krachtig, dat het zich ook aan
eenig offensief zou kunnen wagen. Het plan van den
opperbevelhebber Mansfeld wijst de Regentes echter af en in een
krijgsraad, die zij houdt met Bergen, Bugnicourt, Berlaymont, Rossum
en Sassegnies valt het besluit, dat men zonder uitstel een aanval zal
wagen op Stenay. Enkele dezer kapiteins stellen voor na de inname
dezer vesting door te dringen tot Montfaucon en Vaucouleurs en langs
Toul en Pont à Mousson naar Metz terug te keeren om te zien of de
fortuin hen gunstig is. Dit voorstel wijst de Regentes af, als te gewaagd,
ze dienen zich te beperken tot strooptochten in Réthel en Champagne.
Eerst wordt nu Stenay genomen (6 Mei). Vervolgens trekt Mansfeld
met zijn leger de Maas over en aangezien de Franschen ver af zijn,
waagt hij het zijn krachten te verdeelen en toch een deel der plannen
uit te voeren. Een afdeeling onder den Markies van Bergen neemt
Montfaucon in en nog een twaalf kasteelen in de buurt. De andere
heeren maken zich eveneens van verschillende plaatsen meester.
Dit snelle aanvallend optreden, brengt in Champagne een groote
verschrikking teweeg, allerwegen vlucht de bevolking dezer gewesten,
have en goed overlatend aan plundering en brand. De paniek maakt
zich zelfs van de troepen meester. Een troep van 5000 man Zwitsers,
die Champagne wil te hulp komen vlucht in wanorde terug naar
Chalons voor de troepen van den Markies van Bergen.1486
Wanneer de Fransche koning met zijn leger komt opdagen, geeft de
Regentes echter aan Mansfeld het bevel terug te komen om
Luxemburg te beveiligen. Met groote spoed geeft hij uitvoering aan die
opdracht en wil zich met zijn leger te Wasserbillig nestelen, waar zijn
1485
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troepen gedekt door Moezel en Saar met de stad Luxemburg als
steunpunt zich gemakkelijk van levensmiddelen en materiaal kunnen
voorzien, de steden Trier en Luxemburg kan beveiligen en zoo noodig
zich in korten tijd op de Maas werpen. Een nieuw bevel luidt echter
zich zuiver defensief te gedragen en zich met 20 vendels en 800
paarden te bepalen tot de verdediging van Luxemburg, terwijl de rest
moet terugtrekken op Marche onder bevel van Maarten van Rossum,
die als oudste ook het bevel zal overnemen. Deze opdracht was weinig
naar den zin van Mansfeld; zijn voornemen was juist den vijand met
kracht den overgang over de Maas te betwisten. Hij deelt zijn
onderbevelhebbers de order mee en allen zijn van meening, dat de
Regentes slecht ingelicht is over de bestaande situatie.1487 Daarom
zendt hij den Markies van Bergen en Adriaan van Blois naar Maria van
Hongarije om haar den gunstigen toestand onder het oog te brengen,
maar zij slagen er niet in haar te overtuigen. In overmaat van
voorzichtigheid houdt zij aan het standpunt vast, dat het minder eervol
is zich in het gezicht van den vijand terug te trekken, dan tevoren.
Wanneer Bergen 28 Mei met deze boodschap bij Mansfeld terugkomt
wordt de order uitgevoerd.1488 Het gevolg is dat verschillende vestingen
in Luxemburg moeten worden prijsgegeven.
Midden Augustus trekt het Duitsche leger onder Albert van
Brandenburg den Rijn over aan het hoofd van 20.000 geharde
soldaten.1489 De ruiterij van Boussu staat dan bij Cornelymünster. In de
schermutselingen van de laatste maanden heeft hij veel paarden
verloren en ziet zich daarom genoodzaakt langs de Maas terug te
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trekken.1490 De landvoogdes versterkt derhalve zijn divisie met de
regimenten van den prins van Oranje en den Markies van Bergen.
Boussu posteert zich daarmee dicht bij Aken, in strategisch opzicht een
goede positie indien Trier behouden bleef, doch dit had zich 28 Aug.
overgegeven.1491 Wanneer de markies van Brandenburg zoodanig
manoeuvreert, dat het lijkt, alsof hij recht op het hart van Brabant wil
aantrekken, krijgt Boussu het bevel zijn troepen op te stellen in de
buurt van Visé en zich daar gereed te houden de bedreigde punten in
de provincie te hulp te snellen. Blijkbaar was een militaire post, nu de
regeering krap in haar geld zit, weinig voordeelig.
Enkele weken later, wanneer Boussu bevel krijgt zoo mogelijk Trier te
heroveren, 1492 schrijft de Markiezin een brief aan de Landvoogdes, dat
ze zich ongerust maakt over dit plotselinge vertrek van haar zoon.
Zeker ziet deze er niet tegen op zijn diensten te bewijzen aan het
vorstenhuis en zij stelt het ook op prijs, dat op die manier gepoogd
wordt haar zoon vooruit te stuwen, maar zijn commando vraagt groote
uitgaven. Die vallen zeer zwaar, aangezien toch al zulke hooge eischen
worden gesteld aan de financiën van den markies, niet het minst
vanwege de herbedijking van den polder Hildernisse, welke veel geld
opslokt. In verband hiermede ziet ze geen kans haar zoon het geld te
fourneeren, dat deze noodig heeft tijdens de operaties op de Duitsche
grens. Ze vreest dat wegens de afwezigheid van haar zoon er groot
gevaar bestaat, dat het bestuur van het Markiezaat en de polderzaken
in de war loopen. Zij smeekt de Regentes de mogelijkheid onder het
oog te zien, dat hij in Artois kan blijven. Als er zich dan dezen winter
eenig inconvenient voordoet aan de dijkagie, dan kan hij door zijn
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aanwezigheid ter plaatse voorzien in de maatregelen, welke zoowel
voor de bedijking als inzake de financiën dienen getroffen te worden.
Ze laat den brief besluiten met de verzekering "Vous asseurant
Madame, que sy il parte, le coeur et espoir me fault de jamais nous
résoudre, ce que votre Majesté par singulière faveur et pytié de nous
tous peult assheure et à l'advenir remédier et nul aultre, me
recommandant très humblement à la bonne grace d'ycelle."
Eigenhandig zet ze onder die smeekbede: "Madame, je supplye très
humblemans que veulle avoyre pytyé de votres desolées, duare
Jacquelyne de Croy."1493
Ditmaal heeft ze weinig succes. Militaire noodzaak gaat voor.
Generaal Boussu krijgt midden October 1552 opdracht zich met Alva
voor Metz te vereenigen en onder diens bevel deel te nemen aan de
belegering van die stad. Behalve de eigen bende van ordonnantie
staan dan die van Arenberg, Beveren, Gaesbeek, Bergen en
drieduizend paarden onder Holstein onder zijn bevel. Met deze
ruiterdivisie betrekt Boussu een afzonderlijk kamp bij Grimont en
Chatillon, welke positie zij behoudt tot het einde van het beleg.
Wanneer dit den 2en Januari moet worden opgebroken, beteekent dit
de ondergang van de militaire glorie van Karel V, wat de
commandanten der ruiterscharen ongetwijfeld diep hebben
gevoeld.1494
De troepen krijgen nu bevel het Zuiden der Nederlanden te gaan
verdedigen. In den loop van Maart 1553 vereenigen zich de 17 benden
van ordonnantie onder wie die van Bergen, bestaande uit 200 lansen,
met de andere. De oorlog ontaardt de volgende maanden weer in een
guerillastrijd op de grenzen, waarmee het land wordt geruïneerd.
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In April leidt Boussu zijn divisie bestaande uit de benden van Beveren,
Molenbeek, Bergen en Arenberg, naar den heer van Bugnicourt, die
het hoofd is van de zesde divisie. Spoedig heeft deze 30 duizend man
onder zijn bevelen, waarmee hij nu Terwaan gaat belegeren. Deze stad
geeft zich 20 Juni aan de keizerlijken over en wordt aan de troepen ter
plundering overgeleverd. Daarna gaat het naar Hesdin, dat zij
eveneens innemen. Met deze wapensuccessen achten de aanvoerders
de nederlaag voor Metz voldoende gewroken.1495 Pas na afloop dezer
campagne keert de Markies huiswaarts, maakt in 1554 zijn reizen naar
Engeland en grijpt in 1555 de gelegenheid aan zich persoonlijk met zijn
Markiezaat te gaan bezig houden.
Te velde is er ook niet veel te beleven, de benden van ordonnantie
blijven wel onder de wapenen, doch brengen den winter van 1555 op
'56 in hun kwartieren door, die van den markies van Bergen te
Maubeuge.1496 Hij staat dan onder Bugnicourt.1497
Nog voor de winter invalt, n.l. in November 1555 benoemt Philips
verschillende gewone leden van de Staatsraad o.a. ook Bergen. Dat
was een eervolle post, die den betrokkene echter veel geld kostte,
terwijl de kans bestond dat het zuiver een sinecure was. Voor hun
beëediging opperen de nieuw benoemden Egmont, Bergen, Boussu en
Renard dan ook hun twijfel of men hen niet voor den vorm met dit
ambt bekleedt, om hen zoodoende mede de schuld te geven van
allerlei minder populaire maatregelen.
De koning ontzenuwt hun bezwaar, door inderdaad van hun diensten
gebruik te maken. Vooral als blijkt, dat Berlaymont, Glajon, Bergen niet
1495
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alleen talenten voor het slagveld, doch ook voor de kanselarij bezitten.
Zij toonen zich geboren bestuurders, die in de eerstvolgende jaren een
rustelooze werkzaamheid ontwikkelen.1498
Na het sluiten van de wapenstilstand (5 Febr. 1556) volgen ook
spoedig de belooningen. Tijdens het kapittel van de Orde van het
Gulden Vlies, dat van 18 Febr. tot 3 Maart te Antwerpen wordt
gehouden, ziet Jan IV zich tot Ridder dezer orde verheven.1499
Wegens het overlijden van zijn schoonvader den heer van Molenbeke,
wordt hem den post toevertrouwd van opperjagermeester van
Brabant (25 April 1556)1500 en krijgt hij ook het commando over diens
regiment benden van ordonnantie.1501
Kort na 19 Mei 1556 moet aan de grenzen een Fransch gezantschap
worden afgehaald bestaande uit den kardinaal van Lotharingen, den
bisschop van Orléans en den maarschalk van St. Andries. Ze komen de
ratificatie van het bestand van Vaucelles overbrengen. Onder de
edelen, die hen gaan verwelkomen bevindt zich de markies van
Bergen.1502
Hoewel de wapenstilstand van Vaucelles voor 5 jaar was aangegaan,
verloopt er nauwelijks één jaar of de Nederlanden bevinden zich
opnieuw bedreigd door Frankrijk. Philips roept daarom spoedig de
noodige troepen onder de wapenen en zoo keeren ook de benden van
ordonnantie onder hun vaandels terug. Spoedig is een leger bijeen van
35.000 man voetvolk en 12.000 ruiters. Het commando over deze
1498
1499

1500

1501
1502

Verhofstad, a.w., p. 29 tot en met 31 en p. 38.
De Reiffenberg, Histoire de I'Ordre, p. 450. Datum 29 Januari. De in den tekst
genoemde data zijn ontleend aan "Sommaire des voyages faicts par Charles Ie
Cincq", Bibl. Royale de Brux. Fonds v. Hulthem nr. 278 p. 643.
Chambre des Comptes, nr. 73, A.R.A. Brussel. Butkem. Trophées de Brabant,
Supplement t. II.
Guillaume, a.w., p. 190.
Sommaire. a.w., p. 690.
CJF Slootmans

582

troepen voert de landvoogd Emmanuel Philibert van Savoie, terwijl de
cavalerie onder bevel staat van Lammoraal van Egmont.
Den 10en Augustus 1557 staan de legers van den koning van Frankrijk
en Philips Il tegenover elkaar op de oevers van de Somme.
Aanvankelijk verloopt de strijd gunstig voor den hertog van Savoie,
maar ten slotte laten zijn troepen zich verrassen. De energieke
tusschenkomst van den graaf van Egmont doet echter den gang van
zaken keeren. Zijn lichte cavalerie voert met zoo'n onweerstaanbaar
élan een charge uit tegen de Fransche troepen, dat deze op de vlucht
slaan, waarop hij ze achtervolgt en een bloedbad onder hen aanricht.
Dapper strijdt ook Jan IV van Bergen als aanvoerder mee in dezen slag,
waar hun benden van ordonnantie den naam verwerven de beste
cavalerie ter wereld te zijn1503.
Wanneer in Juni 1558 gevaar dreigt, dat de Fransche aanvoerder de
Guise de Brabantsche grensvestingen Charlemont en Philippeville zal
belegeren, belooft Philips bij een eventueel beleg den markies van
Bergen met de verdediging van Philippeville te zullen belasten, om op
die manier tegemoet te komen aan den wensch, inheemsche
garnizoenscommandanten te hebben.1504
Na den vrede in 1559 worden de benden weer op non-activiteit
gesteld. Nog twee keer wordt tijdens het leven van den markies
monstering gehouden n.l. in 1562 en in 1565. De eerste maal heeft
Bergen slechts 40 lansen onder zich, doch in 1565 heeft hij tevens het
commando over alle troepen in Henegouwen. Dit houdt verband met
zijn functie in dit gewest.1505 Den 10en Mei 1560 benoemde de koning
hem n.l. tot stadhouder, gouverneur, kapitein-generaal en hoogbaljuw
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van het graafschap Henegouwen en gouverneur van de citadel van
Valenciennes.1506
Ook deze posten had zijn schoonvader bekleed. Na diens dood werd
echter de graaf van Meghen tot opvolger aangewezen. Wanneer deze
tot gouverneur van Gelre wordt bevorderd, doet Jan alle moeite om de
vacante post te verwerven en op aandrang van de Landvoogdes
benoemt de Koning hem tot gouverneur van Henegouwen etc.1507
Behalve gouverneur van de citadel van Valenciennes noemt een stuk
uit 1562 hem ook nog gouverneur van de citadellen van Kamerijk en
Binche1508.
Vlot is het niet gegaan. In den brief waarbij Philips II hem de
benoeming meedeelt, schrijft de koning den Markies, dat hij wegens
het belang van deze vestingen ter plaatse moet resideeren. Voor alles
drukt de koning hem op het hart goed toezicht te houden en de ketters
en allen die het geloof aanvallen te bestrijden. En de landvoogdes
Margaretha van Parma onderstreept den wensch des konings nog eens.
Den 1en Juli legt hij dan de verschuldigde eeden af en houdt 3 Juli zijn
entree in Bergen (Mons), de hoofdstad van Henegouwen.1509 In
verband "met sijnen nootsakelijcken vertrecke naer Henegouwe"
verzoekt hij 12 Augustus 1560 den magistraat van Bergen op Zoom
enkele hangende geschillen te laten rusten en wordt de Domeinraad
aangewezen de gewone zaken van het Markiezaat te behartigen.1510
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De politicus
Hoewel de geschiedenis ook dezen heer van Bergen op den
achtergrond heeft geplaatst, hoofdzakelijk tengevolge van het feit, dat
zijn levensloop vrij ontijdig werd afgesneden, had hij toch gedurende
zijn leven krachtens zijn bekwaamheid en karakter op hoogeren rang
en uitgebreider invloed in het bestuur der Nederlanden aanspraak
kunnen maken.1511 Zoowel Granvelle als Oranje oordeelden gunstig
over zijn bekwaamheden en Philips II is aanvankelijk niet
achtergebleven hem een voorname positie toe te vertrouwen.
Een schrijver uit dezen tijd zegt, dat de Markies in voorzichtigheid en
scherpzinnigheid den prins van Oranje benaderde en dezen overtrof in
stoutheid en edelmoedigheid. Met Montigny roemt hij hem als een
wijs en innemend heer, na Oranje de scherpzinnigste edelman der
Nederlanden, die het meeste blijk gaf van politiek doorzicht.1512
Desalniettemin valt hem na 1560 geen bevordering meer ten deel. De
oorzaak hiervan is, geen andere, dan zijn voortdurende oppositie tegen
de bestuurspolitiek van Philips ll. Achtereenvolgens staat hij onder de
eersten in den strijd tegen Granvelle, de dotatie der bisdommen en de
inquisitie. Dit laatste komt wel het duidelijkste uit in zijn hoedanigheid
van gouverneur van Henegouwen, terwijl Jans activiteit in de beide
andere aangelegenheden zich vrijwel tegelijk voordoet.
De strijd tegen Granvelle is er een tegen een systeem. Sedert Maria
van Hongarije haar regentschap aanvaardde, voerde zij het bestuur
over de Nederlanden met enkele vertrouwden, Bourgondiërs meestal,
zooals de vader van Granvelle en deze zelf. Hoogst zelden riep zij den
Raad van State bijeen, wat bij den Nederlandschen adel veel
ontevredenheid verwekte.
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Philips wil oprecht breken met deze methode. Wanneer hij in het
najaar van 1555 verschillende edelen onder wie Bergen benoemt tot
Staatsraad en zij bezwaar opperen den verschuldigden eed af te leggen,
wijl ze vreezen, dat hun naam slechts zal gebruikt worden om de
bevolking te verzoenen met onsympathieke maatregelen, weet hij hen
te winnen door hen werkelijk medezeggingschap te geven.
Met grooten tegenzin ziet de jonge Granvelle deze invasie van edelen
in den Raad van State aan en hij verbergt zijn afkeer niet. Hij houdt zich
op den achtergrond, misschien wel hopende, dat hun onkunde zijn
ingrijpen noodzakelijk zal maken. Spoedig blijkt echter dat
verschillende edelen en met name Jan van Bergen over groote
bekwaamheden beschikken als bestuurder, wat bij den
heerschzuchtigen bisschop nog meer wrevel opwekt.1513 Bovendien
hebben de edelen in deze moeilijke jaren, wanneer de koning enkele
malen hun hulp moet mroepen om van de Staten der gewesten beden
los te maken, hun opvattingen omtrent de wijze van landsbestuur
stellig niet onder stoelen of banken gestoken.
Een rapport van Granvelle uit Augustus 1559 wijst er den koning
nogmaals op, dat de edelen het onbetamelijk vonden, dat Karel V de
Regentes liet bijstaan door slechts enkele vertrouwden. Zij achten het
daarom meer aanbevelenswaardig dat er een Raad van State komt met
een behoorlijk getal van de voornaamste heeren, die verstand van de
Nederlandsche zaken hebben om deze te kunnen leiden tot
tevredenheid van de onderdanen.1514
Klaarblijkelijk was het feit, dat naast den koning nog een opperraad
bestond, geheel samengesteld uit Spanjaarden, waaraan de
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Nederlandsche Staatsraad ondergeschikt was, den heeren een doorn
in het oog.
De Nederlandsche edelen staat dus voor den geest een Landvoogdij,
zooals die door Margaretha van Savoie was uitgeoefend. Vooral
Bergen moet die erg aanlokkelijk hebben toegeschenen, door de
voorname rol, welke zijn grootvader toen had vervuld.
Er is een uiting van hem bewaard, welke bewijst, dat het optreden van
Jan III inderdaad een voorbeeld voor hem is, dat hij evenals deze front
wenscht te maken tegen de politiek van den koning, indien hij zulks in
het belang van het land acht, want hij beroept zich zelfs op een
bepaald feit. Wanneer in 1563 geen der groote heeren meer den
Staatsraad bezoekt verzekert hij n.l. plechtig: "Ik ben van dezelfde
meening als mijn grootvader, die zei eens tegen Philips den Schoonen:
Als de vorst zich in het verderf wil storten, hoefde hij zulks niet te
doen." Toen de hertog van Aerschot daarop vroeg, wat er gebeuren
zou als de koning niet boog voor den wil der Heeren, ontstak Montigny
in toorn en zei met een vloek: "Dat zullen we hem toonen" .1515
Het is deze zelfbewustheid, welke Granvelle eveneens signaleert, als
hij bericht, dat de adellijke heeren de Regentes Maria van Hongarije
verwijten, dat zij veronderstelde alles te mogen doen, doch dat zij
bepaald het verkeerde voor had met het land. Indien zij het bestuur
was blijven voeren zou ze alles aan zich getrokken hebben.
"De Markies vormt vooral in dit opzicht de spraakmakende gemeente,
wat een merkwaardige ondankbaarheid is voor een man, die door de
Landvoogdes is opgevoed en begunstigd alsof hij haar eigen zoon was
en wiens broer, ondanks zijn weinige verdiensten, door haar toch is
begiftigd met het bisdom Luik. Genoemde Markies doet alsof de hooge
Vrouwe hem heeft geprotegeerd om het doel van zijn ongelukkige
plannen te bereiken". Tot zoover Granvelle.
1515
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Een dergelijk getuigschrift stemt natuurlijk Philips II allesbehalve
gunstig voor den betrokkene. Maar er was nog meer. Tijdens zijn
verblijf in de Nederlanden had deze teveel onaangename
ondervindingen opgedaan met bijeenkomsten van de Staten-Generaal
en die der gewesten om op deze bestuurslichamen erg gesteld te
wezen, terwijl Bergen en zijn geestverwanten juist met deze colleges
willen besturen. Oranje en Bergen dringen immers bij iedere
gelegenheid aan op het uitschrijven van de Staten-Generaal.
In de petitie, welke de Markies later aan den koning zal gaan
voorleggen, doet hij opnemen, dat het noodzakelijk is een StatenGeneraal bijeen te roepen, waarvan de leden over volledige volmachten zullen beschikken, zoodat ze niet gebonden zijn aan opdrachten,
welke de Staten hen hebben meegegeven. Ongetwijfeld was dit
voorstel in staatsrechtelijk opzicht van geweldige draagwijdte, het
maakt echter een onverbrekelijk onderdeel uit van het groote plan, dat
langzamerhand in hun hoofden is gerijpt: de Nederlanden tot een
afzonderlijke republiek te maken.1516
Reeds de practijk, voor bedeaanvragen de Staten-Generaal bijeen te
roepen, was voor den koning ondraaglijk geworden. De voornaamste
drager van de gedachte de beslissing over alle nationale kwesties door
dat bestuurscollege te laten beslissen, komt dus bij het vertrek des
konings niet in aanmerking voor promotie. Bergen wordt derhalve
geen lid van den nieuwen Raad van State en aanvankelijk ook geen
gouverneur. Pas wanneer Bergen zelf sterk solliciteert en de koning er
blijkbaar niet meer buiten kan, krijgt Bergen in 1560 Henegouwen
toegewezen, waarbij men den schijn wekt of men hem aanstonds
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toetsen wil op z'n loyaliteit. Door deze benoeming krijgt Bergen ook
toegang tot den Raad van State, althans in bijzondere omstandigheden.
Naast de vele benoemingen, die de koning doet, grijpt hij ook terug
naar het systeem van Maria van Hongarije, door de nieuwe
Landvoogdes den raad te geven de belangrijke staatszaken alleen te
bespreken met Granvelle, Berlaymont en Viglius, waarvan de eerste
veruit de belangrijkste is. Zoo wordt de Raad van State weer ornament.
Spoedig blijkt dit de groote Heeren, omdat ze practisch voor zeer
weinig zaken gehoord worden en dan keeren zij zich tegen den man,
dien als de incarnatie geldt van dit systeem: Granvelle.
Dit verzet komt op volle kracht, zoodra er bijzonderheden bekend
worden over de instelling van de nieuwe bisdommen, welke maatregel
zij ten onrechte aan Granvelle toeschrijven. Karel V stelde tijdens zijn
regeering verschillende malen te Rome pogingen in het werk de
Nederlanden ook op kerkelijk gebied tot een afgerond geheel te
maken en het aantal bisdommen uit te breiden.
Tengevolge van de internationale verhoudingen was van dit plan niets
gekomen. Philips koestert het voornemen, deze zaak tot een goed
einde te brengen. Dit was niet alleen een godsdienstig maar ook een
nationaal belang. Het taalverschil in een bisdom bracht immers talrijke
moeilijkheden mee en meermalen was het feit, dat bepaalde
landsdeelen onder het ressort van buitenlandsche geestelijken viel,
voor de buitenlandsche betrekkingen nadeelig gebleken. Reeds
Margaretha van Savoie had dit gehinderd.1517
Tijdens de reis naar Engeland in het voorjaar van 1557, stelt Philips
Bergen van zijn voornemen op de hoogte1518, dus nog voor het vertrek
van Sonnius naar Rome. De koning moet meerdere malen of zeer
grondig met Bergen over dezen maatregel gesproken hebben, anders
1517
1518
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had hij zich dit jaren later niet zoo herinnerd. Tegen de zaak zelf was
Bergen blijkbaar niet gekant, noch als katholiek, noch als politicus.
Hem te verwijten, dat hij ten bate zijner familie een zekere optie wilde
behouden op de bisschopszetels Luik en Kamerijk 1519 mist goede
gronden, wijl hij kinderloos was, geen neven en zelfs geen oomzeggers
bezat, die er mee konden verblijd worden.
Juist dit gemis schenkt hem een groote mate van onafhankelijkheid in
zijn optreden. Wanneer deze bisschopszetels tezelfdertijd waren bezet
door een familielid, was deze benoeming geschied, omdat dit de
regeering en niet wijl zulks de familie dienstig voorkwam.1520 Dat de
bisschoppen voortaan doctor in de theologie moesten wezen, zal voor
dezen Bergen, die in de parochiekerk en het Begijnhof zijner stad
bekwame pastoors aanstelde, evenmin een bezwaar hebben
opgeleverd.1521
De maatregel drijft hem dan ook pas tot verzet - hij had daar immers
veel eerder toe kunnen overgaan - wanneer aan de rechten van
Brabant wordt getornd en te voorzien valt, dat de politieke macht van
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den adel, welke sedert het optreden van Maria van Hongarije vrij
gering was geworden, nog meer in de verdrukking zal komen.
Het verzet gaat tegen het feit, dat de regeering op voorstel van
Granvelle, aan ieder der bisdommen een vooraanstaande en rijke abdij
wil verbinden, zoodat de kerkvoogd abt wordt van dit klooster, als
zoodanig over zijn inkomsten kan beschikken, om een eervol bestaan
te kunnen leiden, doch vooral dat door dezen maatregel de nieuwe
bisschoppen zitting zullen nemen in de Staten der gewesten en daar
een regeeringstrouwe fractie vormen. Dat was vooral van invloed,
omdat de vroegere abten altijd de moeilijkste onder de standen waren
geweest.
De benoeming van Granvelle eerst tot kardinaal en vervolgens tot
aartsbisschop van Mechelen (resp. 21 Febr. 1560. en 26 Febr. 1561)
doet de maat overloopen. De gehate man zou door de hem
toegewezen abdij van Afflighem de eerste stem in de Staten van
Brabant krijgen en door zijn waardigheid voorrang boven alle
edelen.1522
Dat het verzet juist tegen den politieken invloed der bisschoppen ging,
staat buiten twijfel wijl vele jaren later Granvelle zelf de politieke
consequentie van de incorporatie der abdijen als oorzaak van den
tegenstand tegen de invoering der bisdommen aanwijst. En wanneer
de Spaansche gezant te Londen Bergen later tegenwerpt, dat hij toch
van deze plannen op de hoogte was, antwoordt de Markies dat juist
deze bijzonderheid hem niet ter kennis was gebracht.1523 Uit nationaal
oogpunt zat er zeker een groot gevaar in en een precedent voor
nieuwe inbreuken op wat men de grondwet van Brabant zou kunnen
noemen.
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Wanneer de Brabantsche abten in het voorjaar van 1561 tegen het
voornemen van de regeering protesteeren, verklaren ze deze inlijving
der abdijen in strijd met een der artikelen van de Blijde Inkomste,
waarbij de vorsten beloofden geen kloosters van het hertogdom
Brabant aan vreemden weg te schenken.1524 Hoewel dit protest in de
lijn ligt van Oranje en Bergen, en Sonnius deze edelen aanwijst als de
geestelijke vaders van dit schrijven, 1525 waren zij hieraan niet direct
medeplichtig.1526 Doch eind 1561 zijn het juist Oranje, Bergen en
Weelemans, de secretaris van de Staten van Brabant, die dit college
aanzetten een deputatie te zenden naar Spanje om aan Philips hun
bezwaren tegen de incorporatie uiteen te zetten.1527
Naast het request der Staten, dat den koning zal overhandigd worden,
stelt Jan van Bergen nog een afzonderlijk verzoekschrift op, dat zij de
koning moeten overreiken.1528
Het behoeft niet te verwonderen dat juist Oranje en Bergen hierbij de
leiding nemen. Zij toch zijn de voornaamste edelen van het gewest en
kunnen volgens Margaretha en Granvelle bij de Staten van Brabant
alles bereiken, wat ze maar willen.1529 Bovendien zijn zij de eersten bij
wie het gevoel Bourgondiër te zijn weer ontwaakt, nadat dit met het
regentschap van Maria van Hongarije over het algemeen ingesluimerd
was.
De Staten bereiken met hun deputaties niets, doch daarom wordt de
strijd niet gestaakt. Hun tegenstand heeft succes, wijl Rome, meer dan
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goed is, talmt met de uitvoering.1530 Granvelle hoopt aanvankelijk nog
den tegenstand te breken door bij den koning herhaaldelijk er op aan
te dringen, dat hij de leidende edelen zal bewerken, de regeering bij
dit hervormingsplan niet tegen te werken.
Vandaar dat Philips aan Oranje en Bergen een vleiend briefje zendt,
om op die manier te bereiken, dat zij het gezantschap zullen
terughouden. Dat schrijven komt echter te laat om het gezantschap
thuis te houden en heeft een totaal verkeerde uitwerking. Oranje en
Bergen krijgen er het bewijs door in handen, dat Granvelle hen bij den
koning gedoodverfd heeft als de opstellers van het request der abten
van het voorjaar 1561. Het gevolg is, dat Granvelle het voorwerp wordt
van de gloeiende verontwaardiging van Oranje en Bergen.1531
Trouwens in heel Brabant loopen de gemoederen over deze kwestie
erg warm. In den zomer van 1561 waren de benoemingsbrieven van
enkele bisschoppen reeds aangekomen. De onderhandelingen der
regeering met de Staten van Brabant over de gelden om de soldij der
afgedankte troepen te betalen stonden juist op het punt met
gunstigen uitslag afgesloten te worden. Dus oordeelt Granvelle het
beter met de afkondiging van de pauselijke brieven te wachten.1532 Het
goede moment acht hij gekomen, wanneer Oranje voor de voltrekking
van zijn huwelijk naar Duitschland is afgereisd. Over den anderen
1530
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opposant, den Markies van Bergen, schrijft hij: "Ik geloof niet, dat hij
het wagen zal iets daartegen te doen en zelfs wanneer hij het
probeeren wil, zoo schrijf ik hem niet genoeg autoriteit toe, dat hij zijn
doel zal bereiken."1533 Waarmee deze politicus blijk geeft zijn
tegenstander te onderschatten. Toch vindt hij het beter ook van diens
afwezigheid gebruik te maken.
Een nieuwe gelegenheid de oneenigheid en de vijandschap op te
rakelen bieden de gebeurtenissen in Frankrijk. Daar waren de
Katholieken en de Hugenoten slaags geraakt en de bestaande
godsdienstvrede was gesmoord in het bloedbad van Vassy (1 Maart
1562). Naar aanleiding daarvan geeft Philips het bevel de Fransche
regeering met Spaansche en Nederlandsche troepen bij te staan.
In de Nederlanden was dit bevel onuitvoerbaar, want voor het gebruik
der troepen buitenslands diende de Raad van State gehoord te worden.
Oranje en Egmont weten dan door te drijven, dat bij de behandeling
van deze zeer belangrijke aangelegenheid al de stadhouders der
provinciën en alle Vliesridders in den Raad van State zullen ontboden
worden. Als dit gebeurt boeken Oranje en Egmont een politieke
overwinning. Maar Oranje bereikt nog meer, wanneer hij al die hooge
heeren vóór de officieele bijeenkomst te zijnent noodigt en hen daar
ter kennis brengt, waarom ze eigenlijk naar Brussel zijn geroepen. Na
zijn uiteenzetting beklagen hij en Egmont en Bergen zich over
Granvelle, stellen diens eerzucht en invloed op de Regentes, het
geringe aandeel dat hij de grooten en de Staten aan het bestuur laat
nemen, en nog veel meer aan de kaak. Bergen is in deze bijeenkomst
de eenige, buiten den gewonen Staatsraad staande persoonlijkheid,
die zich zoo heftig over Granvelle uit.1534 Zij eindigen met de edelen
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voor te stellen zich gezamenlijk tot den koning te wenden, hem hun
grieven voor te leggen en eerbiedig om verbetering van de regeering
te verzoeken.
Zoo komt in Mei 1562 de "Ligue" tegen Granvelle tot stand. Als hoofdleiders van dit verbond worden genoemd Oranje, Egmont, Hoorne,
Montigny, Bergen, Mansfeld, Arenberg, en Megen, dus alle stadhouders behalve Berlaymont. Deze heeren weten in den Raad van State
door te drijven, dat een hunner naar Spanje zaI gezonden worden, om
den koning voor te lichten over hetgeen er gebeurd is en de hangende
plannen. Dezen gezant zullen zij een geloofsbrief meegeven, welke
door hen allen is onderteekend.
De ”Ligue" tracht tevens steun te vinden bij de Staten der gewesten en
de Staten-Generaal. Vooral Bergen dringt daar steeds op aan. Reeds in
December 1561 was er een plan gemaakt de Staten-Generaal bijeen te
roepen. En Oranje komt later met het voorstel, over Brabant, dat geen
stadhouder kent, een superintendent of ruwaard aan te stellen, welke
positie hij aan zich zelf heeft toegedacht.1535 Vooral na het sluiten van
de Ligue wordt met name door Bergen hard geijverd voor het
bijeenroepen der Staten-Generaal. Maar de Landvoogdes wijst dit
voorstel af, zeggende dat het haar beslist verboden is de StatenGeneraal bijeen te laten komen, zonder uitdrukkelijk verlof van den
koning.
Door hun aandringen en het voorstel van Oranje om Bergen tot
voorzitter van deze Staten-Generaal te benoemen, wordt het Margaretha en Granvelle duidelijk, wat de twee hooge edelen eigenlijk
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nastreven: indien het plan werd ingewilligd zouden zij de ziel worden
van de geheele vergadering en zoo het land besturen.1536
Door den uitgebreiden Raad van State meermalen en altijd 's morgens
voor de bijeenkomst der Vliesridders, weet Margaretha heel handig de
voorbesprekingen in het paleis van Oranje effect te ontnemen.
Bovendien probeert de regentes in deze ochtendzittingen de
aanwezigen te bewegen hun meening te zeggen, wat Oranje, Egmont
en Bergen afwijzen. In een dezer vergaderingen vraagt Margaretha
eens te formuleeren, wat de oorzaak is van de ontevredenheid en dan
zijn het Oranje, Bergen en Hoogstraten, die verklaren, dat ze vreezen
voor invoering van de Spaansche inquisitie en evenmin de nieuwe
bisdommen kunnen billijken, wijl daardoor de privilegiën van Brabant
geschonden worden.1537 Opnieuw doen Oranje en Bergen dan het
voorstel de Staten-Generaal bijeen te roepen, teneinde met deze den
algemeenen toestand en de hangende kwesties te bespreken. Het
lokaas voor de regeering is, dat ze de Staten zullen overhalen de
loopende uitgaven voor het in stand houden van het bestuur der
Nederlanden op zich te nemen. Na vele vergaderingen keurt
Margaretha goed, dat Montigny naar Spanje zal gaan en besluit ze
tevens tegen 25 Juni een vergadering van de Staten-Generaal uit te
schrijven. Zij verbindt echter aan dit laatste de beperkende
voorwaarde, dat gemeenschappelijke beraadslagingen over het
regeeringsbeleid niet toegelaten zijn.1538
Oogenschijnlijk boekt de regeering hier een kleine overwinning.
Zoodra de Staten-Generaal bijeen zijn en deze de aanvrage om geld
onbeantwoord laten blijkt duidelijk, dat de regeering weinig steun
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vindt in het land, terwijl het afwijzen van iedere militaire hulp aan
Frankrijk een overwinning beteekent voor de politiek van Oranje en
zijn aanhangers. Dit laatste heeft het voordeel dat de neutraliteit der
Nederlanden bewaard blijft.1539
De zending van Montigny naar Spanje, die eind Juni 1562 vertrokken is,
loopt echter op een volledige mislukking uit. Blijkbaar hadden de
heeren daarvan een voorgevoel, want nog in October zenden Oranje,
Egmont, Hoorne, Bergen, Megen, Mansfeld, Arenberg en een broer
van Montigny den afgezant een instructie met een geloofsbrief
achterna, waarbij zij hem machtigen namens hen allen bij den koning
tegen den kardinaal op te treden.1540
Troebelen te Valenciennes
Niet alleen de hooge adel, ook de hervormden geven blijk van hun
gevoelens. Doornik en Valenciennes, vlak bij de Fransche grens
gelegen, zijn al vóór 1560 de voornaamste toegangspoorten des lands
voor de Hugenoten en sedertdien haarden van agitatie voor het
calvinisme in de Nederlanden, welke gemakkelijk oversloeg op het
industriëele proletariaat dezer steden.1541
Philips II had moeilijkheden blijkbaar voorzien, toen hij aan Bergen bij
zijn benoeming opdroeg nauwlettend toe te zien op de ketters en hen,
die het katholiek geloof aanvallen. Een dubbel strategisch belang gaf
hem dus het bevel aan Bergen in de pen, dat deze ter plaatse moest
resideeren.
Begin October 1561 organiseeren de hervormden te Doornik en
Valenciennes, hoewel in de laatste stad niet in zulk een grooten
omvang, nachtelijke demonstraties, waarbij de Calvinisten psalm-
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gezang ten gehoore brengen.1542 De stedelijke autoriteiten schrikken
daar erg van en de stadhouders der beide gewesten, Bergen en
Montigny (voor Doornik) krijgen onmiddellijk opdracht vanuit Breda,
waar zij den zoo juist gehuwden Oranje feestelijk verwelkomden, terug
te keeren naar hun gouvernementen. Tevens zendt de Gouvernante
verschillende rechterlijke commissarissen daarheen om een onderzoek
in te stellen naar het gebeurde. Deze heeren speuren van half October
tot begin November naar de deelnemers, echter zonder veel succes.
Op last van de Regentes wordt 23 December een edict afgekondigd,
dat het toezicht op de vreemdelingen verscherpt, den plicht oplegt aan
te geven waar verdachte samenkomsten plaats hebben en een
belooning in uitzicht stelt voor den aanbrenger, inlevering gelast van
zekere vertalingen van het Oude en Nieuwe Testament en anderen
kettersche boekwerken, terwijl het tevens verbiedt in de straten en op
andere openbare plaatsen te zingen en een zeer strenge straf in
uitzicht stelt voor dengene, die calvinistische predikanten huisvesting
verleent.
De plaatselijke bestuurders toonen echter weinig ijver bij de vervolging
der verdachten, met het gevolg dat de Markies hen lauwheid en angst
verwijt en daaraan toevoegt, dat ze geen vertrouwen verdienen,
aangezien zich onder hun verwanten verschillende ketters bevinden.
Bergen zelf krijgt van de Landvoogdes weer klachten, waarbij ze hem
beschuldigt te weinig in zijn gouvernement te vertoeven, zoodat het
daar ontbreekt aan gezaghebbend toezicht.
Ofschoon persoonlijk goed katholiek, koestert Bergen een afkeer van al
te bloedige en harde maatregelen en hij maakt daar geen geheim
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van.1543 Dit gematigde optreden leidt echter spoedig tot een
catastrophe, wat het aanzien der regeering ernstig schaadt.
In deze omstandigheden denkt zich een anonymus verdienstelijk te
maken door de Regentes rechtstreeks te berichten, dat in Valenciennes een bijzondere calvinistische gemeente bestaat onder leiding
van Guy de Brès en dat deze predikant met bepaalde personen in
nauwe betrekking staat. Een der leiders, de kousenmaker Philips
Mallart, wordt aangebracht en 16 Januari 1562 gevangen genomen,
samen met Simon Faveau.
Tijdens het proces dat men tegen hen voert blijkt, dat deze mannen
hardnekkige ketters zijn. Toch waagt de magistraat het niet in hun zaak
een vonnis te wijzen. Hij zag maar al te goed, dat de werkloosheid,
welke dien winter in de industrie heerschte, het gevaar voor relletjes
onder de ontevreden bevolking sterk had vermeerderd. Om dit te
voorkomen verschaft hij de werkloozen arbeid door de stadsmuren te
laten verbeteren. Verschillende hunner spannen echter toch samen
met de hervormden, vooral wanneer in de maand Februari de
Calvinisten zich weer gaan roeren, door 's nachts op den openbaren
weg psalmen te zingen en vlugschriften te verspreiden, waarin de
Katholieken, in het bijzonder de geestelijkheid, met wraak worden
bedreigd. Den 22en Maart doet het gerucht de ronde, dat de beide
gevangenen den volgenden nacht zullen terechtgesteld worden.
Zoodra dien dag de duisternis begint te vallen, komen uit verschillende
huizen groepjes van zes of zeven, meest gewapende mannen te
voorschijn en begeven zich naar de Groote Markt, waar spoedig twee,
ja driehonderd man bijeen zijn, die tot vier uur 's morgens zingend
blijven rondtrekken tot de regen hen verplicht huiswaarts te gaan. Als
zij dit hooren, slaat de heeren van den magistraat de schrik in de
beenen en onder het voorwendsel, dat men de twee gevangenen nog
1543
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hoopt te bekeeren, stellen zij de terechtstelling uit. Verstoord over
deze lafheid, beveelt de Regentes, als ze dit verneemt, de noodige
maatregelen te nemen om de orde te handhaven en het vonnis daarna
onmiddellijk te voltrekken. Ook dit bevel blijft onuitgevoerd, want in
de herbergen spoort men openlijk aan zich met geweld tegen de
executie te verzetten. De magistraat zendt daarop den pensionaris met
een der schepenen naar de Regentes om nieuwe bevelen.
Wanneer zij in Brussel aankomen is juist de Raad van State in
vergadering bijeen. Hier doet Granvelle (of Viglius) het voorstel, dat de
Markies zich persoonlijk naar Valenciennes zal begeven en zelf de
leiding van het strafgericht op zich zal nemen. Maar Bergen wijst dit af,
zeggende: "Het past niet, dat ik voor zulk een onbeduidende zaak zelf
naar Valenciennes ga, het is voldoende, wanneer ik ergens in de buurt,
in Bergen of Kamerijk verblijf en dat dit in Valenciennes bekend is.”1544
Enkele andere heeren onderschrijven die meening. Zoo volstaat de
Markies ermee de beide afgezanten in den Staatsraad en in
tegenwoordigheid van de Hertogin heftig aan te vallen, terwijl hij hen
tenslotte gelast zonder uitstel af te reizen en het vonnis te voltrekken.
Zelfs nu nog wordt deze zaak talmend en langzaam behandeld.
Ofschoon het bevel van den Markies van den 18en dateert, reizen ze
pas den 21en April af, zoogenaamd omdat ze geen reiswagen kunnen
vinden en na hun aankomst in Valenciennes laat de magistraat weer
enkele dagen verstrijken alvorens iets te doen. De Markies heeft zich
intusschen naar de hoofdstad van zijn gouvernement begeven;
vandaar reist hij zonder de executie af te wachten naar zijn zieken
broer den bisschop van Luik, in wiens plaats een coadjutor zonder
recht van opvolging moest gekozen worden.
Vastgesteld was dat den 27en April het vonnis zou voltrokken worden.
Men richt tegen dien dag een schavot op, dat veiligheidshalve met een
1544
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ijzeren hekwerk wordt afgezet, om een eventueel opdringen van het
volk te beletten. Verder neemt men maatregelen, om de
veroordeelden veilig en afgezonderd van het volk naar de
gerechtsplaats te leiden. De gilden en zestig van de voornaamste
burgers krijgen een oproeping om gewapend op de markt te
verschijnen en zij zullen daar doelmatig opgesteld worden om
eventueele ongeregeldheden met geweld te kunnen bedwingen. Al
deze voorbereidingen treft men in het geheim. De burgers, die de
wacht moeten betrekken, commandeert men pas den avond te voren
op, opdat de ketters niet voortijdig kennis zouden krijgen van de
aanstaande gebeurtenissen.
Al deze voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen blijken echter
waardeloos. Wanneer in den vroegen morgen van den 27en April
Mallart en Faveau het vonnis is voorgelezen, waarbij ze veroordeeld
worden tot den brandstapel, leiden de prévôt-le-comte
(plaatsvervanger van den stadhouder) en de schepenen der stad hen
onder sterk gewapend geleide over het kerkhof naar den brandstapel.
Op dat moment werpt een menigte van vijf tot zeshonderd personen
uit het gewone volk, van iederen leeftijd en sexe, zich al steenen
gooiend op den treurigen stoet. De overheidspersonen vreezen nu, dat
de veroordeelden in het tumult kans zullen zien te ontkomen, zij
voelen den moed in de schoenen zinken en laten de twee
veroordeelden naar de gevangenis terugbrengen.
De aanvallers ontblooten daarop het hoofd en werpen zich op de
knieën om God voor de redding van hun geestverwanten te danken.
Dan breken ze de ijzeren afrasteringen stuk, vernielen het schavot, en
willen naar het Dominicanerklooster trekken om dit te plunderen.
Onderweg komen ze echter tot een andere gedachte; ze bestormen de
gevangenis, vernielen met de ijzeren staven, die den brandstapel
hadden moeten beschermen, de poorten, halen Faveau en Mallart uit
de gevangenis, doen hun boeien af en voeren ze weg. Nadien
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verzamelen zij zich op de veemarkt, met de helden van den dag in hun
midden, een Fransche predikant houdt een toespraak, men zingt de
psalmen van Marot, gebeden en dankzeggingen stijgen omhoog tot
den, , levenden God".
De vreesachtige magistraat waagt het niet daar iets tegen te doen. Hij
volstaat er mee de stadspoorten te sluiten en deze te laten bewaken,
opdat niemand er in of uit zou kunnen. Dat is echter maar een
schijnmaatregel. De burgers, die de wacht hebben betrokken, sluiten
de oogen en laten alles door. Hierdoor krijgen een der volgende dagen
Mallart en Faveau gelegenheid te ontkomen, waarop ze zich naar
Engeland begeven. Zoo verloopt de eerste openlijke strijd, die de
Calvinisten met succes ondernemen tegen het systeem van Philips II.
Men noemt deze gebeurtenis de "dag der slecht verbranden" (la
journeé des Maubrûlez).
Groot is de ontsteltenis en de toorn der Regentes, wanneer zij het
gebeurde verneemt. Zij zendt twee leden van den Geheimen Raad, om
aanstonds ter plaatse het onderzoek te leiden en spoedig komt ook
Bergen in Valenciennes aan. Drie compagnieën van de benden van
ordonnantie worden in de stad gelegerd met een sterke afdeeling
infanterie uit een der grensvestingen van Henegouwen. Verder wordt
een dertigtal personen gevangen genomen waaronder een goed
katholiek, die de twee ontvluchte gevangenen in een schuur verborgen
had.
Teneinde een voorbeeld te stellen, moet deze man zijn goedhartigheid
met den dood bekoopen. Wel probeert ook hij nog na de aankomst
der commissarissen te vluchten, maar dit mislukt. Later wordt een
ander deelnemer aan het tumult gegeeseld en zijn nog twee of drie
anderen ter dood gebracht.
Opnieuw treft de regeering de noodige maatregelen dergelijke
gebeurtenissen te voorkomen. Er komen scherper voorschriften
betreffende de controle op de vreemdelingen, en de regeering beveelt
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de pastoors beter toe te zien op de parochianen. Zij dienen
godsdienstonderricht voor alle kinderen in te voeren, de
godsdienstoefeningen beter te verzorgen, etc. In Juli is de rust weer in
zooverre hersteld, dat de troepen inrukken en de commissarissen de
stad verlaten kunnen.
Het gevaar voor een nieuwe uitbarsting blijft echter latent, vandaar
dat de regeering een nieuwen prévôt aanwijst, die echter bij zijn
energiek optreden vrij veel tegenwerking ondervindt door de passieve
houding van den magistraat. Bovendien ontbreekt het dezen
functionaris aan middelen om de soldij voor zijn troepen te betalen.
Omdat dezen man teveel de handen gebonden zijn, geeft de Regentes
den wensch te kennen, dat de Markies in Valenciennes gaat wonen. Zij
dringt er bij den koning zelfs op aan Bergen in dit opzicht een strict
bevel te geven.1545 Maar de stadhouder toont zich niet erg gehoorzaam.
Ofwel hij houdt zich te Bergen op Zoom op, ofwel hij verblijft te Luik bij
zijn broer of te Spa, of op die plaatsen waar de edelen van de Ligue
hun samenkomsten houden tegen Granvelle.
Ongesteldheid van zijn broer den bisschop is oorzaak, dat de Markies
meermalen te Luik vertoeft. Robert van Bergen had n.l. in het voorjaar
van 1562 een beroerte gehad en kon niet zonder hulp .1546 Zooals de
bisschop het bestuur van het markiezaat waarnam toen de Markies te
velde vertoefde, zoo neemt de laatste nu het wereldlijk beheer waar
voor den bisschop. Bovendien schijnt hij een opdracht te hebben
gehad van den koning om het kapittel te bewerken zijn deken Gerard
van Groesbeek te verkiezen tot coadjutor en de kansen van andere
candidaten te verzwakken.1547

1545
1546
1547

603

Gachard, Corresp. de Phil. II. t. II p. 214 dd. 31 Aug. 1562.
Bakhuizen v. d. Brink, Cartons a.w., dl. 1, p. 100.
Id., id., p. 31 noot.
Jan metten lippen

1943

In September wordt Bergen beschuldigd, de Staten van Henegouwen
te hebben opgeruid aan te dringen op de verwijdering van den nieuwbenoemden bevelhebber van Landrecies Largilla, op grond van de
afspraak, dat geen geboren Spanjaard in de Nederlanden een ambt zou
bekleeden. Dit stemt de Landvoogdes opnieuw onaangenaam, evenals
zijn onophoudelijk aandringen op het bijeenroepen der StatenGeneraal.1548
Terwijl Oranje zich nog tastend op dit gebied beweegt, verlangt Bergen
de bijeenroeping van een nationaal concilie in de Nederlanden ter
hervorming van de kerk, waarin de Regentes met recht de eerste
schrede ziet op den weg, waarin de zaken in Frankrijk hun loop namen.
Niet lang duurt het of hij eischt zelfs, dat de godsdienstige zaken aan
de zoo zeer gewenschte Staten-Generaal ter bespreking zullen worden
voorgelegd.1549
Wanneer Margaretha dit den koning bericht, voegt ze er vrij giftig bij :
"Hoe het in werkelijkheid staat met den ijver van den Markies voor den
godsdienst, is te zien aan zijn beleid in Valenciennes."
Vanwege de opschudding die zij veroorzaken, vreest de Landvoogdes
Oranje en Bergen zoozeer, dat zij van de afreis van Oranje naar
Frankfort en van Bergen naar Luik en het reces der Staten gebruik
maakt om Sonnius in November 1562 als bisschop van 's
Hertogenbosch te doen installeeren1550.
Over de gebeurtenissen van het jaar 1562 is de Gouvernante hoogst
ontevreden, klacht op klacht van haar over den Markies gaat naar den
Koning1551. Dat beweegt den koning aan Bergen den 2en December
eigenhandig een uitvoerigen brief te richten, welke als een uitvloeisel
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mag beschouwd worden van het schrijven der Gouvernante van 31
Aug., waarin zij alle punten opsomde, welke haar ontevredenheid over
den Markies opwekten1552.
Philips zegt kennis genomen te hebben van het schrijven van den
Markies van den 29en Juni, waaruit hij, evenals uit de ontvangen rapporten heeft gezien, dat het hem met zijn medewerkers gelukt is, aan
de verwarring in Valenciennes, ontstaan bij de terechtstelling van
enkele ketters, een einde te maken en de misbruiken te verhelpen.
Aangezien de wanordelijkheden tegen de justitie op klaarlichten dag
plaats grepen, wil de koning nog eens afzonderlijk herhalen, zooals
Bergen uit andere aan hem gerichte brieven wel zal bemerkt hebben,
dat hij gegronde hoop meende te mogen koesteren, dat er meer
schuldigen zouden gearresteerd zijn. Verder had hij het ook beter
geacht als Jan zelf, zooals trouwens bevolen was, bij de uitvoering der
vonnissen was tegenwoordig geweest, om het tumult te bezweren.
Vooral bij een aangelegenheid, welke zulke gevaarlijke gevolgen voor
de Nederlandsche gewesten kon hebben, terwijl waarschijnlijk door
zijn tegenwoordigheid meer respect zou afgedwongen zijn.
In verband hiermee gelast de koning hem door zacht en gematigd
optreden en op de wijze als in de andere brieven is aangegeven, de
bereikte resultaten niet te laten verloren gaan en evenmin alle
verantwoording af te schuiven op den prévôt-le-comte. Als gouverneur
dient hij ook het grootste gedeelte van het jaar in Valenciennes verblijf
te houden. En de koning vervolgt :
"Mijn dienst laat Uw afwezigheid niet toe, onder het voorwendsel in
Luik bijstand te moeten verleenen, want hoewel ik wensch, dat ook die
zaken hun goeden loop nemen, kunt ge wel begrijpen, dat mijn eigen
belangen me meer kunnen schelen, dan die van een ander. Het is ook
niet redelijk dat men ten belange van den bisschop van Luik, nalatig
1552
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blijft in datgene wat mijn dienst betreft. Gij zult me dus een groot
genoegen doen U hiernaar te regelen en te gedragen. Ook zelfs voor
het behoud van den godsdienst en de uitvoering der plakkaten,
aangezien dit een zaak is, welke me zeer ter harte gaat en zoo
noodzakelijk is.
"Gij moet niet met de sombere gedachte rondloopen, dat men kwaad
bij mij over U gesproken heeft, en dat ik U daarom zou hebben
geschreven over de zaak der Abdijen en de macht die ik daardoor
uitstrekte over mijn Staten van Brabant. Want dat ik U heb geschreven
komt geheel uit mezelf voort, omdat deze zaak me zoo ter harte gaat
en ik meende, dat wegens den eerbied voor Uw persoon, gij in die
kringen wel zooveel invloed hebt, dat zij door Uw tusschenkomst niet
zooveel tegenstand zouden toonen."
"Ik heb u echter niets geschreven, ook niet in het bovenstaande, zonder
U volledig en goed te vertrouwen en ik maak me sterk, dat gij van uw
kant hebt gedaan en doet wat ge kunt. Ik beveel U zeker aan uw
manier van handelen voort te zetten, die aan de Staten het
waandenkbeeld ontneemt, dat zij zich in het hoofd hebben gezet. In dat
geval zal ik buiten den goeden dienst dien ge God hebt bewezen, uw
dienst zeer waardeeren"1553
De bedekte ontevredenheid, de geveinsdheid en het vleierige van den
koning komen in dezen brief wel zeer duidelijk tot uiting. Vooral als we
den koning aan Margaretha zien schrijven, dat hij evenals zij van
meening is, dat het aanbeveling verdient een ander met den post van
Bergen te begiftigen, en dat hij Bergen last gaf in zijn gewest te
resideeren in de hoop, dat hij zijn taak zou neerleggen. Het is zijn
uitdrukkelijken wil, dat de Landvoogdes zeer beslist met hem spreekt,
en eischt dat Bergen zijn plicht vervult, daar men hem anders zal
1553
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afzetten.1554 Het blijkt niet of dit onderhoud heeft plaats gehad. Vast
staat, dat Bergen zich omtrent hun bedoelingen niet zoo gemakkelijk
om den tuin laat leiden.
In het voorjaar van 1563 achten de Calvinisten opnieuw den tijd
gekomen voor demonstraties om den geloove. Te Valenciennes heeft
in Maart een bijeenkomst van meerdere honderden personen plaats
met de bedoeling wederom eenige gevangenen te bevrijden. Zij laten
zich door geen dreigementen afschrikken, want zij beleggen overdag
bijeenkomsten in de omgeving van de stad en de aanwezigen zijn zoo
talrijk, dat de overheid niet durft optreden, ook al omdat de uitgezette
wachten behoorlijk gewapend zijn. Men kon deze ook later niet grijpen,
want ze waren onherkenbaar vermomd. In deze omstandigheden bleef
den prévôt mets anders over dan de Regentes een bede om hulp te
zenden.1555
Wanneer Margaretha daarvan hoort schrijft ze den koning, dat de
Markies van Bergen nog steeds in Luik verblijft. Zij verwondert er zich
(overigens ten onrechte) over, dat hij onderhandelingen is begonnen
met het kapittel om een nieuwen bisschop te kiezen. Als dit achter den
rug is moet hij beslist naar Valenciennes in verband met de
moeilijkheden aldaar. Nogmaals wijst ze er haar koninklijken broeder
op, dat hij den Markies zijn weinige voldoening moet ter kennis
brengen over de houding, die hij aanneemt en de afwezigheid uit zijn
gewest.1556 In denzelfden brief bevestigt ze het bericht van Granvelle
van enkele dagen terug, dat sedert de terugkomst van Montigny de
zaken er nog slechter voor staan dan vroeger.1557 Het verbond tegen
den kardinaal is niet opgegeven, integendeel, het is steviger dan ooit
1554
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en Montigny, Hoorne, de Markies van Bergen en Oranje treden daarin
het meest op den voorgrond. Het is om bepaalde, haar onbekende
redenen, dat het stuk van 11 Maart 1563, waarbij den koning gevraagd
wordt Granvelle terug te roepen, alleen is geteekend door Oranje,
Egmont en Hoorne.1558
Naar aanleiding van de bewijzen van ontevredenheid, welke de koning
en Margaretha hem doen blijken, meent de Markies zijn
doortastendheid te moeten toonen, door twee ketters te laten
verbranden, zonder daarbij groote ophef te maken.1559
Bergen verblijft tijdens deze gebeurtenis in zijn gouvernement, maar
blijkbaar niet lang, want 9 Mei insinueert Granvelle over den Markies,
dat deze geen serieuse poging in het werk stelt om de orders van den
koning uit te voeren en volhardt in zijn gewoonte niet in zijn gewest te
resideeren. Hij geeft er de voorkeur aan zich in politieke intrigues te
steken en zich met zijn particuliere aangelegenheden te bemoeien, die
wel erg in de war schijnen te zijn, voegt hij er bij.1560 In een der
antwoorden van den koning aan de Regentes verzoekt hij dringend
voor alles te probeeren den markies van Bergen te bewegen dat hij
resideert in zijn gewest, dat zijn tegenwoordigheid toch zoozeer
behoeft.1561
"Doch", zoo schrijft Granvelle, "Bergen probeert zich slechts aan de
verplichtingen van zijn ambt te onttrekken en terwijl zijn aanwezigheid
in Valenciennes dringend noodzakelijk is, vraagt hij geregeld aan de
hertogin om verlof, of wel onder het voorwendsel dat de belangen van
zijn broer, den bisschop hem naar Luik roepen, ofwel dat het
noodzakelijk is tot herstel van zijn gezondheid, terwijl hij in den besten
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welstand verkeert".1562 Dat is een kleine onaangenaamheid van den
kardinaal, die zeer goed weet, dat Bergen, blijkbaar als gevolg van een
kwaal, vrij corpulent is1563 en om die reden geregeld de baden te Spa
gebruikt.
Ondertusschen probeert Margaretha door een anderen maatregel de
orde in Valenciennes te handhaven. Zij neemt zes vendels infanterie in
dienst en draagt het bevel daarover op aan Antonius de Blondel, heer
van Haultbois, oud-commandant van Philippeville, die rechtstreeks
onder haar bevelen zal staan.1564
Als Bergen dit verneemt, protesteert hij daartegen, in welk protest hij
wordt gesteund door de andere heeren, met name Egmont en
Montigny, met wie hij zich tevoren had verstaan. Zij verklaren het
ontoelaatbaar, dat in vredestijd in hun gewesten bijzondere
bevelhebbers aangesteld en zelfstandige militaire commando's
vergeven worden, die niet ondergeschikt zijn aan den stadhouder van
het gewest.
Margaretha beschouwt dit verzet als een aanval op haar autoriteit, wat
tot een heftig conflict leidt tusschen haar en Bergen. Dit meeningsverschil wordt 27 Mei door een besluit van den Raad van State
beslecht met het betoog, dat deze nieuwe vendels een afzonderlijk
bevel eischen, wijl men ze niet alleen in Henegouwen doch ook in
Doornik en zoo noodig elders moet gebruiken, zoodat de mogelijkheid
bestaat, dat ze zelfs versterkt zullen worden. Wanneer Blondel echter
in Henegouwen optreedt, zal hij onder de bevelen van den Markies
staan, tenzij deze afwezig is. Op die manier heeft de regeering de
garantie, dat er tegen relletjes werkelijk zal worden opgetreden.
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De Markies voelt zich door deze oplossing nog bezwaard, wat tot
gevolg heeft dat Blondel, een vriend van Granvelle, 1565 van zijn
benoeming afziet. Granvelle krijgt daarmee de kans om vrijwel in
iederen brief de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen op de
stadhouders Bergen en Montigny af te schuiven, wat hem zeer te
stade komt.1566
Ofschoon de Landvoogdes Bergen beveelt de zaken betreffende
Valenciennes schriftelijk met haar te behandelen, komt deze persoonlijk naar Brussel en verdedigt in de vergaderingen van den Raad
van State op 5 en 7 Juli zijn beleid. In verband hiermede wil
Margaretha dan zelf naar Valenciennes gaan, maar geen der heeren
steunt dit plan of biedt aan haar te vergezellen.1567 De Markies houdt
niet op den slagzin te herhalen: "Men moet het kwaad bij den wortel
aantasten. Met maatregelen, zooals thans tegen de ketters worden
genomen, wordt niets meer bereikt dan bloedvergieten. Werkelijk heil
valt slechts te verwachten van verbetering van het kerkelijk leven en
het godsdienstig onderricht."
Teneinde dit te bereiken acht hij het, evenals vroeger, noodzakelijk de
Staten-Generaal bijeen te roepen en hij voegt er aan toe niet te
begrijpen hoe de Regentesse in de huidige omstandigheden nog rustig
kan leven, zonder een beroep te doen op dit bestuurscollege. De
Landvoogdes antwoordt, dat zij het voordeel niet ziet, dat hieruit kan
voortspruiten. Reeds in vijf jaren krijgt ze zelfs niet het minste los van
de Staten van Brabant, ofschoon de andere gewesten reeds lang hun
toestemming hebben gegeven.1568
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De vrij scherpe gedachtenwisseling in den Raad van State is gevolgd
door een vertrouwelijk onderhoud tusschen Margaretha en den
Markies. Waarschijnlijk heeft hij haar kunnen bewijzen, wat nog zoo
duidelijk blijkt uit de briefwisseling tusschen den Markies en den
magistraat der stad Valenciennes, dat de privileges dier stad en de
machtige positie van haar magistraat hem niet altijd gelegenheid
gaven de orders zoo uit te voeren als de Gouvernante voorschreef en
hij noodzakelijk achtte, maar dat hij al wat mogelijk is heeft gedaan om
de orde te herstellen. Daarnaast zal hij niet hebben verzuimd er op te
wijzen, dat in dien troebelen tijd velen van de gebeurtenissen een
overdreven voorstelling gaven en het gerucht welig tierde. Heel
kinderachtige gevallen waren bijvoorbeeld opgeblazen tot
heiligschennis. Zeker heeft hij niet nagelaten er op te wijzen, dat de
belangrijke zakenrelaties van de bewoners van Valenciennes met
Engeland vereischten, dat daarmee rekening werd gehouden.1569
Bergen moet daarbij Margaretha overtuigd hebben, anders is het
onmogelijk te begrijpen, dat Margaretha en Granvelle in hun
beoordeeling van den toestand op een zelfde tijdstip diametraal
tegenover elkaar staan.
Margaretha prijst in een brief van 14 Juli 1563 het optreden van den
Markies in Valenciennes en verzoekt den koning hem daarvoor met
een persoonlijk schrijven zijn dank te betuigen.1570 Ook haar volgende
brieven vloeien over van dank en erkentelijkheid voor Bergen, terwijl
die van Granvelle diens optreden laken en vol staan met venijnige
opmerkingen aan het adres van den Markies.
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Granvelle signaleert bijvoorbeeld, dat Bergen en Montigny weigeren
zich neer te leggen bij de maatregelen te Valenciennes en Doornik
genomen tegen de ketters en dat Oranje en Bergen de kloosterlingen
der abdijen Tongerloo en St. Bernards aan de Schelde nog voortdurend
bewerken tegen hun incorporatie bij de bisdommen.1571
Een gevolg van den invloed dezer Heeren is, dat de Brabantsche
abdijen in Augustus 1563 de regeering de toezegging doen haar een
jaargeld te zullen verstrekken, waarvan de koning den bisschoppen
uitkeering kan doen, op voorwaarde echter, dat de kloosters de vrije
abtskeuze zullen behouden. Bij de verdere onderhandelingen hierover
doen de vertegenwoordigers der kloosters niets zonder voorkennis van
Oranje en Bergen, terwijl in de Staten van Brabant de goedkeuring
zelfs een oogenblik wordt opgehouden tengevolge van de afwezigheid
van den Markies.1572 Deze samenwerking ontlokt Granvelle de lieflijke
ontboezeming: "De abten zijn zoo dom, dat zij zich laten leiden als
buffels, en niet nadenken over de gevolgen."1573
Op het voorstel betreffende het jaargeld is 30 Juli 1564 overeenstemming bereikt. De bijzondere eisch van de abdijen Tongerloo en
St. Bernards. dat zij hun rechtmatigen abt zouden mogen kiezen, wordt
dan niet meer zoo direct gesteund door Oranje en Bergen. Nu
Granvelle toch weg is heeft deze zaak voor hen aan belangrijkheid
ingeboet.1574
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Tegen Granvelle
In Augustus 1563 staat de kardinaal echter in het middelpunt der
bestrijding. Dit komt treffend tot uiting in de vergadering der
Vliesridders, die Oranje, Egmont, Hoorne, Bergen, Megen, Mansfeld,
Hoogstraten en Ligne op 21 Juni de Landvoogdes nogmaals laten
verklaren, wat reeds vroeger schriftelijk was bericht, dat niemand
hunner de vergadering van den Raad van State meer zal bijwonen,
zoolang Granvelle daar zetelt.
Vijf dagen later komen genoemde heeren bij Margaretha terug. Oranje
en Bergen ontvouwen in deze audiëntie het program van de oppositie
in zijn geheelen samenhang. Naast de afschaffing der plakkaten achten
zij hun denkbeeld, de Staten-Generaal tot middelpunt te maken van
het bestuur der Nederlanden, het redmiddel uit alle moeilijkheden.
Zij stellen voor de Staten-Generaal bijeen te roepen en de leiding van
deze vergadering toe te vertrouwen aan de Staten van Brabant. Op die
manier zouden de prins en de markies de bestuurszaken naar hun
hand kunnen zetten. Een tweede gevolg zou zijn, dat zij Antonius
Stralen en een der gebroeders Schets, bekende Antwerpsche financiers,
het beheer van de openbare geldmiddelen zouden laten overnemen.
Het verlangen van Bergen en Oranje is, dat men aan deze vergadering
tot in bijzonderheden uiteenzet, wat de regeering met zorg vervult.
Want ze gaan uit van de gedachte, dat zij op die gronden de Staten
kunnen bewegen de schulden te betalen en het onderhoud der
troepen en de verdere gewone lasten voor hun rekening te nemen. De
voorwaarden die zij daarvoor stellen zijn, dat aan de Staten het beheer
komt èn van de domeinen van den koning èn van de beden, en dat
deze zelf de staatszaken zullen behandelen en de andere
aangelegenheden door tusschenkomst van raadgevers naar hun keuze.
Volgens Granvelle hoopt de Markies op die manier een van de twee
voornaamste leiders der publieke aangelegenheden te worden. Een
bewijs daarvoor acht hij het gezegde dat de Markies zich liet ontvallen,
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dat men den Raad van Financiën, den Geheimen Raad en al die
instellingen niet noodig had, maar alleen een Raad van State, waarin
men al die kwesties kan behandelen. Het was volgens Bergen
voldoende twee commiezen voor de financiën aan te wijzen om de
supplieken te ontvangen, waarop een rapport moet gemaakt worden
en twee andere voor de justitie, die de zaken van recht en gratie
kunnen voorbereiden.
Met recht oefent Granvelle nogal critiek uit op het onpractische van dit
plan. Ongelukkig heeft Bergen niet bedacht, schrijft hij, dat twee
commiezen, zelfs als ze een heelen dag hard werken, reeds nu de
groote hoeveelheid werk van financiëelen aard niet kunnen verzetten,
dat zij voorgelegd krijgen en dat zij, die de beslissingen moeten nemen,
zelfs als ze twee maal per dag vergaderen, er niet doorheen kunnen
komen. Zoo staat het ook met het werk van den Geheimen Raad.
Bergen moet daar echter even goed van op de hoogte zijn geweest als
de kardinaal, zoodat we vermoeden dat Granvelle van Bergen's
opvattingen een scheeve voorstelling geeft. Zeker heeft deze bedoeld,
den Raad van State in drie commissies te verdeelen, ieder met een
eigen taak, terwijl elke afdeeling door twee hooge ambtenaren als
deskundigen zou worden bijgestaan. De technische behandeling kon
verder aan bureaux worden overgelaten. Ongetwijfeld zou dit sterk de
eenheid en de macht van het bestuur en den invloed van den Raad van
State hebben bevorderd en die Raad zou derhalve van adviseerend,
regeerend lichaam zijn geworden.
Granvelle heeft dit heel scherp gezien en daarom zal hij het heele plan
kleineerend hebben voorgesteld.
"De hoofdzaak is, " zegt hij, "dat Oranje en Bergen den heelen
bestuursvorm wenschen te veranderen, dank zij vooral den wensch
van den Markies zich ingrijpend te bemoeien met het openbaar
bestuur. Indien het zoover komt, zal er spoedig niets meer te doen zijn,
noch voor Madame in haar taak van Gouvernante en plaatsvervangster
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van den koning, noch voor den koning zelf, want zij zouden dezen
onder voogdij gesteld hebben."
Als hoveling en verdediger van het absolutisme, uitgaande van de
meening, dat alleen 's konings wil eenheid brengen kan, terwijl Bergen
bestuurskracht wil putten uit de samenwerking van adel en burgerij
om de mogelijkheden die daar schuilen tot ontplooiing te brengen,
voorziet Granvelle de grootste rampen als er oorlog uit zou breken.
Volgens hem zou dan de vijand vrij spel hebben met de Nederlanden.
Hij ziet daarbij over het hoofd, dat om oorlog te kunnen voeren
allereerst geld noodig is, dat alleen de Staten kunnen geven en alleen
willen geven voor nationale maar niet voor Spaansche belangen.
"Verder ben ik overtuigd, dat de Markies met al zijn scherpzinnigheid
in geval de koning zou toegeven aan zijn eischen, spoedig zou
bemerken dat hij de dupe was geworden van zijn (zoogenaamde, zegt
hij erbij) toewijding. Men gaat hem trouwens meer naar waarde
schatten, want hij geniet niet meer dezelfde geloofwaardigheid als in
het verleden."
Ter verklaring voegt hij daarachter: "Al wat ik weet is, dat men den
prins en den markies onder het oog heeft gebracht dat zij, in het
bijzonder door onbeschaamde pogingen, welke tot doel hadden het
land te onttrekken aan de verplichting bij te dragen in de openbare
lasten, stemmen zochten te winnen, om op die manier hun invloed op
het volk en de Staten te vergrooten. Zoodra echter bleek, dat zij op
hun beurt aan dezelfde Staten bijdragen wilden vragen om tot delging
der schulden te komen en het onderhoud der garnizoenen tot hun last
te nemen, verloren ze weldra hun populariteit. Tenslotte zouden zij er
dus slechts in geslaagd zijn de zaken op een dusdanige wijze in de war
te brengen, dat men pas na enkele jaren de orde zou kunnen
herstellen en men in werkelijkheid alleen den algemeenen opstand kan
verwachten. Zoo is inderdaad de zuivere waarheid. Binnen korten tijd
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zou het met den godsdienst denzelfden weg opgaan, die dan
reddeloos zou verloren zijn. "1575
Daarmee is door Granvelle het plan Oranje-Bergen gekraakt.
Toen het echter Margaretha werd voorgelegd, kon deze dit begrijpelijkerwijze niet direct zoo overzien, maar ze is tactisch genoeg het
onderwerp op een zijspoor te leiden. Het betoog dat zij opzet richt zich
voornamelijk tegen Bergen, waaruit de conclusie mag worden
getrokken, dat hij de audiëntie heeft geleid.
In haar breedvoerig, weinig zeggend antwoord is Margaretha erg
royaal met loftuitingen over de maatregelen door Bergen in Valenciennes genomen en ze zegt, dat ze dit den koning heeft geschreven.
De Markies dankt haar daarvoor, doch verklaart tevens, dat er
personen zijn die den koning anders berichten. Margaretha zegt
daarop niet te weten, wie den koning in tegenovergestelden zin zou
inlichten.
Waarop de Markies met een duidelijke zinspeling op Granvelle
opmerkt, dat zij heel goed weet, dat het aan zulke lieden niet
ontbreekt. En hij voegt eraan toe: "Heeft de inquisiteur Titelmans te
Leuven er zich niet openlijk op beroemd, den koning te hebben
geschreven: ‘Op alle Nederlandsche edelen kleeft de etter der ketterij,
hun strijd tegen Granvelle is slechts een voorwendsel, evenals die van
de Hugenoten in Frankrijk tegen den kardinaal van Lotharingen’."1576
Inderdaad lanceert Granvelle in de brieven, welke hij aan den koning
en diens secretarissen schrijft, zelfs nog jaren na zijn vertrek, vele
stekelige opmerkingen over den Markies. Dit duidt er op, dat Bergen
bij de bestrijding van den kardinaal een zeer belangrijke rol moet
hebben vervuld.
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Over Oranje schrijft de kardinaal veel minder ofschoon zakelijker. De
reden daarvan kan hierin liggen, dat de laatste zijn meening en
gevoelens meer weet te verbergen, terwijl Bergen loslippig is en den
kardinaal niet spaart. Noemt hij Berlaymont, den medestander van
Granvelle in den Raad van State, niet een "rotlid" (un membre
pourri)1577? Bij een andere gelegenheid probeert hij zelfs den kardinaal
te intimideeren, door hem toe te voegen, dat ze toch alles weten wat
hij aan den koning overbrieft.1578
Het verwondert ons daarom niet, dat zijn optreden Granvelle de klacht
in de pen geeft, dat Bergen de edelman is, die het meeste kwaad doet
en zich met de grootste onbeschaamdheid opdringt en uitlaat.1579
Zelfs over den koning moet Bergen op stoutmoedige wijze zijn oordeel
hebben gezegd.1580 Granvelle verzuimt niet dit Philips ter kennis te
brengen, evenmin als het lauwe optreden van den Markies te
Valenciennes, 1581 wat des te onaangenamer aandoet, omdat hijzelf
ook afkeerig was van de maatregelen der inquisitie. Ook vindt hij dat
de Markies persoonlijk een groote onverschilligheid toont voor den
katholieken godsdienst1582, maar dan is hij zijn evenwichtigheid ten
opzichte van zijn bestrijder wel erg kwijt.
De openlijke verklaring van den Markies, dat om afwijkende
meeningen op godsdienstig gebied geen bloed moet vergoten worden,
deed Granvelle trouwens reeds het jaar tevoren uitroepen, dat lieden,
die er zulke meeningen op na houden, geen steun voor de regeering
kunnen zijn.1583 Later wijst hij weer op de groote eigenmachtigheid van
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
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Bergen als stadhouder, die in zijn gewest de ambtenaren aanstelt die
hij verkiest en waarin de regeering geen vertrouwen kan stellen.1584
Juist in de volgende maanden blijven Oranje en Bergen onverstoorbaar
aandringen op het bijeenroepen van de Staten-Generaal, om in den
financieelen nood des lands te voorzien. De leiding van deze
bijeenkomst willen Oranje en Bergen leggen in handen van de Staten
van Brabant, onder voorzitterschap van den Markies. Daardoor zouden
deze twee edelen dan alles naar hun hand kunnen zetten en de
situatie beheerschen.1585
Niet alleen met Bergen, doch met alle edelen der oppositie moet
Margaretha in nauwer contact getreden zijn, want vanaf Augustus
1563 uit ze zich in heel wat vriendelijker termen over de edelen dan
vroeger, bestrijdt hun plannen niet meer, staakt haar loftuitingen op
Granvelle en geeft op den duur zelfs te kennen hem te kunnen missen.
De vertrouwensman tusschen de edelen en Margaretha is haar
Spaansche geheimsecretaris Thomas Armenteros. Hem zendt ze ook
naar Spanje om den koning volgens haar veranderde zienswijze in te
lichten, een ommekeer, waarvan Granvelle nauwelijks idee had. Van
de heeren krijgt deze gezant de opdracht mee den koning hun trouw
en aanhankelijkheid te betuigen.1586
Ondertusschen had de Landvoogdes de Staten-Generaal tegen
December te Brussel bijeengeroepen en alle groote heeren reizen,
evenals de gedeputeerden, nu daarheen. Oranje, Egmont, Hoorne en
Bergen hebben tevoren hun gedragslijn uitgestippeld in een
samenkomst te Eindhoven.1587 Vreezend, dat zijn aanwezigheid de
heeren als voorwendsel kan dienen de vergadering zelf niet bij te
1584
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wonen, trekt Granvelle zich naar Mechelen terug. De oppositie benut
deze gelegenheid om de gewestelijke afgevaardigden der StatenGeneraal het idee bij te brengen, dat de adel en de derde stand het
eens zijn. De leiders beleggen daarvoor groote banketten. Oranje
noodigt de Vlaamsche afgevaardigden, Egmont die van Holland,
Zeeland en Utrecht aan hun tafels.1588 Aerschot, die zich door de
anderen genegeerd ziet, vertrekt op een mooien morgen naar rustiger
oorden. In dit politieke gekakel gedraagt Bergen zich als de haan en
heeft volgens het zeggen van Granvelle de pretentie den koning zijn wil
te dicteeren.1589
Den 3en December wordt dan de vergadering geopend en den Staten
het verzoek voorgelegd om, evenals in 1560, voor drie jaar dezelfde
belastingen toe te staan, waaruit de in garnizoen liggende infanterie
moet betaald worden. Margaretha drukt de afgevaardigden op het
hart bij hun lastgevers al het mogelijke te doen om een gunstige
opdracht te verwerven. Vooral Oranje en Bergen verzoekt ze hun
invloed aan te wenden bij de Staten van Brabant, want van die zijde
zijn de grootste bezwaren en tegenstand te vreezen. Beiden zeggen
haar deze hulp toe, zonder echter te verhelen, dat wegens de zware
lasten welke op het gewest drukken, de zaak niet zoo vlot van stapel
zal loopen. In ieder geval krijgt de oppositie hier weer een wapen in
handen om de regeering te bestrijden op de gevoeligste plek: haar
gebrek aan financiën.
Wanneer de Regentes Bergen om zijn hulp verzoekt, wijst hij niet
alleen op de zware lasten waaronder Brabant gebukt gaat, doch ook
op het bestaan van een middel om den financieelen nood te lenigen,
namelijk een zoutbelasting. Deze heffing in te voeren was slechts
mogelijk met goedkeuring van de Staten-Generaal.
1588
1589
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In zekeren zin kan Granvelle, als hij hiervan verneemt, wijzen op de
innerlijke tegenspraak in de vertoogen van de heeren der oppositie.
Aan den eenen kant bewerende, dat Brabant te arm is om zelfs een
betrekkelijk kleine bede voor de betaling der garnizoenen op zich te
nemen, geven ze daartegenover te kennen, dat, indien een gemeenschappelijke beraadslaging van de Staten-Generaal wordt toegestaan,
vele millioenen voor de delging der staatsschuld en de loopende
uitgaven gevonden kunnen worden. Doch deze tegenspraak is slechts
schijn, want het staat vast, dat de bestaande heffingen, die dienen om
de beden te innen, de rijkste menschen en vooral de kapitalen der
groote kooplui het minste treffen. Er is dus wel geld, maar het wordt
niet door de juiste fiscale maatregelen getroffen en de last valt daar,
waar men ze niet dragen kan. De zoutbelasting zou hier gedeeltelijk in
hebben voorzien, dat had Bergen heel goed begrepen.1590
Een bijeenkomst van de Staten-Generaal, zooals Bergen wenscht, blijft
uit en in de hoop, dat de gevraagde bede zal worden toegestaan, ziet
Margaretha zich bedrogen. Alle gewesten toonen zich wel genegen
hun toestemming te geven, mits Brabant zich bereid verklaart, doch
daar is niet veel kans op. De prelaten der abdijen willen eerst de
incorporatie hunner abdijen ingetrokken hebben1591 en de adel
verlangt het vertrek van Granvelle. Dat waren voorloopig onvervulbare
wenschen en zoodoende krijgt de regeering haar bede niet.
Om het ontslag van Granvelle te bereiken laten Oranje en Egmont den
koning nog bewerken door den Duitschen overste Lazarus von
Schwendi, 1592 een handigheid, waaraan Bergen niet vreemd zal
geweest zijn, want deze was zeer bevriend met dezen officier.1593
1590
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Dc onafgebroken actie tegen den kardinaal heeft ondertusschen
succes gehad. Wanneer Thomas Armenteros den 18en Februari de
grens bij Valenciennes passeert, waar Hoorne, Bergen, Montigny en
Hoogstraten hem opwachten, kan hij hun slechts gewagen van de
goede en welwillende gezindheid van den koning te hunnen opzichte.
Wat er met den kardinaal zou gebeuren kan hij niet zeggen, maar
onder de brieven, welke hij meebrengt, bevindt zich ook het ontslag
van Granvelle en dit raakt spoedig bekend.
Wel komt er enkele dagen later een openlijk tegenbevel (terwijl het
ontslag gehandhaaft blijft), doch dit prikkelt slechts den geest van
verzet.1594 De afkeer uit zich openlijk door het aannemen van een
partijteeken door de edelen van de "Ligue", een roode zotskap, wat
het publiek aanziet als een bespotting van den kardinaal.1595 En dit
"livrei" wordt niet afgelegd als blijkt dat de kardinaal werkelijk
voorgoed de Nederlanden verlaten heeft. Dat is een bewijs dat de
"Ligue" en de ontstemming der heeren blijven bestaan. Bergen en
Megen doen zelfs alle moeite om den hertog van Aerschot en den
baron van Berlaymont tot de Ligue over te halen. Tevergeefs echter.1596
Evenals vroeger is het weer een Croy (Aerschot), die de monarchale
politiek verdedigt tegenover de edelen van midden Nederland die een
meer nationale politiek voorstaan.
Na het vertrek van Granvelle keeren de Markies van Bergen, de heer
van Montigny, de graven van Megen en Hoogstraten en de heer van
Brederode onmiddellijk in Brussel terug1597 en doen Oranje en Bergen
alles wat ze kunnen om de Staten van Brabant te bewegen de oude
achterstallige beden te voldoen. Maar voor de nieuwe aanvragen
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houden ze vast aan het bijeenroepen van de Staten-Generaal.1598 Uit
alles blijkt duidelijk dat Oranje en Bergen de leidende persoonlijkheden
zijn.
Egmont gaat naar Spanje
In de brieven, welke Armenteros meebracht, vraagt de koning
Margaretha om Egmont naar Spanje te zenden. Zijn voornemen is
dezen edelman van de "Ligue" los te maken. Margaretha heeft dit plan
afgewezen om de eenvoudige reden, dat een vertrek van Egmont
tegelijk met Granvelle een ongunstigen indruk zou maken, aangezien
er den schijn door kan worden gewekt, dat ook hij in ongenade
gevallen is.
Begin December 1564 komt evenwel in den Staatsraad zelf het plan
naar voren een persoonlijkheid van den eersten rang naar Spanje te
zenden om den koning het lijden en den nood dezer gewesten uiteen
te zetten. Voor dit gezantschap worden de namen genoemd van
Hoorne, Montigny of Bergen, maar langzamerhand is het eenstemmige
oordeel, dat Egmont deze taak op zich moet nemen, waarvoor Viglius,
die eigenlijk tegenstander is van dit plan, een instructie prepareert. Hij
leest deze voor tijdens een vergadering, welke de Raad van State op
Oudejaar 1564 houdt. Niemand brengt eenig bezwaar tegen den
inhoud te berde.
Dan neemt Oranje het woord en houdt de beroemde groote rede,
waarin hij aantoont, dat de Nederlanden niet langer in den toestand
kunnen blijven, waarin ze thans verkeeren en het wordt alle heeren
duidelijk, dat het ontwerp van Viglius zóó niet kan worden aangenomen. De Regentes beveelt daarom de beraadslagingen voort te
zetten over de punten, welke Oranje naar voren bracht. Geheel
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verslagen gaat Viglius na afloop naar huis. Het gebeurde heeft hem zoo
aangegrepen, dat hij den anderen morgen door een beroerte wordt
getroffen en den Raad van State voorloopig niet meer kan bijwonen,
die nu vaak bijeenkomt. De Markies van Bergen stelt een geheel
nieuwe instructie op, welke later door Hopperus in den vereischten
vorm wordt gezet.1599 Dit is een bewijs van het vertrouwen, dat Oranje
en de heeren in Bergen stellen. Stellig waren de verkondigde ideeën
hem zoo eigen, dat hij ze het beste kon formuleeren.
De nieuwe instructie is gedateerd 23 Januari 1565. Na een uitvoerige
inleiding, waarin de toestand des lands in zijn verhouding tot de
omringende landen wordt geschilderd, is de conclusie dat het
onmogelijk is de bestaande godsdienstpolitiek te blijven volgen, wil
men het land niet ten onder laten gaan. Of, zooals Granvelle het
uitdrukt: de bestraffing der ketters heeft voor het behoud van het
geloof niet het minste nut, daarvoor moet een ander middel gezocht
worden.
Wat justitie en bestuur betreft, behandelt het stuk de onderlinge
wrijvingen tusschen de centrale bestuursorganen en den strijd en
oneenigheden, welke bij de provinciale raden bestaan, de
ontevredenheid van den adel, de ongelijkmatige verdeeling der
belastingen en andere openbare lasten, zoodat het platteland alles
betaalt, terwijl de rijke kooplieden op onvoldoende wijze bijdragen.
Verder klaagt de lastbrief over overdreven getalm door de
gerechtshoven!
Ook de schuldpositie neemt dit stuk onder de loupe, de afwijzende
houding van de Staten van Brabant om bij te dragen in de beden,
zoodat de garnizoenen niet betaald worden, enz.
Er is maar één geneesmiddel: de onmiddellijke overkomst van den
koning. Slechts dan is géén vijandelijke aanval, géén opstand van
1599
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misleide onderdanen te verwachten en kunnen gemakkelijk alle
wantoestanden op het gebied van den godsdienst, de rechterlijke
macht en het bestuur uitgeroeid en de orde weer hersteld worden. In
geval het den koning niet mogelijk is, binnen korten tijd over te komen,
moet Egmont Philips bewegen, de Regentes maatregelen te laten
treffen om de grootste misstanden op het gebied van godsdienst,
rechtspraak en bestuur op te heffen, opdat zij het land beware tot hij
zelf over kan komen. Minstens zou hij daarvoor den Raad van State
moeten uitbreiden.1600
Aangezien de koning niet in staat is in de openbare geldmiddelen der
Nederlanden te voorzien, komt het voorstel neer op toestemming
geven tot het bijeenroepen van de Staten-Generaal voor
gemeenschappelijke beraadslaging. Immers dan zullen vanzelf ter
sprake komen de wijziging in de plakkaten, het maken van den Raad
van State tot toporgaan van al de bestaande bestuurslichamen en een
versterking van dit laatste college met leden van de oppositie,
waarvoor in aanmerking komen Bergen, Montigny, Megen en
Noircarmes. In denzelfden geest bewegen zich zonder twijfel ook de
mondelinge wenken en raadgevingen, welke de Regentes en de adel
aan Egmont meegeven.
Reeds voor het vertrek van Egmont, brengt Margaretha Philips op de
hoogte van de hangende plannen, terwijl ze hem tevens van de
noodzakelijkheid probeert te overtuigen tegemoet te komen aan de
wenschen van den adel, op wier trouw en aanhankelijkheid hij zonder
twijfel rekenen kan.1601
Philips is echter vast besloten de oppositie niet het minste toe te geven,
zeker niet op godsdienstig gebied. Zoo is eenig succes van de reis van
Egmont reeds bij voorbaat uitgesloten. Alleen vanwege het gebrek aan
1600
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gelden bestaat er misschien een kleine kans den koning te bewegen de
Staten-Generaal bijeen te roepen. Op het laatste moment geeft hij
echter Margaretha bevel de reis van Egmont te verhinderen.1602
Daarvoor was het echter te laat, want Egmont is half Januari reeds
vertrokken.
Maandenlang is Egmont, die vriend van "vertoon", in Spanje hoogst
aangenaam bezig gehouden, zoodat hij bijna geen gelegenheid krijgt
zich van zijn taak te kwijten. Bij het afscheid en de overhandiging zijner
instructie op 2 April brengt Philips het onderscheidingsteeken van de
"Ligue" ter sprake. Egmont is nl. de man geweest, die in plaats van de
zotskappen, welke zoo'n ergernis opwekten, als
onderscheidingsteeken van de Ligue den pijlenbundel had voorgesteld,
zooals die thans nog op het Nederlandsche wapen door den leeuw
wordt gehouden, wijl hij - ten onrechte - meende dat dit het devies
van Castilië was, en om op deze wijze hun trouw aan den koning uit te
drukken. Philips verzoekt hem bij het afscheidnemen dringend, dit
"livrei" af te schaffen, waarop Egmont antwoordt, dat zulks dit jaar niet
meer mogelijk is, aangezien met Paschen het nieuwe teeken door den
Markies van Bergen zal bepaald worden, terwijl hij voordien niet in de
Nederlanden terug kan zijn.1603
Inderdaad geeft Bergen in 1565 een nieuw onderscheidingsteeken uit:
hij behoudt het mouwbelegsel, bestaande uit twee in elkaar geslagen
handen, waarin een pijlenbundel, omgeven met bladranken in de
kleuren geel, rood en violet (of grijs), doch voegt daar aan toe een berg
met een hoorn van overvloed en het devies: "Force est trop”1604.
1602
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1604
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Den laatsten April komt Egmont met den prins van Parma te Brussel
aan, maar door allerlei omstandigheden kan de instructie, welke hij uit
Spanje meekreeg, pas den 29en Mei in den Raad van State
meegedeeld worden.1605 De volgende dagen gaat men punt voor punt
tot behandeling over. Op de eerste drie betreffende de middelen tot
handhaving van het katholiek geloof, wordt spoedig volledige
overeenstemming bereikt; het vierde, de bestraffing der ketters,
brengt echter meer moeilijkheden mee.
Evenals bij de vorige punten vraagt de koning een voorstel te doen,
hier, over de verandering in den aard en de wijze waarop de ketters
moeten worden gestraft, niet dat ze ongestraft blijven, maar dat de
bestraffing succesvoller en met meer nut kan geschieden. Drie zittingen worden aan dit vraagstuk gewijd. De adel is voor verzachting
der plakkaten, doch enkelen als Viglius, de bisschop van Yperen en
Titelmans pleiten voor een strenge handhaving er van; andere geestelijken willen in ieder geval de doodstraf afschaffen.
Zoo leidt het debat tot een besluit, dat wel een zekere verzachting in
de practijk der vervolging van andersdenkenden zou hebben
teweeggebracht, doch het brengt geenszins wat Oranje en zijn
medestanders willen.1606
Daags na afloop der besprekingen komt Bergen in Brussel aan en vrij
spoedig hebben ingewijden hem ingelicht over hetgeen er verhandeld
is. Dan informeert hij bij zijn buurman, den deken van de St. Goedele,
wat de bisschoppen en geleerden eigenlijk hadden besproken. Hoewel
de bisschop van Yperen bij hem logeerde, zegt de deken hiervan niet
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op de hoogte te zijn. Dan vertelt Bergen hem precies wat er besproken
is. Wanneer hij in de stad geweest was, toen de bisschoppen en de
Leuvensche geleerden daar bijeen waren om te beraadslagen over de
verzachting der plakkaten, zou hij verschillende motieven hebben
kunnen aanvoeren, welke hen hiertoe stellig zouden hebben bewogen.
Hij en de andere stadhouders kennen immers veel beter de gezindheid
van hun gewesten dan deze pas benoemde bisschoppen.
Nog eens verklaart hij dat het jammer is, dat hij niet in Brussel was
toen de bisschoppen daar bijeen waren. Hij zou ze dan een week of zes
hebben vastgehouden om ze beter te laten studeeren, want hij zou
graag antwoord hebben gehad op de vraag, op welke plaats in den
Bijbel staat, dat de ketters verbrand of op een andere manier ter dood
moeten worden gebracht.
De deken verwijst hem dan naar "XVIII Regum, libro III, in fine (hij
bedoelt hier waarschijnlijk de geschiedenis van Elias met de priesters
van Baäl) et Actuum quinto quia discesserant ab instituto
apostolorum." Oogenschijnlijk neemt Bergen genoegen met dit
antwoord, maar achteraf blijkt hij allesbehalve bevredigd te zijn.
Spoedig raakt dit gesprek bekend en wanneer de bijzondere
waarnemer van Philips voor geloofszaken in de Nederlanden fray
Lorenzo de Villavicencio, het den koning overbrengt, voegt hij er aan
toe, dat Bergen bij een bezoek aan de baden van Aken de bezitster
eener heerlijkheid, die hem vroeg hoe met de ketters in haar gebied te
handelen, den raad heeft gegeven hen die zich bekeerden niet te
straffen en de hardnekkigen, onbekeerlijken, welke straf ze ook
verdiend hadden - toch niet te dooden, opdat de gelegenheid tot
bekeering nog voor hen openbleef.1607
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De bloeddorstige theoloog kan zich slecht met deze opvatting
vereenigen en ziet over het hoofd, dat Bergens meeningen zouden
kunnen stoelen op de uitspraak van Bernardus van Clairvaux, dat het
geloof door te overtuigen en niet door geweld moet bevorderd
worden (Fides suadenda est, non impodenda), Het staat nl. vast, dat in
de leidende politieke kringen heel wat lectuur over verdraagzaamheid
gelezen werd.1608
Spoedig blijkt, dat Margaretha van den koning afzonderlijke brieven
heeft ontvangen, welke in lijnrechte tegenspraak zijn met de instructie
van Egmont. Deze ontnuchtering leidt tot heftige scènes tusschen
Oranje en Egmont, wat Bergen aanzet met kracht tusschen die twee te
bemiddelen, omdat het zeer ongewenscht is, dat naar buiten zou
blijken, dat er verdeeldheid bestaat tusschen de leden van "de
Ligue".1609
De brieven van Segovia
Enkele maanden later komt dan het antwoord binnen op de voorstellen van den Raad van State. Het zijn de beruchte brieven, gedateerd Segovia 17 en 20 October 1565, waarin de koning zijn ontevredenheid te kennen geeft met hetgeen men in de Nederlanden
over de inquisitie ten beste geeft. Naar zijn meening is er niet de
minste reden om verandering te brengen in de plakkaten tegen de
ketterij. Verder verbiedt hij Margaretha de Staten-Generaal bijeen te
roepen zoolang over de zaken betreffende den godsdienst niet meer
zekerheid bestaat. Tenslotte benoemt hij in strijd met het advies der
Landvoogdes den hertog van Aerschot tot lid van den Raad van State,
dat wil zeggen een uitgesproken tegenstander van de politiek der
1608
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heeren en een vijand van den prins van Oranje. Zoo wordt deze Croy
openlijk een steen des aanstoots voor allen, die een meer nationale
politiek nastreven.1610
Margaretha is volkomen verpletterd als ze kennis neemt van deze
koninklijke bevelen. Alle pogingen om den koning tot andere
gedachten te brengen blijken tevergeefs geweest. Deze teleurstelling
doet haar en Viglius er zelfs over denken hun taak neer te leggen.
Margaretha verbergt de gevoelens die haar bestormen ook niet
tegenover den adel. De graaf van Hoorne spuwt daarop vuur en vlam,
Bergen spreekt als een wanhopige en zegt: "Ik weet heel goed, dat de
koning mij houdt voor onoprecht en valsch, ik ben dat echter niet, hij is
het zelf, want hij handelt anders dan hij beloofd heeft" en zij wijten dit
aan Granvelle.1611
De groote heeren leggen in de "Ligue" de houding vast, welke zij zullen
aannemen. Zoodra de brieven midden December bij den Raad van
State in behandeling komen, verzetten zij zich tegen het plan van
Viglius, de aanvaardbare punten als behoorlijk godsdienstonderricht
aan het volk, goed onderwijs, hervorming van de geestelijkheid en
verbetering der rechtspraak openlijk bekend te maken, doch de
handhaving der plakkaten meer bedektelijk ter kennis van het publiek
te brengen. De koning had naar de meening van de edelen goeden
raad genoeg gehad, zijn besluiten moesten dus zonder meer bekend
worden gemaakt. Met reden verzet Viglius zich tegen het voornemen
der heeren, want hij vreest onlusten. Doch zijn betoog helpt niets: er
wordt besloten, dat de stadhouders, de gewestelijke hoven en de
stedelijke magistraten den inhoud van de Octoberbrieven officieel en
zonder voorbehoud moeten bekendmaken. Dat is vooral Oranje's wil,
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want daarmee wordt de lont ontstoken, die weldra de geladen
gemoederen in brand zal zetten.1612
Zonder aarzelen voert Margaretha de orders uit. Nog voor Kerstmis
krijgen de stadhouders kennis van de beslissing des konings inzake de
strenge handhaving der plakkaten en de uitvoering van de bepalingen
van het concilie van Trente. Bij ieder schrijven worden uittreksels van
de Octoberbrieven gevoegd. Daarnaast protesteert ze bij Philips tegen
deze maatregelen en pleit nogmaals bij hem voor het program, dat de
heeren op politiek en godsdienstig gebied den laatsten tijd
ontvouwden. Zelfs laat ze niet na aan te dringen op het bijeenroepen
van de Staten-Generaal.1613 Haar ijver voor de plakkaten is dus slechts
formeel.
Evenmin als de Regentes nemen de heeren de uitvoering van Philips’
voorschriften ernstig ter hand. De eerste die zich laat hooren is de
Markies van Bergen. Omdat hij er niets voor voelt als beul te
fungeeren, antwoordt hij Margaretha den 8en Januari op haar
rondschrijven met een verzoek om ontslag, dat hij uitvoerig motiveert
en dat niet vrij is van sarcasme. Hij schrijft:1614
“Madame!
“Een dezer dagen heb ik de brieven van Uwe Hoogheid ontvangen,
gedateerd 23 December, met als bijlage het uittreksel van de brieven
van Zijne Majesteit over de punten betreffende de maatregelen, die
hij beslist wil, dat in deze landen zullen onderhouden worden, bij de
behandeling van godsdienstzaken, waartegen ik slechts repliek kan
voeren omdat Zijne Majesteit ze zoo beslist voorgeschreven heeft.
1612

1613
1614

Gachard, a.w. t. 1 p. 384 Viglius aan Granvelle; Ch. Poullet, Corresp, de
Granvelle, t. I. p. 63 en 87
(niet in boek opgenomen)
de Reiffenberg, Correspondance de Marg. d'Autriche avec Phil. II, p. 256, nr.
LXII.
CJF Slootmans

630

Uitgaande van en gehoorzamende aan de brieven van Uwe Hoogheid
heb ik het duplo-exemplaar en het genoemde uittreksel
doorgezonden en eveneens vermeld wat de brieven van Uwe
Hoogheid inhouden.
Madame, ik veronderstel dat Uwe Hoogheid zich herinnert, dat ik reeds
twee jaar geleden en sedertdien nog verschillende malen, met goede
redenen omkleed en breedvoerig Haar heb aangetoond hoe zwaar
het me viel nog langer mijn post in Henegouwen te bekleeden en Haar
daarom nederig verzocht met de goede gunst van Zijne Majesteit en
de Uwe, mij eruit te mogen terugtrekken. Nu zich deze zaak voordoet,
welke al de andere voorgaande overtreft, te weten het scherpe bevel
van Zijne Majesteit de plakkaten, uitgevaardigd inzake den
godsdienst met alle hardheid uit te voeren, dringt me meer en meer
de wensch deze gewesten te verlaten, want zoo Zijne Majesteit
volgens zijn plan laat uitvoeren wat hij beveelt, ik bedoel de
strengheid der plakkaten, zal een van twee het noodzakelijk gevolg
zijn: ofwel zij, die aangestoken zijn door deze pest met degenen die
reeds uitgeweken zijn, versterkt met onze buren (dewelke niet te
vertrouwen zijn, ofschoon ze erg vriendelijk doen) zullen zware
opstanden en burgeroorlogen in deze landen veroorzaken, of, wat wel
het minste en beste is, een millioen inwoners zullen deze landen
verlaten, wat een ernstig verlies beteekent voor handel en nijverheid.
Zulks zal een zoodanige vermindering van werkkrachten in dit land
veroorzaken, dat onze buren gemakkelijk met nog meer dan hun oude
en onbillijke aanspraken voor den dag zullen komen.
“En om voor Uwe Hoogheid duidelijk te spreken: ik kan me niet
voorstellen, dat deze strengheid het geëigende geneesmiddel is voor
deze ziekte, zoo ingekankerd gelijk deze ketterij, en die zich in de
meening van zooveel lieden heeft vastgezet, gelijk trouwens de
ondervinding sedert het begin van deze goddelijke bestraffing tot op
heden toe bewijst en in verschillende landen heeft aangetoond.
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“Daarom, zonder meer woorden te verspillen, tenzij de koning geen
andere inlichting vraagt, zou ik U, Madame, zeer nederig willen
verzoeken, U tevreden te stellen met Zijne Majesteit van deze mijn
opvatting op de hoogte te stellen, welke luidt, dat ik als stadhouder al
deze voor den dag komende oproeren wil vermijden.
“Ik acht het beter me terug te trekken en als privaat persoon af te
wachten wat God wil bevelen, dan me bezwaard te vinden met de
tallooze moeilijkheden van dit stadhouderschap, te meer nog, wijl ik
noch de hoop koester, noch een middel zie God of mijn vorst eenigen
dienst te kunnen bewijzen, want indien ik, ook maar om een duidelijke
reden, hoop had op die wijze de goede voornemens van Zijne
Majesteit te kunnen helpen, God weet, dat ik er me niet aan zou
onttrekken, maar liever alles zou ten dienste stellen, wat God me hier
in dit leven geschonken heeft.
“Ik ben er van overtuigd, Madame, dat er verschillenden zullen zijn, die
dit mijn antwoord volgens hun "goede" bedoelingen zullen verklaren,
maar het bewijs dat Uwe Hoogheid bezit van de plichtsbetrachting,
die ik bewezen heb bij het ten uitvoer leggen van Uw bevelen sedert ik
dezen post bekleed en de openlijke belijdenis, welke ik deed om ons
heilig en oud geloof, door onze voorgangers in acht genomen, te
willen handhaven, zal mij als een bolwerk dienen tegen dergelijke
personen.
“Ik zal me niet lang ophouden met Uwe Hoogheid te antwoorden op de
twee andere punten, zooals het nagaan van degenen, die er in deze
gewesten van Henegouwen de hand in gehad hebben, omdat ik hier
aantrof een zekeren meester Jan Bonhomme, die den titel draagt van
inquisiteur, dewelke ik volmacht heb verleend alles uit te voeren wat
zijn taak betreft, binnen de wetten en gebruiken des lands.
“En wat aangaat de naleving van de decreten van het concilie van
Trente, heb ik de brieven van Uwe Hoogheid opgevolgd, zooals moge
blijken hieruit, dat ik overleg heb gepleegd voor de rechtsgeldigheid
CJF Slootmans
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met mijnheer van Kamerijk (den aartsbisschop)1615, en ik een raad heb
belegd in overeenstemming met den inhoud van de brieven van Uwe
Hoogheid.
“En, ten slotte, verzoek ik opnieuw Uwe Hoogheid, wat ik boven reeds
schreef, me de gunst te bewijzen, dit mijn voornemen door Zijne
Majesteit te doen goedkeuren, want alles bijeen genomen èn de staat
waarin zich de grenssteden bevinden èn honderden andere
noodzakelijkheden op deze mijne standplaats, èn de weinige
middelen en waarschijnlijkheid dat ik verbetering zie in onzen
uitersten nood, zal ik me zeer tevreden gesteld voelen als Zijne
Majesteit voldaan is over mijn diensten en dat ik met Zijn goede gunst
me kan terug trekken van dezen zwaren post. Dit wete de Schepper,
dewelke Uwe Hoogheid nog lange jaren behoude in alle grootheid en
tevredenheid.
“Uit Bergen (Mons), den 8en Januari 1566, naar Kamerijk.
“Van Uwe Hoogheid de zeer nederige en gehoorzame dienaar.
“Jan de Berghes.
Zelfs in Brussel schijnt Bergen niet meer te willen blijven; hij laat zijn
meubilair daar inpakken en naar Bergen op Zoom overbrengen. De
Hertogin weigert echter zijn ontslagaanvrage te aanvaarden en ze
eischt van hem, dat hij aanblijft tot de komst des konings, aangezien
zijn aftreden al te ernstige gevolgen kan hebben en de ketters tot
opstand en de Franschen tot een aanvallend optreden zal verleiden.1616
Nauwelijks is dit schrijven naar Henegouwen onderweg, of een tweede
verzoek om ontslag komt binnen. Het is van Willem van Oranje en na
hem volgen Megen, Montigny, Egmont zelfs en Hoorne. Het gevolg is,
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dat het publiek gaat beseffen, wat de beteekenis is van de brieven des
konings, waarop allerwegen de opwinding toeneemt, ook onder de
katholieken. De Staten van Brabant weigeren nu eveneens de
plakkaten uit te voeren.1617
Zelfs in de kringen van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders komt
het streven naar verdraagzaamheid tot uiting. Onder den invloed van
zijn neef, den Markies van Bergen, brengt de aartsbisschop van
Kamerijk het plan naar voren een synode te houden, waarop alle
bisschoppen, de inquisiteurs en vertegenwoordigers der faculteiten
van Leuven en Doornik zouden bijeenkomen om den koning een
verzachting der plakkaten te verzoeken1618. Door het optreden van fray
Lorenzo bij de inquisiteurs en den bisschop van Yperen is dit plan
mislukt.
Het verbond der Edelen
Of de algemeene ontstemming eenig succes zal sorteeren hangt dus
alleen af van den adel, doch daarvoor is een scherper wapen noodig
dan alleen een protest. Dit scherpe wapen was reeds in den loop van
het jaar 1560 gesmeed in den vorm van het Verbond van de Edelen,
oorspronkelijk alleen bestaande uit hervormde edellieden.
Rond Kerstmis 1565 komt het zoogenaamde Compromis definitief tot
stand en stellen de edelen een smeekschrift op, waarop zij probeeren
aanhangers onder de katholieken te vinden. Vanwege het protest, dat
erin tot uiting wordt gebracht, sluiten zich van dan af verschillende
Katholieke leden van den lageren adel bij dit Verbond aan.
Van dien kant is dit geen tijdelijke opwelling en evenmin een
gevoelskwestie. Zij die zich voor verdraagzaamheid uitspreken
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getuigen daarmee voor een standpunt, dat in de geschriften van dien
tijd algemeen wordt verdedigd.
Eind Februari, begin Maart heeft er te Breda in het paleis van Oranje
een samenkomst plaats van voorname Vliesridders als Van den Bergh,
Hoorne, Bergen, Montigny en Hoogstraten met verschillende leden
van het Verbond der Edelen, waar het plan naar voren komt de
Regentes een petitie inzake de afschaffing der inquisitie en de
plakkaten te overhandigen. Een ontwerp daarvan wordt door den
oudste der gebroeders Marnix uitgewerkt, doch, omdat het te
uitvoerig is, door Lodewijk van Nassau bekort. Men neemt het besluit
dit stuk begin April met het noodige vertoon aan Margaretha te
overhandigen.
Of de genoemde heeren van den hoogen adel op dat moment allen
van het bestaan van het Verbond op de hoogte waren is een vraag,
maar weldra zal voor de onwetenden de sluier worden opgelicht.
De aanwezigheid van twee Duitsche edelen te Breda geeft Oranje
aanleiding een feest te beleggen, waarop ook Egmont wordt uitgenoodigd. Vanwege diens bezwaar zoo'n verre reis te moeten maken,
wordt het afscheidsfeest den 12en Maart te Hoogstraten gegeven,
waar Oranje, Hoorne, Bergen, Montigny en Hoogstraten met de twee
Duitsche heeren vanuit Breda en Egmont en Megen uit Brussel
heenreizen. Noch Egmont, noch waarschijnlijk enkele andere edelen
hebben het minste vermoeden, welke bedoeling voorzit bij het feest.
Dat blijkt echter den anderen morgen als de heeren afscheid willen
nemen. Onverwachts komen dan tien of twaalf leden van het Verbond
te voorschijn, deelen hun het bestaan van het Verbond mede, wijzen
er op hoezeer het land onder den indruk van de koninklijke brieven
van October jl. is en hoe zij de zucht van het volk om geweld en
opstand te plegen slechts bedaren kunnen door de belofte, dat zij hun
invloed bij de Vliesridders en de Landvoogdes zullen aanwenden om
afschaffing van de inquisitie en de plakkaten te verkrijgen. Ongeduldig
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wacht het volk dagelijks op hun daden. Daarom verzoeken zij de
aanwezige heeren, in hun kwaliteit van Vliesridders er voor te zorgen,
dat aan de bezwaren van het volk wordt tegemoet gekomen om
daardoor alle onrust te weren. Het Verbond verlangt dus een
samengaan met de Ligue der Vliesridders en wil, dat de Ligue de
uitvoering van het program van het Verbond op zich neemt.
Egmont en Megen wijzen dit om gegronde redenen af en zoo komt het
verlangde samengaan niet tot stand, al blijkt, dat de hooge heeren het
Verbond wel gezind zijn.
Terwijl Egmont en Megen naar Brussel afreizen en Hoogstraten op zijn
kasteel achterblijft, keeren Oranje, Hoorne, Bergen en de andere
heeren naar Breda terug.1619 Hier wordt het besluit van het
overhandigen van een smeekschrift uitdrukkelijk goedgekeurd door die
Heeren, die nog bijeen zijn; de tekst van het stuk is hier speciaal door
Bergen onder handen genomen. Later heeft hij zelfs verklaard, dat
deze zonder zijn ingrijpen veel meer ergernis zou hebben gegeven.1620
De eindredactie is echter door Lodewijk van Nassau verzorgd.
Vrij spoedig zijn zoowel Philips als Margaretha op de hoogte van het
Verbond, en het vervult vooral de Regentes met groote zorg. Ook op
haar laatste schrijven luidde immers het antwoord des konings, dat hij
aan geen vernieuwingen dacht. Bitter klaagt ze haar nood over de
hulpeloosheid waarin ze verkeert. Twee wegen staan haar open, òf
geweld te gebruiken òf toegevendheid te betrachten. Geweld is zeer
bedenkelijk, wijl ze over geen hulpmiddelen daartoe beschikt en
niemand te vertrouwen is. Voor het tweede middel moeten beslist de
inquisitie afgeschaft en de plakkaten zoo gewijzigd worden, dat zij, die
ten tweeden male afvielen van het katholiek geloof, uit het land
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gewezen worden. Zonder daartoe gemachtigd te zijn, loopt ze zelfs op
de beslissing van Philips vooruit, wanneer ze op verzoek van de vier
hoofdsteden van Brabant dit gewest formeel toezegt, dat het van de
inquisitie geen last meer zal hebben. Den inquisiteurs Titelmans en
Bajus verbiedt ze zelfs hun ambt in Brabant uit te oefenen (24 Maart
1566).1621
Wanneer ze den volgenden dag in haar schrijven aan den koning
opnieuw verslag uitbrengt van den gespannen toestand, vat zij de
verschillende aspecten van de opstandige stemming heel juist als volgt
samen.
Er zijn vier groepen, die opstandig gezind zijn:
• de lieden die vrijheid van geweten willen;
• de ontevredenen over de gestrengheid van de plakkaten en de
Inquisitie;
• zij die willen rooven en stelen; en tenslotte
• degenen die van staatshoofd wenschen te veranderen.1622
In deze moeilijke ure roept de Regentes naar oude gewoonte den
Staatsraad in zijn meest uitgebreiden vorm bijeen. Alle stadhouders en
Vliesridders komen naar Brussel. Door vertrouwelijke besprekingen
met Oranje, Hoorne, Montigny, Bergen, Hoogstraten, probeert ze de
heerschende stemming te peilen. Dan wordt haar duidelijk, dat de
oude Ligue feitelijk uiteen is gevallen en dat aan het hof de vorming
van een nieuwe partij wordt voorbereid, welke de scheidingslijn anders
gaat trekken.
Berlaymont, Arenberg, Aerschot en Viglius komen weer bij Margaretha
in de gunst, omdat zij met Mansfeld tegenstanders zijn van het
Verbond. Enkele andere heeren nemen een soort tusschenhouding aan.
1621

1622

637

Gachard, a.w. t. 1. p. 397 e.v.; Rachfahl, a.w. r. II. p. 583, 584 voor dit en het
volg.
Gachard, a.w. t, 1. p. 402.
Jan metten lippen

1943

Werkelijken steun vindt het Verbond slechts bij Oranje en diens
vrienden Hoogstraten, Bergen, en Hoorne. Zij verhelen niet, dat zij het
optreden van het Verbond over het geheel billijken. Bergen zegt
onomwonden: men moet den koning openlijk weerstaan.1623
Wanneer de pastoor van de St. Goedele te Brussel een predicatie
houdt tegen het Verbond en zijn leden rebellen noemt, die de
doodstraf verdienen en evenals andere kwaaddoeners moesten
geradbraakt worden, ontbiedt de Markies hem bij zich en vaart tegen
dezen geestelijke uit, zeggende dat zich onder deze verbondenen
personen bevinden, die hij minstens even hoog acht als den pastoor en
voor even hoogstaande lieden houdt.1624
Bergen staat in deze dagen in zeer nauw contact met Oranje en
ontvangt voortdurend de jongeren onder den adel te zijnent, waarvan
hij trouwens geen geheim maakt.1625
Geheel in overeenstemming met de meening, die zij tevoren in hun
private gesprekken huldigen, is de houding van de edelen bij de
officieele besprekingen, die 28 Maart 1566 aanvangen in de
gezamenlijke zitting van den met Vliesridders en stadhouders
versterkten Staatsraad en den Geheimen Raad. Geen der aanwezigen
waagt het de inquisitie te verdedigen. Zelfs de leden van den
Geheimen Raad achten deze instelling bedenkelijk, zoodat het besluit
valt, dat de inquisiteurs hun bezigheden zullen staken tot de koning
een beslissing heeft genomen.
Over de plakkaten bestaat echter géén eenstemmig oordeel. Wel wil
men ze mild zien toegepast, ofschoon over de wijze waaròp, veel
verschil van meening bestaat.
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De volgende bijeenkomsten hebben plaats zonder de leden van den
Geheimen Raad. Dan komt de vraag aan de orde of het Verbond in zijn
geheel of slechts een deputatie tot de Landvoogdes moet toegelaten
worden. De hooge heeren besluiten al hun invloed er toe aan te
wenden, dat slechts een deputatie het “Smeekschrift'' zal
overhandigen, terwijl de Regentes verlangt, dat het door allen
geteekend wordt. Ook komt de vraag ter sprake of men de commandanten der vestingen, de kapiteins en soldaten niet een nieuwen
eed van trouw zal laten afleggen. Dit voorstel wordt verworpen na de
bitse opmerking van Bergen, dat de beste eed voor soldaten is,
geregeld hun soldij uit te betalen.1626 Oranje en Bergen zijn in deze
bijeenkomst de eenigen die, ofschoon ze geen onbeperkte
straffeloosheid van de ketters voorstaan, het niet, evenals de anderen,
noodzakelijk achten in ieder geval te straffen.
Bergen eischt wel een flinke hervorming der geestelijkheid, omdat hij
de besluiten van het concilie van Trente in dit opzicht nog
onvoldoende vindt. Onder de leeken, zoo voegt hij daaraan toe,
bestaat eveneens groote wanorde en veel kwaad. Men maakt zich
bijvoorbeeld algemeen schuldig aan woeker en dit soort lieden is nog
gezien bovendien. Vervolgens wijst hij op de vele wantoestanden bij
de justitie, de schulden die de koning heeft aan vele arme lieden, die
op het punt staan van honger te sterven. Dáár moet men den koning
eens op wijzen.1627 Blijkbaar vindt Bergen de bestrijding van dit kwaad
wel zoo verdienstelijk.
Na hem spreekt Oranje; hij houdt een uitvoerig betoog, dat neerkomt
op den eisch, dat de koning gewetensvrijheid zal toestaan. Maar aan
dit begrip waren de meeste heeren, zelfs Egmont en Hoogstraten, niet
toe. Ondertusschen werkt de Geheime Raad aan een moderatie van de
1626
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plakkaten. Feitelijk wordt dus al toegegeven aan het verzoekschrift der
edelen vóór het ingediend is.
Met groot vertoon overhandigt een stoet van edelen den 5en April
1566 het smeekschrift aan Margaretha, die in gezelschap is van alle
Vliesridders. Behalve afschaffing der plakkaten vragen de edelen in dit
stuk met spoed een geschikte persoonlijkheid naar den koning te
zenden met het verzoek de inquisitie af te schaffen en de plakkaten te
wijzigen, na hiervoor den raad en de toestemming van de StatenGeneraal te hebben verkregen. Hun verlangen is de oude eisch van
Bergen en Oranje: een Staten-Generaal met wetgevende bevoegdheid,
ook inzake den godsdienst.1628
Den anderen dag, wanneer Margaretha gelegenheid heeft gehad de
Vliesridders en de leden van den Geheimen Raad te raadplegen,
ontbiedt zij de edelen van het Verbond bij zich en zegt hun toe, bij den
koning alles in het werk te zullen stellen, teniende hem er toe te
bewegen, dat hij het gevraagde inwilligt. Ook zal een gezantschap naar
den koning worden gezonden. Verder deelt ze mee, dat de Raad van
State en de Geheime Raad met de Vliesridders en stadhouders bezig
zijn een· "moderatie" van de plakkaten uit te werken, welke aan alle
gerechtvaardigde wenschen tegemoet komt. Deze zal aan den koning
worden voorgelegd. Als Regentes mist ze immers de bevoegdheid om
de inquisitie en de plakkaten op te heffen, maar er zal in ieder geval
van nu af aan groote matiging worden betracht.
Tegelijk met het ontwerp voor een nieuw plakkaat komt in den Raad
van State de vraag in behandeling, wien men dit gezantschap zal
opdragen en welke instructie dien gezant moet worden meegegeven,
teniende den koning de noodzakelijkheid van een verandering in het
systeem zijner godsdienstpolitiek onder het oog te brengen.
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Eerst vraagt men Egmont en de Landvoogdes Margaretha van Parma
had gewenscht, dat de graaf deze netelige opdracht op zich nam. Hij
wijst echter het verzoek af met de bewering, dat de koning zijn
beloften heeft verbroken, die hij hem het vorige jaar deed. Hij stelt
voor den Markies van Bergen hiermee te belasten. Niet alleen om zijn
kwaliteiten, doch waarschijnlijk ook omdat hij de Spaansche taal
machtig was.
Maar Bergen is evenmin gesteld op deze taak. Hij zegt er geen nut in te
zien, aangezien de koning sedert lang op de edelen verstoord is
wegens hun verzet tegen het verblijf der Spaansche troepen in het
land, tegen de incorporatie der abdijen bij de nieuwe bisdommen, hun
campagne tegen Granvelle, terwijl hij hun bovendien de schuld geeft
van den de heerschende onrust, omdat zij zich te Breda en
Hoogstraten verbonden hebben. Maar, zoo zegt hij, en hij toont
daarmee een juisten kijk op den socialen achtergrond der kwestie te
hebben, er bestaat een heel goed middel om het Verbond uiteen te
doen vallen en wel door bezigheid te verschaffen aan de tot
werkloosheid gedoemde activiteit van den lageren adel, die lid is van
dit verbond. Men zou den keizer moeten vragen in de Nederlanden
een oproep te doen voor duizend ruiters, om in Hongarije tegen de
Turken ten strijde te trekken. Het commando van deze ruiterschaar
moet men toevertrouwen aan den graaf van Hoogstraten, met als
plaatsvervanger graaf Lodewijk van Nassau. Op dit schrandere voorstel
gaat men echter niet in.1629
Persoonlijk is er voor Bergen alle reden zich een keer te bedenken,
alvorens deze lastige opdracht te aanvaarden. Zoo hij het niet zeker
weet, dan kan hij toch met grond vermoeden, wat Granvelle en
verschillende waarnemers den koning te zijnen nadeele geschreven
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hebben.1630 Meergenoemde fray Lorenzo noemt bijvoorbeeld Bergen
en Montigny in een zijner brieven "de meest kwaadaardige,
ondankbare en valsche edelen, die er op den aardbodem
rondloopen".1631 In hoeverre Philips aan deze uitlating aandacht
schenkt, weten we niet, zeker echter moet de godsdienstige
verdraagzaamheid van Bergen den koning een gruwel zijn en diens
strijd voor de handhaving van de privileges van Brabant niet minder.
Bergen, een der voornaamste edelen des lands, met zijn levendig
nationaal besef, heeft stellig begrepen, dat tusschen den koning en
hem, al waren zij beiden aristocraat en katholiek, een geestelijke
afstand bestaat, die niet te overbruggen is. Hij moet hebben ingezien,
dat de koning als absoluut vorst in hem, die bij iedere gelegenheid een
nationale-standenvertegenwoordiging met wetgevende bevoegdheid
bepleit, zijn voornaamsten vijand ziet.
Niettemin toont Bergen na rijp beraad zich bereid terug te komen op
zijn aanvankelijke weigering en genegen de opdracht te aanvaarden,
mits hij, gezien het belang der zaak, deze reis kan maken in gezelschap
van Montigny. Hij laat echter niet na nogmaals zijn afkeer van de heele
onderneming te kennen te geven.
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Voor deze beslissing moet de bedoeling nationale waarden te gaan
verdedigen, het landsbelang dus, den doorslag hebben gegeven.1632
Het is duidelijk, dat hij er geen enkel voordeel mee kan bereiken,
integendeel, er dreigen groote gevaren.
In dagen van geestelijken strijd als ons geslacht beleeft 1633 kunnen we
zoo goed begrijpen en aanvoelen hoe zwaar dit besluit aan Jan lV van
Glymes moet zijn gevallen. Desondanks schrikt hij er niet voor terug en
dat is een bewijs van moed. Vroeger zei hij eens: "Men moet den
koning recht in de oogen zien”1634 Als man van karakter toont hij op dit
kritieke tijdstip der Nederlandsche geschiedenis de kracht en de
bereidheid dit zelf ook aan te durven. Dat heeft de populariteit, waarin
hij zich sedert 1562 mocht verheugen, nog vergroot.1635
Van zijn aanzien en populariteit getuigt nog Van der Haer als hij in
1587 schrijft: "Bij het volk stond hij in hoog aanzien vanwege zijn
vastheid van karakter, zijn juist inzicht bij het nemen van
raadsbesluiten, de ware dorst naar den Katholieken godsdienst,
eerbied voor den vorst en de hoogste vaderlandsliefde en vrijheidszin."1636
Op aandrang van de andere heeren neemt Floris de Montmorency,
heer van Montigny, hoewel ongaarne, de taak op zich den Markies te
vergezellen op diens reis naar Spanje. Evenals Bergen is hij van
meening dat zij geen persona grata zijn bij den koning, wijl van hen
verteld wordt, dat juist zij tot de leidende personen der oppositie
1632
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behooren, dat de een haar "secretaris", de ander haar "griffier" wordt
genoemd. Zij toonen de Hertogin aan, dat hun reis van geen nut is als
de koning géén vertrouwen in den adel stelt. Zij verzoeken haar
daarom eerst een koerier naar Spanje te zenden om bij den koning te
informeeren of het gezantschap welkom is.1637
Den 10en April wordt dan door den Raad van State formeel besloten
Bergen en Montigny dit gezantschap op te dragen, maar het duurt nog
even, eer zij zich op weg begeven. Eerst tegen het einde van de maand
wordt hun instructie besproken. Dit leidt tot een levendig debat van
groot belang op staatrechtelijk gebied. In aansluiting op het
verzoekschrift van het Verbond, houdt Bergen het voor noodzakelijk
het bijeenroepen van een Staten-Generaal te bepleiten, welks leden
volledige volmacht zullen hebben van hun opdrachtgevers. Dat zou van
ingrijpende beteekenis geweest zijn voor de ontwikkeling van de
inrichting van den standenstaat, want inplaats van een landdag van
afgevaardigden, die slechts mogen luisteren, rapporteeren en de stem
uitbrengen welke hun is voorgeschreven, zouden de Staten-Generaal
die hij wenscht, een vertegenwoordigend lichaam zijn geworden. Het
zwaartepunt, dat tot nu toe bij de vertegenwoordiging der standen in
de gewesten lag, zou daarmee naar dit centrale orgaan zijn verplaatst.
Verder is Bergens verlangen, dat voor de veranderingen welke men in
de wetgeving noodzakelijk acht, de koning gebonden zal zijn aan de
goedkeuring der Staten-Generaal. Daarmee zou een staatkundige
figuur zijn geschapen, die in zekeren zin constitutioneel mag worden
genoemd. Zij zou steunen op den grondslag der drie maatschappelijke
standen des lands, waardoor het juiste dualisme in het leven werd
geroepen van een zelfstandige overheid tegenover een georganiseerd
volk. Dat was allereerst van de grootste beteekenis op het gebied der
wetgeving. Inderdaad zou hierdoor een zelfregeering ontstaan met
1637
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opzijschuiving van het tot absolutisme ontaard centraal gezag, terwijl
slechts ontlasting daarvan werd voorgewend. Het was eigenlijk het
beginsel der Brabantsche Blijde Incomste uitgebreid tot het geheel der
Nederlanden. Deze vooruitstrevende gedachte vindt echter weinig of
geen bijval, evenmin als die van gewetensvrijheid.
Omdat Oranje ziet, dat het plan van den Markies voorloopig
onuitvoerbaar is, stelt hij zijn eischen ietwat minder. Met Bergen
maakt hij zich tot woordvoerder van het verlangen der oppositie, dat
de Raad van State niet alleen versterkt zal worden met personen uit
den hoogeren adel, maar ook met andere personen van beteekenis. De
bedoeling is niet den Geheimen Raad en den Raad van Financiën opzij
te schuiven of tot bureaux te verlagen, doch slechts de belangrijkste
zaken betreffende het binnenlandsch bestuur en de financiën ter
kennis van den Raad van State te brengen.
Hun program voor dit college komt eigenlijk neer op vernieuwing en
verdieping van de vroegere instructie van den Raad van State, welke
daardoor weer zijn oude beteekenis zou terugkrijgen. Wel degelijk
moeten zij steeds aan den toestand gedacht hebben, zooals die in de
beste jaren van Jan III onder Margaretha van Savoie bestond, wat
mijns inziens door de meeste hedendaagsche historici bij de
beoordeeling van de wenschen der edelen wordt vergeten.1638
Zoo wordt de lastbrief voor Bergen en Montigny na grondige
besprekingen vastgesteld. De kwestie van den Raad van State zouden
ze alleen mondeling behandelen. Wel opperen ze beiden nog
verschillende andere bedenkingen. Zij dienen bijvoorbeeld een
memorie bij Margaretha in, met het verzoek hun te zeggen, wat ze op
bepaalde vragen van den koning moeten antwoorden. De Regentes
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geeft hun in het algemeen den raad, van al hetgeen er gebeurd is en
den koning heeft geprikkeld, een bescheiden en milde voorstelling te
geven.
De reis naar Spanje
Twee dagen voor het vertrek van het gezantschap wandelt de Markies
van Bergen met Hoorne in den voortuin van het paleis der
Gouvernante.1639 Enkele andere edelen houden zich daar bezig met
kolfspel. Terwijl zij daar zoo langs loopen schiet een der zware houten
ballen, welke George de Ligne wegwerkt, tegen Bergen zijn
scheenbeen, waardoor hij ernstig wordt gekwetst en genoodzaakt is
het bed te houden. Dit ongeval is oorzaak, dat beide gezanten hun reis
uitstellen (28 April 1566).1640 Bij de heeren van het verbond
veroorzaakt dit eenige ongerustheid, want, zoo schrijft Hendrik van
Brederode aan Lodewijk van Nassau:
"Ik betreur de verwonding van den Heer Markies van Bergen zeer. Juist
nu komt dit hoogst ongelegen. Hij toch is het meest geschikt voor deze
taak en buiten Egmont, ook een voortreffelijk Heer, zou ik geen ander
kennen. De Markies verstaat echter beter de kunst door te dringen tot
de kern der kwestie. Aangezien hij ondernemend is, hoop ik vanwege
het juiste begrip en de toewijding die hij voor het in orde brengen van
1639
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deze rechtvaardige zaak toont, dat God hem een spoedige genezing
geve. Hierdoor zal hij ons verplichten altijd zijn dienaar te blijven en
ons niet alleen, maar het heele vaderland.
“Ik wenschte, dat hij nog eens hoorde, gelijk ik dit dagelijks uit den
mond van het gewone volk verneem, hoezeer het hem daarom looft
en prijst, wijl hij een zoo loffelijke en grootmoedige taak op zich
genomen heeft. Niets anders dan goeds hoort men over hem.
“Ik verzoek U als U hem ziet mijn persoon nederig aan te bevelen in
zijn gunst en te zeggen, dat ik altijd zijn dienaar blijf, dat ik voor
hetgeen ik hem voor mijn vertrek uit Brussel beloofd heb zal trouw
blijven tot mijn laatsten druppel bloed ..”1641
Niet alleen de vriend, ook de tegenstander getuigt voor hem. Zoo
schrijft een der vrienden van Granvelle eerst, dat Bergen en Montigny
de aanstichters zijn van al het kwaad in de Nederlanden, maar kort
daarop oordeelt de kardinaal, dat de keus van Bergen en Montigny
voor dit gezantschap niet slecht is, indien het doel van hun zending is
den koning in te lichten over den toestand, want zij zijn degenen, die
het beste op de hoogte zijn en die er misschien het grootste aandeel in
hebben gehad.1642
De openbare meening over de zending van de beide afgevaardigden
Bergen en Montigny naar Spanje, komt onder meer tot uiting in
spotprenten.1643
Pontus Payen vertelt, dat hij zulk een in omloop gebrachte spotprent
heeft gezien, en dat daarop de Landvoogdes werd voorgesteld, die de
beide afgevaardigden uitgeleide deed. Het gemis aan vertrouwen van
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het volk in de goede bedoelingen van den koning en de Landvoogdes
werd op sarcastische wijze weergegeven door het onderschrift: "Siet
ick sende U als schapen in 't midden der wolven."
Pontus Payen schrijft verder, dat in de Nederlanden de menschen met
eenige levenservaring en inzicht in het wereldgebeuren er zich over
verwonderden, dat verstandige mannen als Bergen en Montigny, die
tot de knapste koppen van hun tijd werden gerekend, zich zoo
goedgeloovig aan een kennelijk gevaar gingen blootstellen.1644
Allerlei "voorteekenen" waren er geweest om hen van die reis terug te
houden, en om hen te nopen gehoor te geven aan "de innerlijke stem"
die hen waarschuwde, maar er was iets dat sterker was dan zij zelf, dat
hen naar Spanje drong. De kracht van het noodlot om met Hooft te
spreken.
Strada ziet in het ongeval dat den Markies van Bergen overkwam, een
beschikking van zijn beschermengel. "Men zou zeggen", zoo schrijft hij,
"dat zijn beschermengel het zoo had beschikt. Niet tevreden met het
feit, dat hij hem reeds zoo krachtig in het oor had gesproken, kluisterde
hij nu zijn voeten, opdat hij die rampspoedige reis niet zou ondernemen.
Maar hetgeen iemand te wachten staat, laat zich gemakkelijker
vermoeden dan vermijden .. "
Er schijnt een geheimzinnige fascinatie van Philips II te zijn uitgegaan,
schrijft Prescott, zoodat hij de menschen, die uit redenen van
zelfbehoud op een onmetelijken afstand van hem hadden moeten
blijven, in zijn bereik kreeg.1645
Wanneer de Gouvernante Montigny aanzet maar alleen te vertrekken,
verontschuldigt deze zich door te wijzen op het belang der zaak,
waarover het gaat.
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Om den koning niet te lang in het onzekere te laten zendt de Regentes
op advies van den Raad van State hem bereids een uittreksel uit de
twee punten van de instructie van Bergen en Montigny, waarin het
advies van den versterkten Raad is samengevat betreffende de
verzachting der plakkaten en de afschaffing van de inquisitie. Indien de
koning hierop een afwijzende beslissing wil nemen, verzoekt ze hem,
toch zeker niets te doen vóór de aankomst van Bergen en Montigny en
alvorens den uitleg gehoord te hebben, die ze hem zullen geven. In dit
schrijven brengt ze den koning ook de verstandige stelling onder het
oog, dat de wetten en bevelen der overheid zoo gematigd dienen te
zijn, dat ze ook uitvoerbaar zijn.1646
Aanvankelijk meent ze, dat de kwaal van den Markies maar geveinsd is,
maar haar lijfarts heeft hem bezocht en gezien, dat hij een groote open
beenwonde heeft, die hem minstens een maand zal beletten te
vertrekken.1647
Een der meest uitgesproken vijanden van den Markies, fray Lorenzo de
Villavicencio wil tegelijk met de heeren naar Spanje afreizen om den
koning zijn visie op den toestand te kennen te geven, maar dat weet
Margaretha gelukkig te voorkomen.1648
De Gouvernante blijft echter de volgende dagen druk uitoefenen op
Montigny om maar alleen te vertrekken, maar deze verontschuldigt
zich wegens het belang der zaak waarover het gaat. Bergen heeft
voldoende excuus aan zijn beenwonde en de ongesteldheid, waaraan
hij het vorig jaar leed.
Maar wanneer ze blijft aanhouden zegt Bergen, dat hij alvorens zich op
weg te begeven, toch ook wel wil weten of de koning bereid is die
maatregelen te nemen, welke noodzakelijk zijn voor het herstel van de
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rust in de Nederlanden of, dat hij meent deze maatregelen te kunnen
uitstellen tot zijn overkomst naar de Nederlanden.
Zoowel in het eene als het andere geval komt zijn reis hem nutteloos
voor. Veronderstel, dat het eerste het geval is, dan volstaat de zending
van den heer van Montigny ruimschoots om van den koning de
afschaffing van de inquisitie, de verzachting der plakkaten en een
algemeen pardon te verkrijgen. De hertogin geeft op deze
tegenwerpingen gevat ten antwoord, dat hij haar heeft beloofd de reis
te maken indien zijn gezondheid hem dit toelaat en dat hij woord moet
houden.
Als nuchter en zakelijk man wil hij, dat de koning een beginselverklaring aflegt. Denzelfden dag verklaart Bergen daarom, dat hij niet
zal vertrekken. Als Montigny dit verneemt, zegt ook hij niet te zullen
gaan.
Dank zij de tusschenkomst van Egmont en Montigny geeft de Markies
ten slotte zijn woord, dat hij de belofte, aan de Regentes gedaan, zal
nakomen. Blijkbaar was dit alles politiek spel.
In den loop van dit onderhoud van Margaretha met den Markies wijst
deze er nog eens uitdrukkelijk op, hoe belangrijk het voor den koning
zou zijn, als hij den prins van Oranje kon winnen, bijv. met een
verhoogd salaris en een vaste plaats in den Raad van State. Hij voegt
daarbij dat alleen daardoor tusschen prins Willem en zijn broer
Lodewijk van Nassau een scheiding kan bewerkt worden, welke
noodzakelijk is, want, zoo voegt hij er profetisch aan toe: "Nauwelijks
zullen vier jaar voorbijgaan, of de koning zal, wil hij de Nederlanden
nog behouden, de hulp van ketters moeten inroepen, wanneer hij
tenminste niet in staat is de vaders en de grootvaders van het huidig
levende geslacht uit den hemel te doen neerdalen."
Wanneer Margaretha meent eraan te mogen twijfelen, dat de prins
deze posten zal aannemen verklaart Bergen nadrukkelijk, dat Oranje
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zulks zeker zal doen. Wanneer hij niet wil, zullen de andere heeren, zijn
vrienden, hem wel bewegen ze te aanvaarden….
Intusschen bezwijkt Montigny voor den aandrang op hem uitgeoefend.
Hij zal in afwachting van den komst van Bergen alvast afreizen. Hij
verlaat 29 Mei Brussel. De Markies van Bergen voelt zich pas een
maand later in staat hem te volgen.1649
Jan IV van Glymes vertrekt 1 Juli per koets naar Parijs, reist over
Bergen (Mons) waar hij één dag, en Valenciennes, alwaar hij twee
dagen verblijft.1650 Zijn aanwezigheid daar is waarschijnlijk vereischt om
zijn bewind over te dragen aan Noircarmes, die tijdelijk met dit
stadhouderschap is bekleed.
Den 12en Juli verlaat hij Parijs en reist uiterst langzaam verder, daar de
beenwond herhaaldelijk openbreekt.1651 ln Parijs bereikt hem de
volgende bijzonder hartelijke brief van Oranje, welke blijk geeft van de
warme vriendschap, die tusschen deze twee hooge edelen bestaat:
Mijnheer!
"Het doet me leed, dat het noodig is U te schrijven, dat de zaken hier er
eerder slechter dan beter voor komen te staan, want de predicaties
nemen steeds toe en ofschoon ze weten dat er bevel is gegeven deze
te beletten, gaat men gewapend naar de preek, zoodat ik geen
middel tot verbetering zie, indien God het niet anders leidt, dan dat
men alle eigenbelang en eerzucht laat vallen en alleen den blik gericht
houdt op datgene wat noodig is tot behoud van den vrede. Want is de
vrede verloren, dan is alles verloren, zoowel de trouw aan den vorst
als den godsdienst. Blijft de vrede bewaard, dan bestaat er hoop
mettertijd met de genade Gods alles te kunnen herstellen, zelfs als wij
kijken naar hen die we bestrijden met redenen van Staat.
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"De Heer de Noircarmes heeft me gisteren een zeker geschrift getoond,
hetwelk hij U zendt; om alle praatjes te vermijden zal het goed zijn,
dat gij er een blik in werpt.
"Dit schrijven dient slechts om Uw welgezindheid ten opzichte van mij
te verlevendigen en U mijn dienst aan te bieden: Ik eindig, Mijnheer,
met U de handen te kussen, den Schepper biddende dat hij U een
goede reis en behouden thuiskomst geve."1652
Brussel, 9 Juli 1566.
Uw beste dienstwillige vriend,
Guillaume de Nassau.
De beste wenschen ook van de katholieke oppositie vergezellen beide
gezanten. Het heele Vaderland met Margaretha incluis verwacht:
reorganisatie van den Raad van State, bijeenroeping van de StatenGeneraal, verzachting der plakkaten, afschaffing van inquisitie en een
algemeen pardon.
Indien het succes van de onderhandelingen, toevertrouwd aan Bergen
en Montigny, slechts van het optreden dezer onderhandelaars had
afgehangen zou men in Brussel met goed vertrouwen het resultaat van
hun zending hebben kunnen afwachten, maar welk een moeilijkheden
moesten ze niet overwinnen.
Zonder nog te spreken van de onwrikbare politieke en godsdienstige
ideeën van Philips II, staan beide edelen slecht bij den koning
aangeschreven, dank zij de ongunstige meedeelingen van kardinaal
Granvelle, den Augustijner pater fray Lorenzo, Alonso del Canto en
vroeger de hertogin van Parma.
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Zoowel hun godsdienstige opvatting als hun verknochtheid aan zijn
persoon acht de koning bij deze aanstokers van de onrust, welke de
laatste jaren in de Nederlanden heerscht, van verdacht allooi.
Met vreugde had hij vernomen dat deze twee onruststokers van
edelen zich op weg naar Madrid hebben begeven, omdat hij van
oordeel is dat ze daar minder gevaarlijk zullen zijn dan te Brussel. Men
kan zich zelfs voorstellen, dat hij sedertdien reeds inwendig het besluit
heeft genomen, hen, nadat ze de Spaansche grens hebben
overschreden, niet meer te laten vertrekken.1653
Den 19en Juli is de Markies nog niet verder gekomen dan het plaatsje
Lusignan in Poitiers. Hier verhindert ziekte den Markies, verder te gaan.
Zijn nieraandoening, waaraan hij reeds in 1565 leed, is ernstiger
geworden door de vermoeienissen van de reis en de zomersche hitte.
Hij zendt zijn majordomus Aguilera naar Spanje, met een brief voor
den heer van Montigny. La Loo, de secretaris van den graaf van Hoorne,
vertelt, dat hij den 23en Juli een ongeteekend briefje ontving, met het
verzoek den brenger ervan onmiddellijk te volgen. Hij had te vaak
brieven van de hand van Aguilera gezien dan dat hij het handschrift
niet onmiddellijk zou hebben herkend. Bereid den brenger in goed
vertrouwen te volgen, vraagt hij den heer van Montigny eerst nog om
advies. Deze beveelt hem te gaan. Een eind buiten de stad Segovia
treft La Loo den hofmeester van den Markies van Bergen aan. Aguilera
had zijn komst geheim willen houden. Vandaar die romantische
voorzorgsmaatregelen.
Aguilera legt hem uit hoe bezwaarlijk het voor den Markies is zijn reis
voort te zetten. Daarom zond hij hem met een brief voor Montigny
naar Segovia en gaf hij hem tevens alle officiëele bescheiden van de
Landvoogdes mee. De Markies verzocht den heer van Montigny deze
stukken aan den koning ter hand te stellen en dezen den toestand,
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waarin hij zich bevindt, uiteen te zetten. Bovendien is de markies van
meening, dat voortzetting zijner reis zinloos is.
Aguilera krijgt den raad voorloopig te blijven waar hij is. Des nachts om
vier uur hebben Montigny en hij een onderhoud en nog denzelfden
dag rijdt hij met Aguilera naar El Valsain om den koning te bezoeken.
Philips toont zich erg begaan met den Markies, maar in zijn hart houdt
hij diens ziekte voor een verzinsel, om zich op die manier aan zijn
opdracht te onttrekken. Philips heeft dus niet veel tijd noodig om zijn
besluit te nemen. Den 1en Augustus vertrekt Aguilera uit Segovia met
een eigenhandig geschreven brief van den koning voor den Markies,
welke er op berekend is hem niettegenstaande zijn ziekte over te halen
naar Spanje te komen. Ter besparing van zijn krachten zou hij met
kleine dagreizen den tocht kunnen voortzetten.
Ook Montigny laat hij een brief in dezen zin schrijven.1654 Nu een zoo
ernstig beroep op hem gedaan wordt en het erop lijkt dat er toch nog
iets te bereiken is, neemt de Markies het werkelijk heldhaftige besluit
door te reizen. Na nog een. nieuw oponthoud in Bordeaux komt de
Markies 1 Augustus "gezond en wel" in Segovia aan.1655
Geen vorst verstaat zoo goed de kunst van veinzen als deze Spaansche
Koning. In tegenstelling met de koele, hoogstens zakelijke ontvangst,
die Bergen en Montigny hebben verwacht dat hen ten deel zal vallen,
is de koning ook bij de eerste ontmoeting met Bergen welwillend en
toont hij de grootste vriendelijkheid.
Als kamerheer van den koning neemt Bergen zijn intrek in het
zomerverblijf van Philips en treedt hij onmiddellijk in dienst. Daarvoor
moet de zoon van een Spaanschen markies zijn kamer ontruimen, wat
tot veel gepraat aanleiding geeft. Bergen krijgt tot taak den koning 's
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morgens te wekken en hem aan tafel te dienen bij de huiselijke
maaltijden.
Den 22en Augustus wordt de Markies samen met Montigny in een
officiëele audiëntie ontvangen, welke twee uren duurt. Bij dit
onderhoud verbergen de beide Nederlandsche edelen den koning niets,
doch zetten hem eenvoudig, zonder er om heen te draaien, de zaken
uiteen. Maar al luistert de koning aandachtig, de beide gezanten
kunnen hem niet meer van zijn besluit afbrengen. Nog denzelf den
avond gaat er immers een geheim schrijven naar de Nederlanden dat
niet veel goeds belooft. De koning wil troepen in Duitschland werven
om de Nederlanden onder den knoet te zetten.
Den 24en ontvangt Philips de beide Nederlandsche afgevaardigden
opnieuw en onderhoudt zich langdurig met hen over de Nederlandsche aangelegenheden. Daarna gelast hij hun een verslag daarover
uit te brengen aan Ruy Gomez, prins van Eboli en den hertog van Alva.
De bijeenkomst van deze heeren heeft plaats op de kamer van Alva,
omdat deze tengevolge van een jichtaandoening niet kan Ioopen.
Deze besprekingen duren tot den 29sten en dienen slechts om tijd te
winnen, want de koning en zijn vertrouwden zijn op dat moment over
de politieke, religieuze en sociale oorzaken van de tot een opstand
uitgroeiende ontevredenheid zeer goed op de hoogte. In verband
hiermee neemt de koning allerlei maatregelen, welke hun verblijf tot
een ruime gevangenis maakt: ze vinden in hofkringen weinig gehoor,
ze zien zich vol argwaan bespied en het is hun niet toegestaan een
koerier naar het vaderland te zenden.
De Markies van Bergen wordt den 29en Augustus opnieuw ziek, en
daarom van het koninklijk zomerverblijf overgebracht naar Segovia,
waar hij wordt opgenomen in de woning van den graaf van Lalaing.
Veertien dagen lijdt hij aan hooge koortsen, maar hij komt er weer
bovenop .... dank zij drie aderlatingen en een buikzuivering, de
bekende "geneesmethode" van de doktoren van die dagen.
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Men juichte echter te vroeg, drie dagen later krijgt hij opnieuw koorts.
De ziekte van den Markies neemt nu een bedenkelijke wending. De
patiënt verzwakt in ernstige mate en hij begint wartaal te spreken.1656
Het spreekt vanzelf, dat Bergen in deze omstandigheden heel weinig
heeft kunnen doen voor het vervullen van zijn taak en wanneer hij
weer goed bij zijn oordeel is herziet hij zijn laatste wilsbeschikking. Kort
na het ongeluk maakte de Markies zijn testament; daags voor zijn
vertrek stelt hij de eerste codicil op, 20 September maakt hij te Segovia,
weer ziek te bed liggend, een tweede codicil, waarin hij den wensch
uitspreekt, dat zijn gade den hofmeester d' Aguilera, die hem zoo
trouw heeft vergezeld op deze reis, aan haren dienst zal verbinden en
dezen voor geheel diens leven ter beschikking zal stellen de
kasteleinswoning bij de eerste poort van het kasteel van Wouw.1657
Montigny maakt zich in deze dagen erg ongerust over den zieke;1658
den 10en October blijkt zijn ongesteldheid van zoo'n ernstigen aard,
dat de doktoren hem hebben opgegeven.1659 Hoewel zij met zijn drieën
waren, vroegen zij nog het consult van een anderen dokter, Dr. Mena,
lijfarts van den koning.
Blijkbaar is hij nadien weer opgeknapt, want als de koning het
voornemen uit, een specialen gevolmachtigde naar de Nederlanden te
zenden is hun voorstel, hiervoor aan te wijzen Ruy Gomez de Silva,
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prins van Eboli, den vroegeren Spaanschen gezant te Londen, die de
Nederlanden vrij goed kent.1660
Dc memorie, welke zij in verband met deze kwestie op verzoek van
Philips II samenstellen en den 15en November 1566 overhandigen,
wijst den koning op de gunstige resultaten, die zij van de zending van
den prins van Eboli verwachten. Volgens hen is het noodig middelen te
beramen om de zaken in de Nederlanden in goede banen te leiden
zonder echter de toevlucht te nemen tot maatregelen van geweld.
"En aangezien de prins van Eboli in breede kringen van hoog tot laag in
de Nederlanden groot aanzien geniet en de reputatie bezit een oprecht,
waarachtig en minzaam man te zijn en geenszins vooringenomen ten
opzichte der hangende kwesties, bij welker behandeling hij zich slechts
door gezond verstand en rechtvaardigheid zal laten leiden, mag
verwacht worden, dat de goeden zich zullen gesterkt gevoelen door de
aanwezigheid van een dergelijk leider en de boozen zullen verstomd
staan, want veler oordeel zal omslaan bij zijn komst.
“ Ja, wat meer is, we zouden Uwe Majesteit bijna kunnen verzekeren
dat verscheidenen der kwaadwillenden en wel de voornaamsten, den
prins van Eboli ziende, zich in vriendschap zullen komen melden, om
hem te verzoeken door zijn tusschenkomst weer in Uwe gunst te komen.
En honderdduizend andere goede dingen zijn hiervan te
verwachten."1661
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Dit was nogal overdreven voorgesteld; de brief is ook niet in
overeenstemming met de nuchterheid van Bergen en de eenvoudige
klaarheid van Montigny.
In ieder geval is deze brief op zich zelf beschouwd een ernstige
vergissing. Zij kenden de zelfoverschatting van de Spanjaarden. Een
gevolg van de opvoeding, welke de edelen daar genieten en welke
erop gericht is hen te doordringen van de wereldhistorische taak van
Spanje, waarbij de Nederlanden uiteraard slechts middel zijn om tot
het doel te geraken. Hoe beminnelijk en gematigd Ruy Gomez, prins
van Eboli, zich ook voordoet, hij blijft een Spanjaard en dat is bij het
opstellen van dezen brief vergeten. Misschien hebben zij met opzet
dezen toon aangeslagen, meenend, zoo den indruk uit te wisschen van
hun geheime onderhandelingen met den kroonprins don Carlos, die er
erg op stond zelf naar de Nederlanden gezonden te worden.1662
Ondertusschen is in de Nederlanden de Beeldenstorm losgebroken,
een gebeurtenis die ook in Bergen op Zoom zijn weerslag vindt. Het
bericht van deze kerkschennis schokt den koning hevig en Bergen en
Montigny niet minder.1663 Het maakt echter een vrij zieligen indruk
Margaretha dan aan den koning een verzoekschrift te zien richten
Bergen en Montigny maar in Spanje te houden tot de rust hersteld is,
1664
terwijl ze tegelijk een beroep doet op de gezanten om bij den
koning te pleiten voor matiging bij de bestraffing.1665
De koning is hiervoor niet te vinden, want 31 December 1566 weten ze
reeds dat de koning besloten heeft den hertog van Alva met een leger
naar de Nederlanden te zenden om de bedreven wandaden te straffen.
Zij wezen er den koning op, welke nadeelige gevolgen Alva 's
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kazernementaliteit en het gebruik van geweld kunnen meebrengen.
Maar dit hielp niet.
Nu evenwel dit besluit gevallen is en hun zending als mislukt kan
worden beschouwd, hoopten de twee edelen spoedig naar de
Nederlanden te kunnen terugkeeren. De koning wees dit echter voor
de tweede maal af. Daarom verzoeken zij de Landvoogdes een goed
woordje te doen bij den koning opdat hij hen verlof geve te vertrekken:
"Anders, Madame, zouden wij zeker met recht gelegenheid hebben ons
te beklagen over het feit dat èn Uwe Hoogheid èn de heeren der
Nederlanden ons hebben bevolen naar Spanje te gaan, om niets dan
schande en ongenoegen te beleven, daar wij gedwongen zijn dagelijks
dingen te zien en te hooren die ons tot diep in de ziel krenken en
eveneens tot de bevinding te komen hoe weinig de koning zich aan ons
laat gelegen liggen.”1666
Mede op aandringen van de andere edelen, in het bijzonder van den
graaf van Egmont, richt zij een schrijven aan den koning om Bergen en
Montigny toe te staan terug te keeren, maar nog denzelfden dag blijkt
uit een in cijferschrift gestelden brief, dat ze nog op haar oude
standpunt staat hen in Spanje te houden.1667 De twee heeren zelf
blijven onvermoeid op terugzending aandringen.1668 Spoedig blijkt dat
ze zelfs zoo goed als geen gelegenheid meer krijgen met de
Nederlanden te correspondeeren.1669
Openlijk zegt hun de koning in de volgende weken, dat hij wenscht dat
ze in Spanje blijven, tot hij eenig succes ziet van de maatregelen, welke
in de Nederlanden zijn genomen. Met te blijven zouden zij hem een
grooten dienst bewijzen.1670 Doch in een brief aan Margaretha bekent
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de koning, dat hij hun vertrek niet toestaat, vanwege het groote
nadeel, dat ze in de Nederlanden zouden berokkenen. En hij is vast
besloten hen zoolang in Spanje te houden totdat men ziet, welken weg
men het beste kan inslaan.1671
Zelf pijnigen ze zich met de vraag waarmee ze den koning wel van
dienst kunnen zijn. Niettegenstaande hun dringende beden om
naderen uitleg en alle motieven, welke zij bij den koning aanvoeren,
weigert Philips hun toe te staan huiswaarts te keeren en laat hen
zonder nadere verklaring, waarmee zij hem van dienst kunnen zijn.
"Voor wij vertrokken hadden wij al een sterk voorgevoel van hetgeen
ons nu is overkomen, daar wij de verdenking koesterden, dat Zijne
Majesteit, zeer ten onrechte tegen ons opgezet door enkele onzer
vijanden en kwaadwillige lieden, ons op deze wijze zou behandelen,
maar wij konden toen noch bij Uwe Hoogheid noch bij de Heeren
gehoor vinden", zoo schrijven ze 13 Maart 1567 aan Margaretha.1672
Margaretha geeft daarom den koning den raad Bergen en Montigny te
zeggen, dat zij hem moeten vergezellen op zijn reis naar de
Nederlanden. "Onder de oogen van Uwe Majesteit", voegt ze er aan
toe, "kunnen ze op die manier niets doen wat zij bij Uw afwezigheid
wel zouden aandurven".1673
Uit een bewaard gebleven bijzonderheid is op te maken, dat de
Markies een heel juisten kijk heeft op den toestand, waarin Montigny
en hij zich bevinden. Omstreeks denzelfden tijd is Bergen opnieuw
aangegrepen door een tergende koorts, voortkomend naar enkelen
zeggen uit bedroefdheid en zwaarmoedigheid waaronder hij
langzamerhand wegteert, maar welke in verband moet staan met de
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slepende ziekte, waaraan hij lijdt. Wanneer Antoine van der Becq,
secretaris van den heer van Montigny hem een keer gedurende zijn
ziekte komt bezoeken, beveelt hij zijn dienaren de kamer te verlaten
en de zonneluiken te sluiten.
Wanneer hij dan alleen is met Van der Becq, smeekt hij hem met
grooten aandrang hem vrij en openhartig zijn meening te zeggen over
den toestand van hun zaken. Van der Becq geeft hem daarop een
antwoord, dat naar zijn meening ertoe kan bijdragen hem moed te
geven en de bezorgdheid te verdrijven die zijn geest vervult. Maar de
Markies, heftiger dan ooit, antwoordt daarop met de woorden: "Ha, ik
zie wel dat gij mij de waarheid verbergt. Wat mij betreft. ik ben er van
overtuigd, dat we sedert twee maanden gevangenen zijn, wat ik
evenwel Uw meester niet kan doen begrijpen".1674
Inderdaad zijn ze gevangenen en worden als zoodanig behandeld.
Midden Mei maakt de koning uit een brief van Aguilera, den
hofmeester van den Markies, aan Van den Esse op, dat de toestand
van den Markies weinig hoop geeft op beterschap. Aguilera voegt daar
aan toe, dat zoo er één geneesmiddel mogelijk is voor zijn kwaal, dit
zijn vertrek naar Nederland zou zijn.
De koning beveelt dan aan den prins van Eboli den Markies te gaan
bezoeken. Alleen wanneer het zeker is dat genezing vrijwel is
uitgesloten, mag hij zeggen, dat de koning Bergen toestaat naar huis
terug te keeren. Indien het hem echter voorkomt dat de toestand van
den Markies niet zoo zorgwekkend is, zal hij er mee volstaan hem vage
beloften te geven dat dit verlof spoedig zal gegeven worden. Voor het
geval dat de Markies sterft, zal Eboli met nog enkele voorname heeren
de maatregelen bespreken, welke genomen moeten worden voor de
uitvaart. Het zal goed zijn bij deze uitvaart de droefheid van den koning
en zijn ministers over dit afsterven tot uiting te brengen door het ten
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toon spreiden van groote praal om daarmee tevens te getuigen van de
hoogachting en genegenheid, welke de Nederlandsche edelen in
Spanje bij den koning en zijn ministers genieten.
Hoe onoprecht dit alles is, zien we uit de gelijktijdige opdracht aan den
prins van Eboli, dat hij met twee andere voorname Spaansche edelen
eens moet overwegen of bij een eventueel afsterven van den Markies
het noodig is Margaretha van Parma op te dragen de hand te leggen
op de stad van Bergen op Zoom, tot men precies weet, welk aandeel
de Markies heeft gehad in de Nederlandsche troebelen om in dat geval
des te gemakkelijker te kunnen overgaan tot verbeurdverklaring zijner
goederen.1675
Het bezoek is den prins van Eboli wel niet meegevallen, want de zieke,
die goed bij zijn oordeel is, laat fel zijn ontstemming blijken over de
handelwijze van den koning. Ondubbelzinnig, ja scherp verzoekt hij
hem zijne Majesteit Zijn laatste boodschap over te brengen;
"De koning zal van mij den last niet meer hebben, dat ik hem nog ooit
een verzoek zal doen. Zeg hem, dat ik mij diep gegriefd voel, wijl de
koning slechts verachting toont voor al het werk, dat ik zoo
menigmaal ten dienste van Zijne Majesteit verrichtte en ook omdat ik
bemerk, dat de koning mij verdenkt van ontrouw aan zijn persoon. Ik
hoop echter, dat den koning nog eens mijn trouw zal blijken en hij
moge inzien hoe valsch mijn vijanden zijn. Dan zal het echter te laat
wezen."
Dat was duidelijke taal, welke getuigt van een hoog gevoel van
eigenwaarde.1676
De heer van Montigny wilde ook zelf nog een poging doen om het hart
van den koning te vermurwen en hem te bewegen den Markies toe te
staan Spanje te verlaten. (13 Mei)
1675
1676
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Den derden dag, nadat de Markies weer was ingestort en allerlei
verschijnselen er op wezen dat de toestand van den zieke hachelijk
was, ging Montigny naar het Escuriaal, om den koning hierover
persoonlijk te spreken.
De koning ontving hem en scheen ontvankelijk te zijn voor hetgeen de
heer van Montigny kwam vertellen. Montigny bracht Philips den ernst
van de ongesteldheid van zijn medeafgevaardigde onder het oog, en
hij zei hem, dat de zieke zelf verlangend was om te vertrekken. Het
was mogelijk, dat hij nog verlichting voor zijn kwaal vond indien hij
naar de "fontayne de Liége" ging, een kuur ging doen dus in Spa,
waarvan het mineraalwater toen al een eeuwenoude vermaardheid
had. Ter ondersteuning van dit verzoek van Montigny hadden twee
van de behandelende geneesheeren den dag te voren alreeds een
attest aan den koning gezonden.
De koning toonde zich ook nu weer zeer begaan met den Markies van
Bergen. Hij verklaarde, dat hij reeds kennis had genomen van hetgeen
de doktoren van den markies over diens ziekte en de gewenschte
behandeling hadden geschreven. Daarin had hij aanleiding gevonden
om aan Ruy Gomez bericht te sturen en hem de opdracht te geven den
Markies te gaan bezoeken en hem uit zijn naam te zeggen, dat hij
Spanje mocht verlaten, zoo spoedig zijn gezondheidstoestand hem dit
mocht toestaan.1677
Philips heeft deze woorden niet behoeven in te trekken. De toestand
van den patient verergerde van uur tot uur. Acht dagen achtereen lag
hij ziek, met hooge koortsen en steeds verzwakkend door
bloedverlies.1678
De Markies van Bergen overleed den een en twintigsten Mei, des
morgens om acht uur, voorzien van de genademiddelen van de Kerk.
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De roofgrage handen van den tyran hadden, nu de begeerte was
gewekt, niet lang meer te wachten om toe te grijpen.
Met recht legt een zeventiend' eeuwsche schrijver Bergen de woorden
in den mond:
" Al was ick catholyck, en ordensridder met,
In staten, hoocheyt, eer bij mijnen prins gheset,
Mijn Spaensche reyse swaer, bewees mijn trouwe groot
Spaensch loon voor allen dienst, was een subtyle doot."1679
Jan's laatste wensch was op eenvoudige wijze begraven te worden in
zijn vaderstad.1680 In de maand Augustus wordt daarom "uut Spagnien
te schepe gebracht tot Bergen op den Zoom, dat doodt lichaam van
den Marquis ende heer van Bergen ende aldaer begraven ende op den
eersten September dede men aldaer over denselven een solemnele
ende droeve uutvaert alwaer present was duc d'Albe1681 met den graaf
van Egmont, den hertog van Aerschot, den graaf van Arenberg, den
heer van Berlaymont."1682
Het zijn niet de vrienden, die men er allereerst bij zou verwachten. De
meesten dezer hadden immers bij de komst van Alva het vaderland
verlaten.
Het stoffelijk overschot is bijgezet in de Sacramentskapel van de Sinte
Geertruikerk. Aan de Noordzijde van het nieuwe koor was na 1545 een
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kapel gebouwd voor een monumentaal Sacramentshuisje. Hiervoor
schonken zijn moeder Jacqueline de Croy, hijzelf en zijn gemalin
belangrijke bedragen. Jan IV liet in die kapel drie grafkelders maken,
waarin de meeste leden van zijn geslacht werden bijgezet. Het
betreffende gedeelte is door de stad aan den Markies toegewezen op
dezelfde voorwaarden als de afgebroken kapel, waarin de oudere
leden van zijn geslacht begraven lagen.1683
De laatste Glymes kreeg een uitvoerig Fransch grafschrift, dat in
Romeinsche letters, gegrift op een koperen plaat, was aangebracht op
zijn doodskist. Vertaald, luidt het als volgt:
"Hier rust de Hoog Edele Heer Jan, tweede Markies van Bergen,
Graaf van Walhain, Ridder van het Gulden Vlies, Raad van State,
Edelman van 's Konings Kamer, Gouverneur, Kapitein-Generaal en
Hoogbaljuw van Henegouwen, kapitein van het kasteel van Kamerijk,
die op ernstig verzoek van den Hoogen Adel der Nederlanden, tot
voorkoming van de verschrikkelijke oproeren, waarmede deze
landen bedreigd werden, zich naar den Koning van Spanje begaf te
Madrid, alwaar hij elf maanden na zijn vertrek zijn leven als een
goed katholiek eindigde den 21en Mei 1567, oud zijnde 39 jaar;
die om zijn uitzonderlijke deugden in het algemeen door ieder
zoodanig werd bemind en geacht als ooit eenig prins, wien
nagedachtenis in waarde gehouden is;
nalatende zijne gemalin, Mevrouw Maria de Lannoy, als weduwe en
uiterst troosteloos. Hij heeft met haar in voorbeeldigen vrede, eensgezindheid en liefde gedurende zeventien jaren geleefd, zonder door
God met kinderen gezegend te zijn. Het is zeer te beklagen, dat een
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zoo volmaakt echtpaar geen afstammelingen naliet, die de deugden
hunner ouders konden navolgen. Bidt God voor zijn ziel"1684
Beslag op de nalatenschap
Geenszins ten gevalle van de ijverig katholieke weduwe, zooals eens is
beweerd1685, maar slechts ten belange van den koning wordt het in den
brief, welke de Regentes nog denzelfden dag per koerier het overlijden
meldt van den Markies, noodig geoordeeld, dat zij zich verzekert van
de stad Bergen op Zoom en de andere eigendommen van den
Markies.1686 De koning heeft dit later bevolen en dan blijkt dat hij het
niet alleen gemunt heeft op de nalatenschap, maar voor alles bezorgd
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is, dat de stad in verkeerde handen komt, vanwege het strategisch
belang, dat deze Scheldehaven biedt.1687
Bovendien vermeldt die brief, dat men heeft vernomen, dat de
Markies in zijn testament als erfgename van zijn landen heeft
aangewezen zijn nicht Margaretha de Merode, op voorwaarde, dat zij
met een zijner “neven" huwt. Aangezien het gerucht gaat dat deze
jonge edelvrouwe niet in de rechtzinnige katholieke leer is opgevoed
acht Madrid het dienstig, dal de hertogin poogt haar optreden te
beletten, evenals dat van den "neef" voor wien men haar bestemd
heeft. Het is zelfs gewenscht deze gegadigden van elkaar gescheiden te
houden, zegt de koning.
Ingevolge dit bevel geeft Margaretha onmiddellijk order aan kapitein
Mandeville, luitenant van Philips de Lannoy, heer van Beauvoir, oom
van de Markiezin, om zich met 60 haakbusschutters naar Bergen op
Zoom te begeven.
Op weerzinwekkende wijze zet Margaretha de officieele huichelarij
voort. Zij geeft nl. den kapitein een brief mee voor de Markiezin,
waarin zij zegt gewaarschuwd te zijn, dat ketters zoowel uit Bergen op
Zoom als van andere plaatsen van plan zijn aldaar eenige
nieuwigheden op touw te zetten. Zij heeft daarom den heer van
Beauvoir verzocht zijn luitenant met eenige haakbusschutters naar
Bergen op Zoom te zenden teniende die stad te verdedigen en te
bewaren voor uitspattingen van dit soort. Mandeville heeft bevel, haar
in alles te gehoorzamen. In werkelijkheid luidt echter diens geheime
opdracht, dat hij slechts in schijn de Markiezin mag gehoorzamen en
dat hij beslist niets mag doen zonder de Landvoogdes te raadplegen,
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zeker in geval de Markiezin hem zou bevelen zich met zijn troepen uit
de stad te verwijderen. Van den dood van den Markies rept dit
schrijven met geen woord, ofschoon dit nieuws na aankomst van den
koerier zich als een loopend vuurtje door Brussel verspreidde.
Teniende van de zijde der erfgename geen last te hebben zendt
Margaretha haar raadgever d'Assonleville naar den heer van Merode,
den vader der jonkvrouwe, om hem over te halen zijn dochter aan de
hertogin toe te vertrouwen. Mocht deze poging niet slagen, dan zal ze
tot andere middelen haar toevlucht nemen. Lastiger staat de zaak met
"den neef" van den Markies, dien deze heeft aangewezen tot medeerfgenaam, op voorwaarde dat hij huwt met Margaretha de Merode.
De regentes begrijpt niet wie hier bedoeld wordt, want de Markies
heeft verscheidene "neven" (oomzeggers) nagelaten.
Neven in den eigenlijken zin van het woord had Jan IV niet. Men heeft
haar verteld, dat de heer van Megen de naaste bloedverwant is van
den Markies en dat na hem komen de zonen van den heer van
Kruiningen, waarover de Markies voogd is. De laatste zijn echter met
hun drieën en de Regentes weet niet van wien hier sprake kan zijn. Zij
keurt een eventueelen maatregel goed, omdat deze voorzorgsmaatregel den dienst van God en den koning erg van pas kan
komen; ook meent ze, dat het noodzakelijk is, dat men in de toekomst
meer dan in het verleden het geval was, rekening moet houden met de
huwelijken, die de Nederlandsche adel sluit met buitenlanders en
personen, wier godsdienstige gezindheid verdacht is. Dergelijke
huwelijken hebben in het verleden al kwaad genoeg berokkend.1688
De ijver die Margaretha in deze aangelegenheid aan den dag legt is wel
voorbeeldig. De brief, waarin ze verslag uitbrengt van haar
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handelingen, is nog een dag vroeger gedateerd dan die van den koning,
waarin zijn bevel is vervat tot deze maatregelen over te gaan.
***
Haar zuivere vrouwelijke intuïtie heeft de Markiezin gewaarschuwd,
dat de eigenaardige maatregelen wel eens een andere oorzaak konden
hebben. Den 6en en 11en Juni bericht Philips de Lannoy aan de
Regentes, dat zijn nicht, de Markiezin Maria de Lannoy, in groote
ongerustheid verkeert over het lot van haar echtgenoot.1689 Indien hij
van het feit op de hoogte was heeft hij het stellig minder fair gevonden
het overlijden nog langer te verzwijgen.
Pas door een brief van Aguilera, den hofmeester van haar gemaal,
verneemt de Markiezin 14 Juni dat Jan overleden is. Aanstonds worden
stad en markiezaat van Bergen dan op de hoogte gebracht van het
overlijden van den Markies.1690
Vrij spoedig doen over de oorzaak van den dood van den jeugdigen
edelman allerlei geruchten, als vergiftiging en dergelijke, de ronde.
Deze praatjes moeten echter alle naar het rijk der fabels verwezen
worden. De dood van den markies van Bergen is kennelijk het gevolg
van zijn chronische kwaal, die hem alreeds had ondermijnd en door
allerlei omstandigheden was verergerd.
Montigny, de executeur van Bergen's testament vertelt in brieven aan
Margaretha van Parma en aan den graaf van Hoorne, dat de markies
was overleden na een ernstige ziekte, die acht dagen duurde, hooge
koorts met rooden loop of bloeddiarrhee.
Dergelijke verschijnselen waren ook bij vroegere aanvallen
voorgekomen, zooals wij uit brieven van La Loo weten. Naar aanleiding
van het oponthoud van den markies van Bergen te Lusignan schrijft La
Loo aan den graaf van Hoorne, op grond van mededeelingen van
1689
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Aguilera, die zijn meester daar had achtergelaten, dat de markies zijn
reis niet kon vervolgen door een nieraandoening gepaard gaande met
"bloeduitstorting".
Fourquevaux, die in de jaren 1565 tot 1572 gezant van den koning van
Frankrijk is geweest aan het hof van Philips II, was getuige van de
ziekte en van den dood van den markies van Bergen. In zijn brief van
den een en twintigsten Mei 1567, waarin hij het overlijden van den
markies meldt, laat hij niet den minsten argwaan doorschemeren. Hij
schrijft:
" De arme markies van Bergen is vanmorgen overleden. Naar mij is
meegedeeld, heeft hij onomwonden gezegd, dat de katholieke koning
de oorzaak van zijn dood is, omdat hij hem zoolang met geweld heeft
vastgehouden, tot groot verlies van zijn goeden naam, daar het
scheen of men zijn gevoelens van trouw in twijfel trok.
Hij was zoo bedroefd over het feit, dat Zijne Majesteit onlangs van
hier is vertrokken, zonder hem te veroorloven Spanje te verlaten, dat
hij naar bed is gegaan en hij is daar niet meer van opgestaan.
En hoewel de koning hem twee dagen na zijn vertrek zijn
toestemming om Spanje te verlaten heeft doen toekomen, was het
met den markies al zoo slecht gesteld, dat deze toestemming om te
vertrekken hem niet meer heeft gebaat. Zoo heeft hij ook dengene die
hem die toestemming bracht gezegd, dat het geneesmiddel voor de
kwaal te laat kwam."
De berichten over de ziekte en het overlijden van den Markies van
Bergen laten dus weinig of geen ruimte voor het opperen van twijfel
betreffende het natuurlijke karakter ervan.
Bovendien zou men kunnen opmerken, dat, indien Philips II er geen
bezwaar in heeft gezien om Montigny gevangen te zetten, een proces
tegen hem aanhangig te maken en hem ter dood te brengen, hij dat
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ook met betrekking tot Bergen had kunnen doen en er dus geen
aanleiding bestond om hem op andere wijze te doen verdwijnen.1691
De landvoogdes Margaretha volhardt in haar dubbelzinnige houding.
Een maand na den dood van den Markies geeft ze den Koning te
kennen, dat zij het overlijden van Bergen zeer betreurt, zoowel om zijn
toewijding voor de zaak des konings als om zijn persoonlijke
hoedanigheden.1692 Terzelfder tijd herhaalt ze haar bevel aan Philips de
Lannoy de stad Bergen op Zoom bezet te houden.1693
Klaarblijkelijk was de Markiezin niet genegen afstand te doen van het
beheer van het Markiezaat want reeds eind Juni dreigt tusschen haar
en den heer van Merode als voogd over zijn dochter, de erfgename,
een proces voor den Raad en het Leenhof van Brabant. Margaretha
wenscht partijen op minnelijke wijze tot overeenstemming te brengen
en verplicht daarom beide instanties, wanneer op een hunner een
beroep wordt gedaan om recht, haar hiervan op de hoogte te stellen
evenals van de uitspraak, die zij meenen te moeten doen in dit
geschil1694. Zoo wordt langs alle wegen gezorgd, dat niets van den buit
kan ontgaan.
Maar Viglius waarschuwt haar de justitiëele wegen te blijven
bewandelen, want de Markies is gestorven in dienst des Konings en in
diens tegenwoordigheid en dan kan niets tegen zijn goederen worden
ondernomen, vóór zijn proces plaats heeft gehad en hij veroordeeld is
geworden. Anders handelen zou in strijd zijn met den eed door den
koning aan de Staten van Brabant afgelegd en groot opzien baren.
Verder wijst hij erop, dat, indien zij het noodig acht over te gaan tot
beslaglegging op de goederen van den heer van Bergen, het
1691
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noodzakelijk is, dit te doen door den dienst van den Raad van Brabant
en dat de advokaat en de procureur-generaal de zaak in naam des
konings moeten ondersteunen. Dat advies komt erg van pas, want men
wil de zaak traineeren.
Het bericht van den dood van Jan IV van Glymes heeft ook den heer
van Merode doen vermoeden dat er gevaren dreigen. Hij vraagt
eenigen bedenktijd alvorens gevolg te geven aan de uitnoodiging, die
hem gedaan is, zijn dochter toe te vertrouwen aan Margaretha (13
Juli).1695
Na de begrafenis van den Markies probeert Margaretha een
overeenkomst tusschen de Markiezin en Jan van Merode tot stand te
brengen.1696 Hij komt daarvoor naar Brussel en wanneer alle regelingen
getroffen zijn en de vader in naam der jonge Vrouwe bezit wil nemen
van het Markiezaat verbreekt Mandeville zijn stilzwijgen en zegt, dat
hij opdracht heeft niemand bezit te laten nemen van deze heerlijkheid.
Daarop verklaart de vader zich niet langer te willen houden aan het
accoord dat hij heeft aangegaan.
De andere heeren verzoeken den hertog van Alva om zijn bemiddeling
bij Margaretha. Dat helpt natuurlijk niets; de onoprechtheid zet zich
voort. Alva en Margaretha stellen den vader voor, dat hij toestemt in
een uitstel van twee maanden. In dien tijd zal den koning gevraagd
worden zijn bedoelingen duidelijk kenbaar te maken, alsof zij die al
niet duidelijk kennen. De heer van Merode blijft ook nu nog, misschien
mogen we wel zeggen, nu zeker, ongenegen zijn dochter aan de
Landvoogdes toe te vertrouwen, aangezien hij vermoedt dat men
voornemens is, haar te laten afzien van haar goederen die 8 à 9
duizend ducaten inkomsten opleveren, waartegen de koning zich toch
zou moeten verzetten.
1695
1696
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Alva wil dit juist begunstigen, want indien de goederen van het huis
van Bergen worden vereenigd met die van haar vader en die van haar
echtgenoot, zou een veel te machtig huis ontstaan, wat hem niet met
de belangen der Nederlanden (bij bedoelt des konings) in
overeenstemming schijnt.1697
De regeering heeft ondertusschen tijd genoeg gehad om de noodige
beschuldigingen bijeen te brengen aan het adres van den Markies,
teniende te kunnen overgaan tot diens veroordeeling op grond van
majesteitsschennis en felonie 1698.
Een eerste gevolg daarvan is dat de koning inbeslagname beveelt van
de markgrafelijke bezittingen.1699 De instructie van de twee
commissarissen, die staat moeten maken van deze roerende en
onroerende eigendommen en inkomsten, dateert van 22 Dec 1567.1700
Enkele weken later arriveeren beide heeren in Bergen op Zoom en
aanvaarden hun taak. Niets blijft voor hun deurwaardersoogen
verborgen. Alleen hun inventaris van het Markiezenhof vult een
boekdeel.1701
Zoodra zij hun werk in Bergen en Antwerpen en overal waar Jan IV
maar bezittingen had, hebben voltooid, benoemt de koning Jhr.
Jeronimus van Serooskercke, in de hoedanigheid van "superintendent
ende principael administrateur sequestre" om het bestuur over het
Markiezaat te voeren.1702
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Cargos contra el marques de Berghes in Taxandria XL (1933) p. 59 of
Kleijntjens en Slootmans, de Hervorming te B.o.Zoom, p. XLIII.
Papiers revenus de Vienne en 1864 nr. 28. Correspondance d11 Roi avec la
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De Landvoogdes Margaretha, wendt hare voorspraak nog aan ten
gunste van de nicht van den Markies, Margaretha de Merode, die zijn
erfgename is, want zij vindt blijkbaar die onteigening onrechtvaardig.1703
't Helpt niet! Alva let er niet eens op. De heele nalatenschap wordt
door hem geconfisqueerd. De koning is wel bereid de Markiezin, die
bekend staat als een vrome katholieke vrouw, haar bezittingen terug
te geven, mits zij zou huwen met een Spanjaard. Dit voorstel is als vrij
grof door haar afgewezen.1704 Bij wijze van gunst wordt de Markiezinweduwe dan toegestaan in het Markiezenhof te blijven wonen.1705
Pas den 4en Maart 1570 wordt het proces definitief beëindigd. Aan het
stadsbestuur wordt een afschrift van het vonnis gezonden, met een
brief, waarin den Magistraat wordt gezegd, dat, nu de Koning zelf de
volle een werkelijke souvereiniteit heeft gekregen, zoowel over het
Markiezaat van Bergen als over het Graafschap Walhain en alle andere
plaatsen, dorpen, landen en goederen, die de overleden Jan van
Glymes had bezeten. De sequestratie is dus opgeheven. Koning Philips
II wordt souverein van het Markiezaat. Alle magistraten, ambtenaren
en ook de onderdanen moeten nu Serooskercke den eed van trouw
zweren. Dit alles gebeurt plechtig den 7en April 1570.1706
Daarmee krijgt Bergen op Zoom een zeer straffe regeering.
Duidelijk blijkt dat uit de instructie voor Philibert van Serooskercke
raadsheer van den Koning en ontvanger-generaal in Zeeland BewesterSchelde, die 30 Juli 1571 zijn vader als superintendent en
hoofdadministrateur van Huis en Markiezaat van Bergen op Zoom
opvolgt.
1703
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Het harde Spaansche bewind had met het vonnis ook de hatelijkheid,
alles wat herinnert aan den Markies, te willen uitwisschen: wapens,
blazoenen, standaards en andere ornamenten na het overlijden van
den laatsten Markies geplaatst en opgehangen in de kapel van het H.
Sacrament moeten terstond verwijderd worden.1707
Nog eens is van Spaansche zijde geprobeerd de erfgename voor haar
zaak te winnen, door haar de erfenis aan te bieden, mits zij met een
Arenberg zou huwen. Dit heeft de jonge edelvrouwe eveneens
afgewezen.1708 Pas ten gevolge van de Pacificatie van Gent komt het
Markiezaat in het bezit der rechtmatige erfgenamen.
Wanneer thans bij velen de vraag rijst waarom er niets bewaard bleef
van de aankleeding van het Markiezenhof, welke toch iets bijzonders
moet zijn geweest, dan heeft men hier de eerste en voornaamste
verklaring: Het hof is geheel leeggehaald op bevel van koning Philips II
en grootendeels op boedeldagen, welke men in Antwerpen hield,
verkocht en in alle windrichtingen verstrooid. De beste taxateurs zoekt
men op om het zilverwerk en de bijouterieën te schatten; de
boedelcommissarissen verkoopen deze stukken aan de
meestbiedenden: Hector del Hove en Thierry de Rasieris, kooplui uit
Antwerpen, die 37 stuivers het ons geven.1709
Slechts met de grootste moeite is het de Markgrafelijke weduwe
mogelijk uit de grijpgrage handen van het tyranniek bewind haar eigen
bezit te redden.
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Wat met dezen roof, gecamoufleerd achter de rechtspraak van den
Raad van Beroerten, aan schoonheid uit Bergen op Zoom verdween,
daarnaar is slechts te raden. Een opsomming van het zilverwerk en de
bijouterieën geeft er ook geen idee van. Na enkele malen den
inventaris te hebben doorgelezen, zou ik willen zeggen, dat de
toenmalige inhoud van het Markiezenhof thans voldoende zou zijn om
een volledig en begeerlijk museum te vullen. We herinneren bijv. aan
de schilderstukken, welke eertijds de belangstelling van keizer
Maximiliaan opwekten.
Een onderdeel van den inventaris willen we hier nader bespreken.1710
Het is in dien tijd gewoonte de muren van zalen en woonvertrekken te
behangen met gobelins of wandtapijten, waarop voorstellingen zijn
aangebracht van Bijbelschen of mondainen aard, of in verband staande
met de feesten van het jaar en huiselijke gebeurtenissen. Dat waren
toen zeer kostbare kunststukken. In dien inventaris vinden we
genoemd:
• zeven gobelins, voorstellende verschillende hoofdzonden als
Weelde, Gierigheid, Nijd, Trots, Luiheid, etc. samen lang 60 el en
hoog 20 el;
• vijf gobelins, waarop de geschiedenis van Absalon in beeld is
gebracht, samen lang 49 el, hoog 30 el;
• zes tapijten, met de uitbeelding van de geschiedenis van David en
Bethsabee samen lang 35 el, hoog 29 el;
• zes stukken met afbeeldingen van een zwijnenjacht, samen 28 el
lang en 31 el hoog;
• twee groene rozenstukken, samen 11 el lang en 8 el hoog;
• vier andere groote bloemstukken, samen 19 el langen 12el hoog;
• een gobelin "De stal van Bethlehem", 3 el hoog en 2 el lang,

1710
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• en andere met voorstellingen van de Verschijning ons Heeren, van
Maria en nog 22 andere minder belangrijke gobelins, die echter
goed bewerkt waren.
• Verder 8 Spaansche tapijten en zilveren goudlaken bekleedingen.
Men vraagt zich af: zou daar nog iets van over zijn en waar is dit dan gebleven?

Dezelfde vraag kan men weer stellen na den dood van de Markiezin. Zij
gaat in het voorjaar van 1580 op reis om meter te zijn bij den doop van
een kind van den graaf van Lalaing. Te Valenciennes aangekomen
wordt ze ziek en daarom naar haar kasteel te Solre overgebracht. Zij
overlijdt aldaar 14 Mei 1580.
Haar bibliotheek, welke 155 deelen omvatte, wijst op de groote
belangstelling van deze vrouw voor stichtelijke lectuur. Deze
boekenschat en de schilderijen zijn kort na haar dood verkocht.
Daaronder bevinden zich verschillende portretten van Jan IV en zijn
echtgenoote en schilderijen voorstellende de heilige Maagd Maria, Sint
Joseph, de Geboorte van Christus. den Verlosser en een Kruisiging. Bij
den verkoop in Augustus 1580 bracht het meeste op een gouden
tableau met de portretten van den Markies en de Markiezin.1711
***
De laatste Markies stierf zonder mannelijke of vrouwelijke
afstammelingen. Derhalve wordt spoedig vergetelheid het deel van dit
adellijk geslacht, dat zich zoo verdienstelijk maakte voor het
gemeenebest.
Met een zekere moedwilligheid heeft de tijd vrijwel alles wat aan hen
herinnert uitgewischt. De oude Lieve Vrouwenkerk te Breda en de
even oude, maar (tot October 1944 !) veel meer levende Catharinakerk
van Hoogstraten bewaren als kleinodiën de kostbare grafmonumenten
1711
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van de oude Nassau's en Hoogstratens, de tijdgenoten, de
medewerkers, soms de tegenspelers der Glymes. De graven der
Bergens werden vernield: "welcke sculpture in d'eerste deser troublen,
binnen en buyten is ontbloot gheworden van alle het gheene
wechdragens-weerdich was, ende gheraeckt onder de ghemeene
plavijsinghe van die kercke", schrijft een zeventiende-eeuwsche
burgemeester, zoodat in zijn tijd reeds niets meer te zien was van hun
graf.1712 Het deel der kerk waar de Glymes hun laatste rustplaats
vonden is in 1702 afgebroken. Opnieuw gekist worden dan hun
stoffelijke resten bijgezet in een der kelders van het Markiezenhof.1713
Onder Napoleon is dit oude paleis voor de tweede maal onttakeld en
leeggedragen.
Door ruil komt de stad in het bezit van het majestueuze gebouw, doch
haar bestuur weet er geen betere bestemming voor dan het
beschikbaar te stellen voor militair gebruik. Koning Willem I bezit dan
genoeg piëteit te verzoeken het stoffelijk overschot van deze
katholieke Bergsche Heeren en Vrouwen over te brengen naar de
nieuw te bouwen kerk van O.L.Vrouw Hemelvaart op de Markt. Dat is
28 October 1829 geschied. De Staatscourant verslaat dit als volgt:
" Op den 23sten September van dit jaar is het nieuwe kerkgebouw,
hetwelk met hulp van een zeer aanzienlijken onderstand van 's
Konings wege, voor de Roomsch Katholieke gemeente te Bergen op
Zoom, gesticht is geworden, plegtig ingewijd. Nadat deze inwijding
had plaats gehad, heeft men aldaar ook aan 's Konings uitdrukkelijke
begeerte voldaan, volgens welke de stoffelijke overblijfselen der
Graven van der Lippe, die in vroeger tijd te Bergen op Zoom
geregeerd hebben, en welker gebeente aldaar in eene der kelders van
1712
1713
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het voormalig Markiezen- of Prinsenhof rustte (dat thans tot eene
kazerne ingerigt is), naar dit nieuwe kerkgebouw overgebracht
moesten worden. Dit heeft den 28sten October j.l. plaats gehad.
De leden der regeering benevens den Kommandant der stad, de
geestelijken der Hervormde en Luthersche gemeenten, de verder
daartoe uitgenoodigde ambtenaren, de Officieren der Schutterij en de
bezetting begaven zich des morgens ten half tien ure, in plegtigen
optogt, onder het gelui der klokken, en voorafgegaan door
treurmuzijk, van het stadhuis, naar het gewezen Prinsenhof. Aldaar
werden de stoffelijke overblijfselen der genoemde graven in eene
looden kist, met een sterk houten bekleedsel omgeven, gelegd, en
door twaalf onder-officieren van de schutterij en de bezetting naar de
lijkkoets gedragen, waarin dezelve naar de kerk werden overgebragt,
wordende de slippen van het kleed door vier leden van den stedelijken
Raad gedragen; terwijl de optogt door een deel voetvolk geopend en
besloten werd.
Aan de kerk werd de trein door den Pastoor met zijne beide
Kapellanen ontvangen en binnengeleid; welke vervolgens een plegtige
lijkdienst deden, na het verrigten waarvan de kist in een daartoe
opzettelijk vervaardigden grafkelder, aan den voet van het
Hoogaltaar, ter aarde besteld werd."
Sprekend van "graven van de Lippe" toonen de officieele kringen
onkundig te zijn van de juiste namen der Bergsche Heeren. Het lijkt er
op of het thans levende geslacht hen nog verder heeft willen vergeten,
want zonder eenige verbazing zag het toe, dat het graf der Glymes in
1929 onder nog vele honderden kubieke meters zand werd bedekt,
terwijl niets wijst op deze laatste rustplaats: het priesterkoor van de
kerk op de Markt.
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Moge dit boek er toe bijdragen niet alleen hun graf, maar vooral hun
daden voor Stad en Vaderland aan de vergetelheid te onttrekken.
Een bijzonder eereteeken voor de Glymes op te richten is niet noodig.
Zij hebben dat zelf gedaan door den bouw van het Markiezenhof, in
zijn soort een van de fraaiste monumenten der Nederlanden.
Mogen de Bergenaren dit fraaie woonpaleis altijd met piëteit bewaren
en spoedig een meer geëigende bestemming kunnen geven.
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Het gereproduceerde handschrift van Jan metten Lippen
is een bijlage van de Rek. van Glymes over 1470. G.A. B. o. Z. De tekst
luidt regel voor regel:
Gherekent metten rentmeester
ende castelain van Glimez van
gheleenden ghelde met IIII
rijnsgulden van den winne 1 van Glimeze
ontfaen tsamen ghedraghen in
ghelde XII rijnsgulden XIII ½, stuver ende
noch XIII ½ stuver sijn tsamen XIII
rijnsgulden VII stuvers.
Item van costen ghedaen te
Walhain in twe nachten gaende
ende commende van Namen sonder
de proviande van binnen, ende dit
tot den VIIste daghe van Septembri
ghedraghende in ghelde IIII scell, IIII den.
ende III½ mudde havere gebleven
in orte 2, mijns hantteykene
hier gheset XIIe Septembris
IIIIe LXX.
J. v. BERGEN.
1

) Winner of censier is de man, die het bedrijf leidt.
) Overgebleven voeder.

2

Dat dit stuk door Jan metten Lippen zelf geschreven is blijkt uit de posten,
welke voorkomen op fol. 12 verso en 13 recto van dezelfde rekening:
A mon dit sieur d' argent prestert par my IIII florins de Rin que il at recheu de
la main du censier de Glymes. qui montent ensmable comme il appert par
une cedulle escript de la main de monsieur valent ensamble
3 lib. 6 scell, 9 den. grooten.
Item a mon dit sieur pour Ies despens de ly et de ses gens a Xiiii chevalz fais a
Walhain Ie Ve et VIIe jours de Septembre sans la provision de 1 ostel qui at
esté compté en la présence de mon dit sieur comme. il appert par une
cedulle escript de sa propre main, montent ensamble
4 scell, 3 den, ob. gr.
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Geraadpleegde archieven
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage
Commissie van Breda, nrs 249 tot en met 256. Notulen van den Domeinraad
van Bergen over de jaren 1492 tot en met 1571.
Nrs, 331 tot en met 341. Domeinrek. van het land van Bergen in het
algemeen over de jaren 1384 tot en met 1526 en nr. 598 Kwartier en Stad
van Bergen 1526-1533.

Rijksarchief der prov. Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch
Collectie Cuypers van Veldhoven, ns. 48, 49, 55 en 64. Mede dankzij deze
verzameling en de bij de literatuur te noemen bronnenpublicaties, kon dit
boek worden geschreven, aangezien deze nrs afschriften bevatten van
stukken betreffende de Bergsche Heeren, die voorkomen in Belgische
archieven, welke hij in een leven van naarstig speuren verzamelde. Nu door
de tijdsomstandigheden Belgische archieven niet konden worden
geraadpleegd, was de aanwezigheid van deze bundels een ware uitkomst.
We zijn echter overtuigd, dat met name over Jan III meer moet te vinden zijn
in de archieven van Rijssel.

Gemeente-archief te Bergen op Zoom
R. 390 tot en met R 395. Registers van Procuratien en Certificatiën 14661558. Verder noemen we hier alleen de serie Stadsrek. (S.R.) vanaf 1413 tot
en met 1566 en de registers, welke met een letter zijn aangeduid. Dit zijn:
La A en B Registers met privilegiën sedert 1357-1517 (B tot 1528).
C
Register met privilegiën sedert 1347-1597;
Ca
Register met privilegiën sedert 1357-1522;
E
Register met 14e eeuwsche stadskeuren en privilegiën 13131384;
F
Register met Ordonnantiën sedert 1442 tot 1527;
G
Register met Ordonnantiën sedert 1442 tot 1547;
H1
Register met Privilegiën en Contracten sedert 1398-1555;
H3
Register met Ordonnantien sedert 1507-1558;
M
Register met Ordonnantiën sedert 1558-'68 en resolutiën tot
1573;
Register met Turben en Verklaaringen en Resolutiën van den
Breeden Raad 1526-' 49.
Register van de keuren der Gilden en Ambachten sedert 1358.
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Handschriften
Ms. de Rouck = Compendium Privilegiorum, cum notis succintis editum,
authore Thoma de Rouck, huius Reipub. Consule primario. 1633.
"Mariavereering in Oud Bergen", studie van den schrijver, dd. 1940, welke
een onderdeel vormt van een boekwerk over Cultuuruitingen in
een middeleeuwsche stad.
"Rapport Alg. Burg. Gasthuis", van den schrijver, voltooid Dec. 1941.
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Bewijsplaatsen en verklaringen
Omdat over het onderwerp zoo weinig betrouwbare voorstudies
verschenen, is de verantwoording zoo nauwkeurig mogelijk geschied.
De gebruikte afkortingen zijn:
DR. - Domeinrekeningen der heerlijkheid Bergen op Zoom. deel
uitmakende van de Commissie van Breda, Alg. Rijksarchief te 'sHage.
SR. - Stadsrekeningen, aanwezig in het gemeentearchief te Bergen op
Zoom.
OB. - G. Juten, Oud-Bergen, studie in het Oudheidkundig Jaarboek 1924
ook afzonderlijk verschenen. De bladzijden zijn aangehaald
volgens de pagina's in het Oudheidkundig Jaarboek.
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Kaart van de inpolderingen in NW Brabant vóór 1575
De hier bij gevoegde kaart brengt de inpolderingen in beeld, welke tot
1575 in het gebied van de Heeren van Bergen plaatsgrepen. Men vindt
deze besproken op de pag. 13, 98 e.v., 216 e.v., 367 en 391. De kaart is
ontleend aan een die voorkomt in den atlas behoorende bij Andries
Vierlingh, “Tractaet van Dijckagie”, uitgeg. door Dr. J. de Hullu en Ir.
A.G. Verhoeven. Door ons werden echter enkele wijzigingen en
correcties aangebracht.
Ter verbetering van hetgeen we op de blz. 217 en 367 over de inpoldering
van Heer Jansland schreven, diene het volgende:
Nadat het gors en de aanwas van Standaardbuiten was bedijkt, wat een
aanwinst beteekende van 2000 gemeten en in 1548 het gors, geheeten den
Finaert of Vrouw Jacobsland, dat iets grooter was, lagen buiten den ouden
dijk van Gastel nog schorren met een oppervlakte van 4000 gemeten.
Jacqueline de Croy en haar zoon hadden reeds in 1546 door twee ervaren
lieden laten onderzoeken of het de moeite loonde deze gronden in te
polderen. Het advies van deze deskundigen, Willem Symonsz, burgemeester
van Zierikzee en Cornelis Jansz, dijkgraaf van Bieselinge luidde gunstig. Bij
waterpassing was hun gebleken, dat het staal van het gors van Gastel op het
laagste punt bij het water, hooger was dan het binnenland van
Standaardbuiten, dat enkele tientallen jaren eerder was bedijkt.
De Markiezin liet daarop een bestek maken van den aan te leggen dijk. Wanneer het werk klaar was zou zij den polder doen bevolken en in dit Nieuwe
Gastel of Heer Jansland een parochiekerk oprichten. Ten tijde van dit
onderzoek bleek echter het gors genaamd Finaert, hooger en vaster en dus
besloot de Markiezin dit eerst te laten indijken.
Sedert dien waren vier jaren verloopen en de schorren buiten Gastel waren
nog beter geworden. Karel V geeft Jacqueline de Croy daarom 26 Oct. 1550
verlof dit gors in Februari-Maart 1551 te laten bedijken. Aangezien de Heeren
van Bergen zelf het recht van aanwas bezaten en dus den keizer geen verlof
hoefden te vragen, is dit een ietwat ongewonen gang van zaken. De
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Markiezin en haar zoon vreesden echter moeilijkheden van de zijde der
aannemers. Deze lieden, meestal afkomstig uit allerlei heerlijkheden en
gewesten, beginnen met flinke voorschotten te vragen, waarop zij wat
onbeteekenend werk verrichten om daarna met de noorderzon te vertrekken.
Daartegen vraagt en krijgt ze nu met Karels octrooi een keizerlijke waarborg.
Verder bleken enkele onbekende personen uit verschillende andere
jurisdicties (wederrechtelijk?) bezit genomen te hebben van sommige dezer
gorzen. Zoodra de dijkagie begon was te verwachten, dat deze lieden zich
daartegen verzetten of onwilhgheid toonen zouden om iets daarin te
contribueeren, indien ten minste bleek, dat ze eenig recht op de gorzen
konden laten gelden. Ten einde dit te vermijden, laat Karel V afkondigen, dat
de rechthebbenden op de gorzen zich na de bekendmaking van het octrooi
bij den dijkgraaf hebben te melden, met hun bewijzen van eigendom en
opgave te doen van grootte en begrenzing.
De nieuwe dijk wordt te dicht bij de diepte en ook te klein en te laag gelegd.
Hij volgde ook te veel alle bochten van het gors, waardoor hij te lang werd in
verhouding tot de oppervlakte van den grond. Het gevolg was, dat deze
polder bij den Pontiaansvloed van 1552, toen verscheidene dijken het begaven. invloeide. Het herstel vergde vanzelf weer groote kosten. Deze polder
leed ook veellast van het heidewater, afkomende uit de richting Rukven e.o.
Daarom had men den polder beter in twee stukken kunnen bedijken. De
volgende inpoldering is die van den Ruygenhil. Evenals de meeste polders in
West-Brabant, vloeide ook deze met den Allerheiligenvloed van 1570 in
Nieuw Gastel werd daarmee weggevaagd.
(Zie voor dit alles Vierling. a.w., p. XXX, 54, 55, 78-82, 94, 95, 97, 111, 15.3,
195 en 196 en verder een copie van het octrooi van Heer Jansland, voorkomende in den bundel "Mark en Dintel". 180.3-'26, G.A. B.o.Zoom).
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