
HOE BIJ KEIZER KARFJI, L)E

GEDACHTE ONTSTOND DE KROON
NEDER TE LEGGEN

Een zijne'r kapiteins mei; wien hij dikwerf
sprak gaf hem zekeren dag den raad te gaan
werken.

Het was in een' dier oogenbliliken v:n zieli.-

te en misnoegdheid die den keizer 6p zijn
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vijftigjarigen leeftijd zoo menig mar.l over-
vielen.

- Tu,ss,chen den arbeid des levens. zei de
kapitein, en de ure des doods, moet men rus-
ten en mediteeren.

- Man ,ge hebt gelijk, antwoordile Caro-
lus.

trn sindsdien speelde de raad van den ka-
pitein hem steedLs in het hoofd.

Een geschiedschrijver geeft hierover de
volgende regelen die wij in zijn sierlijk oud
Vlaamsch overdrukken:

<<De spreucke van dien man, is so diep ghe-
daelt in 't herte de,s Keysers, dat hy van dien
stonde afaen die spreucke bleef overpeysen,
ter tydt dat hem het uyterste syns levens
sich vertoonde; als doen heeft hy by sy sel-
ven besloten dien tyd (naar denwelcken gee-

nen anderen meer en volght) waer te nemen>>.

De troonafstand.

Ontmoedigd, uitgeput, oud vô6r de grijs-
heid had Keizer Karel hesloten vaarwel te
zeggen aan de grootheid die zoo zw:rar op

zijn bestaan had gedrukt.
Eerst besloot hij afstand te doen in Ce I'îei-

maand van het jaar 1555, doch, ten gevolge
van talrijke staatsomstandigheden werd hem
dit belet en werd de dag in het neerleggen der
kroon vastgesteld op 25 Oktober 1555.

De vorst had dien zamer talrijke afgevaar-
digden ontvangen, welke hem nog hulde
brachten.

Niets kon dit besluit veranderen.
Doch alvorens de zaken in handen van zijn

zoon t'e'geven wilde hij eerst gehoor geven
san de aanmaningen van zijn zuster Maria'
Koningin van Engeland, om rnet Frankrijk
voortaan vrede te sluiten. Hij noodigde hier-
om den Koning van Frankrijk uit zijn afge-
vaardigden te zenden naa,r Kamerijk om tot
een vergelijk te komen. Na lang redetwisten,
haspelen en vitten kon men tot geen besluit
komen. Hierover werd een voorstel tot wa-
pen,inhouding voor vijf jaar voorgesteld en
aangenomen, onder voorbehoud dat de mo-
gendheden ond,erwijl in bezit zouden blijven

van alles wat zij veroverd hadden.
Den weinigen tijd die Keizer Karel over-

bleef maakte hij ten nutte om de meeste ge-
vangenen in Spanje en in Nederland de vrij-
peid terug te schenken. IIij schonk ook vele
iitels en Eerenamen, stelde de ibekwaamste
politieke rn'annen aan het hoofd der ver,schil-
lende landen die onder zijn scepter geregeerd
werden, aldus de taak van zijn zoon, in den
aanvang zijner regeering zeer verlichtend.
Eindelijk deed hij uit Duitsohland en van
overal al het hem toebehoorend goud, zilver
en kostelijke juweelen die hem todbehoorden
kom,en, om dezelfde mede naar Spanje te voe-
ren, om daar de Kerken mede te verrijken en
l;et overige aan zijn zo,on te schenken, ten
einde door middel van deze rijkdommèn, zijn
Hofirouding weelderiger in te richten.

De vorst riep de algemeene staten te Bru,s-
sel bijeen.

De ontvangst was grootsch.
Karel had nog eens eene overweldigende

pracht willen tentoonspreiden.
Zware rijke draperijen hingen overal in het

paleis.

De edelen van gansch het rijk wâren tegen-
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\À'oordig.

Dien dag zou Karel afstand doen van de
ireerschappij over de Vereenigde Nederlan-
rien, en dit ten voordeele van zijn zoon Phi-
lip Ii.

Flij lbehield dus nog de kronen van Spanje
en der beide Siciliën.

De gezondheid van den vorst was zeer ver-
zwakt. Dien dag leed hij hevige pijnen.

De ontvangst had plaats in de feestzaal van
het paleis. In het miuden dezer was een
prachtige troon opgetimmerd, behangen met
clonkerrood en blauw tapijtwerk.

Eoven den troon zweefde een keizerlijke
arend van goud, rondom hingen de wapen-
scnilden der Nederlandsche provincies, van
Spanje en Sicilië.

-ujen breede trap leidde naar den zetel.
|s ,grooten des rijks hadden plaat,s geno-

men aân beide zijden van den troon.
Om tien ure in den morgen werden de deu-

ren der raadszaal geopend.

De vorst verscheen.
Zijne haren waren vergrijsd. Zijn stap was

wankelend. Zijn oog zweefde onbepaald in
de ruimte.

Hij was iin een donketrrooden fluweelen
mantel gehuld die tot op den grond hing.

Op het hoofd droeg hij een keizerlijke
kroon.

'Gesteund op de schouders van den prins
van Oranje, schreed de vorst voort.

De edelen bogen eerbiedig.
Weemoed beklemde hun hart wanneer zij

,bemerkten hoe vervallen de keizer was die
zulke grootsche wapenfeiten had doorleefd,
hoe de stempel der vernieling drukte op den

man die de helft der'wereld had veroverd en
van ieder hewondering had afgedwongen.

Langzaam beklom de vorst den troon.
Achter hem volgde ziin zoon Philips. Dezes

gelaat was eventj'es gehruind. Zijn blik was
zwart,

En nabij den keizerlijken zetel wendde de

vorst zich tot Philips van Brusel en verzocht
hem aan de staten mede te deelen wat hij
besloten had.

Hij sprak hun verder van het vaderland,
van de grootsche ontrverpen,, die hij eens ge-

koesterd had, van zijn levensontgoochelingen,
van de ijdelheid der wereld.

Hij eindigde met een oproep te doen tot
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hun moed en hunne krachten ten voordeele
van Nederland en het vereenigde keizerrijk.

-* Gij alien die mij gesteund hebt door uw
arfil en uw ra'ad ! Gij ailen die getrouw bleeft
aan den troon en vaderland.

-- Gij, oude strijders, di,e me volgdet over-
al waar de }<eizerlijke vanen zich ontplooiden;
gij, jongeren, voor rvie de toekomst zich
o,pent, droomenrijklu allen z,egik mijn dank!

U allen smeek ik:
Doet wat ge vroeger hebt gedaan ! Weest

steunpilaren yan den troon!
Beschermt ur,v vaderland tegen de overrom-

pelin'gen ! Beschermt al die oude Nederland-
sche gebruiken ! Weest getrouw raan uwe moe-
dertaal !

Fhiiips van Brusel, een groot rechtsgeleer-
de, stond op en sprak volgender wijze in het
Vlaamsch:

- Zijn Keizerlijke Majesteit, was door
:::cveie kwalen, waarmede hij van dag tot dag
erger geprikkeld werd, vermaand geworden
aan zijn einde te denken, en met meer rust
der ziele aan de eeuwigheid te denken. Hier-
door ook gewaarschuwd en niet langer den
last kunnende dragen van zulk uitgestrekt
gebied en Keizerrijk, dat zoo groot en mach-
tig was, om dezelfde naar behooren en ver-
eischte van zaken, alsook rnet die vlijt en
waardigheid, gelijk hij meende voorbeen, aan-
gewend te heb,ben, te hesturen, had hij een

besiuit genomen, om die regeering aan zijn
zoon Phiiip,s af te ,staan, eerl prins die den
o,uderdom van zeven en twintig jaar bereikt
heeft, dus acht jaar m,eer dan hij, toen hij de

regeering had aanvaard; gelijk hij zich ten
volle van verzekerd hadt, zoo ten aanzien van
zijn ouderdom, als ten opzichte vân zijn ken-
nis, trekr',aam lvas om zulk een zwaren last
der regeering op zijn schouder,s te laden. Wes-
halve hij den Hemei 

'bad, dat het behagen
mocht, dit zijn voornemen, te zijnen beste, als

mede ten goede van'zijn zeer geliefden zoon
,en ten voordeele der staten, te ondersteunen
€n te regeeren; verklarende verder, dat hij
afstand deed van het geheele 'gezag van
Vlaanderen, en Burgondië, de volkren r,veder-

om'in volkomen vrijheid stellende om den eed
van getrouwheid die zij hem gezworen had-
den aan zijnzoon te doen, dien hij denzelfden
or,:ergaf, gelijk aan het bezit van al deze land-
schappen; ondertusschen wilde hij de staten

KEIZER KAREL
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bedanken voor de.goede en bereidwillige ge-
negenheid waarmede zij hem altijd bejegend
hadden, 't zij in het opbrengen der schattin-
gen, of met andere hlijken van gehoorzaam-
heid, hen biddende, d,at zij in hetzelfde ge-
voelen, ook omtrent ziin zoon wilden volhar
den voor wien hij verzekerd was dat zij aIIe
genegenheid en rechtmatigheid, te wachten
hadden, en, die hun op allerlei wijze, zou ver-
genoegen.

Nauwelijks had Brusel de redevoering uit-
gesproken, of de keizer rees van zijn troon
op, ondersteund door Prins Willem van Oran-
je, want de jicht kwelde hem zoo hevig dat
hij niet recht kon staan zonder ondersteuning.

Staande op deze wijze, doch het hoofd ge-
dekt, terwijl de gansche zaal opstond en zich
ontdekte.

Keizer Karel sprak nu zelf over zijn regee-
ring die rbijna veertig jaren ononderbroken
had geduurd. Hoe hij de l,anden bezocht, de
trotsen vernederde, de nederi'gen verhief en
overal en iedereen geregeerd had met liefde
en rechtvaardigheid.

- Ik kan, zeide hij met zekerheid, tot
troost van mijn ziele zeggen, dat ik in gansch
mijn handelwijze geen ander oogmerk voor-
had dan de hescherming van den Godsdienst
en het Rijk,,gelijk mijn eer, mijn overtuiging,
mijn plicht, mij meebracht; waartoe ik nooit
moeite, waken, slaven heb ontzien, zoolang
het mij, door den Goddelijken bijstand, werd
vergund, en ik gezond was.

Ik heb dan redenen te veronderstellen dat
mijn regeerin,g, niemand, als mijn vijanden
onaangenaam zal geweest zijn.

De keizer ging zitten, vermoeid.
Koningin Eleonore reikte hem een vocht op

een gouden schaaltje over. Hij nam het en
dronk er wat van. Dit deed hem goed en sterk-
te hem wat.

Na eenige stonden richtte hij zich tot zijn
zoon die oprees en ziclt ontdekte.

Evenals de eerste maal stond de keizer op,
ondersteund door Willem van Oranje en
sprak zijn zoon volgenderwijze aan:

Mijn zeer geliefde zoon,

Indien, het bezit van zooveel ber-oemde lan-
den, door mijn dood op u waren ov€rgegaân,
zloudt gij mij zeer dankbaar moeten zijn om-

dat ik u zulk uitgestrekt Keizerrijk nalaat.
Maar r,vijl ik u thans hetzelfde, in levenden
lijr.e, vrijwillig afsta, niet gedwongen door
de wetten der natuur, doe ik u een grrcote eer
aan. Ik kan dus ook tijdens mijn leven, nog
nagaân hoe gij u deze groote begunstiging
waardig maakt. Ik hoop dat u de volkeren zult
regeeren met een ware, oprechte liefde, als
,een war'e vorst en een vader.

Er zijn vele prinsen die er slechts op uit
zijn hun kinderen na hun dood, zoo rijkelijk
mogelijk te ibegiftigen, maar die er niet aan
cienken hoezeer zij ook hun kinderen bemin-
nen, hun tot erfgenaam aan te stellql v6ôr
hun overlijden en zich hierover gansch te be-
rooven.

Ik doe u thans afstand van al mijn landen
en rijken. Ik doe het met genegenheid, met
groote liefde, met niet uit te spreken blijd-
schap, te meer omdat ik de overtuiging heb
dat gij ten volle waardig zijt dit onmetelijk
geschenk te genieten en op de hoogte zijt
om met vaderlijke goedertierenheid de volke-
ren te hesturen.

Ik veronderstel dat er zeer weinigen in de
wereld zullen gevonden worden die mijn voor-
beeld zullen navolgen; zelf, wanneer ik de
geschiedenis raadpleeg, zie ik niemand, die
tijdens zijn leven afstand van den troon en
zijn macht heeft gedaan.

Ik wil daarom, waarde zoon, dat gij tot uw
eigen eer en luister, u in alles, 't geen ik, ten
u'ffen voordeele besloten heb, zoo gedragen
zult dat het de goedkeuring van, allen zal weg-
dragen.

Gij zult de eer,ste der wereld zijn en hebt u
op dezen oppersten post als de waardigste te
gedragen.

En dit zult gij volkomen bereiken, \ryanneer
de vrijheid, waartoe ik u genegen zie, wan-
neer de vreeze val Hem, die het groote we-
reldroer in handen heeft, indi,en de bescher-
ming van den Roomschen Godsdienst, indien
het handhaven van gerechtigheid en wetten,
die de onwrikbare zuilen zijn, waarop de rij-
ken onbewegelijk rusten, door u, heilig en on-
gerbonden in acht genomen en bewaard zullen
worden.

Buiten dit wensch ik als vader, nog een
zaak van den Hemel, dat hij u namelijk zoo-
veel kinderen geven zal, aan wie grj, evenals
ik met hetzelfde vertrouwen, veilig zult kun-
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nen overgeven.

Nauwelijks had de Keizer deze woorden
uitgesproken of hij omhelsde zijn zoon en

ku,ste he:tr teeder, terwijl hij vrijen loop liet
aan zijn tranen.

Schreiend wierrp Philips zich voor de voe-
ten van zijn vader, omvatte zijn beenen, m.aar

de Keizer dit ziende, richtte hem op sn zei:

- Sta op, mijn waarde zoon.

Philips stond op en spiak, met ontrblooten
hoofde, zijn vader aldus toe:

- Nooit heb ik, onoverwinnelijke Keizer
en zeer goeder.tierende vader, nooit heb ik zoo

een vaderliefde verdiend, nooit geloofd de-
zelfde waardig te kunnen verdien'en, wiens
voorgaande vruchteloos in de geschiedenis is
te zoeken, en die mij dus des te meerder ver-
baasd en mijn eerbied en dankb,aarheid te
grooter maakt.

i{aar aangezien't uw Koninklijke goedheid
aldus behaagd heeft, wees dan ook overtuigd,
zeer geliefde vader, dat ik van mijn kant, al
mijn krachten, rnijn vlijt en werkzaamheid,
mijn liefde z,al inspannen ten einde uw be-
sluit niet te be,schamen, noch het vertrouwen
dat de volkeren in mij zullen stellen.

Daarenboven zal ik mij heijveren om zoo-
danig te regeeren ,dat de Staten de genegen-
heid die ik hem steeds heb toegedragen, ten
volle zullen erkennen.

Hierop gingi hij wederom knielen en zijns
vaclers-naird remende kuste hij dezelfde ver-
scheidene malen.

Het oogenblik was plechtig.
Een groote stiltd heerschte.
Aller blikken wâren op den troon, gericht

waar Philips neerknielde voor zijn vader.
Deze spreidde de handen zegenend uit over

het hoofd zijns zoons.
Hij murmelde:

- God verlichte u !

- A111sn, murmelde Philips.

- Zoon, weze deze kroon u zacht.
Karel nam eene kroon, gelegd op een'zetel;

cn terwijl een traan in zijn oog glinsterde,
zette hij deze op het hoofd van Philips.

De vorst beefde.
Hij sprak:

- De Nederlanden, regeert ze wel. Daar
woont een koningsgezind volk, doch dat op-

springt als een leeuw, wanneer men zijne per-

soonlijke vrijheid wil krenken !

Hij was souverein der beide Nederlanden.
Het geiaat van den jongen Vorst bleef thans
z,ondei' de minste ontr,oering.

Fnilips had de Nederlanden niet lief, hij
'ffas meer een zuiderling en alsof de edelen
beglepen dat deze regeering niet gelukkig zoa
wezen vocr Nederland, heerschte er eene ze-
kere verkoeling in de zaal, na deze kroning.

Eindelijk jui,chte men toe, doch meer uit
eerbied voor den verouderden Keizer Karel.

Philips keerde zich naar de afgevaardigden
der Staten en groette van op zijn plaats, met
den hoed in zijn hand, ieder in 't bijzonder.
Hierop ging hij weder zitten en' sprak eerst
in het Flansch:

- Ik wenschte dat ik beter de Fransche
taal kon spreken dan ik doe, om Ulieden de
genegenheid en gunste die ik U toedraag te
kunnen betuigen ,maar daar ik die taal zoo
gced niet hegrijp als ik zou wenschen, zal de
eerwaarde ,bisschop van Arras, het voor mij
doen.

Hierop rees Antoon Perenot de Gravela op
en sprak een korte, welsprekende redevoering
uit.

Hij zeide dat de Koning zeer getroffen was
door de goedertierende daad des Keizers, zijn
doorluchtigen vader. Dat hij iedereen in de

$taten recht en bevrediging zou geven, door
zachtheid regeeren en iedereens rechten en
rijkdommeir zouden geënbiedigd worden.

Na hem' stond Jacob Maziu,s, een groot
rechtsgeieerde op en sprak in naam van de
afgezanten der Staten:

- Koninklijke Majesteit en ouover$'inne-
lijke I(eizer.

De heeren Staten van het land hier op uw
bevel bijeengekomen hetui'gen u hun groote
genegenheid en liefde, 'zij zijn innig bedroefd
over uwe ziekte en het besl'uit dat u deswe-
gens genomen hebt. Besluit des te erstig€r
omdat de tijden zoo rumoerig zijn en uw r?s-
te hand tot heden toe den lieven vrede heeft
kunnen bewaren. Toch, aangezien gij in uw
wijsheid hesloten hdbt de zaken des Rijks
âan uw zoon over te geven zullen zij in alle
omstandi'gheden bewijzen dat zij getrouwe
onderdan,en zijn en gewillige dienaren uwer
Majesteit, en zij beloven dat zij in allen tijd
met hun goed en hun bloed gereed zullen zijn
om de belangen des Rijks te verdedigen,"

- Zeer goed ! beaamde hierop cle Keizen
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Nu stond Koningin Maria Landvoogdes der

i.rtrederlanden op en ,sprak eenige woorden:

- Onoverwinnelijke Keizer €n zeer bernin-
de Broeder. Uw Majesteit heeft mij zooveel
goedertierenheid bewezen gedurende de viif
en twintig jaren dat ik in uw naam deze lan-
den bestuur dat ik u ronduit moet verklaren
tlat ik al dien tijd geregeerd heb om te doen

zooals U zelf zoudt hebben gedaan. Mocht ik
ergens gefaald hebiiren dan verzoek ik U oot-
:noedig mij hierover vsrgiffenis te wiilen
schenken.

Flierop zich i,ot de Staten richtend zegde zij
iLat zij al haar pogen had gericht om recht en
i'echtvaardigheid te doen heerschen en dankte
tle afgevaardigden om den grooten steun dien
zij steeds in haar hezwaar van hen mocht ,be-

komen.
Mazius betuigde toen dat de Staten uiterst

voldaan waren over haar voogdijscha,p.
Hierop werden de oorspronhelijke schriften

van dezen afstand door een openbaren amb-
tenaar opgetiteld welke de Keizer ondertee-
kende en met zijn zegel merkte.

De Keizer stond vervolgens van zijn troon
op en deed zijn zoon erin plaats nemen en
or,.erhandigde hem de kenteekenen van zijn
waar.digheid, zegg'ende dat hij God bad op-
ciat hij hem lange jaren zou z€genen en bewa-
ren tot heil van het Nederlandsche volk.

Philips, op den troon zittend, ontving nu
de hulde van de afgevaardigden der Vereenig-
de Staten. Men verb'rak de zegels van den
Keizer en verving deze door Philips' zegel,s,

aldus te kennen gevende dat hij bezit van de
regeering had genomen.

Op hetzelfde oogenblik legde men hem de
stukken, die op dezen dag waren ger'eed ge-
rnaakt, ter onderteekening voor, welke hij,
voor de eerste maal, met zijn Koninklijke
handteekening voorzag.

Nu liep de vergadering ten einde.
De Keizer stond op en zeide:

- Vaai'twel, mijn waarde kinderen. ik
verlaat u met droefheid.

Na cleze plechtigheid begaven allen zich
stoetsgewij,s llaar de kerk.

De massa, op den doorgang geschaard, was

overgroot. Zij juichte Karel en Philips de

nieuwe souverein toe.
In de ket'k was dezelfde pracht, als in het

;raleis tentoongespreid.

Het orgel werd gespeeld door de grootste
kunstena,ars van tlien tijd. Eene zee van to-
nen dreunde indrukwekkend door de heuken.

Na deze plechtigheid in de kerk trok de

vorstelijke stoet terug naar het paleis waar
een overheerlijk feestmaal plaats had.

Philips, de ,souverein der Nederlanden,
tloonde naast den keizer, thans no'g koning
van Spanje en der beide Siciliën .

De nieuwe vorst rvas omringd van zijn mi-
nisters en edelen.

Het wa,s alles zilver en goud dat blonk; de

kostelijkste wijnen perelden in, gouden hoka-
len; de fijnste gerechten werden opgediend.

I-ioch er heerschte d,e gewone vroolijkheid
niet zooals gewoonlijk op de feesten, door den

Keizer gegeven. Vroeg in den avond scheidde
men.

Dien avond riep de Keizer zijn zoon Philips,
in zijn kamer en sprak hem'de volgende woor-
den toe, die als zijn testament konden gelden:

- Mijn zoon:
De grootheid der regeering en van het vor-

stendom, de luister van hooge waardigheid
zijn voor de'genen, die dezelfde goed betrach-
ten willen en daar geno€gen mede hebben,

een groot sieraad en die h'en on'gemeenen
roem verstrekken.

Maar zij zijn ook vol gevaren en hachelijk
voor diegenen die hun taak niet ter harte
trekken.

Ik hoop dat het u tot eer en luister zal
strekken.

Om deze wel te bewaren moet men alle mo-
gelijke middeien in het werk stellen en be-
hartigen om in goed verstand en vriendschap
met al de mogendheden van Europa te leven.

Ja, ook met vreemde mogendheden, zoo het
mogelijk is.

Maar vôôral mag men zijn verbintenissen
niet veronachtzamen met onze Bloedverwan-
ten en naa,stbestaanden, met wie men in een
onschendbare vereeniging moet leven, voor-
namelijk met degenen die ons hulp en râad
kunnen geven.

Wees ook niet spaarzaam om uw ministers
en raadgevers, die wezenlijk talent hebben en
den ,staatswagen in het g:oede spoor helpen
houden te vereffen en te beloonen. Verhef
dezulke tot de hoogste titels en waardighe-
den. Groote staatslieden moet men steeds ach-
ten en waardeeren.
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Minacht 'echter degenen die Il vleien, r'er-

wijst hen uit uw omgeving, want zij zulien
U slechten raad geven en U misleiden.

Uw omgeving mag :rlleen bestaan uit eer-
lijke schrandere-onbaatzuchti,ge staatslieden

Menig vorst is in zijn meening hedrogen
geworden toen hij zijn macht wilde vestigen
,op 't geweld. Een vor,st mag ,zich niet doen
vreezen. Alleen de liefde zal en kan aller har-
ten winnen. Het is een Engelachtige, ja, een
Hemelsche deugd zich van zijn onderdanen te
doen beminnen.

Vergeet niet dat gij eerst Mensch en dan
Vorst moogt zijn!

De vrees heeft nooit de liefde vernielt. Wie
op geweld steunt z,aI eenmaal vergaan.

Wat recht en rechtvaardigheid betreft het
is beter dat een schuldige ongestraft blijft
dan een onschuldige veroordeeld wordt. Want
een vorst, een, kristen mag nooit zeggen:
<Laat zelfs den rechtvaardige verloren gaan,
als de schuldige maar gestraft wordt>.

De diensten die men U bewijst zult gij rij-
kelijk beioonen.

Wacht U geheimen en verborgen zaken, te
willen beoordeelen en mensch€n op gezegden
en achterdocht te veroordeelen.

Een vorst moet ,d'e ge,heime drijfveeren
clie in 't hart van een onderdaan berusten al-
leen God overlaten. Hij ma'g nooit over ie-
mand 'n oordeel vellen op schijn, maar steeds
na overtuiging en wijs beraad zijn oordeel
vellen.

Een vor,st komt het recht niet toe geheime
hedoelingen en verborgen zonde'n door straf-
fen te willen verbeteren of uitroeien, dit staat
God alleen vrij te doen.

De vorsten helbben geen ander recht en
macht als over hetgeen men mêt oogen 'ziet

en met de handen rbetasten kan. Dit vooral,
mijn zoon geef ik U ter overwe'ging.

Zijt insgelijk voorzichtig, mijn zoon, om

U tegenover uw oude dienaar,s niet ondank-
baar te betoonen, en hen door deze of gene

nieuweling te verdringen. W'ees, in de plaats,
op alle middelen bedacht om door uw liefde
en waardeering hun lange trourve diensten te
vergelden.

'Wees er ook op bedacht, dat een man, er-
varen in het handelen der staatszaken, nooit
genoeg n:aar waarde door een vorst kan be-
Ioond worden.

Than,s moet ik uw aandacht ook vestigen
op het karakter der Spanjaards, dat uit den
aard, ho,ogmoedig en, opgeblazen is.

Gij zult dus zooveel mogelijk moeten zor-
gen dat gij( hen in bedwang houd, want zij
zouden bij al te veel vrijheid den ondergang
der Nederlande'n kunnen veroorzaken en IJ
dezeifde ontrukken.

Want de vrijheid is het erfpand der Vl,a-
mingen, der Nederlanders, nooit hebiben zij
onder vreemd jul< of landaard kunnen buigen,
nooit zicir onderworpen aan trotschheid, ver-
waandheid en vreemden dwang.

Behalve dit beveel ik IJ ook aan, dat gij
alle eer en liefde, in voorkomende gevallen
zttlt )bewijzen aan Koning Ferdinand, uw oom
en Kcning Maximiliaan varn Bohemen, uw
neef. Ik weet dat gij hem geen liefde toe-
droegt en hierom heb ik hem hier do,en komen
omdat Cij U met hem zaudt verzoenen en
nieuwe, altijd durende verbintenissen zoudt
aangaan.

Verder laat ik alles aan llw goed en gezo,nd

oordeel over !

Dit rvaren de wijze; historische woorden
die Keizer Karel, de groote vorst, zijn zaon
Fhilips, wien hij de Nederianden overma,akte,
voorhield.

De Keize'r kende volkomen het karakter
der lVl,amingen. Hij wist dat zij door geen

dwang waren te temmen, door geen geweld
te regeeren.

Een vriendelijk woord, een opofferen,de
toegeving bewerken bij hen meer dan alle
geesels en roeden ter wereld.

En dat hij juist Philips clien raad gaf, ge-
tuigt van zijn groote staatskunde.

Philips heeft den raad in den wind geblazen.

Ilij heeft de Spanjaarden meester gelaten
over de Nederlan'den. Zij hebben er met
trotschheid, met geweld van vuur en ztvaav:d

over geregeerd. Zulks heeft bloedige onlus-
ten verricht, langdurige oorlogen bestendigd,
duizenden levens gekost, haat en tweedracht
d,oen ontstaân en voor eeuwen het Vlaamsch
volk bloedeloos gemaakt.

Neen, 'neen regeer niet *"1 flwang, maar
met zachthei'd, ,rechtvaardigheid en liefde.

Eenige maanden nadien wer.den de Vei'-
eenigde Staten weder opgeroepen. De Ver-
eenigde Staten waren te dien tijde samenge-
steld uit afgevaardigden, welke ieder provin-
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ciale staat in zijn midden koos. Zij vergader-
den slechts op eene bijzondere oproeping van
den souverein. Aan hen onderwierp men cle

groote kwesties betreffende den staat, de po-
litiek, de finanties, de vragen tot buitenge-
wone toelagen, de verbonden, de belangrijke
wetsontwer'pen, de gevallen van oorlog of
vrede.

Toen besloot Karel de kronen van Spanje
en de beide Siciliën over te laten aan zijn
zoon Philips. Dit wend toegestaan. Zijn broe-
der Ferdinand verhief hij tot Keizer van
Duitschland, bijgenaamd het Roomsche Rijk.

Na aan alles dus verzaakt te hebben,

scheen de gewezen machtige Vorst van groote
bekommernissen te zijn verlost. Dag op dag
gaf hij steeds goede raadgevingen aan ziji'l
zoon en onderhield zich met zijne ministers.

Zorgen had Karel-niet meer. Toch verga-
derde hij soms nog lang met zijne gewezen
ministers, nu de ministers des Konings Phi-
lips II. Doch de lrlederlanden schenen een an-
der regeeringstijdperk te zijn ingetreden or1-
der den nieuwen Vorst. Karel had besloten
zicb uil de wereld terug te trekken om in een
klooster, in de eenzaamheid den dood af te
wachten.

Brief van Keizer Karel, waarbij hii afstand doet
van het Duitsche Keizenijk aan zrjn

broeder Ferdinand.

Karel de vijfde door Gods Genade, Room-
sche Keizer, altoos vermeerderaar van heL
Rijk, allen en eenieder der Keurvorsten, zoo
geestelijk als r,vereldlijk, Kerkevoogden, Gra-
ven, Baronnen, Ri'dders, Edellieden, Bevel-
hebrbers en mindere Graven, Stedehouders,
Magistraten, Rechters, Burgemeesters,
Raadsmannen, Burgers, Genootschappeir en
andere onderdanen van het Roomsche Rijk,
Lieven, getrouwen van allerlei ,stand, waar-
digheid en rang, ciie dezen tegenwoordigen
brief zullen lezen, of hooren lezen, Heil, groe-
tenissen en allen zegen!

Voortreffelijke, Hoog-Eerwaa,rde en door-
luchtige vrienden, onze zeer geliefde
Bloedverwanten, als mede verder edelmoedi-
B€, adellijke, voortreffelijke, godviuchtige
Lieven, getrouwen: Vermits wij ons door ve-
Ie en gewichtige redenen genoopt vinden en
aangemaand door onze hooge jaren en de ge-
statige ongemakken van zooveel ziektens en
zwakheden wa,ardoo,r wij verzwakt en ten
eenenmale afgemat zijn, ja, geheel beroofd
van de noodige krachten, die zoo noodig zijn
en vereischt worden om volkr,en te besturen,
en, hebbende daarenboven eenigen tijd ge-
leden, al onze Koninkrijken, Statendommen
en erfelijke Heerschappijen, afgestaan aan
onzen zeer geliefden zoon, Koning van En-

geland en Spanje; overgegeven vermits wij
onzen gewoonlijken zetel, het Hof van Brus-
sel verlaten en naar de schepen begeven heb-
ben, die reeds van al het noodige voorzien
zijn, om daarmeê, onder Gods hulp, met den
eersten goeden wind, naar Spanje te zeilen;
en, terwijl deze reis bij ons zoodanig vastge-
steld en besloten is, dat niemand, dan God
al1een, dezelfde kan verhinderen, zoo kan der
haive het bestuur van het Heilig Roomsche
Rijk bij onze afwezigheid en krachteloosheid,
den Doorluchtigsten en machtigsten Vorst
Fer,Cinand, Roomsche Keizer, gelijk mpde
van Bohemen en Hongarië onzen zeer gelief-
den broeder toe, als wettig tot Roomsch Ko-
ning verkozen en zonder tegenspraak onzen
opvolger; hebbende benevens dit alles, een
zeer: grondige ervarenheid, om die hooge
waardigheid te bekleeden, wijl hij menig..
maal, tijdens onze afwezigheid, de besturing
van het Duitsche Keizerrijk, met veel gene-
genheid en broederlijke liefde, voor ons heeft
waargenomen.

Om deze voo,rgemelde redenen dan, opdat
het Kristendom en het Heiiig Roomsch Rijk,
cloo,r onze verre afwezigheid niet eenig nadeei
(wat God verhoede) lijden mocht; en ten ein-
cle gemelde Roomsch Koning, onzen Broeder,
ook met des te meey geza,g al de zaken van
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het Keizerrijk zou kunnen verrichten, ver-
staan en willen wij, mits dezen, dat hij als
Roomsche Koning, uit zijn eigen macht en

oppergezag, zonder eenige afhankdJijkheid
van ons, al de zaken van het Roomsch Kei-
zerrijk zal behandelen, ondertlemen en beve-
len allen, die hij tot den luiste,r en vermeerde-
ring, of ten beste van het Rijk zal oorrdeelen

te behooren en dienstig te wezen, gelijk wij
te voren als Keizer hebben gedaan.

En voorwaar, d,aar was geen zaak, die ons
meer ter harte ging, en daar waar naar wij
ver'langd hadden, als om ulieden, voor het vo]-
trekken onzer voorgenomen rreis, nog eens te
komen zien in de Riiksvergadering te Re-
gensburg, onze Keizedijke Rijkstad, en de

zaken van het gemeen met ulieden overwogen
hebbende, dezelfde tot een gewenscht einde
te brengen; alsmede om terzelfdertijd de be'

sturing van 'het Heilig Roomsche Rijk in
handen van den Roomsch Koning, onzerr zeet' geliefden- Broeder over te geven, dat hij in
onzen nâam regeeren zou, alsmede om ulieden
zelf mondelings te vertrnanen, ten einde gij
hem de ve,rschu'l'digde gehoorzaamheid zoudt
bewijzen.

Maar de zwakke ge,steltenis van ons li-
chaam, die IJ allen bekend is, heeft ons ,niet

nagelaten, zulk een langdurige reis te onder-
nemen.

Daar wij, in eigen persoon op den Rijksdag
niet konden verschijnen, om de zaken naar
behoeven af te doen, hebben wij het tenmin-
ste noodig geoordeeld, om dit, ons gebod, en

v,oornemen des harten, a'an ulieden gêr11€gê11-

heid en Godvrucht gelijk ook aan anderen
bekend te maken en te doen weten, berichten-
de U allen en âan iedereen in 't ibijzonder, uit-
drukkelijk, den inhoud van dezen open brief
en Keizerlijk gezag, te gehoorzam'en, onder
bedreiging van onze uiterste ongenad'e, opdat
IJ zoudt blijven volharden, meer dan ooit, om

onzen lbroeder, den Roomschen Koningr êêD

volkomen getrouwheid en gehoorzaamheid te
ibewijzen.

En d,at gijlieden al de gebode,n, inzettingen
en bevelen, die hij in ,onze plaats zal afkondi-
gen, instellen en uitgeven, met een verdubbel-
den eerbied en ,ontzag, zonder 'eenige de min-
ste tegenkanting, zult gehoorzamen gelijk
wij zelf, nog Keizer en aan het hoofd der re-
geering ware.

En dit doende omdat het onze uiterste en
hoogste wil i,s, zult gij ontg'aan van te vallen
in onze hocgste ongenade.

Gegeven, ,onder onzen Keizerlijken zegel,
te tSutburg, in Zeeland, den zevendçn van
Itrerfstmarand des jaars, na Kristu,s geboorte,
vijf tien honderd zes en vijftig, in het zeven
en dertigste onzer R,egeering.

{-:-

De Keizer schreef dezen brief vooraleer
zijn rei,s ,naar Spanje aan te vangen.

Hij ontlbood vervolgens Prins Willem van
Oranje en beval hem van de Keizerlijke Kroon
en scepter aan den Roomschen Koning Fer-
dinand, zijn br.oeder te brengen alsmede den
hrief aan de Rijksvergadering te Regensburg.

De Frins van Oranje gaf den Keizer tot ant-
woord:

- Ik had verwacht beter geluk op deze

wereld te hebben, dan zulk een noodiot, om
mijn Heer, van zulke sieraden te ontblooten
en die aân een ander te gaan brengen.

En wat Wiliem van Oranje zeide was innig
gemeend. Hij was een der gunstelingen van
cien Keizer geweest, beminde hem en thans
nroest hij het aanzien dat de ongelukkige 'zich

van alles o,ntblootte en zonder m,acht en als
een eenzaam pelgrim ter we'reld stond.

En hij vervuide zijn ontzaggeiijke taak met
pi.in en smarte.



De Vroolijke Dadèn Yan Keizer Karel
(Volledlge uitgave)
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