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VOORREDE.

Oorspronkelijk heeft deze verhandeling gediend als voorlezing in eene der Winteravond-vergaderingen van leden
en bestuurders van het Friesch Genootschap. Toen reeds
keurde men die der uitgave waardig, als wijzende op eenen
man, wiens leven en daden in den grooten worstelstiïjd
tegen Spanje zeer waardig zijn, om beter dan tot hiertoe
het geval was, bekend te worden. Ik achtte dit toen nog
wat ontijdig, omdat er nog zoo beduidende leemten in
gevonden werden. Thans tot die uitgave overgaande, erken
ik gaarne, dat er ook thans zelf nog te veel onvolledigs
in is, om mijn stuk eenige aanspraak op volledigheid te
doen hebben. Toch kwamen mij sinds dien tijd eenige
documenten ter hand, die bestaande leemten aanvulden,
en mij vrijmoedigheid gaven mijne studie het licht te doen
zien.
Deze betreft den Leeuwarder advocaat Mr. Johannes
Basius. Ik herinner mij niet, dat zoo ooit, althans in
deze eeuw, eene meer uitvoerige levensbeschrijving van hem
gegeven is. Wel vindt men die in korte trekken in de
woordenboeken van kunsten en wetenschappen, of in de
verzamelingen van de levens van juristen en andere geleerden van vroegeren of lateren tijd. Maar deze zijn alle
kort, en doen het beeld van dezen man niet helder uitkomen. Bovendien zijn zij vaak minder kritisch en nauwkeurig in de opgave van de data en omstandigheden zijns
levens. Yoorts ziet men duidelijk, dat de meesten elkander
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al behoort hij tot hen, die eerst in den tweeden rang genoemd worden, wij zullen in zijn voorbeeld zien, hoe
Prins Willem, juist daarom, omdat hij zulke ijverige,
vurige en bekwame medehelpers had, in staat geweest is,
in dezen vaak zoo wanhopigen, soms bijna geheel verloren
kamp, het groote doel van zijn leven te bereiken, de bevrijding in godsdienstig, staatkundig en maatschappelijk
opzicht van ons vaderland van het Spaansche juk, en het
zelfstandig bestaan althans der noordelijke gewesten van
de vroeger vereenigde zeventien provinciën. Onder zijne
medehelpers verdient Basius onze bijzondere aandacht, omdat hij als raadsman, als zelfstandig uitvoerder van
's Prinsen plannen, als vurig en vrijheidminnend vaderlander zich heeft bekend gemaakt.
Yan harte hoop ik derhalve, dat door mijne studie deze
op zijn standpunt zoo beschouwingswaardige gestalte beter
dan tot hiertoe gekend worde. Is dit onverhoopt niet het
geval, men wijte het niet aan den man zelf, maar aan
mijne gebrekkige voorstelling.
Ik merk eindelijk nog op, dat ik het niet gewaagd heb
dit stuk eene levensbeschrijving van Mr. Johannes Basius
te noemen, maar mij vergenoegd heb met den meer bescheidenen titel van bijdrage daartoe. Mij moetende bepalen tot de bronnen, die onder mijn bereik waren, gevoel
ik zelf te goed, gelijk ik reeds zeide, dat aan de volledigheid , welke eeno levensbeschrijving in eigenlijken zin eischt,
al te veel ontbreekt. Menige data en menig feit van zijn
leven blijven onzeker en onbekend. Vooral in het laatste
deel van zijn werkzaam bestaan, vloeien de authentieke
bronnen zeer schaars. Gevende wat ik had, zal ik voldaan zijn, als ik slechts de aandacht gevestigd heb op
dezen zoo merkwaardigen man, en beter bevoegden dan ik,
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en in het bezit van meerdere authentieke bescheiden, dan
die mij ter hand waren, een volledig beeld van dezen
man geven.
Het een verzoek eindig ik deze voorrede. Wordt het
mij, uithoofde van mijnen leeftijd, wellicht niet weer gegeven op dezen arbeid terug te komen, toch neemt dit niet
weg, dat, indien iemand iets mocht kennen of bezitten,
waardoor over nog onbekende data en bijzonderheden van
Basius' leven licht verspreid wordt, ik mij tot het ontvangen
daarvan ten dringenste aanbeveel en elke mededeeling ten
dezen mij hoogst welkom zal zijn.
I. Ik handel eerst over Basius' geboorte, jeugd en eerste
opvoeding.
II. Ten tweeden over zijne academische studiën tot zijne
terugkomst en verblijf als advocaat te Leeuwarden.
III. Ten derde over zijn leven in ballingschap als ijverig
medehelper van Wiliem van Oranje bij diens ondernemingen tot 1572.
IV. Eindelijk over zijne terugkomst in het vaderland,
zijn wonen te Delft als raadsman des Prinsen en na diens
afsterven van zijne familie tot Basius' dood in 1596.
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I.
In de eerste plaats vragen wij naar Basius geboorte en
afkomst, zijne eerste jeugd en opvoeding.
Mr. Johannes Basius, de in dien tijd gewone verlatinisering van het eenvoudige Jan Baes, heette naar het gebruik dier dagen Jan Jansz. Baes, en is alzoo naar zijnen
vader genoemd; die evenzoo heette. Zijn naam in den
bul van zijn licentiaatschap in de rechten leert ons dit.
De plaats zijner geboorte is zonder eenigen twijfel Leeuwarden. Niet alleen vermelden dit al zijne biografen eenparig,
en noemt hij zich Phrisius, maar in dienzelfden bul lezen
wij, dat hij was Leewerdensis in Dioecesi Kheno-Trageetina.
Minder zeker is het jaar zijner geboorte. Is dit door bijna
al zijne biografen op 1548 bepaald, ik meen oorzaak vun
ernstigen twijfel ten deze te hebben. Ik onderzocht daartoe , of hier te Leeuwarden daaromtrent eenig zeker naricht
was te bekomen, doch alle Doop-registers van dien tijd
ontbreken, of werden niet gehouden. Ik hoopte. dat
misschien op zijne grafzerk, in de oude kerk te Delft, de
datum zijner geboorte, of ten minste zijn ouderdom zou
zijn uitgedrukt, doch te vergeefs. Evenmin heb ik zulken
datum gevonden bij zijne inschrijving als student te Leuven , of in zijne promotiebul; geen van beiden bezit die
opgave. Toch kan ik in dat jaartal 1548 mij niet vinden,
hoe algemeen ook gesteld. Reeds de Wal 1) en Paquot 2)
schijnen daaromtrent eveneens in twijfel geweest te zijn.
Dit is te opmerkelijker, omdat de meeste biografen, ook
1) in zijne Or. de dar. Fr. Juriscons in de Bijlage p. 68.
2) Memoires P. 1 p. 102.
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laatstens nog de Biblioth. Belg. C.III, dit jaartal stellig
opgeven, van welke de Wal verscheidene kende en aanhaalt en toch zelf schrijft tegen het midden der 16de eeuw.
Mijn twijfel ten deze steunt op de volgende gronden. Stel
1548 als zijn geboortejaar, dan heeft hij op vier-jarigen
leeftijd het gymnasium te Leeuwarden bezocht. Immers
dat bezoek kan, in verband met zijn verder leven, niet
later dan 1552 gesteld worden. Is hij later omstreeks 1554
op het gymnasium te Haarlem gekomen, dan was hij zes
jaar, en twee jaren later, in 1556, was hij reeds onderwijzer in het latijn van Coornhert, dus acht jaren oud.
In 1561 gepromoveerd was hij toen dertien jaren en in
1568, dus nauw een twintig-jarige, was hij reeds de krachtige en zelfstandige medehelper van Prins Willem. Zeker
is dit mogelijk en vindt men enkele voorbeelden van zoo
vroege en zeldzame ontwikkeling, gelijk b.v. met Hugo
de Groot het geval was. Maar, behalve dat het ontwik kelings tijdperk bij dezen rustig was, en bij Basius veel
bewogen, van zoo iets buitengemeens en wonderbaars zou
zeker de een of ander zijner biografen wel melding gemaakt
hebben. En al prijzen zij zijne vatbaarheid voor onderwijs
en zijnen vluggen geest, toch zeggen zij niets, dat hem in
dezen zoo buitengewoon zou hebben onderscheiden. Stelt
men daarentegen zijne geboorte vroeger, b.v. van 1540
tot 1543, dan krijgt alles eene betere en andere gedaante.
Van zijne ouders vind ik niets anders vermeld, dan de
uitdrukking: Basius honestis parentibus natus, het best
weder te geven door het in die dagen zeer gewone »eersame burghers'\ Zij hebben zeker eenig eerlijk beroep of
bedrijf, nering of hanteering uitgeoefend, zooals wellicht
de naam Baes schijnt aan te geven. Maar al was hij niet
van adelijk geslacht, of uit eenige der voorname regeerings-
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geslachten afkomstig, zijne ouders schijnen echter, zoo al
niet eenig vermogen, dan tooli genoegzame inkomsten gehad te hebben, blijkens de wijze, waarop zij hunnen zoon
hebben opgevoed. Wij zouden daardoor tot het vermoeden
komen, dat hij, zoo al niet een eenig kind, dan toch een
eenige zoon was, hoewel ik er moet bijvoegen, dat nergens
gewag gemaakt wordt, of hij al of niet broeders of zusters
heeft gehad.
Reeds vroeg bewijzen gevende van buitengewone bevattelijkheid en schranderheid, werd hij door zijne ouders
geplaatst op de dusgenoemde triviale school. Valt zijn
geboortejaar van 1540—43, dan was hij toen zes of zeven
jaren oud. Daar men dit ter school zenden omstreeks 1550
stellen moet, blijkens zijnen lateren levensloop, zoo gevoelt men al aanstonds de onjuistheid van 1548 als zijn
geboortejaar, daar dit dan reeds op twee- of driejarigen
leeftijd zou hebben plaats gehad. Die triviale scholen hadden een ietwat gemengd karakter. Men leerde er de eerste
beginselen van alle onderwijs, en voorts ook de beginselen
van het latijn. Zij hadden dus zoo wel iets van onze
lagere scholen, als van een gymnasium. Men vond reeds
vroeger te Leeuwarden hot onderwijs ontoereikend, zooals
het door kloosterbroeders of andere geestelijken gegeven
werd in de scholen bij de Parochiekerken van Oldehove,
Nijehove en St. Oatharina of de Hoek. Wilde men verder
gaan, dan moest men buitenslands daartoe de gelegenheid
zoeken. Konden vele ouders daartoe voor hunne kinderen
niet besluiten, zoowel om de moeiten en gevaren daaraan
verbonden, als om de kosten, die dit vorderde, geen wonder is het, dat in het begin der zestiende eeuw de zucht
levendig werd, om bijzondere scholen tot dit einde op te
richten. Men vindt gewag gemaakt van die van Stefanus
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Sijlvius, Johannes Crassus (den leermeester van Viglius)
en Gerard of Gerko van Leeuwarden. Toch schenen deze,
om welke reden ook, ongenoegzaam om in de bestaande
behoefte te voorzien. Nauw was Friesland bevredigd na
de voorafgegane oorlogen en beroeringen, of de toenmalige
landvoogd Schenck van Toutenburg nam, op 31 Mei 1525,
het besluit eene nieuwe school op te richten. Hij meldde
dit aan alle stedelijke besturen en grietenijen. Men behoefde zijne kinderen nu niet langer buitenslands te zenden,
dewijl hij »eenen zeer geleerden, wijsen en experten man,
Meester Lambert, geconsenteerd had, eene particuliere
school te Leeuwarden op te richten." Eene tweede richtte
Everard Mcolai op, toen hij in 1541 raadsheer werd bij
het hof van Friesland, doch uitsluitend voor' kinderen uit
adelijke of althans zeer aanzienlijke geslachten en van buitenslands. Aan het hoofd daarvan stond Mr. Colebertus
van 's Hertogenbosch. Eene door Suffridus Petri in 1553
voor vijftig leerlingen opgericht, schijnt maar een paar jaar
bestaan te hebben, en vervallen te zijn bij zijn vertrek
naar Leuven in '1556.
De groote school van Mr. Lambert schijnt in den loop
des tijds mede wat in verval te zijn gekomen. Immers in
1558 nam het stedelijk bestuur het besluit, die school, in
Aed Lewert in de Gfroote Kerkstraat gevestigd, te verbeteren. Het bepaalde o. a., dat niet enkel de Nederduitsche,
maar inzonderheid de Latijnsche taal er moest onderwezen
worden, ten bewijze, dat dit vroeger niet zoo zeer het
geval was. Alle bijzondere scholen werden voorts opgeheven, behalve die van St. CaiJiarina of de Hoek, en geene
nieuwe mochten worden opgericht. 1)
1) Zie' ovei' deze scholen H. J. Arntzenias, de natal. gijmn. Leov.
1762 en J. C. Boot, Hist. gijmn. Leov. 1854.
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Op die eerstgenoemde groote school zal onze Basius wel
het eerste elementaire onderricht hebben ontvangen, daar
hij niet tot een adelijk of hoogstaanzienlijk geslacht behoorde. Was deze, gelijk wij zagen, nog zeer gebrekkig
ingericht voor het aanleeren van het Latijn, in die dagen
de eenige weg tot hoogere vorming, van de verbetering
daarvan in 1558 heeft hij geen genot gehad. Ware die
vroeger aangebracht, hij zou er misschien op gebleven zijn,
en zijn volgend leven eene geheel andere richting hebben
verkregen. Doch juist dat gebrekkige, toen hij die school
bezocht, zal zijne ouders genoopt hebben, den vluggen en
leergierigen knaap naar Haarlem te zenden, waar het
gymnasium toen eenen grooten naam had, onder de leiding van Cornelis Presbyzer. 1) Slechts een paar jaren
bezocht hij dus de school te Leeuwarden. Immers reeds
in 1556 vinden wij hem als een bekend en bekwaam scholier te Haarlem. Geheel onbekend is het of zijne ouders
hem daarheen vergezelden, dan wel of hij bij eene of andere familie, misschien wel bij den rector der school, werd
gehuisvest. Hebben zijne ouders hem derwaarts vergezeld,
zoo zijn zij later zeker naar Leeuwarden teruggekeerd.
Immers dadelijk na zijne promotie vestigde Basius zich
weder aldaar, zeker met het oog op zijne familie. Hoe
dit zij, dat hij te Haarlem geweest is, en wel met uitnemende vrucht, daarvoor bezitten wij, behalve het eenparig getuigenis van al zijne biografen, een afdoend bewijs.
Als jongeling van tusschen de 14 en 16 jaren, was hij
de leermeester in het Latijn van een hoogst merkwaardig
en beroemd man, den bekenden Dirck Volkertz Coornhert.
Eerst op gevorderden leeftijd legde deze zich toe op de
kennis der Latijnsche taal. In de voorrede van zijn ge2) Zie Suffr. Petri, de script. Fris., p. 274.
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schrift over de Erfzonde zegt hij: »dat hij bekommert in
sijn binnenste over de verschillende gevoelens der godsdienstige partijen te dezer zake, sich begaf om de Latijnsche
sprake te leeren verstaan, toen ik nu al oudt was 35
jaren." 1) Coornhert in 1521 geboren zijnde brengt ons
dit tot bovengenoemd jaartal van 1556. Dat het nuBasius
was, die hem onderwees, blijkt uit een ander werk van
Coornhert in diens eerste ballingschap geschreven in 1569.
Het is getiteld: Eene Keffélijcke samensprekinge van de
Droefheijdt 2), zijnde eene samenspraak tusschen Coornhert en onzen Basius. Men zou kunnen meenen, dat zulke
samenspraak uit zich zelf weinig bewijst, daar Coornhert
in dien vorm vaak zijne gedachten kleedde. Hij voert dan
meest zijne vrienden sprekende in, en trekt ten slotte zelf
de conclusie uit het gesprokene. Toch legt hij meest zulke
gedachten in hunnen mond, die hij uit vroegere afzonderlijke
gesprekken over zoodanig onderwerp kende. In deze samenspraak over de droefheid komt echter nog dit bijzondere
voor, dat Basius de hoofdspreker is en de conclusie trekt.
Daarom is het zeer wel mogelijk, dat dit gesprek in hoofdzaak alzoo gehouden is, al is liet ook later in dien vorm
gegoten, waarin wij het nu lezen. Doch hoe dit zij, al
waren vorm en inhoud verdicht, het daarin vermelde feit
kan, zonder de grootste willekeur aan te nemen, niet anders dan als waar worden erkend. In 1569 geschreven,
is het in 1568 in hoofdzaak gehouden te Kleef of Xanten,
waar Coornhert toen in zijne eerste ballingschap vertoefde.
Basius bezocht dezen zijnen goeden bekende uit Haarlem.
Hij vindt Coornhert diep bedrukt, met de hand onder het
1) Zie Coornhert's Werken D. II, p. 551, Amsterd. J. Aerts,
Colom. 3 dln. fol. lfi30.
2) Werken III fol. 379 en volg.
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hoofd. Hem Herover berispend, beklaagt Coornhert zich
over zijn leven en verbanning, zonder hoop op terugkeer
en het genot van goede justitie. Daarop hervat Basius:
»0 lieve man! heb dij dan achterwaerts geleert? mij gedacht noch wel, als ik u gheleden omtrent elf jaren, partes orationia quot simt, leerde" enz.
Staat dit feit van zijn onderwijs aan Coornhert dus vast,
het wekt groote verwachtingen op van den knaap, wiens
schranderheid en vroegtijdige kennis hem zulken leerling
ter onderrichting in het Latijn schonk. Het geschiedde
met zeer gunstigen uitslag. Coornhert leverde later voor
dien tijd zeer goede vertalingen van Latijnsche classici, en
kende uitnemend de gevoelens zijner vinnigste tegenstanders,
die, naar 't gebruik dier dagen, meest in 't Latijn schreven. Zeker was het niet zoo moeielijk zulken man te onderwijzen , die reeds meerdere talen kende, en een ijzeren
wil bezat, om, als hij zich iets eigen wilde maken, dit
ook te doen, en het gemakkelijk deed met zijnen helderen
en schranderen geest. Opmerkelijk blijft echter, dat Coornhert, die met de meest ontwikkelden te Haarlem zoo bekend was, en dus gemakkelijk van eenen ouderen in jaren
had kunnen leeren, juist dezen veertien- tot zestienjarigen
knaap verkoos. Door wien hij tot die keuze kwam weten
wij niet, toch moet er in dien jongeling iets geweest zijn,
dat hem boeide. Zulken leerling te hebben en diens vriend
later te worden, pleit voor onzen Basius, voor zijne vorderingen , schranderheid en bekwaamheid, om het geleerde
mede te deelen. Tevens bewijst het, dat 4548 zijn geboortejaar niet zijn kan, daar hij in 1556 pas acht jaren
oud zoodanigen leerling niet zou onderwezen hebben. We
zijn dus als het ware van zelf genoopt zijn geboortejaar
eenige jaren vroeger te stellen.
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II.
In de tweede plaats staan wij stil bij zijne universitaire
opleiding tot zijne terugkomst als advocaat te Leeuwarden
en zijn verblijf aldaar.
Behoorlijk te Leeuwarden en vooral te Haarlem voor
hooger studie voorbereid, besloot hij rechtsgeleerde te worden. In ons vaderland daartoe geene gelegenheid zijnde,
begaf hij zich buitenslands, en wel in de eerste plaats naar
Leuven. Wanneer dit plaats had is onzeker. Daar hij in
1561 gepromoveerd is, kunnen wij dit niet later stellen dan
1558. Weder een getuigenis dat zijn geboortejaar 1548
foutief is. Een tienjarige knaap zal men wel niet in den
vreemde gezonden hebben, om hooger onderwijs te ontvangen, en veel minder dan drie jaren kan zijn academietijd
niet geduurd hebben. Leuven trok hem misschien aan,
niet alleen om zijne nabijheid, maar ook omdat daar was
een collegium nationis Frisiacae, waardoor vele Friezen te
Leuven studeerden. 1) Waarschijnlijk werd ook hij daarin
opgenomen.
Dat hij te Leuven geweest is zegt hij zelf, in zijne later
te vermelden Paradoxa p. 24: »toen wij te Leuven studeerden , noemden wij eenen zekeren botten en slordigen
student in de medicijnen Ilábakuk, even als men een lichtzinnig en ijdel mensen Grillardus heet, zooals ik weet, dat
bij de Friezen het geval is. Hetzelfde blijkt ook uit een
vers van Johannes Fungerus ad Johannem Basium jure
consultum, vermoedelijk bij zijne terugkomst te Leeuwarden
vervaardigd. »Minerva riedt u de krachtige Iberiers te
bezoeken, 2) Leuven toch was toen onder Spaansch gezag.
Yan zijne studiën aldaar weten we helaas! weinig. Toch
1) Zie Suffr. Petri, De script. Fris., Decas X. C. 2p. 149 conf. p. 159.
2) Joh. Fungerus, Sylva carminum, edit. 1607, p. 116.
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was hij er naar de manier van dien tijd werkzaam, niet
alleen zelf studeerende, maar ook bezig aan andere studenten van zijne kennis mede te deelen en hen tot zelfstandige
studie aan te vuren. P. 259 van zijne later te besprekene
Paradoxa, zegt hij, stegen Hotmann, om de eer van den
rechtsgeleerde Scaevola te handhaven, sprak ik daarom te
liever, omdat, toen ik te Leuven, naar het gebruik der
Universiteit in de vacantia vindemialis (van den wijnoogst,
dus in de maand October of wijnmaand) gelijk zij die noemen , deze zelfde wet weder in het openbaar wilde bespreken, (repetere), sommigen in de rechtswetenschap nog weinig
gevorderden, als het ware nog tirones, nadat zij Hotmann's
schriften daarover gelezen hadden, zich verwonderden en
verbaasden, dat ik mij hieromtrent zooveel moeite gaf, en
zaken, die boven allen twijfel waren, weder disputabel maakte
(in disputationem vocavisse) ; dat deze echter later, toen
zij vastere en betere grondslagen gelegd hadden, gaarne
met mij over de stof en het verstand dezer wet samenspraken. Zoo is de niet op zijn hoede zijnde lezer gewaarschuwd, om later niet verleid te worden."
Blijkt het dus duidelijk, dat zijne studie in de rechtsgeleerdheid aan de Hoogeschool te Leuven niet onvruchtbaar
was, dat hij daarover in het openbaar met zijne medestudenten sprak en menig rechtsgeleerd punt tot een onderwerp van dispuut maakte; blijkt ook toen reeds zijn vrijheidlievende en zelfstandige geest, die ook de grootste
rechtsgeleerden dorst beoordeelen, en hunne autoriteit,
als die onverdiend was, aantasten, het doet ons te meer
leed, dat we daaromtrent geene meerdere bijzonderheden
kunnen mededeelen. Meer zou ik zeker daarvan kunnen
zeggen, als ik zijn gedicht had kunnen raadplegen, getiteld vacantiae Vindemiales. Het is mij echter tot hiertoe
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niet gelukt het ergens te vinden, zoodat ik het alleen ken
uit algemeene vermeldingen hier en daar aangetroffen. Zoo
zegt König in zijne bïbliotheca antiqua et nova »vaoantiae
vindemiales carmine expressit" (p)ag. 91. 1) Terwijl Kobus
en de Bivecourt, de uitgave vermeldend van de Paradoxa,
laten volgen »en waarbij hij een geestig verhaal voegde van
de Herfstvacantiën, in Latijnsehe verzen.'' 2) Als zij daarmede bedoelen dat dit gedicht voor, tusschen of achter
de paradoxa gevonden wordt, vergissen zij zich, daar er
zulk een gedicht in dat werk niet wordt aangetroffen.
Doch het zal wel zijn, een weinig onduidelijk uitgedrukt,
dat hij behalve de Parad. ook de vind. uitgaf. Het is ook
zeer mogelijk, dat deze opgave zijner biografen omtrent
dit dichtstuk onjuist is. Het geheele bericht daaromtrent
zal dan ontstaan zijn uit bovenstaande mededeeling zijner
rechtsgeleerde disputen in de vacantiae vindemialis. Daarop
ziende heeft Neonebellus, zooals wij later zullen opmerken,
in den titel van zijne bijtende beoordeeling der Paradoxa
van Basius, die vacantiae vindemiales genoemd, waaruit
lateren hebben afgeleid, dat hij die in een gedicht heeft
bezongen. Het is buitendien vreemd, dat dit gedicht nergens wordt aangetroffen, noch in eene verzameling van
Latijnsehe verzen uit die tijden, noch als afzonderlijk uitgegeven. Mocht het echter hier of daar gevonden worden,
houd ik mij voor de mededeeling daarvan bijzonder aanbevolen. Voor het tegenwoordige, in afwachting van het
licht, dat uit deze en andere bronnen over zijn verblijf te
Leuven kan opgaan, moeten wij ons met het weinige en
algemeene bovenvermeld vergenoegen.
1) G. M. KÖnig, bibl. antiqua et nova, Altdorf 1678.
2) Kob. en de Riv., Biblioç/rqf. Handwoordenboek van

deel I , p. 102.
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Veilig kunnen wij niettemin aannemen, dat zijn verblijf
te Leuven voor zijne hoogere studiën vruchtbaar is geweest,
en hij wel toegerust, naar de gewoonte dier dagen, andere
universiteiten bezocht, om aan zijne wetenschap in de rechtsgeleerdheid de kroon op te zetten, door het verkrijgen van
den meestertitel. Al zijne biografen berichten ons, dat hij
naar Frankrijk toog, om daar zijn doel te bereiken. Doch
al melden zij ons dit eenparig, even eenparig is hun stilzwijgen , of hij slechts eene of meerdere universiteiten bezocht, en waar hij promoveerde. Gelukkig dat we op dit
laatste punt althans tot zekerheid zijn gekomen. Door de
hoogstgewaardeerde tusschenkomst van den secretaris van
het Friesch Genootschap, Dr. F. Gr. Slothouwer, ben ik
in het bezit gekomen van eene gecollationeerde nauwkeurige copie zijner bul, als Licentiaat in de rechten, en wel
van de origineele bul, geschreven op perkament, die zich
bevindt in het koninklijk Huisarchief te 's Gravenhage, in
de Portefeuille 22, 88c. Gesteld in den uitvoerigen, ietwat
bombastischen stijl aan die stukken eigen blijkt daaruit,
dat hij te Angers, de hoofdstad der voormalige provincie
Anjou, heeft gestudeerd. In het algemeen is het bekend,
dat zich te Angers eene universiteit bevond. De tegenwoordige staat van Frankrijk, Amstd. Is Tirion 1757 zegt,
deel I I , p. 279. Te Angers is eene universiteit bestaande
uit al de vier faculteiten, hoewel voornamelijk geschikt
voor de studie der rechtsgeleerdheid. De universiteit te
Angers is gesticht omstreeks 1380 door Lodewijk de 2de
Hertog van Anjou, kort voor zijnen tocht naar Italië, om
de Napelsche kroon te bemachtigen. Die stichting viel
nagenoeg gelijktijdig met die van Heidelberg door Ruprecht
van de Paltz. Zij was in zoo verre eene universiteit, als
alle faculteiten er aanwezig waren, doch inzonderheid voor
14
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de rechtsgeleerdheid, waarvan de studie toen zeer ia verval
was. In den loop des tijds in menig opzicht in ongunstigen toestand gekomen, is die omstreeks het midden der
zestiende eeuw weder hersteld en in bloei gebracht door
Hendrik van Valois, hertog van Anjou, later als Hendrik
III, koning van Frankrijk. De rechtsgeleerdheid bleef
echter de hoofdzaak, en het is niet onwaarschijnlijk, dat
de herstelling dezer universiteit en haren daardoor vernieuwden bloei onzen Basius derwaarts gelokt hebben. 1)
Eenige bijzonderheden harer inrichting leeren wij uit genoemde promotiebul kennen.
Er waren daar »doctores in jurium facultatibus legentes
et regentes", hare bestuurders hadden het recht van promotie , zij deden dat »jure scholastico imo vero Âpostolico",
zij had hare statuten en vastgestelde regeling. Basius
schijnt er langen tijd vertoefd te hebben. Hij wordt er
residens genoemd, er wordt gewezen op het langdurig
(diuturna) hooren en lezen van het kanonieke en civile
recht, door hem per tempus en tempora, volgens de statuten dier universiteit, verricht. Hij was toen reeds in
utroque jure baccalaureus, schoon niet vermeld wordt, waar
hij dien graad verkreeg, te Leuven, elders of te Angers
zelf. Hij is er gepromoveerd tot Licentiaat in de rechten
op 22 December 1561, en wel door Johannes Bohic,presbijter, jurium licentiatus, cantor et canonicus insignis
ecclesiae Andigevensis, als vicarius van Johannes Pietes,
eveneens licentiaat in de beide rechten, abt de perrodio
novo ?, scolasticus en canonicus van diezelfde kerk en regent
van de universiteit. Basius wordt geroemd om de honestas
van zijn leven en zeden en andere loffelijke verdiensten van
1) Zie Jac. Middendovpius, Academiarum eelebrium universi orbisterrarum, Libri VIII, Colon. Agripp, 1602 , 8o.
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rechtschapenheid en deugd, volgens het getuigenis van vele
daartoe bevoegden. Geprezen wordt zijne litterarische wetenschap en zijn ijverige toeleg op de studiën, zoowel in
het hooren der lessen (auditio) als in de openlijke bespreking en oefening zijner wetenschap (lectura). Men prijst
hem om zijne bekwaamheid in het onderwijzen, zijoe welsprekendheid , zijne gemakkelijkheid en schranderheid in
het ontknoopen van dubbelzinnigheden en het bevatten van
den rechten zin en de waarheid in beide rechten. Hij
heeft een zwaar examen doorgestaan, en is beproefd als
het goud door het vuur. Dientengevolge verkreeg hij al
de rechten aan het licentiaat verbonden, waar hij ook mocht
vertoeven en de vrijheid om naar het doctoraat te staan,
zoo hij zulks begeerde. Hij heeft den eed afgelegd van
bestendige gehoorzaamheid aan de statuten der universiteit
en om nimmer iets te doen ten nadeele van hare bestuurders. Dit alles is geschied, na aanroeping van Christus'
naam, ter eere van den almachtige God, van de roemrijke
maagd Maria en van de gelukzalige martelaars Mauiïciis
en zijne medgezellen, en van de heiligen Maurillius, Renatus, Serènides en Magnobodus, bisschoppen. De bul
eindelijk is gezegeld met het zegel van Johannes Pietes,
den toenmaligen. regent, en geschreven door den ISTotarius
Mr
ohier.
Het moge waar zijn, dat veel in dezen naar een vastgesteld formulier is ingericht, en wij daarin het bewijs zien,
dat hij al die goede hoedanigheden, hier opgenoemd, juist
niet in al die volkomenheid bezat, toch zien wij er in ieder
geval uit, wat er in die dagen op die universiteit van een
licentiaat in de rechten gevorderd werd, en geloof ik, dat
men gaarne en met ingenomenheid deze bul aan hem uitreikte. Zijn naam toch schijnt zich van Angers uit heinde
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en veer in Frankrijk verspreid te hebben. Paquot toch
teekent aan 1): srévétu de ce grade, il continua de s'exercer
à la jurisprudence, non seulement par la lecture et les
compositions, mais encore par des leçons et des disputes,
ce qui lui donna bientot de la reputation, et Ie fit rechercher
dans divers endroits, ou on lui offrit des postes considerables. Mais il préfera Ie séjour dans sa patrie." Met het
oog op die toen verworvene, en later nog uitgebreide
kennis kon later Fungerus in een lofdicht op hem o. a.
zeggen:
En. tibi Cecropia Pallas, qui regnat in arce,
Perpetuo vitae dux fuit atque comes.
lila tibi afflavit Grraecum LatÏHumque leporem,
Mopsopio monstrans verba notata stijîo.
lila etiam rigidi reserans penetralia juris
Ardua te doeuit tecta subire ducum. 2)
Aan het einde gekomen van zijne academische opleiding
door zijne bevordering tot licentiaat in de beide rechten,
keerde Basius naar Leeuwarden terug. Voordat we hem
echter derwaarts volgen, acht ik het hier de plaats het
oog te vestigen op het eenige mij bekende door hem uitgegevene geleerde werk. Wel is dit eerst in 1575 indruk
verschenen, maar het staat zoo geheel op zich zelf, dat
het zijne verdere levensbeschrijving slechts onnoodig zou
afbreken. Bovendien is het ook grootendeels de vrucht
van zijn universitair leven. Sprak, las en disputeerde hij
toen over allerlei rechtgeleerde onderwerpen, hij moge
de stukken, op den inhoud van dezen arbeid betrekkelijk,
later hebben nagezien, omgewerkt en nauwkeuriger geredi1) Memoires, Tom. XII, p. 236.
2) Joh. Fungerus, Sylva Carninum, Fran. 1607 en zijn gedicht op
Johannes Basius, p. 116.
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geerd, zijn veelbewogen leven, vooral in de zeven jaren,
die 1575 vooraf gingen, was wel niet geschikt, om zich
tot afgetrokkene studiën te bepalen, bronnen op te zoeken
en te raadplegen, in één woord zulk een arbeid van den
grond af samen te stellen. Daarom spreken wij er hier
ter plaatse van, en kunnen dan onafgebroken de beschouwing van zijn leven voortzetten.
Dat werk is getiteld: Paradoxarum Disputationum juris
civilis Libri III, in quibus dubiae et ambiguae juris consultorum traditiones, responsaqae inter se repugnanlia, in
judicium et examen revocanlur , aequaque lance ponderantur,
atque reconciliantur. Nunc primum in usum studiosorum
legalis militiae, singulari studio et surnmis vigïliis aediti,
auctore Jóhanne Basio jurisconsulto; accessit ad levandum
studiosorum laborem, post Praefationem, capitum seu Theinatum nee non rerum ac omnium materiarum, imprimis
scitu dignarum, geminus Index diligentissime conscrip>tus.
Nu volgt op den titel het vignet van den drukker. Onder dit vignet leest men: Cum gratia et Privüegio Caesareae Majestatis. Basileae. Per Sebastianum Henric Petri.
Op de voorzijde van het laatste blad staat: Basileae
excudebat Sebastianus Henric Petri. Anno salutis nostrae
instauratae CIJILJXXV
Mense Septembri. Op de keerzijde van dit blad is weder het vignet van den drukker.
Dankbaar ben ik voor de welwillendheid van Mr. du
Rieu, bibliothecaris der Academische bibliotheek te Leiden,
die het zich daarin bevindende exemplaar van dit werk
mij voor genoegzamen tijd ten gebruike gegeven heeft.
Na de praefatie en de inhoudsopgave, vinden wij eene
opdracht lllustrissimo ac ornatissimo Gulielmo, Auraniae
Principi, Comiti Nassaviae Domino suo Clementissimo salutem ac faelicitatem Johannes Basius.
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Het onderschrift luidt: Delphis Batavorum Prid. Calend.
Octobr, Anno áb incarnatione Domini nostri Jesu Christi.
1574.
Wat den algemeenen inhoud betreft, zijn titel Paradoxa
is volkomen juist, zooals de opschriften der vier boeken
waaruit het bestaat, ons reeds leeren. Lib. I tracht te
bewijzen dat nominatim exhaereditare iets anders is, dan
de doctoren, nove nog* Alciatus, leeren. Lib. II en III
handelen over de instelling der Posthumi tot erfgenamen.
Lib. IV over den Posthumus alienus of Suus. Vooral erkent
men dit paradoxe hieruit, dat Basius over het Romeinsche recht
in dezen geheel andere denkbeelden koestert, dan de meeste,
ik zou haast zeggen allen, ook de beroemdste juristen van
zijnen tijd, wat ik straks met eenige voorbeelden zal in
het licht stellen.
Het is in het geheel mijn doel niet de rechtsgeleerde questiën hier behandeld en opgeworpen uit het Eomeinsche recht te bespreken. Daartoe ben ik, als daarin
geheel een vreemdeling, gansch onbevoegd. Gaarne laat
ik dat over aan de kenners van dat recht. Toch schijnt
het op dit punt niet geheel onbelangrijk te zijn. Paquot
zegt er van: »il y a de bonnes choses dans eet ouvrage" 1)
en wijlen Gr. de Wal, op wiens oordeel ik grooten prijs
stel, prijst hem, dit boek genoemd hebbende, als eene der
goede Friesehe rechtsgeleerden. 2)
Die rechtsgeleerde questiën dus geheel voorbij gaande,
spreek ik daarom meer uitvoerig over dit boek, omdat het
eene zoo gewichtige bijdrage bevat tot de kennis van Basius,
op het oogenblik, dat hij als man optrad en een groot
aandeel nam in onzen vrijheidskamp tegen Spanje.
1) Mem. XII, p. 237.
2) De Claris. Fris juriscons. Annot., p. 68, 69.
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Green werk of liever schrijver is zoo vinnig aangevallen, en
althans in zijns vijands oog zoo geheel vernietigd, dan Basius,
zelf al laten wij de wijze van polemiseren in die dagen,
even scherp als vernietigend, niet buiten rekening. Jammer
dat die polemiek meer zijnen persoon verguisde dan zijn
werk. Hommel b. v. in zijne litteraiura Juris, verdeelt de
rechtsgeleerden in 3 rubrieken, de vorsten of edelen in die
wetenschap, de plebejers, en een derde soort,' die hij de
heffe of den droesem noemt. Tot deze behoort Basius met
zijne Parad. Een oordeel te ongegronder, omdat hij zelf
zegt, dat hij het boek nooit heeft gezien.
Lees in de eerste plaats slechts het schimpdicht als grafschrift , door zekeren onbekenden kwaadspreker op de Paradoxa vervaardigd. 1)
Non liber, at variis repleta cloaca lituris
(Ne titulo, lector, decipiare) fui.
Latratûs, ructûs, stolidos sine mente boatûs
Evomui in doctis, dum posui usque, viros.
Lucem dum vixi timui, fugique repertam,
Ad sordes natus scilicet et tenebras.
Praesidio solo noctis defensis opacae
Exegi vitae tempora parva meae.
Tandem Cumanum mea me vox prodit asellum,
Spernor, et in risum mox timor omnis abit.
Nunc jaceo tineis, blattisque et vermibus esca,
Et vestire jubet Pharmacopola piper.
Quin et tergendis damnata cloaca cloacis,
Auctoris culpam Stultiamqua luo.
At te pro meritis, auctor stolidissime, tantis
Pro famâ maneat non peritura fames.
Freher had het uit Francisci Sweertii, Athenae Bélgiae.
1) Te vinden bij P. Freher, Theatr. vir. enz. Norin. 1588, Vol. II, p. 948.
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"Wie er de maker van is, is geheel onbekend. Niet
onmogelijk is het, dat de aanvaller, die nu volgt, het vervaardigde , althans menige uitdrukking is aan zijn geschrift
tegen Basius ontleend, op welk geschrift we thans in de
tweede plaats het oog vestigen.
In 1579 kwam eene brochure uit, onder den titel: Vacantiae Vindemiales Joh. Basii Frisii sive de fatuitate Basiana. Epistóla Johannis Wilhélmi of Vilichii Neonebellus
ad nobilissimum virum Dmn Heinricum a Gunteroda. 1)
Opmerkelijk is het, dat Neonebellus het werk van Basius
eerst vier jaren na de uitgave gelezen, en beantwoord
heeft, daar toch de Bazeler drukkers eene voor dien
tijd zeer goede correspondentie hadden. Wat van dit
uitstel ook wezen moge, de groote vereerder van Hotman,
wien Basius allerscherpst over den hekel had gehaald,
voelt zich door de diepste verontwaardiging aangegrepen,
dat Basius, behalve Hotman, ook de verdere grootste rechtsgeleerden sinds 300 jaren zoo verachtelijk door het slijk
sleurde. Zeker eene acte van injurie kon men hem niet
aandoen, want Basius behoorde niet slechts tot de verwaanden , dwazen en krankzinnigen, maar ook tot de
razenden. Uit de weinige bloempjes, die hij wil aanvoeren,
zal a Gunteroda bemerken, dat, gelijk der zwijnen welstand of melaatschheid uit hun geluid gekend wordt, zoo
uit der menschen taal hun verstand of razernij. Basius
woede is tweeëerlei Terapontigonus of bluffende en dolle.
De eerste naam is ontleend aan zekeren Plautinus uit Teraponlum, eene stad in Klein-Azië, die, bluffende op den
behaalden buit van verraders, het beeld is van dezen, die
alle doctoren te land en ter zee overwonnen had. Hij,
1) Het oorspronkelijke zag ik niet, maar las het in Ant. Hotmanni
Op. 1599, Torn. I, p. 442—450.
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de paradoxissimus, om dwazen aan zijne geleerdheid te
doen gelooven, zoodat op hem Quinctilianus' woord toepasselijk is »wie aan dwazen wijs wil schijnen, is een
dwaas in het oog der wijzen." Na eenige aanhalingen uit
de Paradoxen eindigt hij die door, met het oog op het aan het
slot daarvan geschrevene, dat Basius door den Spaanschen oorlog verhinderd is meer te schrijven, er bij te voegen: God
bezoeke die Spanjaarden, die ons eenen zoo grooten geleerde
ontrooven, den pilaar van den. Senaat, den beschermer en
toevlucht des volks, die, als hij in het gevecht tegen blaaskaken, of liever zoo hij in eene grondelooze kolk onder
dronkaards strijdend sneuvelde, dit grafschrift verdiende:
»van de zon in het oosten tot de moerassen in het westen,
is niemand, die in daden mij evenaart." Neonebellus komt
nu tot het tweede der genoemde beide soorten, de dolheid.
Basius is als een hond, die alle rustige voorbijgangers bijt.
Hij werpt de grootste juristen met steenen. Hij zou dit
niet gedaan hebben, als hij gezonde hersenen had. Neonebellus roept uit: »is het mogelijk, dat de grootste vernuften zoo in het donker schuilen? Sinds 4 jaren heeft
Basius die wonderen uitgegeven, en ik heb die niet gelezen." Hij vergelijkt Basius met de Luperci 1), die met
hun zweepen elk geeselden, dien zij ontmoetten. Dit getier, dit
gehekel is door Basius' geheele boek heen. Als een potsenmaker die buikspreekt, heeft hij voor eiken geleerde een geluid,
dat ten laatste in fanatisme ontaardt. En nu komt Neonebellus
tot hetgeen hem het meest heeft geërgerd, den aanval op
Hotman, zijnen zoo hoog geëerden meester. Na een paar
plaatsen uit Hotman's werken, die Basius aanviel, met de
1) Priesters van Pan, die op hunne feesten naakt op de straten
liepen en , met een zweep van geitenlederen riemen vervaardigd, de
voorbijgangers sloegen.
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uitspraken der grootste juristen verdedigd te hebben, twijfelt hij, of men Basius als eenen razende zal brandmerken,
of eenen doctor noemen in alle soorten van zotheid, met
de narrenmuts op en de cimbaal in de hand. Hij heeft
van eenen edelen en geleerden Fries, die men zoovelen
alom aantreft, gehoord dat zijne landgenooten hem Basius
alzoo noemen om zijne kleine lichaamsgestalte, tegenover
zijne overgroote strijdvaardigheid, anders zou ik geloofd
hebben, dat Basius als het ware als basis der rechtsgeleerdheid gesteld is in deze gelukkige eeuw. Daarom weg met
alle groote juristen: want wij hoor en de orakels van Basius ,
Bassius, Basculus, die gelijk de pijgmeen met de kraanvogels , alzoo als een aap met deze beroemde geleerden strijdt.
Al is hij klein van lichaam, hij is groot van geest, meer
dan 300 anderen. Het getuigt van de langste en breedste
zotheid van den kiemen Basius. Welken naam zullen wij
hem geven ? Zullen wij hem een Scarabeus noemen, die
zich vermeidt in zijne stinkende geschriftjes 1 Of Mirloretus,
gelijk de Franschen de Moriones of de Hofnarren noemen,
die te voorschijn treden met cimbalen en schellen ? Of misschien de vlek, de schande, de oneer van zijn Friesland ?
Of liever een wijnuitspuwer bij den wijnoogst, die in die
vacantie tergend het riool van zijne gallige uitwerpsels in
zijn boek uitspuwt? Uit deze mag a Gunteroda kiezen.
Hij wil God bidden, dat Hij Basius eenen beteren geest
toebedeele, dat ook wel eenmaal zoo zijn zal, naar dien ook
zotten door den tijd genezen worden, terwijl »ik, om der
Christelijke liefde wil, wensch, dat dit hoe eer hoe beter
geschiede."
Met dezen pleister op de geslagene wonden eindigt 1ST.
Maar wij, die dit lezen, zouden van het werk eenen zeer
slechten indruk ontvangen, als dit eens verloren was gegaan.
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Aan rechtsgeleerden overlatend, om te beoordeelen, wie in
deze juridische questiën gelijk heeft, zal het ons niettemin
blijken, dat hoe hevig soms de taal van Basius was, hij toch
nooit persoonlijk wordt, en het hem steeds om de zaken te
doen was, om datgene, wat hij voor waarheid hield, te
handhaven,
Niettemin is het zeer begrijpelijk, dat het werk zulk eenen
aanval opwekte. Want waar is het, dat Basius ongenadig
de grootste juristen aantast, en in dezen de perken van
bescheidenheid en gematigdheid ver te buiten gaat. Onwillekeurig geeft hij zelf daardoor zijnen tegenstanders de
wapenen in de hand. Ziet dit in enkele voorbeelden:
In het algemeen spreekt hij ongunstig over alle juristen.
Zoo p. 3 reeds noemt hij minachtend de straditio doctorum".
Hij kan zich niet genoeg verwonderen over het geheel verkeerde oordeel der rechtsgeleerden. P . 35 lezen wij: »het
is wonder, dat doctoren, die zelf ooggetuigen zijn, in zoo
klare zaak zooveel tijd verbeuzelen. Het zijn stupidi (hetgeen wij willen gezegd hebben, behoudens de eer en den
eerbied aan de doctoren toekomend in alle andere dingen)
en meer dan blinde doctoren en ductoren, die dit responsum
van Cajus aanvoeren , ten gunste van dit hun gevoelen."
P. 36 : »Uit deze en gelijksoortige dingen, make de studiosus
juris op, in hoe groote dwalingen en frivole distinctioli
doctoren ons recht ontwikkelen, en hoe vermetel en zonder
oordeel zij de responsa aanvoeren en uitleggen." P. 3 9 :
»Gelijk wat we in dit en de vorige hoofdstukken gezegd
hebben, zoo ver van de meening der doctoren afwijkt, als
zij zelven door hunne gedachten belemmerd worden, welke
nooit bij iemand opkwamen, of zijn voorgesteld, des te
nader komen wij tot de ware kennis van het recht. Dit
zal hij waarnemen en bevatten, die hunne nugae, deliria,
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en loutere insomnia een weinig nauwkeurig overweegt."
En een weinig verder: »Dit axioma scheen aan de
doctoren zoo nieuw, ongeloofelijk en verdoemelijk, dat
zij zich niet schamen openlijk uit te spreken, dat wij
het valsche voor het ware, het onzekere voor het zekere
voorstellen. Onder hen allen is niemand, die mijn gevoelen
niet het meest verdoemelijk acht. Maar de billijke lezer
luistere naar ons, die, zoo als wij hopen, met korte en
waarschijnlijke redenen en argumenten geheel gegrond het
woord voeren." P. 163, 164: »De doctoren zijn geleid tot
deze valsche, ongerijmde en op geen recht steunende distinctiën , en loopen van dwaling tot dwaling, alleen gehaald
uit hunne fantaisie." P. 39, 48, 8 3 : »Hunne gevoelens zijn
loutere waanzinnigheden en droombeelden op valsche en
slinksche wijze verkregen. Zij hebben alzoo nooit iets bondigs gezegd." P. 168: sWare er ook maar één grein
verstand bij hen geweest, zij zouden de zaak begrepen
hebben." P. 190, 1 9 1 : »Wie zou geloofd hebben, dat
zoovele en groote doctoren in zulke verzinsels en ijdelheden
berust hebben, als het niet bleek uit de schriften, waardoor zij beroemd willen schijnen. Men moet zich verwonderen , dat zij zulke duidelijke dingen niet gezien hebben ,
en zoo al gezien, niet verstaan, als het niet zoo dikwijls
gebeurde." P. 36, 116: »Het verveelt hem, en hij schaamt
zich, wat zij schrijven, weer te geven, en zou het ook
niet gedaan hebben, als het niet was, om gezag en vertrouwen bij te zetten aan onze zoo nieuwe gevoelens, en
wij niet zouden schijnen de uitleggingen der doctoren niet
gelezen of verstaan te hebben, en hij in de rechten studeerende niet moest aanwijzen, hoe vol van groote dwalingen , onbezonnenheden en op weinig oordeel gegrond die
schriften waren." P. 180 : »De oorzaak van dit alles is
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hunne onachtzaamheid en traagheid, die zóó klaar uitkomt,
dat het wonder is, hoe zulk eene vrijheid in de wetsuitlegging geduld wordt. En hij zou er geene argumenten
meer bijvoegen, als er niet voldaan moest worden aan de
zucht van sommige kwaadwilligen en halstarrigen bij zoo
groote nieuwheid van zaken." P. 225: »Het gaat met
hen zoo ver, dat zij liever willen zwijgen en geene uitlegging aannemen, dan deze goed te keuren, waarvan zij de
juistheid zoo duidelijk inzagen. Met te verwonderen is dit,
omdat dit bewijs hunne als orakeltaal verkondigde verdichtsels omverwerpt." P. 9 1 , 184, 273: »Omdat alzoo het
geheele recht verward wordt, het gevoelen der doctoren
op geen recht steunt, en de waarheid zelf van het recht
tegenover de meening der doctoren staat, daarom moet ik
spreken."
Zijn dit zijne liefelijke oordeelvellingen over de doctoren
in het algemeen, sommige rechtsgeleerden noemt hij met
name. Yan Bartholus zegt hij, dat hij geheel achteloos is
en roekeloos, p. 167: van Jason, dat, al heeft hij den
wolf bij de ooren, hij van Scylla op Charibdis vervalt.
Ook zijn tijdgenoot Alciatus ontgaat zijne kastijding niet.
Hij spreekt reeds p. 3 : Alciatus leert wel iets anders, maar
wat hij te voorschijn brengt, toont zich niet als voorzichtiger of zekerder. Zijne gevoelens zijn nog erger. Al is
hij een groot rechtsgeleerde, hij durft hem toch tegenspreken.
P. 157, 158, 227, 105: Eene distinctie, door hem gemaakt, is verdacht, doodend en onwettig. Roekeloos berispt hij Justinianus, daarom moet zijn argument ons niet
bewegen. Zijn gevoelen is zoo buitensporig, dat wij dwaas
en bespottelijk zouden handelen, als wij hem nog langer
wederlegden. P. 170: Wat Alesander, Jason en Alciatus
hebben bijgebracht is onwaardig vermeld te worden, want
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noch Alciatus noch iemand anders heeft het doel en oogmerk van den wetgever verstaan.
Doch deze oordeelvellingen over vroegere en latere rechtsgeleerden zijn nog gematigd, hij het vonnis, dat hij over
den bekenden rechtsgeleerde Hotman heeft geveld. Waarom
hij tegen dezen juist zoo te velde trok, zegt hij zelf p.
259: Het is omdat deze de eer van den grooten Scaevola
te na kwam. Hotman's gevoelen is ongerijmd en in de
hoogste mate valsch, en hij heeft als een geheel onkundige
gesproken. Zijne dwaling is al te grof en te kras. P. 253,
254: Hotman heeft over eene wet en responsa van Scaevola
eene parafrase geschreven, waarin hij zoo onbeschaamd en
kwaadsprekend zich tegen dezen grooten rechtsgeleerde
heeft getoond, als een mensch van de uiterste vermetelheid
en roekeloosheid het slechts vermag. Hij bespot Scaevola;
maar Basius wil aan Hotman zeggen, dat hij zich zoo onbeschoft hier getoond heeft, dat hij niet enkel zijn doel
niet heeft bereikt, maar zelf schandelijk in de grondslagen
van het recht heeft misgetast. P. 254: Al wil hij hem datgene niet verwijten, wat hij van anderen overnam en daardoor dwaalde. Daarvan was hij de auteur niet. Toch
getuigt dit in ieder geval van een zwak oordeel, en anderen mogen oordeelen, in hoever dit in zoo grooten rechtsgeleerde verschoonlijk is, die zelf een Scaevola aantast.
Doch ook in volgende responsa zijn zulke ongerijmde uitleggingen , en toch spuwt hij in en door deze zijnen zwadder uit, onbeschaamd en hoogmoedig als hij is, over dezen
zoo hoogst voortreffelijken en scherpzinnigen rechtsgeleerde.
P. 257 : Voorwaar vreemd is het niet, dat zulke oordeelvellingen eene krachtige bestrijding en kastijding vonden.
Doch spreekt daaruit reeds eene groote mate van zelfverheffing , in de beslistheid en zekerheid, waarmede hij spreekt,
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openbaart zich evenzeer eene groote zelfvoldaanheid en zelftevredenheid, die den zelfstandigen onderzoeker moge kenmerken , maar toch in ieder geval veel te ver gaat. Zeker
blijkt uit elke bladzijde van zijn boek, dat hij veel gelezen had,
onderzocht, en daarover ernstig nagedacht. Doch hij is
zich van die vordering- wel bewust en laat er zich niet
weinig op voorstaan. P. 6 7 , 146: een billijk lezer zal
erkennen, dat hij, Basius, het gestelde het eerst heeft uitgevonden , al kan het later zeker meer worden beschaafd,
wat nu in het ruwe gezegd is, en onderwerpt het gaarne
aan beter en scherper oordeel. P. 89: Een gevoelen van
Papinianus en Ulpianus zal hij op nieuwe en bijzondere wijze
uitleggen, daar het tot hiertoe door niemand begrepen is.
P. 161 : Zijne uitlegging van eene constitutie van Justinianus, waarvan men stelde dat een responsum van Pomponius
er tegen streed, is de oplossing van dien schijnbaren strijd,
en deze is tegenover alle doctoren zeker en ontwijfelbaar
en daarom p. 1 7 1 , 254, 214 moet men zijne zoo hoogst
duidelijke redenen en bewijsvoeringen aannemen. P. 180,
259, 39: Zijne zaken zijn nieuw en hij legt steviger en
beter grondslagen voor het recht. Ze zijn hem als een
axioma zoo vast, al spreken alle doctoren het tegen. P.
285, 288: Al is het wonder dat zulke groote mannen zoodanige ongerijmdheden aan de nakomelingschap overleverden , hij zal iets beters voortbrengen. P. 8 1 , 274, 278,
184, 281, 265: Wat hij zegt is zoo klaar, dat zelfs een
eerstbeginnende de tegenwerpingen kan oplossen. Het is
de waarheid tegenover alle doctoren, de ware uitlegging,
wat ook anderen zeggen. Alle gevoelens der doctoren verwerpend, geeft hij de ware gesteldheid en beteekenis van
deze wet, het is de ipsa juris veritas. Want zijn begrip
is klaar, geheel aan het recht beantwoordend, met de
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woorden en den inhoud der wet overeenkomstig, en zonder
twijfel zal het der nakomelingschap beter behagen, dan ik
weet niet welke valsche twijfelingen en onzekere op geenerlei recht gegronde droomerijen. En om er de kroon op
te zetten spreekt hij p. 203: de in de rechten studeerende
jongeling moet het gevoelen van Basius diep in zijnen geest
drukken, omdat, al besteedde hij 300 jaren in het raadplegen van der doctoren boeken, hij niets daaraan gelijk en
zoo vast gegrond zou gevonden hebben.
Waarlijk het is niet te verwonderen, dat Neonebellus
hem met de bitterste scherpte over deze plaatsen uit zijn
boek heeft aangevallen. Want, zij het ook, dat zulke
toon in die dagen meer gebruikelijk was, toch toont zich
eene mate van zelfvoldaanheid en hooghouden van eigen
oordeel, die van verwaande laatdunkendheid niet ver verwijderd is. Wij merken echter onder al deze zelfverheffing en
zelfbewierrooldng met voldoening op, dat hij nooit de personen in hun zedelijk karakter aantast, maar altijd de zaken
in het oog houdt. Daarenboven geeft hij eere wien eere
toekomt. Meermalen toch zegt hij van Alciatus, dien hij
zoo streng berispte, p. 166: hij heeft het juist gezegd.
Wat hij tegen Jason beweert, is waar. Zijn gevoelen is
volkomen juist. P. 182, 483: Hij heeft het monsterachtig
gevoelen der geleerden ontdekt en p. 262: met Fulgosius
recht geantwoord en diens paradoxen bevestigd. Merkwaardig is hier eindelijk, hoe hij van en over Viglius spreekt.
Wel weerlegt hij eene zijner stellingen, p. 106—108, maar
zegt toch van hem: sYiglius Zuichemius Frisius heeft zich
in dezen tegen de doctoren verzet, en wij volgen zijn gevoelen." Hij is als verblijd zulk eenen medestander te
hebben.
Vraagt gij: waarom is er zoo breedvoerig over dit boek
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gesproken ? Wij antwoorden: omdat het zoo uitnemend
geschikt is dezen jeugdigen man ons te doen kennen in
de grondtrekken van zijn karakter. Dat het boek van
groote wetenschap en ernstige beoefening der rechtsgeleerdheid getuigt, leert ons elke bladzijde, Nog eens wij verdedigen den overmoed niet, die over de grootste geleerden
den staf breekt, noch dat zelfgevoel, stoffend op het nieuwe
van zijnen arbeid en de oorspronkelijkheid en waarheid
zijner inzichten. Al bleek liet ook, dat zijne opmerkingen
met de waarheid overeenstemden, dan was deze wijze van
spreken toch afkeuringswaardig. Vergeten wij daarbij echter
niet den grooten strijd dier dagen over het Romeinsche
recht, tusschen Cujacius, Alciatus en Hofman, waarin Cujacius, dien Basius merkwaardig genoeg nergens noemt,
schoon zijn tijdgenoot, zijne tegenstanders even ongenadig
aanvalt en uitmaakt, als wij het van Basius gezien hebben.
Voorts wijzen wij er op, dat hij een eervol getuigenis heeftals rechtsgeleerde bij de schrijvers van de geschiedenis van
het Romeinsche recht. Eindelijk merken wij op, dat hij
slechts handelt over enkele punten van het Romeinsche
recht, en overigens de geleerden intact laat, al maakt hij
in jeugdigen overmoed zijne berisping veel te algemeen.
Doch vooral wat zijn karakter betreft, leeren wij hem
daaruit uitnemend kennen. Zijne gebreken zijn als het
ware de overmaat zijner goede hoedanigheden. Hij is een
ronde Fries, die het juist zoo zegt, als het hem op het
hart ligt. Geveinsdheid en achterdocht zijn hem geheel
vreemd. Van vurigen en ondernemenden geest, eergierig
en naar hooger standpunt strevend, is hij een eerste beminnaar der vrijheid. Door geen gezag van geleerdheid of
wetenschap, laat hij zich binden. Als echt kind der Hervorming, gaat hij bij zijne studie tot de bronnen des Ro15
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meinschen rechts, ontvouwt rondborstig zijn gevoelen en
weet zich onafhankelijk van alle traditie. En al valt hij
velen aan, hij weet toch te waardeeren, wie zich dat
waardig toont, zoo als we zagen in zijnen lof van Yiglius.
Hij gaat zonder om te zien zelfstandig zijnen weg en treedt
zijne nieuwe loopbaan in. Onze verwachting is zeker niet
ongegrond, dat diezelfde hoedanigheden zich bij hem als
man in de maatschappij verkeerend toonen zullen.

III.
In de derde plaats beschouwen wij Basius in zijn kort
verblijf te Leeuwarden en zijne ballingschap van wege de
Spaansche tyrannie. Wij zien hem dus optreden in de
maatschappij en met goede verwachting volgen wij hem
daarin gaarne.
Na zijne promotie tot licentiaat in de rechten schijnt hij
nog eenigen tijd in Frankrijk vertoefd te hebben. Althans
zoo wij Suffridus Petri mogen gelooven, die ons mededeelt:
» Deinde Lovaniam et postea in Gralliam se contulit et jurisprudentiae lauream conseoutus, legendo , disputando, docendo, commentando existimationem egregiam sibi comparavit." 1) Toch schijnt de liefde tot zijn vaderland en zijne
vaderstad diep in zijn gemoed te zijn gegrift geweest. Althans dezelfde vervolgt: Qua suffragante, quamquam extra
patriam saepius provincias haudquaquam poenitendas consequi potuisset, in patria tamen suis adesse maluit. 2) Waar
en welke betrekkingen hem werden aangeboden staat ons
niet opgeteekend, toch blijkt er uit dat hij als een ijverig,
1) Suffr. Petri, De script. Fris., p. 236 sq.
2) Suflr, Petri, 1.1.
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werkzaam en bekwaam jurist bekend was, waardoor liet
buitenland hem gaarne voor zich had willen behouden.
Toch dreef de liefde tot vaderland en vaderstad bij hem
boven, vooral omdat hij in Leeuwarden zijne vrienden en
betrekkingen weder vond. Misschien leefden zijne ouders
toen nog, en kon hij hen door zijne tegenwoordigheid en
vermaardheid als jurist verblijden. Doch hoe dit zij te
Leeuwarden gekomen snomen cuiïae Supremae dedit, et
in matriculam advocatorum receptus est, ubi etiam civilibus
causis excitandis laudem industiïae non vulgarem consecutus est." 1) Basius is dus met grooten ijver en vrucht
te Leeuwarden werkzaam geweest. Bijzonderheden kunnen
we echter daarvan niet vermelden. De lijst der advocaten
bij het Hof van Friesland van die dagen is verloren, gelijk ook het register der zaken en uitspraken van dit Hof.
"Ware het nu een vreedzame tijd geweest en gebleven, hij
zou wellicht als bekwaam advocaat geschitterd hebben, en
zijne vaderstad met zijne talenten gediend. Doch een geheel andere loop heeft zijn leven gehad, gelijk we zien
zullen.
In welk jaar hij in Leeuwarden is teruggekeerd is onzeker. Staat liet vast, dat hij in December 1561 tot licentiaat
in de rechten is bevorderd, en heeft hij zich nog langeren
tijd buitenslands opgehouden met allerlei zaken, om zicli
als bekwaam jurist bekend te maken; er moest natuurlijk
eenigen tijd verloopen, om alzoo eenigen naam te verkrijgen, zoodat hem niet te verwerpene eervolle betrekkingen
werden aangeboden. Daar mede is zeker een groot deel
van 1562, misschien wel het geheele jaar, verloopen. We
kunnen alzoo de niet ongegronde gissing wagen, dat hij
1) Suffr. Petri 1.1, Paquot, Memoires XII, p. 236 sq., heeft eenvoudig dit bericht vertaald.
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ia het begin of den loop van 1563 zich te Leeuwarden
vestigde. Jammer slechts dat het getuigenis van Suffridus
Petri zoo kort en algemeen is. Hij besluit met juistheid
zijne berichten over Basius, al is zijne mededeeling over
het Secretariaat van Delft, als door Basius bekleed, zonder
grond, met deze woorden »hactenus ibi ni fallor egit." De
voorrede van zijn geschrift de script. Fris. is toch geschreven, Colon. 21 Aug. 1593; en Basius stierf in 1596.
Suffr. Petri kon dus als tijdgenoot getuigen, en is de
eenige, die als zoodanig zijne levensbeschrijving geeft. Te
meer is het dus te bejammeren , dat hij zoo in het algemeen blijft en ten slotte zoo incorrect schrijft.
Slechts korte jaren mocht hij zich in een rustig en werkzaam leven verblijden. De strijd voor en tegen de hervorming toonde zich ook te Leeuwarden. Het spreekt van
zelf, dat deze krachtige, vurige, vrijheidminnende, van
alle dwingende autoriteit afkeerige jeugdige man geen ledig
aanschouwer van die bewegingen zijn kon. Dat hij er zich
werkelijk in gemengd heeft kan door feiten daaromtrent
niet worden aangewezen. Doch het gevolg leerde het. Toen
in 1566 de hervorming voor een oogenblik zegevierde,
duurde deze zegepraal slechts kort. Reeds in Januari 1567
moest de stad zich aan den Stadhouder, den Graaf van
Aremberg, onderwerpen en werden de predikanten en hunne
voornaamste medehelpers ôf gebannen of begaven zich in
vrijwillige ballingschap. Toen nu de Hertog van Alva met
eene Spaansche legermacht, als Gouverneur der Nederlanden van wege Philips I I , herwaarts overkwam en den
raad van beroerte instelde, begrepen velen, die zich verdacht gevoelden, dat de vlucht geraden was, en onder deze
zeker onze Basius. Suffr. Petri drukt dit verband tusschen
Basius verlaten van Leeuwarden en de godsdienstige be-
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weging kort uit, als hij zegt: »In grassentibus tandem
saoris per Belgiam faotionibus, relictâ patria, Delphis in
Hollandia profectus est." Is dit laatste reeds min nauwkeurig, wat hij er bij voegt is geheel onjuist: »ubi ductâ
uxore civitati a Secretis constitutus est." 1) Al is het
ook waar, dat hij in veel later jaren te Delft gehuwd is,
Secretaris dier stad en harer regeering is hij zeker niet geweest.
Vreemd is het, dat zijne biografen bijna allen hem uit
Leeuwarden aanstonds naar Delft laten vertrekken en niets
schijnen te weten van zijne ballingschap en werkzaamheid
in den strijd tegen Spanje. Waarschijnlijk hebben zij het
bericht van Suffr. Petri eenvoudig overgenomen. Zeggen
sommigen in het algemeen, dat hij derwaarts ging, zonder
eenige reden op te geven, anderen noemen zijne geleerdheid en bekwaamheid, die hem door die van Delft deden
begeeren, weder anderen, als Suffr. Petri, noemen de
godsdienstgeschillen als de oorzaak. Wie van hen eenjaartal bepalen, noemen 1569.
Wij moeten stellen, dat Basius Leeuwarden in het laatst
van 1567 of zeer in het begin van 1568 verliet. Later
kan dit niet geweest zijn, daar hij reeds in Maart 1568
te Kleef of Xanten was, gelijk ons later blijken zal. Had
hij zich nu uit Leeuivarden naar Delft begeven, dan zou
hij daar maar zeer kort geweest zijn, en dat Secretariaat
slechts zeer kort hebben waargenomen. Doch het geheele
verblijf te Delft in dien tijd en het Secretariaat te dier stede
komt mij voor tot de legende te behooren. Immers aldaar is
van deze dingen niets bekend. Eene correspondentie door mij
te dezer zake gevoerd met nu wijlen den Heer Soutendam,
Secretaris en Archivaris dier stad, leerde mij dit tenklaar1) Suffr. Petri 1.1.
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ste. 1) Deze, die mij met de meeste welwillendheid ten
dienste stond, verklaarde mij, dat in de archieven van
Delft Basius hem nooit is ontmoet. Ware hij werkelijk
aldaar Secretaris geweest en had hij die betrekking tot aan
zijnen dood toe, dat is bijna 30 jaren, bekleed, dan is het
haast ondenkbaar, dat zijn naam nergens aldaar zou voorkomen in notulen, memoriën en andere stukken, vooral
bij zulken bedrij vigen en werkzamen man als onze Basius.
Zoo lang dus hiervan niets met zekerheid blijkt, houd
ik dit geheele verhaal van zijn verblijf te Delft reeds in
1569 en van zijn Secretariaat aldaar voor zeer problematisch , al verhalen liet ook bijna al zijn biografen. De reden
van deze algemeene dwaling zal wel wezen, dat Basius
raad is geweest van Prins Wilîem, en als zoodanig een
zijner Secretarissen, als hoedanig hij later te Delft woonde.
Voorbijgaande al wat er lag tusschen zijn vertrek uit
Leeuwarden en zijne komst te Delft met Prins Willem heeft
men dit Secretariaat met dat der stad Delft verward. Een
zelf 2) zegt er van dat hij, Secretaris van Delft zijnde,
aldaar met den Prins bekend werd, die eerst in 4572 zijn
gewoon verblijf te Delft vestigde, geheel voorbij ziende,
dat, volgens de geschiedenis, hij reeds veel vroeger met
den Prins bekend was, Die verwarring van de eene bediening met de andere eens begaan zijnde door eenen enkele, die de ware toedracht der gebeurtenissen voorbijzag
of niet kende, is later algemeen geworden, omdat de biografen weer elkander afschrijven. Deze zoo voor de hand
liggende oplossing dank ik aan den emer.-Prof. Joh. de
Wal, thans te Deventer woonachtig, die, met zijne bekende
1) Met leedwezen las ik toch in de dagbladen, dat deze even geleerde,
als ijverige en dienstvaardige man, onlangs is overleden,
2) Kobus en de Rivecourt, Bekn. Bioar. Handwoordenboek van Nederland I, p. 102.
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welwillendheid mij velerlei aanwijzingen te dezer zake heeft
gedaan. Ten overvloede heb ik mij nog vervoegd bij het
Rijksarchief. De Heer Tydeman, aan de Koninklijke Bibliotheek geattacheerd, deed met de meeste bereidwilligheid
nasporingen voor mij, in de stukken uit het oud Delftsoh
archief, indertijd tot het Rijksarchief overgegaan. Doch
ook daar was niets te dezer zake te vinden.
Alzoo deze legende op hare plaats latende, stellen we
ons den loop der zaak, sints Basius' vertrek uit Leeuwarden , uit authentieke bescheiden, aldus voor. Waarschijnlijk is hij uit Leeuwarden, gelijk zoovele voortvluchtigen,
vertrokken naar Embden in Oostfriesland en of rechtstreeks
uit Friesland of uit Embden naar Kleefsland, waar eveneens vele ballingen vertoefden. Al leest men ook zijnen
naam niet in Marcus' Sententiën van den raad van beroerte,
zeker is het dat hij, de bekende, vurige, jeugdige ijveraar,
zich verdacht gevoelde, en daarom de ballingschap verkoos
boven het uitzicht gevangen genomen te worden, en, voor
den raad van beroerte gebracht, zijn leven misschien te
verliezen. Genoeg wij vinden hem in 1567 reeds, gelijk
wij boven met een woord aanvoerden, te Kleef of Xanten,
waar hij Coornhert, aldaar toevende, bezocht, in welk jaar
de samenspraak over de droefheid, boven vermeld, is vervaardigd. Spoedig daarna vinden we hem reeds in den
dienst en een ijverig medehelper van Prins Willem. Te
verwachten was het, dat hij er naar streefde zijn vaderland
op eene of andere wijze te dienen. Immers een man als
hij, zoo vrijheidlievend, eerzuchtig, vol ondernemingsgeest
en werkkracht, kon in die fel bewogene dagen geen lijdelijk aanschouwer der gebeurtenissen zijn; daartoe ook was
hij te zeer met jeugdig vuur bezield. Terecht dan greep
hij de gelegenheid aan met den grooten leider en aanvoerder
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van de beweging tegen Spanje bekend te worden en met
dezen in aanraking te komen. Wie hem daartoe geholpen
heeft is onzeker. Het liefst zouden we daarbij aan Coornhert denken, zijn vroegeren leerling en hoogachtenden vriend,
die zelf in zoo groote achting bij den Prins stond, en bij
dezen grooten invloed had. Toch is dit wel niet waarschijnlijk. Immers Coornhert zelf schrijft in zijne memoriën,
ons medegedeeld door zijnen levensbeschrijver Boomgaart
in het leven van Coornhert, vóór de door Boomgaart in
folio uitgegeven werken van Coornhert geplaatst. »Den 6
Juni 1570 sprak ik 's morgens met Jonker Sonoij, die
onder anderen comende te spreken van B. heb ik geseijdt,
dat hij mijn H. de Prince wel mochtte van mijnent wege
adverteren, dat B. al over drie jaren aan mij versochte
of opwierp, om aan Sijn. Exce. gherecomendeert te sijn 1)
oft in kennis te comen, 't welck ick (om syn jonckheydt
wille) niet en wilde doen. Idem dat ick daernaer tot Eindden B. hoorde vertellen, de aenslaghen van Zijne Excc.
opte Nederlanden, daerin hij B. mede syne opinie hadde
gegheven, die (niettegenstaande hij singulier was) ghevolght
werde, soo hij seijde, 't welck mij verschrickte. Sodat ick
B. vraeghde, oft hij wel met een schip naar Spangiën
soude durven varen op sijn verstandt van stueren. Hij
seijde , neen, soo verwondert mij, dat, u verstandt van
crijghshandel, niet minder cleijn als van stueren wesende,
betrout wist, niet alleen bij u selven, maer oock enz. En
seijde voort tot Sonoij, dat hij sijn Exc. (quaem het te passé)
wel uijt mijnen monde mochte voorhouden, oft oock gheraden ware B. zoo diep in de gheheijmenisse sijnder Exc.
1) Een klaar bewijs dat Basius reeds in 156/, zooals wij boven
zeiden bij Coornhert was, en wel bepaald om diens invloed, ten
zijnen behoeve, bij den Prins te gebruiken.
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aenslaghen ende saecken te laten, ghemerckt B. jonck,
van geen naemachtighe ouders, ende van gheen goeden
is, ende daarthegen des Albaners wilde practijcken behendigh ende menigvuldich sijn. lek kende in B. groote eergierigheijdt (die gheerne schandelijcke wereken doet vlieden)
groote neerstigheijdt, gheleertheijdt ende verstandigheijdt;
maer hadde daerbeneven al bevonden tot mijwaerts anders dan 't behoorde; doch ick spraek niet uijt hate, want
ick (Godt is mijn ghetuighe) hem soude dienst doen, daer
hij het noodt hadde; noch ick begheerde hem niet uijt te
stooten, om selven onderwint te comen, want ick wel verstae mijne ongheleertheijdt ende onbequaemheijdt enz., ick
spraek alle dit alleen ten goede van 't gliemeenbest en
Sijn Exc., biedende Jhr. Sonoij hiervan mijn handt te
geven, en het voorsz. te staen en te verantwoorden, maer
hij vernoeghde sich met mijn woordt." 1)
Al gebruikt hier Coornhert alleen de letter B., duidelijk
is dit niemand anders dan onze Basius, blijkens de karaktertrekken hier beschreven en den toon, waarin Coornhert
over hem spreekt. Deze toch is hoogwaardeerend, en doet
zien tot welk eene ontwikkeling deze jeugdige mensch reeds
gekomen was. Maar tegelijk wordt voorzichtigheid aangeraden. Hij was jong, eergierig, reeds vroeg waren hem
belangrijke betrekkingen aangeboden, een groot zelfgevoel
was bij hem niet te miskennen, die hem op stouten toon
en minder bedachtzame wijze te Embden over 's Prinsen
plannen deed spreken. Zoo licht kon 's vijands sirenenzang
hem verleiden, vooral als hij niet genoeg in waardigheid
steeg, en men gehoor weigerde aan zijne plannen. Zeker
waren deze stout en krachtig, maar konden onbezonnen
1) Boomgaart, leven van Coornhert, voor de uitgaaf van diens werken, deel 1, fol. 15.
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schijnen aan den meer bejaarden, zoo groote ervaring hebbenden Ooornhert, grootsch voor de verbeelding, maar in
de werkelijkheid onuitvoerbaar. Bij grievende teleurstelling
en achteruitzetting, kon hier wel de vaderlandsliefde onderdoen voor den prikkel der eerzucht, door den vijand zoo
licht te bevredigen. Is het wonder, dat de bedachtzame
grijze, den jongen vriend beter kennende dan de Prins,
bedachtzaamheid aanraadde? Ontstemd als Basius tegen
Coornhert was, als die hem niet wilde aanbevelen, was
zijn toon tegenover dezen licht minachtender geweest, dan
behoorde, gemengd met eenigen trots, dat hij , niettegenstaande Ooornhert's weigering, toch bij den Prins bekend
was en diens geheimste aanslagen kende, tot welker uitvoering hij krachtig medewerkte. Voeg hierbij dat Coornhert zeker ontevreden was over Basius' ietwat overmoedige
houding, en, als ouder dan deze en van voel rijper ervaring , in deze dagen van groote gespannenheid misschien
al te voorzichtig was. Opmerkelijk blijft het altijd, dat
in Coornhert's zoo talrijke werken verder geen het minste
spoor meer voorkomt van de vroegere vriendschappelijke
betrekking dezer mannen, ja zelfs Basius' naam niet eens
genoemd wordt. Te opmerkelijker is dit, omdat Basius
later jarenlang te Delft woonde en eene gewichtige bediening bekleedde, juist in die dagen, dat Coornhert daar
dikwijls vertoefde, vooral bij zijnen twist met de. Delftsche
predikanten.
Hoe dit zij, Coornhert heeft gewis
Prins aanbevolen, en is deze met hem
aanraking gekomen. Coornhert's raad
werkt. Tegenover deze's weigering,
schielijk daarna, blijkens Coornhert's
woorden, voor den Prins werkzaam en
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durend blijven gebruiken. Hij was een te goed menschenkenner, om niet te weten, met wien hij te doen had. Hij
doorzag Basius reeds in zijnen ijver, voortvarendheid, moed
en helder inzicht. In die dagen van groote beroering en
moeielijkheid, had hij juist zulk een man noodig, en ging
dus, niettegenstaande Coornhert's raad, voort Basius te
gebruiken in al zulke ondernemingen, waarvoor hij hem
geschikt oordeelde, en een kloek man vereischte was.
Bovendien was de Prins zelf veel te bedachtzaam, om gewaagde en onbezonnene ondernemingen te beginnen , en aan
den raad daartoe het oor te leenen.
Al is ons nu de wijze waarop onbekend, Basius kwam
al spoedig in 's Prinsen dienst, en wist diens vertrouwen
te winnen en te behouden. Dit leeren ons twee geloofsbrieven des Prinsen, uytgegheven op onsen huse Dijllenbergt. 1)
In de eerste van 25 Maart 1568 zegt de Prins: »alsoo
wij als Vasal en medegouverneur in de Majs Nederlanden,
an ytlijcke landen, steden, dorpen , vlecken, gemeenten
ende personen affgevaerdicht hebben der Johannes Basius,
om van hun elx na sijn gelegentheijt te requireren en van
onsentwege versoucken hulp ende bijstandt tot vorderinghe
ende executie van den ghemeenen saecke, de glorij Goods
en 't landts welvaren tot diensten van Ccko M' betreffende,
breeder in seeckere onse opene versegelden brijeve, den
selven van dato den 27ste Martii gepasseert, verhaalt, soo
ist dat wij Wilhelm, door de ghenade Goods Printse van
Orangiën enz. mits desen certifieren, dat wij den selven
Johannem Basium last ende bevel gegeven hebben ende
gheven specialijcken mits desen, an een ijgelijck persoon
ofte gemeente, sijnder guedt beduncken en de beste weten1) Zie Groen, Archives, Ie serie, Torn. III, p. 196 en verv.
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schip daer thoe bequaeme, te versoucken om hulp ende
assistentie te doen op seeokere geprefigeerde tijde, om tot
executie deses handeling inne te nemen ende verseeckert
te worden ende te blijven tot diensten van de M' van den
stede Amsterdam, Enckhuijsen en de andere steden, sloten,
tot dese saacke vorderlijcken in andere ofte deselve landen
gelegen, 't sij in wat manijre sulx alderbequaemst en de
secretelij eken soude moghen geschien, en de dijtselve oock
met denghenen te delibereren, dien hij Basius het verstandichst ende seoreets achten sall moeghen ende deur all
zulcken de saacken te laten doen ende benaarstighen na
de gelegenheijt des tijdts en de plaatse" enz. Voorts bevat
die brief beloften van hulp in krijgsmacht, die men in 't
geheim zou binnenlaten, bepalingen omtrent het ontzien
van de R.-Catholieken, behalve de hoofden en auteurs der
vijanden, hoe de regeering in te richten, de Gereformeerde
religie te bezorgen enz., hij zelf zal met een leger den
vijand aanvallen. De krijgslieden moeten aan hunnen eed
gedachtig zijn, den inwoners geen overlast aandoen, en
willen de Papisten, behalve de vijandelijke hoofden, mede
voor de vrijheid strijden, om beide religiön bijstand te verleenen, zoo zal men hunne religie vrij laten even als de
Gereformeerden.
Uit dezen meer bijzonderen lastbrief voor Basius zelf
blijkt 's Prinsen reecis ver gevorderd plan, om een leger te
verzamelen en in de Nederlanden te vallen, wat ook later,
helaas! zonder den gewenschten uitslag, is geschied. Hij
deelt dat mede, om de Noordhollandsehe steden aan te
sporen zijne zijde te kiezen, wat te lichter geschieden kon,
daar Alva zijn leger tegen hem zou noodig hebben, en althans het vreemde krijgsvolk van de hand was. Voorts
kon het dienen om zijnen inval in de Nederlanden te be-
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gunstigen, daar de afval der ïSToordhollandsche steden vooral
den vijand moest ontrusten en zijne macht verdeelen. De
geest van den Prins spreekt er voorts uit van verdraagzaamheid en liefde, de beide religiën kunnen nevens elkander bestaan, zoo slechts beide voor de vrijheid streden.
Daarom moest men den R.-Catholieken geenen overlast
doen, wanneer ook deze voor de vrijheid strijdend de vrijheid der Gereformeerden eerbiedigden. Was dit uit een
staatkundig oogpunt goed gezien, om het nog zoo groote
aantal R.-Catholieken en om den vijand dien machtigen
steun te onttrekken, toch mogen wij er ook den geest in
opmerken van hem, die boven de geloofsverdceldheid zich
verhief en, niettegenstaande den bitteren en uitsluitenden
geest der Calvinisten, toch verdraagzaamheid aanbeval, en
het samenleven der beide godsdienstpartijen mogelijk achtte.
In de tweede van 27 Maart 1568 werkt de Prins breeder uit, wat hem bewoog zulke mannen te zenden en zulke
aanslagen te doen. »Iiet beste voor S. Mtr. heil is eene
rechtvaardige regeering en de vrije uitoefeningen der religie.
Men ziet nu echter het tegengestelde. Er is vreemde tyrannie en conscientiedwang, wordende de op vrijheid van
godsdienst staande wreedelijk vervolgd, gemarteld en gedood naar willekeur. Dat alles wekt wrevel en haat
tegen Z. M'. en leidt tot opstand. Daarom wil de Prins
al de verdrukten helpen. »Daeromme versoucken wij Wilhelm Printse van Orangiën enz. als voren, dat een ijgelijok
landt, stadt, dorp , vleck, gemeente ende personen, dije
dese onse opene ghesegelde ende verteekende brijve deur
Johannem Basium getoont ofte voorgelesen sal worden, ofte
dije eenichsins deser onser intentie andersins cunscip ende
onderricht sullen hebben, dat dije eendrachtelijcken met ons,
deur de ghenade Goods dese saacke willen aanvaarden
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helpen exequeren ende alle bijstandt hen nioigelijcken ons
thooschicken ende bewijsen, elck in 't gheen hen van
onsertweghe door den voorsz. Basius ofte sijnc gesubstitueerden voorgehouden sal worden" enz. De Prins belooft
verder al het mogelijke te zullen doen en wil daarvoor
goed en bloed opzetten.
Is deze de meer openbare lastbrief, dien Basius toonen,
voorlezen en op allerlei wijze mededeelen kon, ook door
van zijnentwege gesubstitueerden, we zien er uit welk een
uitgebreide macht Basius ontving. Door wie dan ook aan
den Prins aanbevolen, achten wij het hoogstwaarschijnlijk,
al wordt het niet uitdrukkelijk gezegd, dat de Prins den
28-jarige naar onze gissing zelf heeft gezien en gesproken.
Het ware anders onbegrijpelijk aan eenen hem van aangezicht onbekenden nog zoo jeugdigen man zulke uitgebreide,
bijna onbepaalde volmacht te geven. Daar deze pogingen
tot geen resultaat hebben geleid in dat jaar, kunnen wij
niet in bijzonderheden opgeven, wat Basius gedaan heeft,
om aan den opgedragen last te voldoen. Toch kunnen
we wel aannemen dat zulk een werkzaam, ijverig en moedig man, niet rustig en ledig zich neergezet zal hebben.
Zeker reisde hij her- en derwaarts en knoopte allerlei verbindtenissen aan. Nu hebben deze toen wel tot niets geleid ; maar later misten zij toch hare vruchten niet, gelijk
de spoedige overgang der Noordhollandsche steden Hoorn
en Enkhuizen b. v. in het jaar van de omwending der
dingen in 1572 tot de zijde des Prinsen ons leert. Wij
zien immers, dat hij van elke gelegenheid gebruik maakte
om in dit jaar aan den hem opgedragen last te voldoen.
Toen toch Graaf Lodewijk van Nassau pogingen aanwendde,
om een leger te verzamelen en daarmede in het noorden
van ons land eenen inval te doen, had hij aan geweren
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gebrek. Nu bericht ons Hooft 1) »de Doctoor Johan Basius en Reinder Kant vonden raad, om 1300 roers, gekocht door Jhr. Dirck Sonoij tot Wesel, en van daar
eensdeels tot Breinen, eensdeels tot Koesvelt gekomen, in
het leger te bestellen." Voorwaar wel een krachtige steun
voor Graaf Lodewrjk. Ook iets later in dat jaar vond hij
gelegenheid in 's Prinsen belang bezig te zijn. Volgens een
brief van 1 Augustus 4568 bevond hij zich toen bij den
Graaf van Hoogstraten, die in de omstreken van Keulen
een gedeelte van het leger verzamelde en oefende, waarmede de Prins, een weinig later in dat jaar, zijnen bekenden wel vruchteloozen, maar niet onroemrijken tocht in de
zuidelijke Nederlanden volbracht. Hoogstraten schrijft toch
in dien brief uit Keulen aan den Prins: »Jehan Base fora
son extreme sur ce qui vous luij avez commandé." Wat dit
geweest zij is onbekend; maar zeker zal het met de verzameling en het oefenen van dat leger in verband hebben
gestaan, hetzij om gelden te verzamelen ten behoeve van
de betaling der soldij, hetzij om ammunitie en geweer te
verschaffen, waartoe hij, gelijk wij boven ten opzichte van
Graaf Lodewijk zagen, overleg en geschiktheid bezat. Hoogstraten toch prijst zijnen ijver, en te opmerkelijker is dit,
omdat die zoo getrouwe medestander van Oranje in dezen
zelfden brief zich beklaagt over de lauwheid van den Graaf
van den Berg, die kort daarna weder 's Konings zijde koos,
en van den Heer de Rumen. 2)
"Was het eerste jaar zijne medewerking met den Prins
reeds eene krachtige, niet minder toonde het jaar 1569
welk een ijverig dienaar des Prinsen hij zich betoonde.
Tot hiertoe waren de Watergeuzen, hetzij ieder op zich
1) Nederl. Hist., fol. Amstd. en Leiden 1703, deel I, B. 5, p. 179.
2) Groen, Archives, Sev. III, p. 281.
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zelf of in vereenigïüg van sommigen met elkander, gewoon
zonder onderscheid vrienden, onzijdigen of vijanden te plunderen en hen te berooven. Zij toonden alzoo geheel aan
orde en tucht ontwend te zijn, en al was ook hunne vaderlandsliefde niet te betwijfelen, geheel bandeloos leefden
zij daarheen. We behoeven ons over die ruwheid, al te
vaak in wreedheid ontaardend, niet te verwonderen. Was
er in het algemeen uit het middcneeuwsche tijdperk nog
zoo veel ruws overgebleven, vaak slechts door het vernis
van eene zekere beschaving bedekt, bij die algemeene
oorzaak kwam deze bijzondere, uit de tegenwoordige
tijdsomstandigheden ontleend. Zij hadden de woede van
het Spaansch geweld moeten ontvluchten, hunne bezittingen en goederen waren verbeurd verklaard, vaak
hunne vrienden en betrekkingen door het zwaard des
beuls gevallen, terwijl zij zelf, als zij ooit in 's vijands
handen vielen, geen beter lot hadden te wachten. Zij
wisten hoe fel de vervolging was, galg en brandstapel
hunne landzaten bij duizenden deed sneven. Is het wonder , dat hunne woede en wraakzucht werd opgewekt,
en zij den vijand op allerlei wijze zochten afbreuk te doen?
En als iemand van dezen in hunne handen viel, zij het
recht der wedervergelding vaak op de wreedste wijs oefenden? Voorts, zij hadden alles verloren. Zij moesten zich
zelf en hunne schepelingen onderhouden, mede eene verzameling van allen, die de maatschappij uitstootte, hetzij om
hunne misdaden, hetzij om hun geloof en vrijheidszin. Zoo
werd allengs alles van hunne gading en was het niet de vraag,
is het een vijand, maar is er buit te behalen ? Van daar
hun berooven van elk schip, dat zij ontmoetten, hunne
plundering aan de stranden langs Noord- en Zuiderzee, van
Prankrijks stranden af tot Bremen en Hamburg toe. Laat
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zich alzoo hunne handelwijze verklaren, toch bleef die a-fkeurings- en beklagenswaardig. Het werd meer dan tijd
eene poging te wagen in dezen toestand verbetering te brengen. De Prins, ziende hoe de Watergeuzen door hunne
bandelooze handelingen de zaak des Vaderlands benadeelden en in kwaden reuk brachten, trachtte daarom in deze
wanorde eenige orde te brengen en, zoo mogelijk, eene
geregelde organisatie onder hen te doen stand grijpen. Hij
had daartoe reeds Adriaan de Berghes, heer van Dolhain
tot zijnen stedehouder en admiraal aangesteld, met verscheidene hopluiden onder zijn bevel staande, en dezen met
de noodige lastgeving en instructie voorzien, waarin hij
uitdrukkelijk verbood, de onderzaten van het Roomsehe
en Fransche rijk, die van Engeland, Denemarken, Zweden
oft eenige anderen den Woorde Gods en zijne doorluehtigheid toegedaan lastig te vallen of te beschadigen. Ware
nu Dolhain de man geweest, om zulken ruwen hoop met
verstand te leiden, met beleid te werk te gaan en alzoo
geregelde ondernemingen te beproeven, dan ware aan 's Prinsen wensch voldaan geweest. Maar Dolhain was wel een
dapper en moedig krijgsman, die het gevaar niet vreesde,
toch ontbraken hem de hoedanigheden, die als bevelhebher , vooral over zulke benden, noodig zijn. 's Prinsen
instructie baatte niets. De Watergeuzen met hunnen admiraal aan het hoofd gingen in hunne roekeloosheid voort.
Om in deze ongeregeldheden zooveel mogelijk te voorzien,
gebruikte de Prins tot zijnen raad en commissaris Mr. Johan
Basius. Hij schreef dezen (Basius bevond zich wellicht te
Embden of anders in Kleefsland) hoe, door vertrouwde
vrienden hem was voorgekomen, wat klachten ten aanstaanden Bijksdage over 't berooven van 's Rijks onderdanen
zouden worden ingebracht, en beval hem de waarheid daaraf
16
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uit te vorschen en schriftelijk over te zenden. Om het aanzien van zijnen raad te verhoogen en zijn vermogen, om aan
den last, hem opgedragen, te voldoen, gaf de Prins hern
alle volmacht, om bestellingen uit te geven, en verzaakte
al degenen, die door Dolhain of een der zijnen mochten worden verleend. Ofschoon Basius den admiraal Dolhain ernstig en herhaald over deze dingen sprak, het baatte niets.
Dolhain zeide, dat hij zich om niemand bekreunde, al kwam
ook de Prins zelf. In een uitvoerig schrijven aan zijn
broeder Johan van Nassau uit Arnstadt van 15 Maart 1570 ,
komt de Prins op de excessen der Watergeuzen. 1) Twee
dagen te voren, 13 Maart, heeft hij een pakket brieven
ontvangen, waaronder van Dolhain en Basius. Kort voor
hunne aankomst in die oorden (Embden) zijn zijne schepen
naar Engeland vertrokken. Maar even voor het in zee
steken hadden de Watergeuzen aan den mond der Eems,
door hunne achteloosheid en dronkenschap, hun admiraalschip en drie andere groote schepen verloren. Dolhain
schreef hem dit zelf; maar bekommerde zich weinig hierom,
omdat de artillerie en andere ammunitie zou gered zijn.
Niettegenstaande den .nood zijner schepen bleef Dolhain te
Embden, en wat aansporingen Basius en anderen ook
deden, hij heeft het platweg geweigerd, en zou het niet
doen, al beval de Prins het zelf. Een en ander heeft
Basius hem uitvoerig gemeld, die hem in het breede schreef
over het tusschen hem en Dolhain voorgevallene, doch
dezen niet heeft kunnen bewegen rekenschap te doen van de
door hem als buit ontvangene gelden. Deze zou dit echter
doen bij zijne komst te Keulen. Doch de Prins meende,
dat het beste zou zijn, hem naar Uilenburg te ontbieden,

1) Groen v. Prinst., Archives, Ser. I I I , p. 363.
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om zich bij hem te verantwoorden, daar hij toch niet naaide schepen wilde. Dit is ook uitgevoerd. Dolhain is te
Dillenburg gekomen, maar werd er in arrest gehouden,
om zijne voortdurende weigering van rekenschap. Daaruit,
onder voorgeven van ziekte ontslagen, begeeft hij zich naar
Engeland, doch wordt ook daar vastgehouden, zeker om
zijne geweldenarijen tegen Engelschen en hunne schepen
gepleegd. Daarom zond de Prins Basius naar Engeland,
om met Dolhain te onderhandelen, die inmiddels door den
Prins, als zijn Stedehouder en Admiraal, was ontslagen.
Het gelukte aan Basius' overredingskracht eene overeenkomst met Dolhain te sluiten tot genoegen des Prinsen,
op deze voorwaarde, dat, al was hij geen admiraal meer,
hij toch het bevel mocht voeren over twee of drie schepen,
als hij in Engeland zou ontslagen zijn. 1) Dolhain is, niettegenstaande dit ontslag, voor hem als edelman toch grievend , al had hij het dubbel verdiend, toch aan den Prins
en de vaderlandsche zaak getrouw gebleven. Hij was een
dapper en moedig krijgsman, maar geheel ongeschikt als
bevelhebber.
Nog eene andere taak kreeg Basius in dit jaar. Wat den
Prins in zijne ondernemingen steeds belemmerde was geldgebrek. Al had hij al het zijne er reeds aan opgeofferd,
voor zulke groote ondernemingen, als de zijne, was veel
geld noodig en het zijne ongenoegzaam en grootendeels opgebruikt. Daarom wenschte hij gelden te collecteren bij
de uitgewekene Nederlanders in Engeland, de landen van
Kleef, Embden, Hamburg, Breinen en elders. »Om dese
sake te beter te vorderen, so passaerde hij vele blanken,
die hij leverde aan Joh. Basius, Reinier Cant en anderen,
die in absentie van den Prince, ter plaetse sij luiden waren,
1) Bor., 1ste d., B. V, p, 289 sq. en Hooft, boek V, p. 179.
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na gelegentheden der saken, commissie passeerden op al
suloke personen, als sij wisten zijner Excell. aengenaem en
tot sulcke saecken bequaem te sijn. 1)
Zoo vinden wij Basius in dit jaar met werkzaamheden
overladen. Onderhandelingen voeren, soms van neteligen
aard, als die met Dolhain, en die tot een goed einde
brengen, gelden verzamelen voor de groote onderneming
ter bevrijding des vaderlands, overal henen reizend en trekkend , vaak met levensgevaar, om zijnen grooten beschermer te dienen. En dit alles alzoo doende, dat hij het
vertrouwen des Prinsen bleef gemeten, en dit jaar zelfs als
zijne raad reeds betiteld wordt.
Maar niet minder werkzaam ziet hem het jaar 1570.
Met on verdroten ijver volbrengt hij zijne taak. Weder is
het eerst de verzameling van gelden, dienstig tot het nemen
van al die maatregelen, zoo noodig, om met vrucht tegen
de Spaansche tyrannie op te treden, Basius werd van
's Prinsen wege naar zijnen broeder Joh. van Nassau gezonden , om dezen den uitslag mede te deelen der inzamelingen , door Sonoij en Keinier Kant gedaan, gelijk ook
van 's Prinsen commissie aan Basius gegeven voor zijnen
secretaris Bruining, om de rekeningen te hooren van de
te voren gedane collecten, ten einde juist te weten, in
welken toestand deze zaak verkeert. 2) Dit schrijven is
gedateerd: Arnstadt 17 Februari 1570.
In den verderen loop des jaars wil de Prins aan deze
collecten eenen geregelden vorm geven, door de uitgewekenen in de boven reeds genoemde landen en steden zich
te doen verbinden tot eene wekelijksche of maandelijksche
bijdrage. Onder de tot bereiking van dit doel geroepenen
1) Bor., D. 1, B. V, p. 350.
2) Gr. v. Prinst.. Arch., 1ste Ser. III, p. 358.
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is ook onze Basius, die met zijne medegecommitteerden niet
alleen de uitgewekenen daartoe opwekte, maar zijnen
last ook zocht te volbrengen binnen de provinciën, daar
de Hertog van Alva straffelijcken regeerde, 't welck een
wonderlijk stout bestaan was. 1)
Was hij in dezen onverdroten werkzaam, niet minder
werd hem eene gewichtige en netelige zaak op de schouders
gelegd, wat de Watergeuzen betreft. Dezen waren in dien
tijd nog steeds op dezelfde ruwe wijze bezig als vroeger,
roovende en brandende, alle schepen wegnemend en buitmakend, die zij ontmoetten, zonder onderscheid van vriend
of vijand. Lees b. v. de bittere klacht van den Kardinaal
de Chatillon in eenen brief aan den Prins van 24 April
1570, over de verregaande euveldaden, die zij op de
Fransche kust hadden gepleegd. 2)
Om in al die ongeregeldheden te voorzien, gaf de Prins
10 Augustus 1570 eene ordonnantie uit te Dillenburg,
waarbij hij, in plaats van Dolhain, den Heer de Lumbres
tot zijnen admiraal benoemde, volstrekt verbood iemand te
beschadigen, buiten den Hertog van Alba en zijnen aanhang. Voorts bepaalde hij eenige artikelen, om de orde
op de schepen te handhaven. Daarin komt onder anderen
voor, dat een derde deel van den buit voor den Prins was,
»ende opdat de Prins in sijn gerechtigheid van een derde
niet en mogt worden verkort, verstond hij, dat sijn deel
gelevert soude worden in handen van Mr. Johan Basius,
die hij daartoe had gemagtigd." 3)
Bij deze verordening voegde de Prins ten zelfden dage
eenen brief aan Basius, om de bevelhebbers der schepen
1) Bor., deel I , Boek 5, p. 312.
2) Gr. v. Prinst., Arch., 1ste Ser. III, p.
3) De Beaufort, leven van Willem I, d. I, b. 5, p. 177.
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ten ernstigste voor te houden, dat zij zich zorgvuldig zouden wachten eenigen hinder toe te brengen aan de Prinses
Anna van Oostenrijk, de verloofde van Philips II. Zij zou
zich binnenkort inschepen in ons vaderland, om naar Spanje
te gaan. Was dit een aanloksel voor de Watergeuzen,
om, door het nemen van het vaartuig der Prinses, behalve
den overigen buit, een groot losgeld voor deze gevangene
te bekomen, op zijn standpunt moest de Prins eiken aanslag ten dezen ten strengste verbieden en zooveel mogelijk
voorkomen, zoowel om Keizer Maximiliaan, een onzijdig,
en hem in zijne zaak niet ongenegen vorst, niet te ontstemmen en tegen zich in te nemen; maar vooral ook om
zijn toenmalig beginsel niet te schenden, dat hij niet tegen
den Koning oorloogde; integendeel, dat hij door zijnen
oorlog de belangen van Z. M. in de Nederlanden best bevorderde. Hij had het alleen tegen Alba, zijnen aanhang
en den bloedraad, tegen de dwingelandij en wreede verdrukking van dezen koninklijken Satraap, die zijnen meester
verkeerd onderrichtte. 1)
Met allerlei opdrachten en bezigheden alzoo belast was
Basius onvermoeid bezig nu hier dan daar, nu met dezen,
dan met genen. Daarbij kwam, dat de Prins soms groote
belemmering vond in de uitvoering zijner plannen, waar
hij die het minst verwachtte. Een gedeelte zijner vloot
lag zeilree te Ernbden, onder bevel van Jhr. Sonoij. De
Graaf van Oostfriesland belette echter zoowel de proviandering der schepen, als hun uitvaren. De oorzaak hiervan
bij dezen anders zoo weigezinden vorst lag in zijne vrees
voor Alba en een aanval van dezen op Embden, waar zoo
vele ballingen uit Nederland vertoefden, en dat daardoor
eene voortdurende kweekplaats werd voor het aanvallen en
]) Gr. v. Prinst., Arck, Ie Ser. D. III, p. 377.
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beschadigen der aangrenzende gewesten. De Graaf schreef
op de herhaalde klachten van Sonoij en do gedurige afwijzing van 's Prinsen gevolmachtigden eenen brief van verontschuldiging aan dezen. Hij had dit gedaan, om de
verregaande tuchteloosheid en indiscipline der schepelingen;
en vervolgt: »'t welck ook eensdeels toegekomen was door
't groot misbruijck van liet uitgeven der bestellingen, die
Mr. Joh. Basius, commissaris van Zijne Exc., geheel desordelijk uitgegeven hadde; als eenige gedurende 1-4 dagen,
eenige drie weken en eenige een maand, en dat somtijds
aan degenen, die haar leven ter zee niet gevaren, des
handels ook geen verstand en ook geen macht hadden de
riemen van een schuijt te betalen, de welke dan bestellinge hebbende eenige onnutte boeven tot hen kregen, die
een schuijtken of bootken namen, daarmede sij een schip
innamen, varende voorts ter zee en doende, wat zij wilden,
om geen klachten sich bekommerend, noch om eenige
justitie, 1)
Wat Basius bewoog op zulke korte termijnen bestelling
te geven, ligt in het duister. Misschien wilde hij daardoor
ondernemingen van slechts korten duur bevorderen, kleine
aanslagen, die de vijanden in onrust hielden en noodzaakten
hunne strijdmacht over vele plaatsen te verdeelen. Misschien
om door die kortstondige bestellingen te gemakkelijker liet
oog te kunnen houden op deze vaak ruwe gasten, en hen
gedurig tot verantwoording te kunnen roepen, en bij wanbedrijf de bestelling in te trekken. In ieder geval, al waren
er zulke ongetemden en zelfs misdadigers onder het scheepsvolk , zoo algemeen en op allen toepasselijk was 's Graven
klacht niet. Uit enkele misbruiken mocht men geenen algemeenen regel maken, en ook vroegere toestanden niet
1) Bor., deel I, boek 5, p. 331.
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met de tegenwoordige verwarren. Daarom behoefde dit het
provianderen en uitzeilen der vloot niet te beletten. Uit
dien hoofde gaf hij in een antwoord aan den Graaf te kennen, dat diens verontschuldiging niet voor genoegzaam kon
worden aangenomen. De Graaf verwarde vroegere toestanden met de tegenwoordige, en verre er van af, dat
Basius te laken was, verzekert de Prins, dat sdoor de
naerstigheid van Mr. Joh. Basius, de meeste ongeregeltheid, die op de schepen geweest was, ten tijde als de Heere
van Dolhain daerover als admiraal commandeerde, meest
waren geremedieert, en alle goeden ordre, volgende den
wille van Sijne Exc., daerop gestelt waren. Die daerom
niet alleen daer (te Embden), maer oock in Engelant was
gereist geweest aan den Heer de Lumbres, om alle onordeninge weg te nemen; dan wist wel datter eenige waren,
die, sonder sijner Exc. bestellinge, op vrijbuit voeren, die
sijne Exc. selver gelast hadde te doen straffen, so haest
men deselve sou kunnen bekomen. 1)
Zoo was Basius in dezen op allerlei wijze met onvermoeiden ijver werkzaam, om 's Prinsen belangen te behartigen. Hij genoot daarbij steeds diens volkomen vertrouwen , gelijk wij uit het volgende zien. Om Basius te
beletten iets ten behoeve van den Prins te Embden te doen,
had de Magistraat van Embden hem verboden in de stad
te komen, terwijl niemand hem mocht herbergen. Zeker
handelde de Magistraat niet zoo geheel uit zich zelven,
maar denkelijk op aansporing van den Drost aldaar Jhr.
Hanco Menninga, die de zaak des Prinsen weinig genegen
was, hetzij enkel uit zijn inzicht voor de veiligheid van
het Oostfriesche graafschap en vrees voor Alba, hetzij hij
zelf Alba genegen was en door dezen gewonnen. Genoeg
T ) Bor. 1.1.
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het verbod bestond, en om nu zijnen getrouwen raadsman
te beschermen, en tot het volbrengen van zijnen last in
staat te stellen, schreef hij aan den Magistraat het volgende : »Hoewel hij niet twijffelde van de goede gunste,
die sij waren dragende tot Godes glorie, der Nederlanden
en andere daeromtrent liggende welvaert, hij nochthans
verstaen hadde, dat sij luijden sijnen lieven en getrouwen
raad Mr. Johan Basium de vrije ingank en uijtgank binnen
hare stad Ernbden souden willen verbieden, door het verbod, 't welck sij luiden sijne waerdinne aldaer gedaen hadden , sonder nochtans dat hij konde weten, de oorsake,
die haer daertoe soude beweegt hebben; en of nu so ware,
dat onlanx eenige sijne schepen souden mogen uijtgeloopen
sijn, om sijnen vijand te krenken en andere diergelijke
middelen jegens den vijand met sijne adherenten gebruikt
mogen wesen, des vermeende hij wel, dat sij luijden hem
sulx niet meer en souden hebben te beclagen dan andere
Kijxssteden en plaetsen daer dagelix van gelijken gebeurde;
begeerde derhalve, dat sij luijden om reden voorschreven
den selven sijnen lieven en getrouwen Joh. Basius en andere
sijne dienaren, die hij soude mogen afvaerdigen, willen
vergunnen vrijen ingank en uijtgank harer steden, gelijk
sij luijden anderen waren doende, so hij den voorsz. Basius
onder andere saken besonderlijck afvaerdigde, ten einde van
haer luijden en alle rijx ondersaten alle schade afgewent
en verhoed mochte worden, daertoe hij hem met alle sijnen
vermogen wilde emploijeeren." 1)
Door een en ander verliep intusschen veel tijd, die belette om de groote onderneming tot een goed einde te
brengen, die men voor had, eene der beide steden van
Noordholland, Enkhuizen of Hoorn te bemeesteren en alzoo
1) Bor., d. I, b. 5, p. 331, 332.
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vasten voet in het land te verkrijgen. Ook de pogingen
van Coornhert en Eeinier Kant afzonderlijk en later in
vereeniging met Basius in December nog beproeft, stuitten
af op de weigering van den Drost Menninga. Reeds in
Mei 1870 was er besloten een gecombineerde aanval van
de beide vloten des Prinsen, in Engeland en op de Eems
vertoevende, op Enkhuizen te doen. Toen echter Sonoij
die wilde beproeven, mislukte die, omdat de Enkhuizers
van geene der beide partijen, Spanjaarden en Prinsgezinden , bezetting wilden innemen. Hadden zij dit den Spanjaarden geweigerd, een weinig later konden zij Sonoij's
troepen niet toelaten. Later in het jaar besloot men den
aanslag te herhalen. Verscheidene schepen, daartoe door
's Prinsen admiraal de Lumbres uitgerust, zond hij onder
bevel 'van Lancelot van Brederode naar onze kusten. Doch
onder Texel liggende, belette de bekende Allerheiligenvloed
van 1570 den aanslag. Hadden de schepen zelf daardoor
geleden, daarbij kwam, dat door den geweldigen stormvloed de bakens in de vaarwaters waren weggeslagen, en
men, zonder deze, onbekend met de zandbanken en ondiepten , de reis niet durfde ondernemen. Intusschen zocht
van Brederode later nog zijn geluk in dezen te beproeven.
Zoo was ook 's Prinsen meening. Immers aan Basius
schreef hij, dat hem om groote en gewichtige oorsaecken geraeden doght, en men dienvolgende alle middelen soude
soecken, om eenige haevenen te vermeesteren, en bijsonder
van meining was, als de vorst over soude sijn, om den
aanslag op de beide steden te hervatten, en deselve bemachtigt sijnde, hij wel middel wist, om hem uit Engeland , Frankrijk en van elders hulp toe te senden. Doch
daarvan onkundig moest Brederode wachten tot hij, naar
de Lumbres' order, nadere bevelen zou ontvangen. Deze
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bevelen bleven echter uit. Basius kwam later te Embden,
dan hij gewenscht had. Daar werd hij opgehouden door de
pogingen, om de vloot verlof tot uitzeilen te doen verkrijgen, totdat het eindelijk te laat werd, Brederode door de
inmiddels ingevallene vorst in het ijs bezet raakte, en ter
nauwernood zijne schepen in veiligheid brengen kon. 1)
Om echter te trachten, naar het voornemen des Prinsen,
na de vorst op nieuw eenen aanslag te beproeven, begaf
Basius, door den Prins met het beleid van al deze ondernemingen belast, zich met Reinier Kant, als commissarissen
van Zijne Exc., en met dezen secretelijck zich binnen Embden bevindend, naar Jhr. Sonoij, en diende hem aan, dat,
dewijl de noordenwind geen vertrek altoos wilde lijden,
dat hij sich terstond soude veerdig maken, om des Princen
van Oranje bevel metten schepen uit te rechten, daertoe
sijne instructiën en andere pampieren, oock geit ten voorsz.
sake noodig zijnde, veerdig waren , en hem gelevert souden
worden, en is also op ten schepen gegaen, doch heeft niet
anders kunnen uitrichten, dan de schepen voor den Prins
te salveren 2), die door den Magistraat van Embden gedreigd werden te worden weggenomen, om allen uitgang
te beletten.
Toch verloor Basius de moed niet, en zijne volharding
werd met goeden uitslag bekroond. Hij mocht den 29 December 1570 aan den Prins schrijven, dat die van Embden
de schepen daaromtrent liggende, nu wat meerder vrijheit
gaven, en so scherpen wacht niet tegen hen en werde gehouden , en dat men vele door de vingers sag; daervan
de Prins goed contentement nam, belastende ook, dat die
1) v. Groningen, Hist. der Wábeures, p. 61—63. Hooft, boek V,
p. 218. De Beaufort, leven van Willem I, deel I, boek 5, p, 184.
2) Bor., deel I, boek 5, p. 332.
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op sijn schepen waren, hen so souden dragen, dat die van
Embden geen wettige oorsake gegeven worde, en dat hij
Basius daeraen de hant altijd soude houden, mitsgaders
oock van alle andere plaetsen den Eijcke onderworpen
sijnde. 1)
Men schijnt ook in het volgende jaar 1571 te zijn voortgegaan met de poging, om vooral Enkhuizen in de macht
des Prinsen te stellen. Ik zou daartoe willen wijzen op
eenen brief van Prins Willem aan Basius, mij in afschrift
medegedeeld uit het Koninklijk Huisarchief. 2) Hij is gedateerd 12 Maart, maar zonder jaartal en op het adres
aan Basius, zonder melding van de plaats, waar deze zich
toen bevond. Die brief is gevoegd bij eenen van 17 Maart
1574, zeker alleen, omdat beide uit de maand Maart zijn.
Immers in die van 12 Maart zonder jaartal is de Prins
nog te Billenburg en Alba nog in de Nederlanden, wat
beide in 1574 niet meer het geval was. Op zich zelf beschouwd leert die brief van 12 Maart, dat de Prins eenigen
tijd uit Billenburg afwezig' was geweest en daardoor belemmerd zoowel de aîgemeene zaak te bevorderen, als in
het bijzonder het noodige tot den aanslag op Enkhuizen te
verschaffen. Van verscheidene plaetsen ende luijden hadden hem ook geadverteerd, dat de hertog van Alba soude
de knechten van Utrecht nae Amsterdam geschickt hebben,
waeruijt wij beduchten, dat hij van den aenslach ijet mochte
vernomen hebben, so eest dat wij bij ons selven de saecke
met rijpen raet ingesien hebbende ende wel overweght,
dat bij faute voorgenoemde bijstants ghijlieden in grooten
noot ende schade comen mochtet, ende de ghemeijne welvaert des landts grootelicx verachtert worde, hebben geheel
1) Bor. 1.1.
2) Portefeuille 22, 88 O.
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noodich gevonden, dat men nochtter tijd metter selver saeeken supersedere tot dat wij met betere ende bequaemere
middelen daerinne versien moghen. Daerom is onse begeeren ende beveel aan U dat ghij dat selve Brederod en
den anderen daertoe verordent, laet weten ende hun van
onsentweghen vermaent hun in de zee so langhe stille te
houden ofte anders stille te stane tot onse wijdere ordonnancie ende bevel. Zeker zou deze brief ook kunnen gesteld worden in den aanvang van 1572. Toch zouden we
die, om andere gegevens, liever in 4571 plaatsen, daar
er zoo niets in voorkomt van eene zoo aanstaande omwending der dingen. Hoe dit zij, zeker is het wel, dat Basius
ook in 1571 in dienst des Prinsen geld zal verzameld hebben en het toezicht en beleid over allerlei ondernemingen
en aanslagen zal hebben gehad. Bij voortduring genoot hij
het volle vertrouwen des Prinsen. Hooft zegt ons: »de
Raadsheer Basius hadde hieraf (namelijk aanslagen op de
Noord-Hollandsche steden) het beleid, en brieven van den
Prins aan de Magistraat en burgerij der steden." 1) En
Bor. bericht ons: »dat Basius was liggende, tot uitvoering
der commissie hem door den Prins gegeven, binnen Embden, dan in den lande van Cleef en elders, bedektelijk;
en heeft diens volgens sijne Hooggemelde Excellentie de
commissiën op den 23 September 1572 bij sijne Exe. (mits
d'absentie van den Heer van Lumbres, sijn admiraal) bij
provisie aan Jhr. Lancelot van Brederode en Adriaan Mennink, als oversten en capiteinen-generael over de schepen
van oorloghe, leggende over den Ooster- en Wester-Eems,
gegeven, specialijken gelimiteert en gerestringeerd met de
navolgende clausulen: wel verstaande, dat wij geratificeerd
en geapprobeerd hebben, ratificeren en approberen bij desen,
1) Boek VI, p. 218.
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alle de commissiën, die Mr. Johan Basius, in onsen name,
en mjt krachten van onse commissiën, gegeven heeft, willende, de selve van al sulke waarde te sijn, alsof die bij
ons gegeven en geteekent waren, behoudens, dat de gene
al sulke commissiën hebbende, schuldig en gehouden sijn
sullen, hen in alles te reguleren na luijt derselve." En
nog: »Ten welken eijnde wij ook scherpelijk bevelen, indien onder deselve waren, of namaals kwamen, egene bestellinge hebbende van ons, den Heere van Lumbres, of
van onsen commissaris Basio, dat sij denselven onder de
vlote niet lijden, maar tegen hen procederen, als dat behooren sal, en als tegen openbare zeeroovers." En was
deze commissie onderteekent Gkûlhelm de Nassau, Prince
van Orangien enz. 1) Bor. teekent hierbij nog aan: »En
hadden de voorsz. Heere Basius verscheijden commissiën
gegeven tot verscheijden aanslagen, op personen, die hij
achtte daertoe bequaem te sijn, gelijk ik verscheijden sulke
commissiën ende instructiën gesien hebbe, daervan ik ook
in 't verhaal van de boeken, bij tijde van de regeringe
des Hertoge van Alva, hier en daer mentie van gemaekt
hebbe." 2)
Door dit onverzwakt vertrouwen zijns grooten meesters
gesteund, volvoerde hij diens bevelen niet als een bloot
werktuig, maar geheel zelfstandig, en nam de gewichtigste
ondernemingen op zich. Menigmaal gaf hij er als den
stoot aan, voortvarend als hij was, stoutmoedig en misschien
niet altijd alles nauwkeurig berekenend, vormde hij allerlei
plannen, vereenzelvigde zich met die des Prinsen, en was
de bezielende kracht, om tot uitvoering op te wekken en
aan te sporen. Zeker zijn de meeste plannen toen ver1) Bor., A. IV, boek 33, p; 236.
2) Bor. 1.1.
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ijdeld. Steeds reisde hij onvermoeid heen en weder, knoopte
in de steden allerlei betrekkingen aan, of maakte de reeds
aangeknoopte weder vaster, zoodat men op goeden grond
eenen gelukkigen uitslag kon verwachten. Werd hij door
allerlei omstandigheden, b. v. door storm en watervloed,
door ijsgang en tegenwinden belemmerd, tegen zulke machten kon hij niet strijden. Niettemin hij deed, wat hij kon,
om den zinkenden moed op te beuren, de belemmeringen
weg te nemen door den Magistraat der steden hem vaak
voorgeworpen, en de vertragenden tot vernieuwden ijver
aan te sporen. De zoo spoedige en verrassende omwending
der dingen in 1572, vooral ook in de Woord-Hollandsche
steden,- kan weder ten bewijze verstrekken, dat hij niet
te vergeefs overal verbindtenissen en verstandhoudingen had
aangeknoopt, en dat het door hem uitgestrooide zaad, al
was het ook later, dan hij gewenscht had, goede vruchten
droeg.

IV.
Hebben we Basius in de jaren zijner ballingschap beschouwd , als een onverdroten, waardig en hoogverdienstelijk medewerker van Prins Willem, in de vierde plaats
willen wij hem gadeslaan met den Prins teruggekeerd, en
zich als zijnen raad te Delft metterwoon vestigend tot zijnen
dood.
Het licht in den aard der zaak, toen allengs na
1572, in de zaken van bestuur en krijg, alles meer kwam
tot eene gevestigde en geregelde orde, dat Basius niet meer
zoo op den voorgrond trad. De Prins zelf in het vaderland aanwezig kon daardoor meer in eigen persoon op alles
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orde stellen, geregelde aanvoerders van vloot en leger konden zelf zijne bevelen ontvangen, en er was dus geene
behoefte aan zulke tusschenpersonen als Basius, om hen
in hunne ondernemingen van 's Prinsen wege te leiden.
Het ontbreekt echter ook in dit tijdperk niet aan onderscheidene bewijzen, dat de Prins voortging, zoo in de algemeene als in zijne bijzondere belangen, van den hem
bekenden ijver en bekwaamheid van Basius gebruikt te
maken. Wij willen dat in enkele bijzonderheden nagaan.
Of de titel, die zijne biografen hem gaven, als commissaris van de zeezaken voor den Prins, nog na 1572 eenige
beteekenis had, weten wij niet. Het blijkt althans nergens.
Wij gelooven, dat zijne werkzaamheid ten dezen zich tot
de jaren 1568—1572 hebben bepaald, toen hij die, ten
opzichte der Watergeuzen, zoo treffend ten toon spreidde.
Reeds in dit zelfde jaar 1572 werd hij door den Prins
benoemd in eene commissie, die over gewichtige belangen
te Haarlem had te spreken, en hunne commissie aan de
Staten van Holland te insinueren. Hadden wij het schrijven des Prinsen zelf, of de brieven, die Basius tot oproeping zijner medeleden schreef, wij zouden over den aard
en den last dezer commissie beter kunnen oordeelen. Wij
kennen die nu slechts uit een paar brieven in het Koninklijk Huisarchief aanwezig en mij in afschrift medegedeeld. 4)
De Prins had namelijk eene commissie benoemd, bestaande uit Willem Jansz. burgemeester tot Leijden, Jacob
Nuijs, van Dordrecht, Huijch Jansz. van Groeneweghen,
burgemeester te Delft en Mr. Johan Basius. Deze laatste
had de aanwijzing tot die commissie van 's Prinsen wege
aan zijne medegecommitteerden geschreven, en zij zou den
1) Portefeuille 22, 88 C.
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6 Augustus 1572 te Haarlem vergaderen. Huijch Jansz.
van Groeneweghen, burgemeester van Delft, wensohte van
die commissie geëxcuseerd te zijn, en schreef ten dien
einde eenen brief aan Basius, gedateerd Delff den Vlen
Augustus 1572. Basius bevond zich toen te Leiden, wellicht om met zijnen medegecommitteerde Willem Jansz.
over het onderwerp dier commissie te spreken. Huijch
Jansz. voert als grond voor sijn excuus aan, »dat mijn
qualijté ofte conditije nijet en is alsulcke hooge commissie
ende sware laste aan te nemen, ofte mij soe gewichtige
saicken te onderwinden, tot de welcke wel van noode soude
wesen luijden van grote verstande ende geleertheijt ende
ervaren in alle 's landts saicken, 't welck in mij nijet en
is, als wesende alleen een man van neringe, ongelettert
ende van kleijne state ende nijettegenstaende, dat ick eenige
jaren in stadts dienste geweest sij, ben nochtans in des
stadts veel meer in 's lants saicken weinich bevaren, door
dijen oock beswaert wesende met grote familie ende buijtenlants handelende, daertoe mij selve weijnich hebbe mogen begeven, sulx dat sijner H. Gr. soe veel als mijn persoen aengaet, qualicken onderricht moet wesen ende
geabbuseert moet sijn."
Dit excuus wordt ondersteund door eenen brief van Burghemeesteren ende regeerders der stede van Delft, mede
van Vlen Augusti anno XV C LXXII. Grondde Groeneweghen echter zijn excuus op zijn weinig verstand van
regeeringszaken, op zijne groote familie en buitenlandsehen
handel, de regeerders van Delft voeren eene andere reden
aan: »Soe dient deze omme uwer E. te adverteren, dat
wij jegenwoordich nijet dan drie burghemeestera bij die
stadt en zijn, waer aff die derde qualicken gedisponeert
is, zulcx dat hij zelden compareren mach. Waer deur die
17
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heele laste meest op twee burghemeesteren slaet daer aff
die voorss. Huijch Jansse deene is." Daarom verzoeken
zij hem van deze commissie te excuseren, »alsoe wij bijzonder in dezen turbulenten tijt sijne hulpe om redenen
voiren verhaelt nijet derven ofte missen en moghen." Wat
er nu van deze redenen zij, toch zien wij Basius met drie
burgemeesters uit de grootere steden van Zuid-Holland met
eene gewichtige commissie belast in 's lands algemecne
belangen.
Dat ook in krijgszaken de Prins van Basius' diensten
gebruik maakte, blijkt uit eenen Pranschen brief door den
Prins aan hem geschreven, gedateerd 17 Maart 1574 uit
Olkensplat, of zoo wij thans zeggen Ooltgensplaat. De brenger van dezen brief was Ie Sr. de Berlioz, au qu'el j'aij
commis la charge de la ville de Wiek en cas que Ie bon
Dieu nous faict ceste grace et la mester enter mes mains.
Hij bericht verder, dat deze hem in het breede alles zal
mededeelen, hoe men zich hierin zal regelen: en verzoekt
hem voorts dezen met zijnen raad en advies bij te staan,
en er de hand aan te houden, dat de officieren hem gehoorzamen. In een naschrift meldt de Prins, dat dit ook
een bevel is aan de kapiteinen en soldaten van Buren,
zoo wel van het kasteel als van de stad, om aan den Heer
de Berlioz als kommandant te gehoorzamen. Hier wordt
zeker een aanslag bedoeld op Wvjk-bij-Duurstede, door
het Fransche la ville de Wiek gewis aangeduid, terwijl
ook Buren op niet verren afstand daarvan lag en zijne bezetting dus hier van dienst kon zijn. 1)
Een groot bezwaar in den oorlog tegen Spanje was vooral
hierin gelegen, dat niet alom het ware gemeenschapsbewustzijn bestond, en iedere provincie, ja iedere stad zich
1) Kon. Huisarchief, Pnrtef. 22, 88 C.
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in dien kleineren kring oppermachtig gevoelde, en slechts
weinig bijdroeg tot bevordering der algemeene belangen.
Met de uiterste krachtsinspanning was de Prins sints 1572
bezig meerdere eenheid tusschen de provinciën en de steden te bevorderen. Vooral was hier behoefte aan in het
stuk der krijgsbenden en der finantiën. Zulk eene versnippering van krijgsmacht en geldmiddelen moest wel het
grootste nadeel in het ondernemen van allerlei krijgsplannen
tefàeeg brengen, en het wanbeheer der finantiën veroorzaakte steeds geldgebrek, wat bij goed en algemeen beheer
voor een groot deel niet zou bestaan hebben. Daarom
trachtte de Prins onvermoeid beide zooveel mogelijk in
ééne hand, ten minste onder één toezicht, te brengen. Een
voorbeeld daarvan is de instructie, gegeven te Delft op ten
28en Martii 1576, door den Prins aan onsen zeer lieven,
besonderen, getrouwen Raet Mr. Johan Basius, waernaer
dese hem zal reguleren in het exerceeren van zijne commissie tot Bommel.
Het schijnt, dat die van Bommel vroeger tot Gelderland
gerekend thans eenigermate op zich zelf stonden, waarschijnlijk wel, omdat Bommel de zijde des Prinsen gekozen
had, wat de overige Geldersche steden niet hadden gedaan.
Er was groot verschil in het bevel en onderhoud van de
daar in garnizoen liggende vendelen krijgsvolk, en de verschillende inkomsten in de stad werden op zeer onvoldoende wijze beheerd en besteed. De Staten van Holland
hadden daarom een plan van unie en confederatie aan die
van Bommel voorgesteld, van den een den anderen bijstand
te doen in allen noot ende overlast desen oorlogen tegen
den Spaengnaerden ende heuren aanhangeren gedurende.
Den Magistraat te bewegen , om daarin toe te stemmen door
het sluiten van zulke unie, was eerst in het algemeen de
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last aan Basius. Voorts simpelijcken te consenteren in
eenige middelen ten dien einde door de Staten voorgedragen,
en onder copie aan den Gedeputeerde van Bommel gecommuniceert, en van hunne zijde middelen daartoe voor te
slaan. Meer bijzonder had de Prins te klagen over het
gouvernement van den krijgshandel. De voorstellen door
den Prins met de Staten beraamd waren weinig naargekomen en daarin op vele plaatsen cleijne ordre gehouden.
Daarom moest Basius die van Bommel bewegen, en bij
provisie ordre stellen, dat het gouvernement van alle krijgsvolk te land en te water ende alle crijchsaken onder ons
(den Prins) blijve of den gouverneur, dien hij daartoe stellen
zal, en dezen gehoorzaamheid bewijzen. Voorts dat de
Magistraat in alle politieke zaken bij zijne autoriteit blijve,
zoo als die ten allen bij hem was, zonder zich verder met
krijgszaken te bemoeien, maar dat toch Magistraat en krijgsmacht elkaar hulp en assistentie verleenen. Verder moesten
de drie vendelen in de stad beschouwd worden als in leening, en op dat er geen tweespalt zij, het eene niet boven
het andere bevoorrecht worden. Basius moest ook in dezen
order stellen, opdat die als onder één hoofd staande ook
gelijckelijcken ende eenpaerlijck geregeert, gehouden, betaelt ofte heur leeninge gedaen worde. Wat de justitie
betreft, moest alles wat het ingezworen krijgsvolk betreft
voor het krijgsgerecht geëindigd worden, zonder bemoeiing
des Magistraats. De gouverneur moest de artikelen, door
den Prins in dezen geordonneerd onderhouden, opdat
daarover geene klachten meer vielen. Zoo niet, zou hij
zelf als fauteur dier misdrijven gehouden worden. Terwijl
als gelijke fauteur zal worden aangezien, die als Magistraat , als officieren, capiteijnen ende bevelhebbers daarin
niet hielpen. Eindelijk om de arme gemeenten te minder
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te bezwaren, moest op alle inkomsten der stad regard
worden geslagen, om alzoo de lasten ende oncosten te vervaten (verminderen). Basius moest daarom ondervragen,
ondersoecken, vorderen staat van alle ontvangers, gheen
uijtgesondert, de door den Prins aangestelden in hunne commissie maintineren en in het algemeen bij provisie ordre
stellen, zooals hij bevinden sal tot vervating (verlichting)
van den tegenwoordigen lasten te behooren. Ten slotte
moest Basius in alles generalijcken doen, wat noodich ende
behoorlijcken sal bevonden worden, om op alles ordre te
stellen. Waartoe de Prins hem last ende bevel geeft, bevelende allen ende een iegelijcken hem hierin te volgen
ende sulks na te gaen, want wij zulks gedaen willen
hebben. 1)
Inderdaad mag dit wel eene zeer uitgebreide volmacht
genoemd worden, doch die de Prins bij ervaring wist,
dat veilig aan zijnen getrouwen raad kon worden opgedragen. Was die opdracht netelig en moeielijk in die dagen , waarin het gemeenschapsgevoel zoo weinig krachtig
was, niemand was zeker beter in staat zich van dien last
naar behooren te kwijten, dan Basius.
Of hij ook op eenigerlei wijze den Prins met raad of
daad gediend heeft bij de in dat jaar op 8 November 1576
geslotene pacificatie van Gent is, uit gebrek aan bronnen,
onbekend. Toch zou het wel vreemd zijn geweest, dat dit
zoo geheel was omgegaan buiten den man, wien de Prins
zoo in alles raadpleegde.
Zeker is het, dat de Prins hem in allerlei aangelegenheden steeds gebruikte. Het jaar 1577 levert daarvan
het bewijs. Bestond de oorlog in die dagen in het belegeren en zoeken in te nemen van steden, het was daarom
1) Kon. Huisarchief, Portef. 22, 88 C.
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van het uiterste belang de steden van behoorlijke vestingwerken en versterkingen te voorzien. Elke provincie moest
dus trachten deze zaak zooveel mogelijk te behartigen.
Voor de provincie Holland was het van groot gewicht,
vooral zijne grenssteden in goeden staat van tegenweer te
brengen. Daartoe behoorde Leerdam, waarvan de Prins
Graaf was. De vestingwerken aldaar schijnen onvoldoende
of geheel vervallen te zijn geweest. Daarom droeg de
Prins aan Basius op, in dezen zoo goed en snel als doenlijk
was te voorzien. Hij gaf hem daartoe commissie in een
schrijven van 14 September 1577 uit Gheertruijdenberch. 1)
Daarin zegt hij: »dat wij midts dezen committeren, onsen raedt ende commissarius Mr. Jan Basius om tot Leerdam te besteden al sulcke bolwercken, graften ende wallen
als tot fortificatie van de stadt noodich geordineert zullen
wordden zulcx ende als dije bij den ingenier Mr. Lion de
Puijtere ofte andere van onsentwegen aldaar affgesteken
zullen wordden, ende dat op conditiën ende voerwaerden
als hij best ende aldernutst sal vinden ende zoo haest als
mogeljjcken. Tot betalinghe van de welcke fortificatiën hij
sal doen employeren al sulcke penningen, als die van Hollanâi daertoe verordineert hebben ende alnoch verordineren
zullen moghen. Oock den noot zijnde deselve uijt handen
van den ontfanger Muijs onder recepisse te lichten ende te
ontfangen, stellende al sulcke ordre in alles dat de fortificatie
wel gemaect ende de penningen wel geëmploijeert worden.
Heeft hij deze opdracht zeker met allen ijver en spoed
volbracht, eene andere van meer teederen aard viel hem
in 1579 ten deel. In die dagen van groote godsdienstige
verdeeldheid en strijd had de R.-C. kerk, zoolang zij
meester was, de Hervormden op het wreedst verdrukt.
1) Kon. Huisarchief, Portef. 22, 88 C.
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Geen wonder, dat, toen de Hervormden meester werden,
deze den Roomschen wel niet met gelijke munt betaalden,
als wij namelijk de ruwheid van een Sonoij in Noord-Holland en van een Lumeij te Gorinchem met de zoogenaamde
Gorinchemmer martelaars en zijne schanddaad met Musius
te Leiden uitzonderen, maar toch hen op velerlei wijze in
de uitoefeningen van hunnen eeredienst belemmerden en
plaagden, door hen kerken te ontnemen, die van altaren
en beelden te zuiveren, en de er in aanwezige kostbaarheden zich toe te eigenen. In ieder geval werden zij in
alles achteruitgezet. Vooral moest dit den R.-C. ergeren,
waar zij nog in grooten getale aanwezig waren en misschien de meerderheid uitmaakten. Zoo was het geval te
Grave in Noord-Braband, toen door den Prins bezet. Er
werd toch door die van Grave eene klacht bij den Prins
ingediend: »dat hen onlanx bij die van de Gereformeerde
religie, binnen derselve onser stede in exercitie van hunne
Catholijcke religie groot hinder, stoornisse ende letzel zoude
gedaen zijn, hebbende (soo sij seggen) die voorsz Gereformeerde nijet alleen die prochiekercke der zelver steden den
Catholijken met gewalt aflgenomen; maer oock die altaren
ende wat voorts in der kercke was affgeworpen ende gespolieert. Dairenboven oock kisten ende oasse aldaer wesende met gewelt opgeslagen ende gebroken, daer vuijt
nemende altgene daerinne wesende, ende nijet alleen dat
totter voirsz. kercke behoorde, mair oock mede ghelt, cleeden ende andere goeden, die binnen der kercken van goede
luijden, soo van buijten als van binnen, gevlucht waren."
De Prins had natuurlijk ook de andere partij in dezen gehoord: sbij die Gereformeerden was hem aengedient, dat
zij, om zekere billijke oirsaecken bij hen geallegeert, met al
der moderatie in der voirs kercken hen hadden begheven,
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alleenlijck om in alder stillicheijt heure religie aldaer texerceren sonder den Catholijcken ofte iemanden anders aen
lijff ofte aen goet eenige schaede hinder ofte molestacie gedaen te hebben, macr dat ter contrarien die Cathobjcke
hen dagelijcx lancx zoo meer tegens den Gereformeerden
partie bethoonende, zij genootsaeokt waren geweest heur
lieden te versckeren." Moge ook de Roomsche partij de
zaak wat overdreven hebben voorgesteld en van hetgeen
zij tegen de Gereformeerden hebben gedaan gezwegen, en
daartegenover de Gereformeerden hun bedrijven in wat al
te verschoonend licht geplaatst hebben, genoeg: het was
voor den Prins een pijnlijk geval. Hij mocht, met het oog
op de algemeene belangen in Noord- en Zuid-Holland, het
belang der Gereformeerden in alles behartigen, zijn eigenlijk gevoelen en beginsel was, wat hij reeds in de eerste
Hollandsche Staten-vergadering te Dordrecht in 1572 door
zijnen afgezant en vriend Marnix van St. Aldegonde had
laten voorstellen, de beide partijen bij hare vrijheid en de
uitoefening van hunne eeredienst te bewaren, en beide zelf
daarin te dulden en te beproeven, dat dit alom geschiedde.
Het was derhalve voor den Prins eene alleszins treurige,
teleurstellende en moeielijke zaak, te moeten beslissen, als
er znlke klachten tot hem kwamen. Hoe licht kon hij door
zijne beslissing ten voordeele der Gereformeerden de Roomsen en van zich afkeerig maken, en weerkeerig door de
lîoomschen ter wille te zijn de Gereformeerden tegen zich
in het harnas jagen. De eerste had hij zoo noodig te ontzien met het oog op de Zuidelijke Nederlanden, de laatsten
niet het oog op de Noordelijke, eerst 23 Januari 1579 door
de Unie van Utrecht verbonden. Zien we hoe hij in dezen
handelde. Hij zendt: »onzen lieven getrouwen raiden Johan
Basius, doctor in den rechten ende Mren. Michiel Piggen
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naar Gr ave en beveelt hun »dat gij u iertsdaeehs tsamen
naer onsen voirn. stede van den Grave transporterende u
lieden aldaer op de toecompste van de zaecken volcomenlijcken informeert ende doet informeren, doende de Catholijcke zoo verre als mogelijck is wederom stellen in de
possessie van de voirsz. prochiekercke, doende voorts eenen
ijederen restitueren 't gene hen eenichsints benomen zoude
mogen zijn volgens het aengheven van den bovengenoemden Catholijcken. Assignerende voirts dijen van de Gereformeerde religie al zulcken anderen plaetsen tot exercitie
van heure religie als gij bequaem ende oirbair daer toe
vijnden zult." Had natuurlijk het punt der religie op
allerlei andere zaken eenen verdeelenden en tegen elkander
opzettenden invloed gehad, die zich in allerlei omstandigheden toonde en wanorde wekte, de Prins beveelt zijnen
commissarissen: »al sulcken goede ordre te stellen binnen
derzelver onser stede van den Grave zoo opt faict van de
religie als alle andere saecken der zelver stede belangende,
als gij tot ruste, vrede, eenicheijt ende welvaren van allen
onsen oudersaeten, borgere ende ingesetenen, geestelijcken
ende weerlijcken van deselver onser stede van den Grave
zult bevinden behoorende." Bij voorbaat sapproberende
van nu voir alsdan altgene daer inne bij ulieden gehandelt
ende gebesoingneert zal wesen," beveelt hij alle burgerlijke
ambtenaren sonsen ambtman, scholtes, burgemeesteren,
schepen, raiden ende . andere officieren midtsgaders allen
ende ijegelicken onsen burgeren, onderdanen en ingesetenen,
van wat religie oft qualiteijt die zijn, en voorts alle krijgsoversten, capiteijnen, heuren bevelhebberen ende soldaten,
alles wat bij hen zal gestatueerd ende geordonneerd zijn
te gehoorzamen en na te komen sonder contradictie op
pene van in onse indignatie te vallen.
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Wel eene teedere en moeielijke zaak voor 's Prinsen
commissarissen, 's Prinsen instructie doet ons zien, dat
hij voor die bezwaren niet terug deinsde; recht doende
door aan de Boomschen hunne parochiekerk terug te geven
en toch zorgende, dat ook de Gereformeerden behoorlijke
plaatsen voor hunnen eeredienst hadden, die. hun wellicht
waren geweigerd en hen toen de parochiekerk hadden doen
bezetten. Maar ook is deze commissie een bewijs hoe de
Prins hem en zijnen medegecommitteerde hoogachtte en in
Basius eenen geestverwant en gelijkgezinden zag, die met
hem ook in de religie vrijheid des gewetens hoog achtte.
Van geheel anderen aard was de lastgeving die hij, om
's Prinsen belangen te behartigen, ontving met Joncker
Arent van Dorp en Mareq of Mareg van Steelandt, 's Prinsen rentmeester-generaal. De Prins was namelijk door
koop eigenaar geworden van het markgraafschap en de heerlijkheden van der Vere ende Vlissinghen, op zekere conditiën ende reserven. Daarin waren eenige differenten ende
questiën vermeld, die de kooper moest afdoen tegen die
van Middelburg, de Staten van Zeeland, die van Walcheren
en de steden van der Vere en Vlissinghen. Hij wilde deze
en alle andere questiën en difi'erentiën daaruit voortvloeiende
in alle billickheijt bij accorde ende transactie wel onde bequamelijcken in vriendschap nedersleohten. Hij benoemt
daartoe de reeds genoemde drie heeren als zijnen gecommitteerden , om met de Staten en steden reeds gemeld,
die differenten en questiën met goeden eendracht ende accorde te verdragen. Hij geeft hun volkomene volmacht
en zal alles wat zij te zamen of twee van hen goed redelijk en billijk vinden goed keuren. Hij geeft hun alzoo
generale ende speciale last, om in alles gpeneraelijcken ende
specialijcken te handelen, accorderen, transigeren ende
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beloven als oft wij zelffs dat waren doende, in gevalle zij
goet bevonden, erghens inne eenige actie te remitteren,
quijt te schelden, aff te treden ofte ijet teghens wat anders
te recouvreren, aliëneren ofte verbinden, dat zij dat sullen
doen nae heuren goeden discretie als offt zij in heure
eijghen saicken waren handelende, want wij hen luijden
des betrouwen. Hij zal dat alles volbringhen ende onderhouden , verbindende daartoe zijn persoon en goederen.
Inderdaad dus wel eene volstrekte alomvattende lastgeving.
Meer in het bijzonder moeten zij op alle wercken, nijeuwe
ofte oude, op alle incompsten, hoocheden, ghereehtigheden
ende op alle eenich bewindt hebbende, die eenichsints ons
als cooper, naevolghende denselven coopbrieven ende onsen
gedaenen eedt, aenghaen moghen, toesicht te nemen, daerop
ordre te stellen ende doen maecken ende repareren soe sij
tot onsen meesten nut ende oirbaer geraden bevinden sullen,
ende sullen mede op alle voorvallende requesten, remonstrantiën, begheerten van octroijen, apostilleren ende ordonneren , in onsen name als maroquis, heere van der
Vere ende Vlissinghen soe zij redelijcken bevjjnden sullen.
Hij zal dat alles houden als bij hem zellfs gedaen. In het
bijzonder indijen zij bevinden dat, tot goede politie van onsen
goeden ondersaten van Vlissinghen, Vere, Dombureh ende
appendentiën van dien , eenighe ordonnantiën van noode
waren ofte dat oock om te verbeteren de neringhe ende
welvaert eenighe bevorderinghe bij ons gedaen soude moghen
wordden 't selve alles in onsen name te doen, zal het
zijn alsof hij het zelf gedaan had.
Eindelijk hadden zij nog in het bijzonder in last, den
Staten van Zeelandt te versoecken eenighe recompense ende
voldoenirighe vuijt den anderen Domeijnen, den Coninck
eertijds toebehoort hebbende, het zij vuijt den Zeeuschen
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thol tot Vlissinghen ende Ver e betaelt werdende oft andersints, tegliens den rentte ende aehterstel ofte actie den
Heere van Fromont van weghen vrouwe Loijse zijne huijsvrouwe douagiere toebehoorende, opte generale incompsten
ende domeijnen van Zeelandl gehijpotequeert ende beweren
van gelijcken van zekere andere renthen ende aehterstel
den heere van Haussij geassigneert als voren, welcke beijde
renthen ende aohterstel van dijen wij tot onsen last genomen hebben, om daervan vuijt den anderen domeijnen
als van daer teghens, voldaen ende gecompenseert te
wordden. Ook daaromtrent kregen zij volledigen last en
procuratie, die door hem zouden onderhouden en volbracht
worden. Hij verzoekt voorts alle staten en steden bovengenoemd te helpen deze questiën en differentiën met zijne
gecommitteerden in eendracht en billijkheid op te lossen en
beveelt alle officieren en anderen in zijnen dienst en eed
zijnde hen daarin te helpen en buiten hunne bevelen niets
te doen op privatie van zijn ambt. Want wij zulox geëffectueerd willen hebben. 1)
Dat ook deze commissie naar behooren uitgevoerd is
blijkbaar hieruit, dat de Prins ongestoord van dit markiezaat
in bezit is gekomen en gebleven.
Even getrouw en overeenkomstig de bedoelingen des
Prinsen zal hij gehandeld hebben naar diens instructie gegeven aan Jhr. Jehan van Allendorff, onzen drossart tot
Buren ende Mr. Johan Basius, onzen raedt, om te handelen met dien van den furstendom Gelre ende dien van
Bommel na vermogen de credentien daervan hen medegegeven
aengaende de saken van Bommel, Bommelreiveerdt ende
Türewert met heuren geassocieerde, ende oick de saken
1) Deze instructie is geschreven van der stede van Gendt den 23en
Augusti 1581, Kon. Huisarchief, Portef. 22, 88 C.
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van de abdije ende poldere van Mariêniveerdt. Bommel
en de Bommelerwaard zochten zich afgescheiden te houden
van Gelderland, waartoe ze altijd behoord hadden, en zich
op een meer zelfstandig standpunt te handhaven, naar
eene bepaling in deze van de pacificatie van Gendt. Reeds
in den brief van 28 Maart 1576, dien we vroeger beschouwden , zagen we reeds daarvan. Natuurlijk, dat de
Staten van Gelderland die zelfstandigheid met lede oogen
aanzagen, willende niet gaarne hun gewest van zulk een
belangrijk gedeelte beroofd zien. Daar de Prins ook door
zijne bovenvermelde zending van Basius naar Bommel aldaar eenen niet geringen invloed bezat, en hij ook met
Gelderland op goeden voet wenschte te blijven, was hij
de rechte man om de geschillen hieruit ontstaan te beslechten , te meer daar hij, als Graaf van Buren, mede
eigene belangen hierin had te behartigen. Hij zond dus
Basius en Allendorff naar de vergadering van den landdag
van Gelderland, toen te Nijmegen bijeen, met eene instructie te dezer zake. 1)
Hij draagt hen op, na betuiging van zijne goede gezindheid en affectie, den landdag te verzoeken met hen te
willen bevorderen, dat door allerlei goede middelen mochten
beslecht worden alle differenten, als ter cause van Bommel,
Bommelreweerdt ende Tïlrewcerdl ende van Mariënweerdl,
Renoij ende Beest geschapen waren. De landdag moest
daartoe eene commissie benoemen, om daarover met zijne
commissarissen te confereren. Zulks geschied zijnde, hadden zij eerst en vooral aan de gecommitteerden des landdags voor te dragen (zoo ver die van Bommel bevonden
mochten worden affkeerich) zijne Exc. bereid was en ook
1) Gedateerd 13 Mei 1582, uit Antwerpen, dus kort na denaanslag
van Jean Jauriguij op 18 Maart 1582, Kon. Huisarchief, Porie/. 22, 88 C.
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hen had afgevaardigd om die van Bommel weder te induceren tot eenicheijt met dijen van Gelderlandt, gelijck oft
zij bij de pacificatie van Gendt noijt van den fürstendom
gescheijden waren geweest, ende over sulcx deselve te
stellen in gelijcken staet ende graet als die van oudts voor
de troublen zijn geweest. Was dit in prejudicie aan zijn
authorité, ZExc. nochthans eenicheijt wilde zoeken en begeerde op geenerlei wijze eenige demembratie van de provinciën. Mocht ZExc. dit bij die van Bommel effectueren
en in 't werk stellen, dan moesten zij die van den fürstendom Gelre voorhouden, dat in sulcken gevalle ZExc. daervuijt ende buijten alleen mach reserveeren, oft dat hem
bij dien van den Fürstendom nu geconsenteert wordde,
voor hem ende zijne nacomelingen den polder van den
convente van Mariëniveert, zoo en als die gelegen is, met
het aencleven van dijen, om deselven polder te mogen
hebben ende behouden als eijgen goet, en dat Zijne Excc.
zooveel andere goederen, elders in Gelderlandt gelegen, zal
mogen doen vercoopen deur den heeren noch levende conventualen, als tot bevrijdinge van de lasten op ten voirsz
polder staende, zal van noode wezen. Dit alles met dien
verstande, dat ZExc. uit die inkomsten aan de nog levende
conventualen een ieder na zijne qualité goede alimentatie
zal decerneren en met hen handelen zoo als in redelijkheid
tot hun contentement. Waren zijne voorzaten als Graven
van Buren altijd beschermheeren van dat convent geweest
en was dit genoegzaam in de limiten van het graafschap
Buren besloten, dat daeromme die van' het fürstendom
mede believe de regeringe ende overheijt der selve conventualen ende heurer goederen te laten staen onder Zijne
Excc. navolgende de pacificatie van Grhendt, zonder ergens
inne voirder dien van Gelderlandt te prejudiceren als voren.
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Dat liet ambtmanschap van Beest en Renoij onder Z. Exc.
mede zou mogen blijven, navolgende de pacificatie, oft ten
minsten dat ZExc. de pandtschap van dijen voor hem en
zijne nacomelingen mach gegundt wordden; zoo ende als
ZExcc. dat onder zijne nacomelingen zal believen te laten
oft ordonneren. De Prins verleent volkomen volmacht aan
zijne gecommitteerden, om te mogen bij alle goede redelicke ende vriendelicke middelen te handelen ende alles
beslichten, als oft wij zelffs tegenwoirdich waren, hiertoe
die van Bommel en alle anderen te induceren, ende des
noot zijnde, van onzen wegen te belasten ende te doen van
onzen wegen vertij dinge van al zulcken gerechticheijt, als
ons bij de voirsz. pacificatie zoude mogen competeren,
daerop die van Bommel hen zouden mogen beroepen, midts
oick te assisteren dijen van Bommel dat zij soo bij die
van Gelderlandl aengenomen mogen wordden, dat se van
heure vorige lasten ter zaken van de oirlogen gemaect,
gevrijdt ende de stadt wel voor gerecommandeert mach gehouden blijven, zoo wij zulcx aan dien van Gelderlandt
wel ernstelicken zijn verzouckende.
Yan den uitslag dezer commissie is weinig te zeggen.
Voor het oogenblik waren ten dezen onderhandelingen aangeknoopt en was er dus een begin van poging tot hereeniging, maar tot volkomen slagen daarvan kwam het niet.
Eerst in 1602 werd die oneenigheid tusschen Bommel en
de overige steden van Gelderland weggenomen en kwam
de hereeniging weder tot stand. 1)
Zoo zagen wij hoe Basius door den Prins in allerlei algemeene en bijzondere zaken , soms van zoo teederen en
ingewikkelden aard, gebruikt werd, en hoe hoog deze hem
1) Zie tegenwoordige Staat van alle volken, Amst, 1741, 13de
deel, Gelderland, p, 238.
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stelde en in zijn vol vertrouwen deed deelen. Zeker is er
nog veel meer geweest, waarin de Prins zich van zijnen
raad bediende en van zijnen schranderen en werkzamen
geest gebruik maakte. Wij konden slechts een overzicht
geven uit de betrekkelijk weinige stukken, die wij omtrent
de verhouding van den Prins tot Basius konden opsporen.
We hebben echter de vaste overtuiging, dat hij nog veel
meer heeft verricht voor den Prins, die in zoo velerlei
private en algemeene zaken gewikkeld, juist aan zulken.
man behoefte had, die zelfstandig kon handelen en wien
gerust allerlei belangen konden worden toevertrouwd. Daarom
is het te wenschen, dat meerdere documenten over Basius,
omtrent aan hem opgedragene belangen, mogen worden
gevonden in archieven van allerlei corporatiën en bijzondere
personen, en deze tot bekendheid worden gebracht.
De Prins zelf heeft dan ook de trouwe diensten van
zijnen dienaar, zooveel hij vermocht, dankbaar erkend.
Wij zien dat uit de twee volgende stukken. In het eerste,
gedateerd uit Middelburch den 15 Januari 1577, zegt hij:
salsoe wij tot noch toe als onsen raidt ende commissarium
gebruijckt hebben Johannem Basium, doctor in den rechten,
dien wij van sijnen dienst bedancken, soo eest, dat wij
hem voir ordenaris gaigien ende sallaris toegeleijdt hebben
ende toeleggen mits dezen de somme van sesshondert carolus guldens tsjaers tot twintich stuvers tstuck, ende voirts
al zulcke extra ordinaris dachghelden als men diergelijcken
nu is betaelende, ter tijdt ende wijlen toe wij hem bij
beter gelegentheijt ende vermogen sullen verbeteren." De
rentmeester-generaal Johan Baek zal hem dit op kwitantie
uitbetalen »ende dat van aenbeghin wij hem hier te lande
in de voirsz staten ende officiën gebruijckt hebben." Reeds
in het volgende jaar werd die wedde verhoogd met twee

Wumkes.nl

MR. JOHANNES BASIUS.

269

honderd gulden en dus gebracht op achthonderd gulden,
boven zijn dach- ende reijsgelden, als hij buijten zijn
woonplaetse ter zaecken van den dienst van Zijn Excc. sal
moeten vaceren. Gedaan den 12 September in der stede
van Antwerpen anno 1578.
Met eigen hand heeft Basius waarschijnlijk zelf geschreven : »Mijn ordinantie van YI1IC g 's jaers boven dachende reijsgelden buijten mijn woonplaetse in Zijnen Excie
saecken vacerende — den XII Sept. 78.
Dit en buijten tgeen mij van den huijse van Bueren
's jaers competeert, ten minsten ïïc g.
hijr op sien dese bijgevoechde brieven.
Daerna hijr gevoecht een ordinantie van IIC g 's jaers
van gagie tsamen Xc g 's jaers.
Al spoedig verloor nu Basius zijnen machtigen beschermer en vriend door den moord van Prins Willem, 40 Juli
'1584. Sints ontbreken ons de bronnen, waaruit wij zouden
kunnen putten, om het volgende van zijn leven tot aan
zijnen dood te schetsen. Het is wel waarschijnlijk, schoon
onbewijsbaar door stukken, dat hij den kinderen van zijnen
onvergetelijken meester en vriend met raad en daad zal
gediend hebben. Immers wie was beter dan hij geschikt
de zoo ingewikkelde en met schulden belastte nalatenschap
van Prins "Willem te helpen liquideren en verdeelen, dan
deze in de rechtsgeleerdheid geoefende en met alle, ook
private zaken des Prinsen, zoo volkomen op de hoogte.
J a , aan zulk een man had het huis van Oranje behoefte,
vooral met het oog op kinderen uit vier huwelijken. Hij
is zeker in dienst van dezen of althans van éénen hunner gebleven met zijnen vroegeren titel als raad. Van politieken
arbeid zal onder Leijcester's bestuur wel geen sprake geweest zijn. Er was voor hem, den vrijheidlievende, geene
-18
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plaats onder het despotisme des Engelschen Graafs en de
door hem beproefde volkomene heerschappij van het Calvinisme. In het openbare leven verdwijnt dus zijn naam.
Dat hij echter in dienst bleef van het huis van Oranje,
althans zeVer van eenen zijner leden, bewijst een schrijven,
kort voor zijnen dood door hem ontvangen.
Het is een brief uit Leerdam van 5 Augustus 1595
aan Basius gericht door iemand, wiens naam bij de onderteekening onleesbaar is. Hij schijnt echter een niet ongeacht en onaanzienlijk man geweest te zijn en met Basius
hekend, blijkens den inhoud van zijn schrijven, dat uit
allerlei verzoeken aan dezen bestaat.
Dankende voor eene goede apostille door Basius gegeven
op een verziek van zekere weduwe, bericht hij, dat de
zwager dier weduwe naar Delft gegaan is na het lezen
dier apostille, dat er veel geld van de heeren komt, zoo
als Hendrick Bernsz en die zwager zeggen, en Cornelis tot
zijn leedwezen het proces heeft aangenomen, want hij heeft
vijanden genoeg. De schrijver gaat over tot eene der voornaamste bedoelingen van zijnen brief, zijne berichten en
klachten over het maken van den dwarsdijk en van den
zoogenaamden diefdijk (loopende van de Lek bij Everdingen tot aan Leerdam, waar die zich met den Noorder
Lingedijk verbindt). De eerste is aanbesteed door overeenkomst tusschen den ambtman en zijne genade (van Hohenlohe) die echter ook om Ackoij had moeten denken. Wat
den laatsten aangaat, betuigt hij, dat hij nooit geconsenteerd
had iets te contribueren tot het opmaken daarvan. Die
het zeggen getuigt tegen de waarheid, wat ook Hendrik
Bernsz, zijn goede vriend, niet doen zal; Hij en de gezworenen van Leerdam hebben die van de Alblasserwaurd
en Gorinchem verzocht de quelkade te maken, om het
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nieuwe doorgescheurde wiel in 't land van Leerdam, 't welk
deze in het' eerste opmaken daarvan beloofd hebben, zoo
als geschied is bij 't leven van • Adriaen van de Velde, en
is in zijn tijd geschied. Toen heeft hij met de geërfden
beloofd die quelkade te onderhouden en wel bij monde,
maar niet bij geschrifte, maar niets omtrent 'het opmaken
ofte repareren van den Diefdijk. Die quelkade heeft Roeloff Bruijne laten doorbreken en onopgemaakt laten leggen.
zoo als Herman u wel zeggen zal. Daarmede zijn die van
Leerdam ook te vreden als ze maar onderhouden worden.
Hij meldt eenig nieuws van eenen krijgstocht van Hohenlohe. Herman (boven reeds genoemd en waarschijnlijk de
zwager der weduwe, waarvan boven sprake was) komt
weder om het proces van Hendrick Bernsz, van (tegen ?)
de weeskinderen van haers vaders timmeren aent gemeijnlandt, daer sij tot twee reijse sententie tot haer vordel
hebben. Die van den raed hebben den Dorwerder belast
hem (zeker Hendrik Bernss) in gijsel te hebben op III St.
daechtes, daer blijft hij sitten ende seedt, dat hij liever
zeven jaren sitten wilde eer hij de rekeninge leveren wilde,
oft de kijnder eene penninck geven wilde. Herman coompt
terug om naerder provisie. Mocht u hem eenich behulpe
doen, dat wilde ik UEds. van harte wel gebeede hebben.
Hij schrijft hem voorts over het verpachten der tienden,
doch het gewas is sober. In een postscriptum verzoekt hij
hem Gastro te bevorderen tot het secretarisschap van IJsselstein, zoo het quaeme te vaceren. 1)
Eenigsints uitvoerig heb ik dit schrijven medegedeeld,
niet zoo zeer om den inhoud, die loopt over allerlei kleine
belangen en over personen en zaken, ons geheel onbekend,
Doch het blijkt er uit, dat Basius in die streken zeer be1) Kon. Huisarchief, Porte/. Ü2, 88 C.
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kend was en o. a. over de dijkwerken toezicht had, dat
men tot hem als een zeer invloedrijk persoon den toevlucht
nam, die als een welwillend mensch veler vertrouwen genoot. Doch vooral is die van gewicht, om de streek,
waarover de brief handelt, het graafschap Leerdam. Met
het graafschap Buren was ook dit uit de nalatenschap van
Willem I gekomen aan Maria van Nassau, zijne dochter
uit zijn eerste huwelijk met Anna, erfdochter van Buren.
Nu luidt het adres des briefs, aan den Edele, Erentfeste,
wijse, hoch gelerde, seer discrete heer, mijnheer Doctor
Johan Basius, Raedt van Sijner Ghenade van Hohenlo, nu
tertijt tot Delft. Was hij reeds bij 's Prinsen leven belast
met het behartigen van diens belangen, misschien het oppertoezicht over de graafschappen Buren en Leerdam, gelijk hij onder de ordonnantiën van betaling zijner gagie
schreef sbuijten 't geen mij van den huijse van Bueren
competeert", hij bleef die betrekking zeker tot diens overlijden behouden, toen een en ander aan Gravin Maria
kwam. Deze huwde in 1595 met den Graaf van Hohenlo,
en zeker tengevolge van dit huwelijk ging hij in diens
dienst over, met den titel van Raad diens Graven.
In eenige trekken hebben we ons het openbaar leven
van Basius voorgesteld, voor zoo ver de ons bekende bronnen dit toelieten. Een blik op zijn meer bijzonder huiselijk
leven besluite deze levensbeschouwing. Niet alleen gedurende zijne ballingschap leidde hij een reizend en zwervend
leven, ook later was dit het geval, daar hij steeds allerlei
commissiën in den dienst des Prinsen had te volbrengen.
Toch had hij sints 1572 zijne vaste woonplaats bij den
Prins te Delft. Hij huwde aldaar met eene dochter uit
eene der aanzienlijkste geslachten, Sofia van Maesland,
dochter van Engelbrecht Oomelisz van Maesland en Maartje
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Jansd. van Utrecht. Door deze moeder zijner vrouw was
Basius waarschijnlijk verwant aan de vrouw van Oldenbarneveld, Maria van Utrecht. Immers Eng. C. van Maesland
was heer van den Tempel, welke later aan de familie 01denbarneveld toebehoorde. Van Maesland was schepen te
Delft in 1568. Het is wel onbekend, in hoever hij deel
nam aan den opstand teg'en Spanje, maar onwaarschijnlijk
is het niet. Zijne andere dochter Baertje toch was gehuwd
met Gerrit Grraswinckel, die met 21 anderen uit Delft als
voortvluchtig wordt opgegeven in eene sententie van banmissement en verbeurdverklaring van goederen, te lezen
bij Marcus, Senlenl. v. d. Hertog van Alba, p. 126. 1)
Volgens sommigen der biografen zou dit huwelijk in 1578
gesloten zijn, welk jaartal eenigen steun schijnt te vinden
in de beide bovengenoemde stukken van 1577 en '1578.
waarin de Prins van Oranje de bezoldiging regelt van zijnen
raad Basius. Doch dit is slechts schijn. Het jaartal 1578
is, blijkens andere zekere gegevens, geheel onjuist. Immers,
zoo als later wordt opgegeven, is Basius' zoon in 1593 op
19-jarigen leeftijd te Leiden als juris studiosus ingeschreven en dus in 1574 geboren. Was dus het jaar 1578
juist, dan moest Basius tweemaal zijn gehuwd geweest,
wat nergens uit blijkt, en zijne eerste vrouw vóór 1578
gestorven zijn. Laten wij dit onjuiste jaartal op zijne plaats,
dan kunnen we als hoogstwaarschijnlijk aannemen, dat zijn
huwelijk met Sofia van Maesland het eenige was en, kort
na zijne terugkomst uit de ballingschap in 1572, in 1573
zal gesloten zijn. Het kan zijn, dat hij met de familie van
1) Deze bijzonderheden dank ik aan een extract uit het geslachtregister der familie Graswinekel, mij goedgunstig medegedeeld door
Ds. Graswinekel, van Amersfoort, wien daarvoor mijnen opreehteu
dank toekomt.
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Maesland. zoo die ook het vaderland in die troebele tijden
verliet, in de ballingschap bekend werd, doch dit kan ook
geschied zijn na zijne terugkomst met Prins Willem in 1572.
In zijne hooge en eervolle betrekking, als des Prinsen raad,
werd hij onwillekeurig met de aanzienlijkste Üelftsche geslachten bekend en gemeenzaam, ook met die van van
Maesland. Genoeg, in 1573 met Sofia van Maesland gehuwd, werd hem in 1574 een zoon geboren, evenals hij
zelf naar zijnen vader Jolmnnes genoemd, en eenige jaren
later, hetzij in 4578 of in 1579, eene dochter Thietta of
Titte geheeten, welke beide kinderen zijnen naam eer hebben aangedaan.
Zijn zoon Johannes beoefende, gelijk zijn vader, de rechtsgeleerdheid. Als studiosus juris is hij aan de hoogeschool
te Leiden ingeschreven den 14 Mei 1593. De vader had
nog de voldoening eenige vrucht te zien van de studie des
ijverigen en geaohten zoons. Den 13 Juli 1594 verdedigde
deze eene Disputatio de legilimis, Praeside Jul. a Beima,
Jur. Prof. Den 6 Mei 1595 eene disputatio de contrahendis in committendis dandi et faciendi stipulationibus,
Praeside Ev. a Bronckhorst, Jur. Prof. Den 22 Januari
1596 verdedigde hij eindelijk nog eene Disputatio de divid.uis
et individuis, weder Praeside Jul. a Beima, Jur. Prof.
ISTog grootere vreugde zou zeker den vader zijn bereid
geweest, als hij de verdere loopbaan zijns zoons had mogen
beleven. Tegen het einde der 16e eeuw promoveerde hij
te Leiden als doctor in de rechtsgeleerdheid. In 1603 werd
hij benoemd tot raedt en meester ordinaris van de rekeninge
in Holland, bij eene commissie van de ridderschap, edelen
en steden, representeerende de Staten van Holland en Westfriesland, van '15 Maart 1603, Tot op zijnen dood toe
bleef hij lid der rekenkamer. Nog in Maart 1645 komt

Wumkes.nl

MR. JOHANNES BASIÜS.

275

hij voor als doctor Johan Basius, presideerende meester van
de rekeningen. Hij stierf 25 April 1645, volgens aanteekening in de 3de rekening van den Heer Cornelis Camerlein, wegens de wedden, emolumenten en necessitatibus
van de kamer van de rekeningen voor de jaren 1647 —1652. 1)
Hij huwde met eene dochter uit liet aloud en aanzienlijk
geslacht van der Dussen. Geertruid van der Dusson, na
den dood haars vaders, vrouwe van Haringcarspel, was de
oudste dochter van Jacob van der Dussen, geb. 1 550 en
gestorven '22 December 1622, uit diens eerste huwelijk
met Geertruid van Heemskerk, dochter van Willem Jansz.
van Heemskerk, burgemeester van Leiden, en van Margaretba Engelbrechts. Het geslacht van der Dussen toch
was sints lange jaren eene regeeringsfamilie te Delft. Jacob
van der Dussen, haar vader, was in 1583 raad, 1589
schepen, 1592 burgemeester, 1598 Hoogheemraad van
Delfland en 1599 gedeputeerde in de Staten-Generaal.
Yoorts was hij Heer van Haringcarspel, Kalverdijk, Dirckshorn , Uijtjiishorn en Sijbakarspel. 2) Hare zuster Brechtland,
geb. 1594 is in 1616 gehuwd met Mr. Anthonij de Waal,
in 1621 Pensionaris van Monnikendam, in '1634 raadsheer
in den Hoogen Raad van Holland. Hij stierf in 1657, zij
in 1667, zonder kinderen na te laten,
Door zijne zuster Thietta of Titte, waarschijnlijk in 1578
of 1579 geboren, stond hij in' betrekking tot de mede zeer
aanzienlijke regeeringsfamilie Graswinckel. Zij huwde toch
14 Januari 1600 met Jan Graswinckel, zoon van Abraham
Graswinckel en Annetje Berckel, welke Abraham de volle
1) Deze laatste bijzonderheden dank ik aan de welwillende bemoeiing des Heeren J. H. Hingman, commies-chartermeester aan het
Rijksarchief
2) Zie Ferwerda, Adel. Wapen!., genealogie van der Dussen.
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broeder was van Gerrit Graswinckel, gehuwd met Baertje
Engelbrechtsd. van Maesland, de zuster van Basius' huisvrouw. De bestaande band tusschen de beide familiën werd
dus nog enger vastgeknoopt. Jan Graswincksl was veertigraad te Delft en schepen van 1613—1617. Uit hun
huwelijk werd geboren de bekende Mr. Dirk (Theodorus)
Graswinckel, Ridder, heer van Holij, geb. te Delft 1 Oct.
1600, gehuwd 10 Juni 1629 met Geertruida van Loon,
dochter van Hans van Loon en Maria Ruijchhaver, welk
huwelijk kinderloos bleef. Hij is vooral door zijne geschriften bekend geworden, tijdens het bewind van den
Raadpensionaris de Wit en stierf te Mechelen 12 October
'1666. Thietta was in 1613 regentesse van het weeshuis
te Delft, gelijk hare moeder Sofia van Maesland, regentes
of moeder was van het Fraterhuis te Delft.
Zoo was onze Basius, door zijn huwelijk en dat zijner
beide kinderen, in verbindtenis met de aanzienlijkste geslachten en leefde in belangrijke betrekkingen als het hoofd
van een hooggeacht gezin. Door zijne dochter is hij mede
de stamvader van een deel der familie Graswinckel en van
Loon. Of hij door zijnen zoon rechtstreeksche mannelijke
afstammelingen heeft gehad, waardoor zijn naam in stand
bleef, is mij niet bekend. Alleen las ik, dat een J. Basius,
dus iemand van gelijken voornaam, een bruiloftsgedicht
vervaardigde op het huwelijk van zekeren Heer de Kempenaei'. 4)
Staan wij nog een oogenblik stil bij zijnen persoon, hij
schijnt klein van gestalte geweest te zijn. Zijn felle bestrijder , Neonebellus, wiens schimpschiïft tegen Basius we
vroeger beschouwden, zegt er van, zinspelende op zijnen
naam Baes, dat een Priesch geleerd edelman hem gezegd
1) Catalogus der Maatseh. van letterkunde te Leiden in voce.
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had, dat hij uit spot door zijne landgenooten om zijne
kleine gestalte een baas genoemd was, hoewel klein een
Baas, men zou haast zeggen klein maar dapper. Hij zelf
zou dien naam dus verklaren, dat hij, hoewel klein van
lichaam, lang en breed van geleerdheid, van natuur klein,
van geest de grootste was. Het is een persiflage op de bewering van Basius, dat hij het beter wist dan alle rechtsgeleerden te zamen. Wij weten echter, dat Baas zijn geslachtsnaam en dus al die spotternij maar een woordenspel
is. Toch blijkt er uit, dat hij klein van gestalte was. We
kunnen echter iets van den schimp zijns bitteren vijands
overnemen. Op zijne ontwikkeling en werkzaamheid lettende , gedroeg1 hij zich zijns naams waardig. Hij was een
baas in goeden zin. Willem van Oranje blijft altijd de
heros in den bloedigen vrijlieidskamp tegen Spanje. Maar
dat hij staande kon blijven, onder de bitterste teleurstellingen niet moedeloos worden, telkens nieuwe plannen opvatten , en eindelijk zijn doel bereiken, dit moge zeker in
de eerste plaats zijn te danken aan zijne onwrikbare standvastigheid op echten godsdienstzin gegrond, maar toch ook
in de tweede plaats aan die krachtige mannen, die hem
ter zijde stonden, gehoorzaamden en zelfstandig zijne bevelen uitvoerden. Wel hem, dat hij, behalve bekwame krijgsbevelhobbers, ook in zijnen raad, mannen van beteekenis
had, zelfstandig genoeg, om plannen te helpen ontwerpen,
ondernemingen voor te bereiden en later die te helpen
uitvoeren; maanen, die hij ten volle kon vertrouwen en
aan wie hij veel kon overlaten. Onder deze bekleedt zeker
Basius eene aanzienlijke plaats. Coornhert's vreeze heeft
zich niet bevestigd, maar bleek geheel ongegrond. In nood
en gevaar, in ballingschap en omzwerving, bleef hij getrouw aan de zaak des vaderlands en der vrijheid, en
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onverdroten ten dienste van zijnen grooten beschermer.
Schoon nog jong aan den Prins verbonden, genoot hij, bijna
van stonden af aan, diens volkomen vertrouwen, en werd
zijn raad. Zeker, het was goed voor Basius zulken mentor
te hebben, die zijnen overmoed en niet geringen eigendunk
kon temperen en op de rechte baan leiden; hem bezadigdheid en voorzichtigheid leeren, om het bereikbare slechts
voor oogen te hebben. Weerkeerig konden zijne uitgebreide rechtskennis , zijn onaf hankelykheidsgevoel, zijn verstand en zelfstandigheid, zijne niet geringe talenten, den
Prins uitnemend dienen. Zeker er moet in dezen man,
reeds in zijne jeugd, iets geweest zijn dat aantrok, aan
hem verbond. op wien men zich veilig verliet, en het is
gewis eene hooge lofspraak als Bor bericht, dat de Prins
in allen gewiohtigen Lants en Sijner Exc. particuliere saken
qualijken iet ter hant nam, buiten den voorsz. Basii raet;
en voorts aanteekent: »ick hebbe gesien brieven, geschreven bij de hant van den Heere Mcolaes Bruijninck, doen
ter tijdt Secretaris en namaels oock raedt van sijne voorn.
Exc. en bij Sijne Exc. onderteekent. Daarin Srjn Hooggemelde Exc. den voorsz. Heero Basius van sijne goede
devoiren seer hertelijk bedankte, schrijvende te verhopen,
dat God Almachtig noch de genade geven soude, om het
zelve jegens hem te mogen met alle dankbaarheid bekennen, waertoe hij met alle gelegentheijt bereijd soude sijn. 1)
~Na een zoo hoogst belangrijk en werkzaam leven stierf
Basius den 11 September 1596 en is begraven in de Oude
of St. Hippolijtus kerk te Delft in den Noordertrans nevens
het orgel. Het was waarschijnlijk het familiegraf van de
familie van Maesland. Op de zerk toch van het graf van
Gferrit Graswinckel staat:
1) Bor, St. IV, boek 32, p: 326.
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Cornelia Engelbertsdr. van Maesland met Sophia Mattheusdr.
Engelbreoht Cornelis van Maesland, Eekenmeester der
Graeflicheijt van Holland starf a° 1574 de 16 Aug.
Dr. Jan Basius, Raed van sijne Exc. van Orangien starf
1596 de 11e Sept. met Sophia van Maesland starf 1598
2 7^ April.
Baertjen Engelbrechtsd. van Maesland starf 2 Aug. 1609
met Gerard Jansz. Graswinckel starf 5 Aug. 1627.
Hetzelfde leert ons de collectio momumentorum Sepulcrorum in de kerken te Delft in het archief dier stad als Ms.
berustend door Mr. Willem van der Lelij. Alleen wordt er
daar achter Orangien nog bijgevoegd, hoogloff. Mem.
Zijne huisvrouw heeft hem dus niet lang overleeft en
rust met hem in dezelfde grafplaats, met wien zij zoovele
jaren gehuwd was. Volge hier nog het jaardicht op zijn
overlijden :
•Johan BasIVs raed van WILLeM Prins van Orangien
Was een gesWoren Vleand van de tlrannl van Spangien
DoCtor In de besChreven reChten, en seer geLeert
Is gestorVen en wert tot Delf begraVen geaCht, geëert.
Aan het slot van mijnen arbeid gevoel ik al het onvolledige van mijn werk. Toch zal ik mijne moeite ruim beloond achten, als ik, door de aandacht op dezen man te
vestigen, eenen beter bevoegde dan ik, die over ruimer
bronnen beschikken kan, dan mij te beurt viel, aanspoorde
om later een volkomen levensbeeld te schetsen van Mr.
Johannes Basius.
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