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W

e:llicht heeft deze en gene onder U zich afgevraagd;
waarom deze lezing niet eenvoudig is aangekondigd
als "De Nassau's in Breda". De tijd immers. waarin de
vaderlandse geschiedenis beheerst wordt door de na~
men van Bourgondië en Habsburg. de 15e eeuwen een groot stuk
van de 16e eeuw dus. was de tijd dat hier in Breda het geslacht
woonde. waaruit ons vorstenhuis voortkwam. De redenen. dat ik
een ietwat langere titel gekozen heb. zijn tweeledig. Allereel's;:
loopt de verhouding tussen het huis Oranje-Nassau en de baronie
van Breda in juridische zin. dus die tussen heer en heerlijkheid.
nog veel later door. tot in de tijd van de Bataafse republiek. ert
al is het persoonlijk contact dan als regel niet meer zo innig als
in het begin. formeel valt er geen scheiding wanneer de prinsen
van Oranje hun residentie van Breda naar Den Haag overbrengen. In de tweede plaats. en dat gaf de doorslag. was het niet mijn
bedoeling de Nassau's alleen te bezien in hun verhouding tot de
baronie. maar ook hun rol in de nationale geschiedenis naar voren
te brengen.
De politieke ontwikkeling in de aanvang van ons tijdvak
wordt gekenmerkt door het vooruitdringen yan de Bourgondische
macht in de Nederlandse gewesten. tussen Frankrijk en Duitsland in. De hertogen van Bourgondië zijn (\ok reeds graven van
Vlaanderen geworden en hebben invloed in Brabant. Holland en
andere provinciën. Zij zijn dan op weg zich in deze streken een
plaats van overwegende betekenis te verwerven.
In diezelfde tijd verschijnt het geslacht Nassau onder de leenmannen van Brabant. Het was een huwelijk dat dit Duitse ridder-
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geslacht in de Nederlanden bracht en het was de heerlijkheid
Breda. waar zij hun verblijfplaats zouden kiezen: het bekende hu~
welijk tussen Engelbert van Nassau en Johanna van Polanen.
vrouwe van Breda.
Wat was nu de heerlijkheid Breda. waar Nassau in 1404
zijn intrede deed? Gij kent allen het monument. in het Valkenberg
geplaatst toen het 500 jaar geleden was dat Engelbert en Johanna
als heer en vrouwe werden gehuldigd. of, om het anders te zeg~
gen. dat Breda aan de bezittingen van Nassau werd toegevoegd.
Want dit geslacht bezat nog zijn oude stamland tussen de Rijn en
de Main met het slot Dillenburg. waar nog steeds de hoofden van
het geslacht zetelden. Daarnaast had het nog tal van goederen.
ook in westelijker streken. in Luxemburg en het Gulikse. Thans
kwam Breda daarbij. en die nieuwe aanwinst maakt dat Engelbert
deze stad uitkoos voor zijn residentie. Het is geen uitgemaakte
zaak. wat daarvoor het hoofdmotief is geweest. ofwel dat de bezittingen hier van groter belang waren dan in Duitsland. ofwel dat
zich hier voor de graaf een gunstiger politieke carrière opende.
Wat dit laatste betreft. boden de Nederlandse bezittingen hem
wel enige vooruitzichten. Door zijn huweliJk n.l. werd hij niet
alleen opgenomen onder de edelen van Brabant en had hij als zo~
danig zitting in de Brabantse Statenvergadering. maar tevens
bracht Johanna hem de stad Geertruidenberg en de toenmaals nog
belangrijke heerlijkheden de Niervaart- de oude naam van de
Klundert - en de Lek aan. die gelegen waren in het graafschap
Holland. waar hij dus ook invloed kreeg.
Maar het is ook zeker dat stad en land van Breda op zichzelf
een aanzienlijk bezit vertegenwoordigden. Juist in de 14e eeuw,
slechts ongeveer 50 jaren tevoren. had de heerlijkheid dat aan~
zien gekregen en wel voornamelijk door het werk van Willem
van Duivenvoorde. een bastaard van een Hollands geslacht. die
beleend was geworden met Oosterhout en vandaar uit. met de
bekwaamheid van een vooruitziend financier. zich verheugend in
.de gunst van de graaf van Holland zowel als van de hertog van
Brabant. zijn steeds toenemend vermogen gebruikte om zijn ge2
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bied, hetzij door pandschap, hetzij door belening, te vergroten.
Wat hij, die men niet ten onrechte heeft aangewezen als de grond~
legger van de rijkdom van het huis Oranje~Nassau2), aldus had
geaccumuleerd. liet hij bij zijn dood na aan zijn neef Jan van Po~
lanen, voor wie hij ook Breda had gekocht.
Het is niet mijn bedoeling U een volledig overzicht te geven
van de groei die de heerlijkheid Breda daardoor, en bij andere ge~
legenheden ondergin'g, daar dat buiten mijn bestek valt. Om nog
even onze gedachten te bepalen, bij het Nassau~monument. waar
ik U daarnet van sprak: wij mogen ons niet laten misleiden door
de imponerende krans van gemeentewapens. die rondom dat mo~
nument is aangebracht. wapens van gemeenten die tezamen de
oude baronie van Breda zouden vormen. Men komt daardoor zo
licht in de verleiding te denken dat de baronie altijd zo geweest is
als men ze nu kent. dat de heerlijkheid vroeger in haar geheel als
één, wel omschreven gebied in leen is uitgegeven en sindsdien
onveranderd van de een op de ander overgegaan. Maar toen Engel~
bert van Nassau hier als heer gehuldigd werd. had de baronie al een
wordingsgeschiedenis van eeuwen achter zich en dat proces zou pas
na lange tijd worden afgesloten.
Van de ingewikkelde voorgeschiedenis kan ik alleen enkele
hoofdpunten aanhalen. Het oude graafschap Strijen. dat zich uit~
strekte in het Westen van het tegenwoordige Noordbrabant. loste
zich in de 11 e eeuw op. waarbij het zuidelijk deel één rechtsgebied
vormde. In 1287 werd dit gesplitst in een gebied, waaruit zich de
latere baronie ontwikkelde. en in het latere markiezaat van Bergen~
op~Zoom. De kern van de baronie, Breda met omgeving. was een
nederzetting van vissers en boeren bij de samenvloeiing van de
rivieren de Mark en de Aa. een plaats die in geen opzicht uitstak
boven de andere heerlijkheden waarmee he~ in één hand was ver~
enigd. Breda was in het bezit van de heren van Schoten. van L1ede~
kerke. van Gaveren; plaatsnamen die ons verwijzen naar het tegen~
woordige België. waar zij zich bij voorkeur ophielden.
Breda was aanvankelijk allodiaal goed d.w.z. het was direct
eigendom van zijn heer. die het niet als leen van een machtiger
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edelman bezat. Toen echter het graafschap Holland in de loop van
de 12e eeuw enige vaste vorm had gekregen en de graven zich ook
vaste voet hadden verworven op de zuidelijke oever van de Maas.
leek het de hertog van Brabant toch beter het allodium in het noord~
westen van zijn gebied wat nauwer aan zich te binden. Misschien
dat Godfried van Schoten. de heer van Breda. dat ook als zijn
eigen belang zag. In ieder geval verstonden hertog Hendrik en hij
zich over een schikking, waarbij Godfried zijn gebied opdroeg aan
de hertog en het als leen terugontving, vermeerderd met grote stuk~
ken van de tegenwoordige gemeenten Baerle, Princenhage en Zun~
dert. benevens een deel van het dorp Sprundel. De hofsteden met de
bebouwde gronden hield de hertog aan zich; de rest, dus de onge~
cultiveerde veengronden, schonk hij aan de heer van Breda. Die
uitgifte gaf aanleiding tot een merkwaardige rechtsto.::stand, waar~
van wij nog de overblijfselen kunnen constateren in Baerle. Toen
nl. de heerlijkheid Breda in handen van de graven van Nassau was
gekomen, werd het gebruik, de aldus verdeelde gebieden te onder~
scheiden in Baerle onder Nassau of Baerle~Nassau. terwijl het deel,
dat de hertog aan zich had gehouden, hetzij om het rechtstreeks te
besturen, hetzij om anderen ermee te belenen, Baerle~Hertog werd
genoemd. Dezelfde toestand bestond in Princenhage, of de Hage,
zoals het genoemd werd voor de tijd van de prinsen van Oranje.
dat verdeeld was in Hage~Nassau en Hage~Hertog. en evenzo in
Zundert en Sprundel Maar in deze dorpen zijn de hertogelijke
gedeelten later ook aan Nassau gekomen, terwijl dat in Baerle niet
het geval was. Vandaar dat, toen bij de vrede van Munster dé
baronie aan de Verenigde Provinciën werd toegewezen. Baerle~
Hertog daar buiten viel en deel uit bleef maken van de Zuidelijke
Nederlanden.
. Niet alleen de hertog bezat goederen in de tegenwoordigê
baronie. De abdij van Thorn -- in Limburg -- had er uitgestrekte
landen, die de heerlijkheid Breda.. van 3 kanten omsloten en die zich
uitstrekten over de gemeenten Gilze~Rijen, Nieuw~Ginneken. Ettert
en Beek. Evenzo had de abdij van Tongerloo goederen onder Alfen.
Chaam en Rijsbergen. Dit alles kwam na verloop van tijd aan de
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heren van Breda, volgens een proces, dat ~ich als regel in vel§thil~
lende étappes afspeelde. De abdijen, als geestelijke instellingen,
hadden voor de uitoefening van de hoge of criminele rechtsmacht
de hertog van Brabant als aclvocatus naast zich. In het bezit van die
jurisdictie lag de mogelijkheid voor rechtsuitbreiding, waardoor niet
alleen de rechtspraak, maar later ook de grondheerlijkheid, dus de
eigendom van de bodem, in wereldlijke handen kwam; in casu was
dat uiteindelijk in· handen van de heren van Breda. Diens gebiçd
werd daardoor aanmerkelijk uitgehreid, terwijl de abdijen alleen
het recht behielden van de heffing van tienden als kerkelijke
belasting.
Als resultaat van al die factoren kon Jan van Polanen in 1350
een gebied aanvaarden dat, behalve de stad Breda met Teteringen
en Terheijden omvatte ongeveer het gebied der gemeenten Ooster~
ho~t, Gilze~Rijen, Alphen, Chaam, Baerle~Nassau, Nieuw~Ginne~
ken, Rijsbergen, benevens grote stukken van Beek en Zundert en
het dorp Sprundel in de gemeente Rukfen. Als achterleen was daar~
aan verbonden de heerlijkheid Dongen, toen in het bezit van het
geslacht Van Daelhem. De stad was toen het.centrum van een zeer
belangrijk gebied, reden waarom de nieuwe heer, stammend uit een
Hollands geslacht, besloot Breda tot zijn woonplaats te maken. Uit
die tijd dateert dan ook de bouw van een grote en zw;:ue. burcht,
ten noorden van de stad, die zelf met een sterke stenen mUllr werd
omringd, waaraan langer dan 50 jaar is gewerkt.
Wij moeten ons bij het horen van de naam Breda geen voor~
stelling maken van de stad, zoals wij die tegenwoordig kennen, zelfs
niet van het gedeelte binnen de singels. De stad van Jan -van
Polanen was aanmerkelijk kleiner. De stadsmuur was nagenoeg
cirkelrond en liep met een straal van ongeveer 300 meter met de
Grote Markt als middelpunt, langs de Haven, de Markendaalseweg.
Karnemelkstraat, Houtmarkt, Oude Vest. Kloosterpleinen Beyaard
en verder door het Valkenberg en ten Zuiden van het kasteel weel,'
naar de Haven. Vlak onder de muur stroomde. aan de westzijde de
rivier de Mark, waarvan dg Haven nu nog het laatste, niet gedempte
stuk is. Vanuit de Mark werd in het zuiden een gracht gegraven,
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die oostwaarts om de stadsmuur heenliep en zich ten noorden van
de stad weer met de rivier verenigde.
De hoofdpoorten stonden op de wegen naar Antwerpen. Gin~
neken en Den Bosch. Daarbuiten ontstond al vroeg een soort lint~
bebouwing. zoals men nu nog bij de grote wegen aan de ingangen
van steden én dorpen kan waarnemen.
. Wij ontkomen niet aan de indruk. dat de stad in de 1ie eeuw
een sterke bevolkingstoename heeft vertoond. die voor een groot
deel is toe te schrijven aan de verschillende privileges voor de
lakenhal en de bierbrouwerij. die aan de stad verleend waren en er
een centrum van nijverheid van maakten. De uitgroei van de stad
buiten de poorten versterkt ons in die mening en een andere aan~
wijzing vinden wij in het feit dat omstreeks het begin van de 15e
eeuw men begon een nieuwe kerk te zetten op de plaats van de oude.
Wat zou de reden zijn van de verbouwing van de oude kerk. die
naar schatting pas 150 jaar oud was en dus nog geen tekenen van
bouwvalligheid kon vertonen. anders dan dat zij te klein was ge~
worden voor het aantal parochianen? Breda vormde immers één
parochie en had dus maar één kerk.
Het begin van de nieuwe kerk. de tegenwoordige Grote kerk.
valt kort voor 1410. Zo er niet mee begonnen was onder Johanna
van Polanen, moet het een van de eerste gebeurtenissen zijn die
onder de nieuwe heer, Engelbert van Nassau plaats vond. Het was
onder dezelfde Engelbert dat de stadsmuur. door Jan van Polanen
begonnen. voltooid werd.
Wij kunnen dus zeggen dat met Nassau de stad Breda een
nieuwe periode ingegaan was, waarin haar stedelijk karakter zijn
uitwendige gestalte kreeg in haar ommuring. In economische zin
versterkte Engelbert haar karakter door aan de stad het privilege
te geven van opslag van alle goederen, die in de baronie verhandeld
zouden worden. De omliggende dorpen werden daardoor in nog
sterker mate van de stad afhankelijk. Dat Engelbert zich ook aan de
verbetering van de grond van het platteland gelegen liet liggen,
bewijst de verkoop van grote terreinen onder Rijsbergen en Etten.
waardoor die voor ontginning vrij kwamen.
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Van zijn verdere daden als heer van Breda is niet veel bekend:
wel moeten wij een ogenblik onze aandacht bepalen bij zijn politiek~
bedrijvigheid als vazal van de hertog van Brabant. Tweemaál heeft
hij zich, met dê andere edelen en Staten van Brabant aan de Duitse
keizer in de weg gesteld. toen die zijn invloed in de Nederlanden
wilde vergroten. De eerste maal dreigde Sigismund zijn aanspraken
op Brabant tot gelding te brengen na de dood van Hertog Anton in
1415. De Brabantse Staten. onder wie Engeibert. sloten zich aaneen
om de rechten van diens zoon Jan te verdedigen. Sigismund haalde
bakzeil, maar tag kO;l'te tijd later zijn kans schoon in Holland. dat
na de dood van graaf Willem VI aan zijn dochter Jacoba van
Beieren was toegevallen. Brabantse en Hollandse belangen gingen
hier samen in de afweer van de Duitse keizer. en vonden hun uit~
drukking in het huwelijk van Jacoba van Beieren met Jan van
Brabant. een huwelijk waar Engelbert het meeste toe had bijge~
dragen.
Het is bekend dat Jan zich geen beschermer heeft betoond van
de Hollandse gravin, waardoor aanvankelijk de Duitse pretendent
enige kansen scheen te hebben. tot de machtige hertog van Bour~
gondië. Philips de Goede, Hólland en de daarmee annexe provin~
ciën Zeeland en Henegouwen in de wacht sleepte. Een kortstondig
geschil tussen Engelbert en hertog Jan. dat uit de weifelachtige
houding van de laatste voortvloeide. met als achtergrond een wrij~
ving tussen de Staten van Brabant en een hofpartij, werd spoedig
bijgelegd met een volledig eerherstel van graaf Engelbert waarna
die zich weer volledig achter zijn leenheer stelde.
Engelbert was een edelman van een feodale trouw, een steun~
pilaar van het legitieme hertogelijke gezag, en kon daardoor als
politieke erfenis aan zijn geslacht een morele invloed geven bij de
latere landsheren van Brabant, die het nooit meer verloren heeft.
Dat de hertog zijn raad niet alleen in politieke zaken volgde
moge nog geïllustreerd worden aan de stichting van de universiteit
te Leuven: een daad van de grootste betekenis voor de culturele ont~
wikkeling in de Nederlanden. Voor hoger onderwijs moest men
tevoren altijd terecht in Parijs of in Keulen, want de beweging tot
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de oprichting van hogescholen, die zich vanuit Italië verbreid had,
was nog niet in de .lage landen doorgedrongen. Dat het eenBra~
bantse stad was, waar in onze gewesten de eerste universiteit g~
sticht werd in 1427, is een teken van de hoge ontwikkeling, die hier
was bereikt, en dat het Engelbert van Nassau was, die onder de
raadgevers van de hertog in de stichtingsoorkonde het eerst wordt
genoemd, bewijst het gezag van zijn adviezen.
Zo tekent zich de eerste Bredase Nassauer af als een indruk~
wekkende figuur, een man met begrip voor de b.elangen van zijn
onderzaten en groot in zijn verhouding tot zijn leenheer, de hertog;
Toen hij in 1442 stiert-was het hertogdom Brabant al 12 jaar in
handen van Philips de Goede. De achting, die de Bourgondiër voor
de vader had gekoesterd, droeg hij over op diens zoon Jan van
Nassau. Het hertogdom was nu opgenomen in het grote verband.
waarvan Bourgondië de ziel en de stuwkracht was, en de mede"
werkers van de hertog kwamen in een dienovereenkomstige positie.
De traditie, door Engelbert gegrondvest, werd door Jan voortgezet.
Dit bleek al dadelijk bij het begin van zijn bestuursperiode, toen
Philips zich in Holland, bevond in verband met de weer opgelaaide
onenigheid tussen de Hoeken en de Kabeljauwen. Jan van Nassau
gaf hem de raad beide partijen een even sterke vertegenwoordiging
in de stadsbesturen te geven, waar zij elkaar in evenwicht konden
houden. Het bleek een even eenvoudig als doeltreffend middel om
de rust te ver2;ekeren.
Maar voor alles richtte zijn gave voor practische regelingen
zich op de baronie van Breda. Die kreeg door hem een afronding en
een overzichtelijkheid, die de rechtsverhoudingen aanmerkelijk ver~
eenvoudigde; Wij zagen reeds, dat de hertogelijke enclaves, zoals.
wij thans nog in Baerle kennen, ook bestonden in enkele andere
dorpen.
In de Hage waren er zo drie "eilandjes", met afzonderlijke
heren; het waren Den Hout, Gageldonck en Burgst. Op twee daar~
van kon Jan van Nassau de hand leggen; in 1457 kocht hij Den Hout
en twee jaar later Gageldonck. Burgst hield lange tijd stand; pas aan
het eind van de 16e eeuw, toen de hertog van Brabant ,.- d.w.z. de
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koning van Spanje -" zijn gezag hier had verloren, werd het onder
de heerlijkheden van Oranje gerekend. De hertogelijke gebieden
in Zundert' wist Jan van Nassau eveneens aan zijn geslacht te
brengen. In 1470 slaagde hij erin de heer Van Schoonhoven. die
toen in het bezit daarvan was, te bewegen door ruil met een verder
af gelegen gebied, dat voor Jan weinig waarde had, afstand te doen
van zijn goederen in Zundert. Vóór deze aanwinsten had hij ook
Ettert aan de baronie toegevoegd. Hendrik Steenwech, de toen~
malige heer van Etten, verkocht in 1450 al zijn rechten aan graaf
Jan. Terwijl aldus de baronie gestadig in omvang toenam, bleek
Jan ook voor de stad Breda een zorgzaam heer. Bij zijn blijde inkom~
ste in 1446 had hij aan de poorters van Breda het voorrecht gègeven
van vrijdom van de gruit voor de bieren, die zij voor eigen con~
sumptie brouwden. De gruit was een belasting op het bier, die overal
tot de heerlijke rechten behoorde, en afstand van dat recht beteken~
de voor de poorters een verlaging van de prijs van een van de
belangrijkste verbruiksartikelen.
Wat hij drie jaar later deed, had wellicht voor de stad nog
meer betekenis. In 1449 wist hij gedaan te krijgen dat het saèrament
van de Nieuwervaart naar Breda werd overgebracht. Dit sacrament.
dat omstreeks 1300 te Niervaart of de Klundert was gevonden, stond
in een grote roep door een lange reeks mirakelen, die het op zijn
naam had staan. Het was geborgen in de kerk van Niervaart en het
doel van talrijke bedevaarten. Nu was door de St. Elisabethsvloed
van 1421, die ook grote stukken van de Niervaart had weggeslagen,
die kerk bedreigd geworden en leek zij geen veilige bewaarplaats
meer. Jan van Nassau kreeg nu toestemming van de bisschop van
Luik, onder wiens diocees Breda destijds behoorde, om het sacra~
ment over te brengen naar de O.L.V. kerk in Breda, die toen zijn
voltooiing naderde, op de toren na. Het is zeer waarschijnlijk dat
zijn vrouw, Maria van Loon en Heinsberg, bij die toestemming een
grote rol heeft gespeeld. Zij was nl. de zuster van de bisschop. Door
de overbrenging, die op plechtige wijze plaats had en een van de
meest bekende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Oud~Breda
is geworden, werd de stad nu het centrum van de bedevaarttochten.
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Uit de offergaven van de bedevaartgangers schijnt de Grote
kerk geen onaanzienlijke inkomsten getrokken te hebben: de gelden
die binnenvloeiden werden volgens een oude overlevering gebruikt
voor de herbouw van de toren, die in 1457 in elkaar stortte. Dat het
sacrament jaarlijks op de Zondag voor St. Jan in de zomer in
processie de stad werd rondgedragen; dat in 1463 in de Grote kerk
een broederschap van het H. Sacrament werd opgericht; dat de
geschiedenis van het sacrament de stof heeft opgeleverd voor een
kroniek en voor het bekende rederijkersspel en ook voor de paneel~
schildering in het bisschoppelijk museum, zijn allen tekenen van de
belangrijke plaats, die het sacrament eenmaal in Breda heeft inge~
nomen.
Waarschijnlijk heeft het groot aántal pelgrims een goede tijd
gebracht aan de Bredase handelaars en neringdoenden, aan de
gilden dus, waarvan er twee, de fruithandelaars en de schoen~
makers, kort na de intocht van het sacrament een nieuwe gildekeur
ontvingen. Men heeft ook wel gedacht dat Breda zeer sterk in
bevolking zou zijn toegenomen en dat nu pas, door de bebouwing
buiten de hoofdpoorten de drie buitenwijken zouden zijn ontstaan,
waar ik U daarnet van sprak 3). Maar er zijn omstandigheden die
daartegen pleiten. Het mag op goede gronden -- waarop ik niet
hoef terug te komen -- worden aangenomen dat al in de 14e eeuw
het bevolkingscijfer sterk is gestegen. Dat in ieder geval de Haag~
dijk toen al bewoond was, blijkt daaruit, dat er in de 14e eeuw al
twee kapellen bestonden: de kapel van Markendaal aan de kant van
de Haven en de St. Antoniuskapel aan het andere einde.
Nog dwingender is het statistisch bewijs dat geleverd wordt
door de tellingen der haardsteden, die op gezette tijden werden
gehouden ten behoeve van de aanslag in de belastingen. Daaruit
zien we dat de bevolking van Breda met Teteringen en Terheyden,
die in 1437 bedroeg ongeveer 4870 zielen, in 1480 was teruggelopen
tot circa 4380. Die terugval van 10% in ongeveer 40 jaar is een zeer
frappant verschijnsel, frappant niet alleen in de stadsgeschiedenis,
maar in die van heel het gewest. Dezelfde achteruitgang vinden we
nl. ook in de baronie en in de rest van Noordbrabant. Ik geloof niet
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dat er al een verklaring van is gevonden, want we komen er niet
met de schuld te zoeken bij oorlogen en pestepidemieën 4). Daar~
VOOr is de achteruitgang te geleidelijk, te algemeen verspreid en te
langdurig. Zonder het probleem te willen oplossen vergenoegen wij
ons alleen met te constateren dat Breda op de regel geen uitzonde~
ring maakt en dat de overbrenging van het sacrament op de loop
der bevolking generlei invloed heeft gehad.
Keren wij thans terug tot onze graaf Jan. Behalve de heerlijk~
heid Breda en zijn andere bezittingen in de Nederlanden had hij
ook de Duitse landen moeten besturen. Bij zijn zakelijk verstand,
dat we al in zijn andere bestuursdaden konden waarnemen, had hij
al direct het inzicht gekregen dat het beter was de uitoefening van
het heerlijk gezag in die twee complexen te scheiden, omdat hij toch
niet in de gelegenheid was om overal tegelijk te zijn. In 1447, het jaar
van zijn huldiging in Breda, had hij daarom een overeenkomst ge~
troffen met zijn broer Hendrik. Deze zou het bestuur krijgen over
de Nassause gebieden in Duitsland. Aan Jan lag de baronie nader
aan het hart en, zoals wij zagen. zijn deze streken daar wel bij
gevaren. Toch miste de overeenkomst grotendeels zijn doel, omdat
Hendrik kort daarop spoorloos verdween. Maar de gedachte die er
aan ten grondslag had gelegen. werkte Jan aan het eind van zijn
leven nogmaals uit ten behoeve van zijn zoons Engelbert en Jan.
Na zijn dood bekrachtigden de broeders in 1476 de beschikking van
hun vader, waarbij zij tevens bepaalden dat wanneer de ene van
hen zonder mannelijke erfgenamen kwam te sterven, de zoons van
de ander hem zouden opvolgen. Zo kwam er in deze tak van het
gravengeslacht een Nederlandse en een Duitse linie. die voort~
durend in de beste verstandhouding bleven en elkaar wederzijds
steunden, wanneer het nodig was. Voor de latere geschiedenis,
zowel van Breda als de Nederlanden, zou het van het grootste
belang blijken, dat hier een beginsel van erfopvolging was vastgelegd. dat later verscheidene malen kon worden toegepast en ook
inderdaad in toepassing gebracht is.
Jan van Nassau dankt zijn betekenis in hoofdzaak aan wat hij
voor de baronie heeft gedaan en dat was niet weinig. Het hele
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gebied was juridisch een meer gesloten eenheid geworden. Verder
streefde hij ernaar de welvaart van zijn onderzaten te bevorderen.
ondanks de slechte tijden waarvan het bevolkingscijfer de uitdruk~
king is. Om zijn gebleken bekwaamheden in het bestuur heeft
Philips de Goede hem in hoge ere gehouden. Nog in 1465 deed hij
een beroep op graaf Jan in de oorlog met Luik. dat zich niet voor de
Bourgondische macht wilde buigen. De taak van de onderwerping
van dat gewest werd door Jan volledig vervuld.
Het is wel opvallend dat hij zich niet meer met de politiek der
Bourgondiërs en hun militaire ondernemingen inlaat. wanneer
Philips de Goede. een man die voor het bereiken van zijn doel~
einden een lange termijn durfde en kon stellen. wordt opgevolgd
door zijn zoon Karel de Stoute. die in dat opzicht het tegendeel van
zijn vader was. Engelbert. de zoon van Jan van Nassau. komt dan.
nog tijdens het leven van zijn vader. meer op de voorgrond. terwijl
Jan zelf zich helemaal met het bestuur der familiegoederen schijnt
te hebben beziggehouden en in die tijd. zoals we zagen, ook nog
de erfopvolging regelde.
Jan heeft op het terrein van het godsdienstige een sterke in~
vloed ondergaan van zijn echtgenote. Maria van Loon en Heins~
berg. Bij de geschiedenis van het sacrament van de Niervaart is de
naam van die vrouw al even genoemd.
Zij was. evenals haar dochter Odilia. van een zeer godsdiens~
tige aanleg. wat zich in het bijzonder uitte in haar belangstelling
voor het werk van de nonnenkloosters. Het is waar dat. wat er
gedurende het leven van Jan op godsdienstig gebied in de stad
gebeurde. officieel op zijn naam staat, maar. evenals bij de over~
brenging van het sacrament. voelen wij op de achtergrond haar
stimulerende invloed bij een hervorming. die in het klooster van
St. Catharinadal werd ingevoerd. Dat klooster stond in die tijd bij
Breda. op de plaats van de tegenwoordige Kloosterkazerne. die haar
naam daaraan ontleent. De tucht in dit klooster was toen verslapt
en om die te verbeteren werden nieuwe regels vastgesteld. Toen
dat gebeurd was ging Odilia. die zich in een klooster bij Mechelen
bevond. over naar St. CatharinadaI.
12
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Maar pas na de dood van graaf Jan ontplooide zich de grootste
activiteit van zijn vrouw. In 1476 stichtte zij het klooster Vredenberg, dat oorspronkelijk bij Bavel zou komen, maar al gauw werd
verplaatst na,ar de Boeirneer. De eerste, die in dat klooster trad en
er priorin werd. was Odilia. Ongeveer terzelfder tijd schonk Maria
een rente aan groep z.g. Grauwe zusters, die een huis bewoonden
,aan de Catharinastraat. De Grauwe zusters waren geen kloost'erorde in eigenlijke zin, maar leefden, evenals de Begijnen, onder
bepaalde geloften. Maria stierf in 1500. Omstreeks dat jaar zien
we in de Molenstraat, recht tegenover St. Catharinadal, een nieuw
klooster verrijzen. d~t van de Zwarte zusters, een orde, die zich in
het bijzonder belastte met de verpleging van zieken. We mogen
aannemen dat Maria de totstandkoming van dat klooster heeft
bevorderd. evenals zij in 1498 misschien invloed op haar zoon
Engelbert heeft uitgeoefend om aan St. Catharinadal vergunning
te geven voor grote verbouwingen. Bij die gelegenheid werd de kerk
gebouwd. die nu nog deel uitmaakt van de Kloosterkazerne.
Maria van Loon en Heinsberg had haar man 25 jaar overleefd
en maakte het grootste deel mee van het bewind van haar zoon
Engelbert 11. Engelbert bestuurde alleen de bezittingen van Nassau
in de Nederlanden. daar zijn broer Jan in de Duitse gebieden als
heer optrad. Toch kunnen we bij hem niet de zorg voor de baronie
opmerken. die zijn vader zo had bezield. Vooral in de eerste tijd
werd hij n.l. geheel in beslag genomen door zijn diensten aan hertog
Karel Cle:Stoute. Terwijl graaf Jan zich met de dood van Philips
de Goede van de Bourgondische politiek had gedistancieerd, maakte Engelbert al dadelijk een schitterende carrière. In 1473, nog twee
jaar voor de dood van zijn vader, eerde Karel hem met de opname
in de orde van het Gulden Vlies, het hoogste eerbewijs aan het
Bourgondische hof. Zijn enthousiasme voor de landsheer moest
Engelbert echter bekopen met een gevangenneming in de beruchte
nederlaag bij Nancy. die aan Karel zelf het leven kostte. Later
werd hij in een oorlog tegen Frankrijk nogmaals gevangen genomen
en moest, evenals de èerste keer. tegen een hoge losprijs worden
vrijgekocht. Het is te begrijpen dat Breda op die avonturen niet erg
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gesteld was. want het behoorde tot haar verplichtingen tegenover
de heer in geval van gevangenschap het losgeld bijeen te brengen.
Maar Engelbert ging geheel op in de inspannende taak. die juist in
dat tijdsgewricht voor de medewerkers van de dynastie van Bour~
gondië was weggelegd.
Philips de Goede had met overleg de eerste stappen gedaan
om te komen tot een centralisatie in het bestuur der verschillende
gewesten. die hij in zijn hand had gekregen. Karel de Stoute had
het werk in versneld tempo voortgezet. Dat wekte de achterdocht
van de gewestelijke Staten. die voor alles bedacht waren op de
handhaving van hun privileges. Na zijn dood ontlaadde zich de
spanning. Karel liet slechts een dochter na. Maria van Bourgondië,
die het volle gewicht van het opgekropte verzet kreeg te dragen.
De Bourgondische macht wankelde onder de inwendige onrust.
Maria moest aan de vèrgaande eisen van de Staten tegemoetkomen.
waarmee de hele centraliserende bovenbouw van het Bourgondische
Rijk werd afgebroken; het ..Groot Privilege" dat de Staten haar
afdwongen was een overwinning van het particularisme van de
Nederlandse gewesten. Dit optreden van de Staten was een
vreemdsoortige poging om zowel het eigen als het gemeenschappe~
lijk belang te dienen: het gemeenschappelijk belang. daar men zich
één voelde in het gevaar dat van te sterke centralisatie scheen uit te
gaan; het eigen belang. daar men dat gevaar niet beter meende te
kunnen keren dan wanneer elk gewest zich in het onbeperkte genot
van zijn privileges kon verheugen, zonder zich af te vragen of
coördinatie van gemeenschappelijke belangen onder een hoger ge~
zag toch niet ook voordelen kon brengen.
Het gevolg van de verzwakking van de centrale macht was, dat
zowel Frankrijk als Duitsland hun kans schoon meenden te zien om
de hand te leggen op de Nederlanden. Beiden hadden een huwelijkscandidaat voor Maria. Een Fransgezinde partij onder leiding
van Chièvres steunde de politiek van Lodewijk XI, maar de tegen~
partij onder Engelbert van Nassau zette het huwelijk door van
Maria met Maximiliaan van Oostenrijk.
In het licht van de latere gebeurtenissen heeft men dit Engel~
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bert wel eens als een fout willen aanrekenen 5). Door dit huwelijk
werden immers de Nederlanden verbonden met een vreemde dynastie; met name werden de banden met het Duitse Rijk versterkt. Dit
zou. zegt men. dwars ingegaan zijn tegen de nationale stroming.
belichaamd in de persoon van Chièvres.
Ik betwijfel of deze voorstelling wel juist is. Niet dat Engelbert
een bij uitstek nationale politiek voorstond. maar zulk een politiek
bestond nog niet. Willem van Croy. de heer van Chièvres. voerde
een Fransgezinde politiek. die niet méér nationaal getint was dan die
van EngeIbert. En de Staten zelf. die bij uitstek het nationale
clement zouden moeten vertegenwoordigen. waren veeleer provincialistisch dan algemeen nationaal georiënteerd. Het blijkt ten
duidelijkste uit het Groot Privileger dat een stap terug was naar
vroegere toestanden. waarin de provinciën los van elkaar stonden,
geen poging tot het scheppen van een eenheid. Zo bezien stonden
juist de Staten het nationaliteitsbeginsel in de weg.
_ ..-,.--..,..
De vraag waar het om ging. was niet die van een nationale of
een anti-nationale politiek. maar van een krachtig dynastiek gezag
of gewestelijk particularisme. Engelbert koos het eerste. Dat lag
geheel in de lijn van zijn aanhankelijkheid aan Bourgondië en in de
lijn van de Nassause politiek.
Toch brachten de verhoudingen mee, dat ook Engelbert zich
niet aan de gewestelijke belangenstrijd kon onttrekken. Na de
vroegtijdige dood van hertogin Maria in 1482 kwam Vlaanderen.
gesteund door Frankrijk. in volle opstand. Brabant daarentegen
steunde het landsheerlijk gezag: Antwerpen. de geleidelijk tot bloei
komende havenstad, met het geld van zijn kooplieden; de Brabantse
adel met Engelbert aan het hoofd door zijn militaire ervaring. Een
van de haarden van de opstand in Vlaanderen was de oude havenstad Brugge. Deze stad. door Engelbert hardhandig onderworpen.
werd zwaar gestraft; haar reeds tanende bloei werd door de inname
voorgoed geknakt en haar leidende functie in het handelsverkeer
ging op Antwerpen over,. Het was stellig niet alleen trouw aan de
dynastie. die het motief was van Engelberts handelingen. Ook de
belangentegenstelling tussen Brabant en Vlaanderen. speciaal tus-
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sen Antwerpen en Brugge, sprak een woordje mee. Zowel Antwerpen als Engelbert voeren wel bij de ondèrgang van de Vlaamse
handelsstad. Engelbert kon van de opbrengst van de boete, aan
Brugge opgelegd, een prachtig paleis in Brussel laten bouwen. Wat
Antwerpen betrof, wanneer wij als maatstaf aanleggen, wie er voordeel bij trok, moeten wij wel aannemen dat de stad het van harte
toejuichte dat aan de concurrentie van Brugge een eind was gekomen. Een eeuw later zien we een parallel: in 1585 was het aan
Holland en Zeeland niet onwelkom dat Antwerpen door Parma
werd bezet: de opstandige gewesten konden toen de Schelde sluiten,
waardoor het handelsverkeer zich verplaatste naar Middelburg en,
vooraL naar Amsterdam, dat toen gereed was om de rol van Ant"verpen over te nemen.
De expeditie in Vlaanderen was Engelberts voornaamste daad
als legerbevelhebber. Als diplomaat en raadgever van de hertogen
heeft hij nog belangrijke dingen verricht.
Toen Philips de Schone, de zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, meerderjarig was verklaard, was hij
het, die het huwelijk bewerkte tussen de nieuwe hertog ende
Spaanse prinses Johanna. Door dat huwelijk werden later de Nederlandse belangen aan die van Spanje vastgekoppeld en op de duur
zelfs ondergeschikt gemaakt. Alweer wordt in dit verband aan de
graaf van Nassau een drijven in anti-nationale richting verweten 6).
Maar men vergeet dat het niet noodzakelijk was, dat uit dit huwelijk
de later opgekomen tegenstelling tussen de Nederlanden en het
landsheerlijk gezag zou voortvloeien. Want Johanna had nog een
broer en een oudere zuster, die in de eerste plaats voor de opvolging
in Spanje in aanmerking kwamen. Maar het was een speling van
het noodlot, dat die opvolging in de lijn van Johanna bracht. Haar
broer en zuster stierven kort na elkaar, toen het huwelijk al gesloten
was, en ook Johanna's neef. de zoon van haar zuster, stierf jong in
1500. Daardoor p'as zou het bestuur van de Nederlanden en van
Spanje in één hand komen, n.l. bij de zoon van Philips de Schone
en Johanna van Arragon en Castilië, die in datzelfde jaar geboren
werd, de latere koning Karel V. Ik herhaal: door de latere gebeurte-
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nissen moge dit ~uwelijk en het vorige, van Maria van Bourgóndië.
de oorsprong zijn geworden van de tegenstelling tussen làndsheer
en natie, maar menselijke berekening kon dat niet voorzien, en voor
een eensgezinde nationale beweging waren de Nederlandse gewes~
ten toen zeker nog niet rijp.
Op het laatst van zijn leven versterkte Engelbert zijn positie
als Brabants edelman door nieuwe heerlijkheden in die provincie
aan zijn bezit toe te voegen. Op dezelfde wijze, waarop zijn vader
Etten aan de baronie had toegevoegd, door middel van een ruil.
kreeg Engelbert Diest en enkele andere heerlijkheden in het tegenwoordige Belgische deel van Brabant. waarvoor hij enkele bezittin~
gen in het Gulikse afstond. In 1501 kocht hij de heerlijkheid Roosen~
daal. Het was te voorzien dat hij kinderloos zou sterven en daarom
had hij de oudste zoon van zijn broer Jan, krachtens hun overeen~
komst, uit Dillenburg naar Breda laten komen om hem in het bestuur
van zijn toekomstige landen in te wijden. Toen Engelbert in 1504
stierf, was de continuïteit in het bestuur van de Nassause bezittingen
in de Nederlanden gewaarborgd, wat na het dienen van de hertog
zijn voornaamste zorg was geweest.
In dit laatste ligt zijn voornaamste betekenis. De enorme toe~
name van de macht van het huis van Bourgondië. thans Habsburg.
was voor een groot gedeelte zijn werk. Een nieuwe periode in de
vaderlandse geschiedenis is daarmee ingeluid. en ook een nie.uw
tijdperk in de geschiedenis van Nassau. Nog tijdens zijn leven, in
1497. was de Grote kerk te Breda zover voltooid. dat ze door de
bisschop van Luik kon worden gewijd. Die afsluiting is symbolisch
voor Engelbert zelf. Hij was de laatste Nassauer van het middel~
eeuwse type: een feodale leenman met een onwankelbare trouw aan
zijn heer en van een ongecompliceerde levensbeschouwing. nog niet
aangeraakt door de diversiteit van de geestesstromingen. die onder
zijn neef en opvolger Hendrik 111 het leven in Breda zouden beïn~
vloeden: het humanisme, de reformatorische stromingen en de
renaissan·ce.
Engelbert had in zijn politiek rechtlijnig de weg van de traditie
van Nassau bewandeld en daarmee het prestige van zijn geslacht
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aan het hof zeer versterkt. Dat prestige ging weer over op zijn neef.
Hendrik was een van de opvoeders van Karel V geweest in zijn
prille jeugd, toen Philips de Schone zich naar Spanje had begeven.
en daarna. Dat hij ook na de meerderjarigheidsverklaring van Karel
zijn invloed behield, spreekt eigenlijk vanzelf. Karel V. vol genegen~
heid voor de man, wiens geslacht altijd de steunpilaar van de lands~
heren was geweest, en vol vertrouwen in zijn vaderlijke vriend;
Karel die een man van de wereld was evenals Hendrik en in zijn
eerzucht zich bewust van de steun die Nassau hem nog kon geven,
benoemde hem tot zijn opperkamerheer, nadat Hendrik de Duitse
keurvorsten had weten te bewerken bij de verkiezing van een keizer
hun stem uit te brengen op Karel. Dat was niet alleen een kwestie
van diplomatie. het was ook en vooral een kwestie van geld. want
de stemmen van de keurvorsten waren koopbaar. Voor de finan~
ciering zorgden de bankiers van Habsburg, de rest was bij Hendrik
in vertrouwde handen.
Karels tegencandidaat, de Franse koning, maakte geen kans.
Hendrik betoonde zich bij die gelegenheid even anti~Frans als zijn
oom het geweest was onder Maria van Bourgondië. Het doet dan
ook vreemd aan dat tevoren juist hij door Karel V was uitverkoren
om voor de koning te dingen naar de hand van een Franse prinses.
maar minder vreemd is het. dat hij in die zending niet slaagde. Wel
bracht Hendrik uit Frankrijk een echtgenote voor hemzelf mee,
Claudia van Chalon, de zuster van de prins van Oranje. De grootste
bekoring van dit huwelijk schijnt voor de slimme graaf van Nassau
geweest te zijn, dat daardoor het vooruitzicht werd geopend dat
prinsdom aan zijn landen toe te voegen, daar zijn zwager. prins
Philibert van Oranje, geen kinderen had.
Voor de koning zelf was zijn eigen échec een grote politieke
teleurstelling. omdat Frankrijk zich onhandelbaar bleef betonen.
Voorzover het zelf niet in een open oorlogstoestand met Spanje
verkeerde, vond het een gewillig medewerker om Spanje de voet
dwars te zetten in het gewest Gelderland. dat nog steeds niet tot
de Habsburgse landen behoorde. De oorlog met Gelderland heeft
Karel veel zorgen gegeven en de strooptochten van de Gelderse
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bendeleider Maarten van Rossum waren een voortdurende schrik
voor de andere Nederlandse provinciën.
Claudia van Chalon stierf al vrij spoedig, nadat zij aan Hendrik
één zoon had geschonken, René genaamd. Toen Hendrik met Karel
V in Spanje vertoefde, bemiddelde de koning als hoog gunstbewijs
een nieuw huwelijk voor zijn Bredase vertrouwensman: een schat~
rijke Spaanse markiezin, Mencia de Mendoza, bestemde de koning
tot zijn bruid. Zo groot was de rijkdom en dus de macht van dit
geslacht, dat een huwelijk met Mencia even begeerlijk was voor alle
Spaanse groten, als vol gevaren voor het koninklijk gezag. Dat
Karel dus met voorbijgaan van de Spaanse candidaten besloot ten
gunste van Hendrik. mag evenzeer gezien worden als een blijk van
het vertrouwen dat deze genoot, als van zijn gunst. Na de schit~
terende huwelijksfeesten vervolgden Karel en Hendrik hun reis, die
pas eindigde na de kroning van Karel V door de paus te Bologna.
waarbij graaf Hendrik in de optocht onmiddellijk achter de keizer
en de paus reed, en de Rijksdag in Augsburg, waar de Lutheranen
hun bekende confessie aan de keizer aanboden.
Na zijn terugkeer in Breda blijft Hendrik 111 tot de invloed~
rijkste raadgevers van de keizer behoren, maar op politiek gebied
noch op militair terrein is zijn naam verder aan brilliante daden
verbonden geweest. Des te meer aandacht wijdt hij nu aan zijn eigen
bezittingen. Wat kan daarvan de reden zijn geweest?
Wij constateren allereerst. dat een soortgelijke ombuiging zich
heeft voorgedaan in de activiteit van zijn voorgangers Jan IV en
Engelbert 11. Nadat deze zich aanvankelijk met de inzet van al hun
krachten aan de politiek van de hertog hadden gegeven, trokken zij
zich later op hun familiegoederen terug. Voor Jan valt het tijdstip
van de ommekeer op het punt dat Philips de Goede zijn grootste
macht heeft bereikt en Luik heeft onderworpen, een relatief hoogte~
punt op de weg die Bourgondië en Nassau samen zijn gegaan. In
de tijd van Engelbert valt een dergelijk hoogtepunt na het huwelijk
van Philips de Schone met Johanna. Het laatste stadium in öie
reeks valt onder Hendrik 111: de koning van Spanje is keizer van
Duitsland geworden en zijn rijk heeft zich tot de grootste mogend~
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heid in West~Europa ontwikkeld onder voortdurende tegenkanting
van Frankrijk. De Habsburgse monarchie staat in het toppunt van
haar luister. De tijd die nu volgt is er een, voor wat de Nederlanden
betreft, van consolidatie, van reorganisatie en uitbouw van het
regeringsapparaat. waarbij het gezag van de gewestelijke Staten
overvloeit in de adviserende en besturende colleges van een gecen~
traliseerde ambtenarenstaat. Gedurende een en een kwart eeuw was
de hoge Nederlandse adel. met Nassau in de voorste gelederen, de
schakel geweest tussen de Nederlanden en de landsheer en dus een
levend element in het feodale staatsbestel. Maar welke belangen
werden er gediend in de nu alles beheersende tegenstelling tussen
Habsburg en Valois? Zeker niet die van de Nederlanden in het al~
gemeen of die van Nassau in het bijzonder. In dit stadium is de
traditionele Nassause politiek geraakt aan het eind van haar be~
staansmogelijkheden en van haar bestaansrecht, en vinden we ook
in het leven van Hendrik 111 de merkwaardige wending, die in~
haerent schijnt te zijn aan de positie van de heren van Breda.
Men kan denken aan andere factoren, in het bijzonder die van
de leeftijd. De Nassauers zouden in de geestdrift van hun jonge
jaren de trekkracht van de Bourgondische wagen kunnen zijn ge~
weest en op latere leeftijd zich meer voor hun familiebelangen hebben geïnteresseerd. Dat kan het geval geweest zijn bij Jan IV en
Hendrik 111, maar het gaat niet op voor Engelbert 11. Want toen
was het de hertog zelf, Philips de Schone, die, bij zijn vertrek naar
Spanje, in de Nederlanden en vooral in zijn verhouding tot Frank~
rijk, naar een evenwichtstoestand zocht. en eerder het oor leende
aan Chièvres dan aan Nassau. De leeftijdsfactor schijnt dan ook
meer accidenteel. bijkomstig. dan primair. Doorslaggevend is de
ontplooiing van de macht van Bourgondië, geen geleidelijke evolutie,
maar een sprongsgewijze vooruitgang. Elke nieuwe generatie gaat
een eind verder dan de vorige, maar wanneer een gesteld doel
bereikt is, lopen de wegen van de heer van Breda en de hertog uit~
een.
Aan de werkzaamheden van Hendrik. vooral in zijn laatste
periode, hebben stad en land van Breda zeer veel te danken. Onder
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hem heeft· de heerlijkheid van Breda nagenoeg haar grootste om~
vang bereikt, Jan van Daelhem, de heer van Dongen, dat een achter~
leen was van de baronie, was om zijn gedragingen in 1513 van dat
leen vervallen verklaard. Hendrik III had het leen ingetrokken en
Dongen werd voortaan als rechtstreeks onderdeel van de baronie
beschouwd. We mogen ook niet onvermeld laten dat Hendrik in
1507 de polder Swartenberch onder Etten ter indijking had uit~
gegeven, waardoor de waarde van dat gebied aanmerkelijk steeg.
Aan zijn eigenlijke woonplaats, het kasteel in Breda, bestèedde
hij meer zorg dan een zijner voorgangers. Van de bouwwerken, die
hij op het terrein liet plaatsen, herinneren nog het voorgebouw aan
het kasteelplein en de Granaat~ en de Duiventoren aan de rivier~
zijde aan zijn eerste voornemens de Middeleeuwse burcht van Jan
van Polanen te herscheppen tot een grootser monument.
Zijn derde vrouw. Mencia de Mendoza. bracht de smaak van
dc Renaissancestijl, die in haar vaderland reeds prachtige gebouwen
had voortgebracht, over op Noord~Nederlandse bodem. Het inter~
nationale handelsverkeer, waarvan Antwerpen het centrum was. en.
de dynastieke verbondenheid van het hof te Brussel met Spanje,
hadden al de weg gebaand voor deze nieuwe stijl in de Zuidelijke
Nederlanden, maar met het nieuwe slot te Breda, waarvan in 1536
de eerste steen werd gelegd, deed de Renaissance zijn intrede in de
Noordelijke gewesten. Het was niet alleen de afkomst van de
Spaanse markiezin. maar ook, zoals de bekende geschiedschrijver
van de Vlaamse bouwkunst, Stan Leurs, zegt, de weg. die deRenais~
sancekunst gegaan was, die maakten dat dit kasteel evenals andere
bouwwerken uit de vroeg~Renaissance. een sterke Spaanse inslag
vertoont 7). Het kasteel - dat overigens pas onder prins Willem
lil voltooid werd - voldeed ten volle aan de representatieve eisen
van de hofhouding te Breda. Grote staatslieden. bekende kunste~
naars en geleerden waren de gasten van Hendrik en Mencia. Breda
werd een centrum van de humanistische levensstijl, vooral door de
beroemde Spanjaard Ludovicus Vivès, die hier een graag geziene
gast was. Hoezeer in dit alles de invloed van Mencia op haar ge~,
maal merkbaar is, Hendrik stelde zich onmiskenbaar voor die be~

21

Jaarboek De Oranjeboom 1 (1948)

ïnvloeding open en wist er zijn voordeel mee te doen, ook in het
bestuur van de baronie.
Dat blijkt uit de instelling van de Aalmoezenierskamer in 1536.
De Aalmoezenierskamer was een typisch humanistische instelling
van weldadigheid, die de taak overnam van de Middeleeuwse tafel
van de H .Geest.
Hendrik voerde haar in op advies van zijn geleerde vriend
Vivès, die hij in de aanhef van de daartoe strekkende ordonnantie
prijst als bij uitstek deskundig in zulk soort zaken.
Al te voren had Hendrik blijk gegeven bijzondere belangstel~
ling te hebben voor sociale maatregelen: in 1532 stichtte hij een
fonds waaruit ieder jaar honderd armlastige personen kleding
zouden ontvangen. In 1535 volgde de oprichting van een Wees~
kamer, die tot taak had toe te zien op het beheer der goederen van
onmondige wezen en geestelijk abnormalen, die zelf hun zaken niet
konden behartigen. De Weeskamer en de Aalmoezenierskamer
hebben beiden een langdurige geschiedenis gehad. De eerste werd
pas in de Franse tijd opgeheven, terwijl uit de Aalmoezenierskamer
na enkele omwegen de dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon is
voortgekomen.
Wijst dus nog een bestaande instelling terug naar graaf Hendrik,
niet minder draagt het tegenwoordige grondplan der stad het
stempel dat hij erop drukte, Door de uitbreiding van de bevolking
vielen grote groepen al lang buiten de ronde muur, die Jan van
Polanen om de oude stad had gebouwd. Die muur bood overigens
maar een twijfelachtige bescherming, aangezien ze geheel van steen
was gebouwd en niet berekend op het zwaarder geworden geschut.
Om beide redenen liet Hendrik een geheel nieuw verdedigingsstel~
sel aanleggen van aarden wallen met brede grachten ervoor. Breda
kreeg daardoor een vierhoekig aanzien. De drie nieuw gebouwde
stadspoorten bij de Nieuwe Haagdijk, het Van Coothplein en de
Korte Boschstraat, en de buitenwaI van het kasteel werden door
rechtlijnige verdedigingswerken met elkaar verbonden. Uit de stads~
gracht, die het geheel omringde, en die later telkens werd verbreed
en tenslotte bij de ontmanteling van de vesting omstreeks 1870
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grotendeels gedempt, zijn de tegenwoordige singels ontstaan.
Terwijl aldus de vesting op de hoogte van haar tijd weru ge~
bracht, werd de stad in 1534 door een brand van catastrofale af~
metingen geteisterd en bijna geheel verwoest: 859 huizen, 3 kapellen
en het stadhuis werden in de as gelegd; alleen de Grote kerk en 160
huizen bleven staan. De gevolgen voor de stad waren ontzettend:
reeds had een jaarlijks in heviger mate terugkerende pestepidemie
talrijke slachtoffers gemaakt en anderen de besmette vesting doen·
ontvluchten. De grote brand ontnam nu tallozen het dak boven
hun hoofd, en vernietigd werden ongeveer alle voorraden nood~
zakelijke levensbehoeften. In de eerste nood werd dadelijk voorzien
door de aanvoer van grote voorraden brood en bier uit Dordrecht,
maar toch zochten nog velen een gelegenheid om uit de ruïnen naar
een andere woonplaats te verhuizen en daar een nieuw bestaan op
te bouwen. Pas toen op persoonlijk verzoek van Hendrik 111 de
keizer voor 18 jaar vrijstelling gaf van betaling der beden, kon ge~
dacht worden aan de herbouw van de stad, die het volgend jaar dan
ook met kracht werd aangepakt.
Wij kunnen ons voorstellen dat het leven in de stad, zo rijk
aan zorgen, wel wat in tegenstelling stond met de vorstelijke staat
aan 's graven hof. Daaruit ontstond een spanning, die zich nog niet
onder Hendrik 111 ontlaadde, maar onder zijn zoon René van
Chalon. De burgerij eiste meer invloed op de besteding van haar
belastinggelden en op de stedelijke financiën. René moest daar in
1541 in zo verre aan tegemoetkomen, dat hij een permanent college
van tien raden instelde, dat de magistraat in deze zaken van advies
zou moeten dienen. Ook dit college heeft een lang bestaan gehad,
dat, naar het mij toeschijnt, belangrijker werd naarmate in later
tijd de financiële toestand van de stad zich in ongunstiger zin ont~
wikkelde. Verder is de tijd van René van Chalon in hoofdzaak gekenmerkt door de strijd tegen Gelre, die na tientallen jaren zijn
dramatisch einde vond in de totale onderwerping van dat gewest
aan Karel V en de invoeging van Gelre en Zutphen bij de Habsburgse Nederlanden. Dat René zelf in die oorlog zich in jeugdige
overmoed door de berekende Maarten van Rossum in een hinder··
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laag liet lokken. waaruit hij zich alleen met de grootste moeite wist
te redden. deed niets af aan Karels bewondering voor de jonge prins
van Oranje, die hij voor zijn diensten beloonde met het stadhoudersc.hap van de nieuw verworven provincie.
Uit de periode van René stamt in Breda de organisatie van de
burgerwacht. Het aandeel dat de burgerij in de schuttersgilden
leverde voor de defensie van de stad. was te gering voor de dreiging
van Gelderland en Frankrijk. De burgerwacht, die opgericht werd
met vier vendels en een afdeling jonge gezellen. bewees zijn deug~
delijkheid bij de inname van Breda door de Spanjaarden in 1581.
Na een eeuwenlang bestaan werd zij vervangen door nieuwe orga~
nisaties. in de 1ge eeuw uiteindelijk door de schutterij, die deel uit~
maakte van de landelijke krijgsmacht.
Wel is René slechts kort heer van Breda geweest. want in 1544,
na 5 jaar. sneuvelde hij op 27~jarige leeftijd. Maar onbelangrijk was
die tijd voor Breda zeker niet. Twee instellingen heeft zij voortge~
bracht, die tijdenlang hun nut hebben bewezen. Dat moeten wij bij
de beoordeling van zijn persoon en zijn bekwaamheden in rekening
brengen. want maar al te zeer wordt zijn roem overschaduwd door
die van zijn grote voorganger Hendrik en zijn nog grotere opvolger
\Villem van Oranje.
Toen René kinderloos overleed gingen de rechten op de heerlijk~
heid Breda over op de oudste zoon van de Duitse tak. volgens het
Nassause familierecht. Het beginsel, vastgelegd door Jan IV en toegepast door zijn zoons Engelbert en Jan en bij het overlijden van
Engelbert, vond nu voor de derde maal toepassing. Als oudste zoon
van Willem de Rijke, de broeder van Hendrik 111, en van Juliana
van Stolberg. was Willem. én door deze erfregeling én door het
testament van zijn neef René voorbestemd om in Breda en aan het
keizerlijk hof de plaats te gaan innemen, die Nassau daar krachtens
recht en traditie bekleedde. Maar Karel V, voor wie eenheid van
godsdienst als een der hoofdvoorwaarden gold voor de eenheid van
het Rijk, kon op die sleutelpositie geen Luthers gezinde prins dul~
den. Vandaar zijn eis, dat de jonge Willem verder een Katholieke
opvoeding zou krijgen. Dat zijn ouders hun toestemming daartoe

2i

Jaarboek De Oranjeboom 1 (1948)

Engelbreeht I van Nassau enjoh'lnna van PoJanen, aFgebeeld op hun
grafmonument in de Grote Kerk te Breda.
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De omvang van Breda tijdens Jan van Pobnen (tweede helft He eeuw)
en
tijdens Hendrik 111 van

assau (circa 1535) geprojecteerd op de tegenwoordige
plattegrond van de stad.
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gaven moge verwondering wekken, wanneer wij niet weten dat het
FamiIiebelang voor een trots geslacht als dat van Nassau zo zwaar
kon wegen, dat het ook de kracht van hun godsdienstige gevoelens
kon overwinnen.
Zo kwam Willem in 1545 in Breda aan en werd er in 1552 ge~
huldigd met zijn vrouw Anna van Egmond, de gravin van Buren,
met wie hij het jaar tevoren gehuwd was. Terwijl Anna op het
kasteel in Breda woonde, vertoefde Willem voor staatszaken vaak
in Brussel, maar als hij zich daarvan vrij gemaakt had, keerde hij
in onze stad terug. De keizer schonk zijn jonge gunsteling het volle
vertrouwen dat eenmaal zijn neef en zijn oom hadden genoten en
als echte Nassauer toonde Willem zich dat vertrouwen waardig.
Maar intussen voltrok zich onafwendbaar de tragedie van de Habs~
burgse macht in de Nederlanden. De ontknoping kwam met het QP~
treden van Philips Il. De spanning tussen dynastieke en nationale
belangen was te groot geworden. Waar deze beiden elkaar raakten
stond de Prins van Oranje. Willem was de rechterhand van Karel V
geweest. Is het dus verwonderlijk dat Philips hem eerde met het lid~
maatschap van de Orde van het Gulden Vlies, met een benoeming
in de Raad van State, met het stadhouderschap van Holland, Zeeland en Utrecht? Dat waren de traditionele attributen van de heren
van Breda geworden. Maar aan de vorm ontbrak een reële inhoud.
Dat was de onmiddellijke aanleiding van de breuk tussen Habsburg
en Oranje.
In Breda, op het kasteel, is in de jaren voor de opstand veel overwogen en veel besproken. Gezanten kwamen af en aan; de leiders
van de oppositie overlegden hier hun plannen. Een vierhonderdtal
edelen vergaderden hier in Februari 1566 voor de opstelling van een
smeekschrift aan Margaretha van Parma.
In de snelle opeenvolging der gebeurtenissen sinds de zomer van
dat jaar had Willem de ontwikkeling niet meer in de hand. Hij
moest zich terugtrekken op Dillenburg om een gunstiger tijd af te
wachten en verliet op 22 April 1567 Breda.
Door zijn persoonlijke gaven was Willem de aangewezen
figuur om de leiding van het verzet op zich te nemen. Maar dat deze
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man zijn gaven dadelijk aan de nationale zaak kon wijden, is be~
paald door zijn positie en dus door zijn voorgangers. Wat zich had
aangekondigd onder Jan IV, onder Engelbert 11 en Hendrik 111,
vindt zijn voltooiing onder Willem van Oranje. Nassau en de
dynastie van Bourgondië~Habsburg zijn door draden van traditie
met elkaar verbonden. Zoals de hertog en later de koning grote
dank verschuldigd zijn aan hun Bredase leenmannen. zo zijn Breda
en Nassau groot geworden door hun dienst aan de landsheren.
Maar wanneer daardoor Nassau klimt tot het hoogste aanzien onder
de nationale adel en tegelijk het intiemste vertrouwen van de koning
wint, moet ook Nassau zich aan het hoofd van het nationale verzet
scharen als het Habsburgse monarchale beginsel de doodsvijand
wordt van het Nederlandse belang.
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