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Rosa Groen

Strijd over soevereiniteit
Engelse betrokkenheid bij de Nederlandse Opstand

Dit artikel behandelt de fase aan het einde van de zestiende eeuw
waarin Engeland direct betrokken raakte bij de Nederlandse
Opstand. De Staten-Generaal hadden al meerdere malen om
Engelse ondersteuning in de strijd tegen de Spanjaarden
gevraagd, toen in 1586 uiteindelijk de graaf van Leicester door
Elizabeth I naar de Nederlanden werd gestuurd. De Engelsen
hadden met die 'ondersteuning' alleen iets heel anders voor ogen
dan de Staten in de Nederlanden verwachtten.Hier had het begrip
'volkssoevereiniteit' zich al ver ontwikkeld, terwijl Engeland
Leicester beschouwde als de (door het volk) gekozen soevereine
vorst van de Nederlanden. Zo stonden er twee opvattingen van
volkssoevereiniteit lijnrecht tegenover elkaar.^

De bron die aan dit artikel ten grondslag ligt, is een door de Engelse
diplomaat Thomas Wilkes geschreven remonstrantie van 16 maart 1587.
Thomas Wilkes keerde zich tijdens Leicesters afwezigheid tegen de StatenGeneraal om zijn opvatting over volkssoevereiniteit te verdedigen. Wat
staat er precies in deze remonstrantie en waar kwamen de ideeën van
Wilkes over volkssoevereiniteit vandaan? Wat was de aanleiding voor
Wilkes om deze remonstrantie te schrijven, wat waren zijn motieven en
wat wilde hij ermee bereiken? Waren Wilkes ideeën over
volkssoevereiniteit nieuw en revolutionair, of juist traditioneel en typisch
Engels? In dit artikel zal ik proberen deze vragen te beantwoorden.
Koningin Elizabeth verkeerde in een lastige situatie. Engeland werd
vanuit twee kampen bedreigd: een katholieke adellijke Franse familie, de
De Guises, probeerde de Schotse koningin op de Engelse troon te krijgen.
Zowel de Engelse staat als Elizabeths positie als koningin werd hierdoor
bedreigd. Naast de Fransen in Schotland vormde ook de Spaanse agressie
in de Nederlanden een grote bedreiging voor Engeland. Elizabeth vreesde
ervoor betrokken te raken in een conflict met Frankrijk, maar zag er nog
meer tegenop om tegen Spanje te moeten strijden, omdat dat land het
monopolie op de Amerikaanse handel had.^ Kortom, de internationale
situatie was voor Engeland zeer ingewikkeld.Elizabeth had moeite met het
hierin nemen van beslissingen, en probeerde deze dan ook zo lang
mogelijk uit te stellen door neutraal te blijven.
In de Nederlanden hadden Holland en Zeeland zich veel moeite getroost
om steun van Engeland te krijgen. In 1577 werd Matthias van Oostenrijk
aangesteld als soeverein en in 1578 Frangois van Anjou, de jongere broer

van Hendrik III van Frankrijk. Na het mislukken van de Franse 'coup' en
de moord op Willem van Oranje liepen verdere onderhandelingen met
Hendrik III op niets uit.
In de zomer van 1585 benaderden de Staten-Generaal Elizabeth opnieuw
door een remonstrantie aan Engeland te presenteren. Daarin stond dat in
de Nederlandse constitutie iedere provincie haar eigen magistraten,
wetten en ordonnanties had en dat geen enkele provincie de opperste
autoriteit bezat. Om die reden zouden de Nederlanden een Hogere Macht
nodig hebben van een prins of soevereine heer die hen zou beheersen. ^
Een aantal punten werd naar voren gebracht. De heer zou opkomen voor
het publieke welzijn en niet voor het afzonderlijke belang van iedere
provincie, en hij zou ervoor zorgen dat alle provincies zijn commando's
uitvoerden om de oorlog voort te zetten.
Toen de Engelsen hierop vroegen welk aandeel de Nederlanden van plan
waren te betalen in de herstelbetalingen, kregen ze een opmerkelijk
antwoord. Indien de koningin de soevereiniteit of het
levenslange
protectoraat zou accepteren, dan zou er geen sprake zijn van
herstelbetalingen, omdat Elizabeth dan het hele land zou bezitten.** Het is
merkwaardig dat het 'levenslange protectoraat' gelijk werd gesteld aan het
begrip 'soevereiniteit'. Het is dan ook waarschijnlijk dat deze formulering
vooral een slimme manoeuvre was om de koningin te overtuigen. Als de
koningin namelijk de soevereiniteit zou afslaan, dan zou zij gevraagd
worden door de Staten-Generaal om het levenslange protectoraat te
accepteren en deze met haar legitieme opvolgers ('de beschermers van het
ware geloof') te beschermen tegen de koning van Spanje. De koningin was
op een slinkse wijze in het nauw gedreven. Elizabeth wilde geen
levenslange oorlog met Spanje. Het accepteren van soevereiniteit over de
Nederlanden zou betekenen dat ze zich tegen de machtigste monarchie
van het christendom zou keren. Een triomf van de Spanjaarden in de
Nederlanden zou echter betekenen dat het katholicisme hoogtij vierde en
over Engeland en Ierland heen zou draven; de positie van alle
protestanten in Europa zou dan in gevaar komen. De zaak werd aan het
Engelse hof besproken.

Engeland mengt zich in de strijd
Robert Dudley ', de graaf van Leicester, adviseerde de afgevaardigden van
de Nederlanden om een Engelse gouverneur te vragen (hemzelf
bijvoorbeeld) die militaire en politieke functies kon uitoefenen, ook als de
koningin geen bescherming wilde bieden of soeverein vorstin wilde zijn.
Hierop stelden de Staten-Generaal inderdaad voor om Elizabeth een
gouverneur-generaal te laten zenden, die in haar naam het land zou
besturen. Sinds de moord op Willem van Oranje was het erg onrustig
geworden en de provincies zouden onder Engels bestuur in één lichaam
verenigd worden. -^

Dit laatste was voor de Nederlanden van groot belang. Ze misten eenheid
en dachten door het aanstellen van een soevereine vorst behalve extra
militaire kracht ook een overkoepelend orgaan te krijgen waarmee ze het
land beter zouden kunnen besturen. Wel moest er uitdrukkelijk bij gezegd
worden dat alle privileges, rechten, vrijheden en gewoonten van de steden
in de Verenigde Nederlanden beschermd moesten worden. Hiermee lieten
ze enigszins doorschemeren dat ze een ander ideaal voor ogen hadden, een
ideaal zoals ze dat in het recente verleden gekend hadden: Onder Karel V
was het immers gebruikelijk geworden dat de beschermheer een
gouverneur-generaal stuurde die de privileges en vrijheden onaangeroerd
liet. De Nederlanden hadden een eigen, representatieve politieke
structuur en dat moest zo blijven.
Elizabeth besloot militaire steun te bieden, op voorwaarde dat zij het
militaire en politieke hoofd van de Republiek aanstelde en dat deze een
plaats kreeg toegewezen binnen de Raad van State. De Staten-Generaal
konden niet veel anders dan daarmee instemmen. Dit verdrag van
Nonesuch werd op 20 augustus 1585 gesloten. Het was het eerste verdrag
van de Verenigde Nederlanden met een andere Europese staat. Er werden
6.350 man te voet en 1.000 te paard naar de Nederlanden gestuurd, de
kosten zou Elizabeth met de Staten delen. ^ De graaf van Leicester werd
benoemd als gouverneur-generaal en hoofd van de Raad van State. Verder
stelde Elizabeth twee andere Engelse afgevaardigden aan, zodat zijzelf
zich niet meer met de verdere ontwikkelingen hoefde te bemoeien.
Duidelijker afspraken over de functie van de gouverneur-generaal
moesten met de Staten-Generaal worden gemaakt. Vlak voordat Leicester
uiteindelijk vertrok, verbood Elizabeth hem om nog meer aanstellingen
bij de Staten-Generaal aan te nemen. Officieel was hij een Engelse
generaal, maar als hij besloot iets inzake de politiek van de Nederlanden
te doen, dan mocht dat niet in naam van de koningin. Zij gaf alleen
militaire steun. Zo was het voor haar misschien duidelijk, maar niemand
wist verder van dit 'geheime' contract. 8 Het verdrag tussen de Staten en
Elizabeth is om deze reden als 'semi-protectoraat' de geschiedenis
ingegaan.
In december 1585 werd Leicester met veel eer en vol lof ontvangen in de
Nederlanden. In februari 1586 werd vastgelegd dat de Provincies de volle
macht en het opperbevel bij Leicester hadden gelegd. ^ Hij kreeg volgens
de remonstrantie dezelfde macht die de gouverneurs-generaal van de
Nederlanden ten tijde van Karel V hadden gekend. Daarnaast verkreeg
Leicester het recht om de Staten-Generaal bijeen te roepen op welk
moment of welke plaats hij maar wilde, opdat ze zouden verschijnen op
de afgesproken tijd en plaats. Er was echter aan toegevoegd dat ook de
Staten zelf op ieder tijdstip bijeen mochten komen en dat hun rechten,
vrijheden, privileges, contracten, ordonnanties, decreten en gewoonten
onaangetast zouden blijven. "^

Q^

Een merkwaardig document. De 'volle macht en het absolute opperbevel'
die aan Leicester werden toegekend, konden moeilijk samengaan met het
behoud van de 'absolute vrijheden'. Elizabeth was woedend. Door deze
remonstrantie zou ze waarschijnlijk toch betrokken raken bij de
verwikkelingen in de Nederlanden, hetgeen ze al die tijd had vermeden.
De Staten begrepen haar reactie niet, ze waren immers heel zorgvuldig te
werk gegaan in hun formulering: omdat de koningin geen soevereine
vorstin of beschermster wilde zijn, namen ze zelf de soevereiniteit op
zich. Het was de eerste keer dat de Staten een remonstrantie van een
dergelijke assertieve aard uitdroegen, argumentatief echter wederom in
het nadeel van Elizabeth.
Leicester aarzelde niet na de bevestiging van zijn 'absolute macht'. Op 4
april 1586 verbood hij de handel met Spanje. Dit maakte diepe indruk;
grote delen van de binnenlandse waterwegen werden afgesloten. Als de
Nederlanden geen handel meer met Spanje mochten drijven, zou het
normale waterverkeer uitwijken naar Engeland, Frankrijk, of zelfs
Schotland, n
Robert Fruin stelde in 1862 vast dat de Leicesterse periode onmogelijk
begrepen kan worden wanneer de scheiding van de Nederlanden over het
hoofd wordt gezien, i- Holland en Zeeland waren overwegend tegen het
optreden van Leicester , terwijl er in Utrecht een radicale pro-Engelse
beweging was ontstaan, onder leiding van de calvinist Gerard van
Prouninck. Het conflict dat hieruit ontstond ging over het nog zeer jonge
soevereiniteitsbeginsel dat de Staten bij zichzelf hadden gelegd.
Prouninck verdedigde Leicester en beschouwde hem als 'Souverain Hooft'.
Zonder souverein landsheer waren de provincies volgens Prouninck niet
in staat zich te verdedigen tegen de Spaanse vijand. '^
Elizabeth maakte zich zorgen over de mate waarin Leicester met de
politiek betrokken was geraakt en over de grote financiële tekorten die
waren ontstaan. Ze was vooral huiverig voor een mogelijk verbond met
Spanje; reeds in 1586 had ze haar onvrede uitgesproken over sommige
punten van Leicesters beleid. Tegen deze achtergrond moet de komst van
Thomas Wilkes gezien worden.

Thomas Wilkes in de Nederlanden
Thomas Wilkes was één van de vier secretarissen van Elizabeths Privy
Council. In 1573 was hij bij haar in diplomatieke dienst getreden en had
hij verscheidene missies op het continent vervuld, onder andere in
Madrid. Tijdens onderhandelingen in dienst van Elizabeth stond hij
meestal aan de kant van de protestanten. Behalve dat hij een zeer ervaren
diplomaat was, was hij ook een vurig aanhanger van het buitenlands
beleid dat Leicester vertegenwoordigde. Wilkes' voornaamste taak in de
Nederlanden bestond uit het informeren van Elizabeth over de lopende

zaken en het onderzoeken van de economische mogelijkheden van de
Nederlanden. Er moest duidelijkheid komen over het falen van de
samenwerking tussen Leicester en de Staten. Leicester's klachten over de
Staten en zijn omgang met de financiële zaken dienden opgehelderd te
worden. Wilkes kreeg de opdracht uit te zoeken welk deel van de kosten
door de provincies betaald konden blijven worden, wat het voordeel voor
Engeland was en hoeveel er van de contributies daadwerkelijk door de
Staten betaald was (van het aandeel dat ze beloofd hadden te betalen). Aan
de hand van deze punten moest hij nagaan wat de effecten van het
handelsverbod waren en of het verstandig was de export van
levensmiddelen en andere grondstoffen toe te staan.
Vlak na zijn aankomst in Utrecht op 11 augustus 1586 stond Thomas
Wilkes perplex: er heerste waarachtig oorlog in de Nederlanden. In een
brief naar Engeland schreef hij dat het gebrek aan discipline in de
garnizoenen zó groot was, vooral bij de Engelsen, dat hij zich ervoor
schaamde. Volgens hem was de haat jegens de Engelsen nog veel groter
dan jegens de Spanjaarden, die de Nederlanden met een mildere hand
bestuurden dan zijn 'medelanders'.^'^ Hij concludeerde dat Leicesters
benadering van de Staten niet effectief was en rechtvaardigde de klachten
van de Staten. In eerste instantie was hij niet vijandig tegenover Leicester
maar bekritiseerde hem wel. Even kritisch stelde hij zich tegenover de
Staten op, wier eigenzinnigheid hij niet kon waarderen.
Wilkes informeerde Leicester dat hij in Den Haag was uitgenodigd om
kennis te maken met "allerlei bijzonderheden" die nodig zouden kunnen
zijn voor het schrijven van zijn financiële rapport. De Staten grepen de
gelegenheid aan om Wilkes op hun beurt in te lichten over de politieke en
militaire crisis-situatie. Midden in de strijd besloot Leicester in december
1586 voor een kort bezoek naar Engeland te gaan, voornamelijk omdat
Elizabeth met bedreigingen werd bestookt, maar ook om de problemen die
hij in de Nederlanden had, te bespreken. De enorme opkomst van
protestanten uit het zuiden, de hoge huren en daarmee het groot tekort
aan woningen waren slechts enkele daarvan. Met de ijzige kou van
december en januari 1587 waren het wel heel barre omstandigheden om
een goed beleid te voeren. Leicester droeg de militaire en de burgerlijke
zaken over aan de Raad van State, waarbinnen Maurits en een Engelse
afgevaardigde aanzienlijke aanstellingen kregen.
Vervolgens stelde Leicester de militaire leider John Norris aan als militair
leider, maar deze werd niet geaccepteerd door de Raad van State. Het zou
volgens de Raad van State veiliger zijn om het aanstellen van hoge
officieren aan henzelf over te laten. Leicester besloot daarop dat Norris
alleen opperbevelhebber van het Engelse leger zou zijn. Ook daar waren
de vijanden van Norris het niet mee eens; vijf van hen dreigden met
ontslag voor het geval dat Leicester Norris zou aanstellen. Leicester
probeerde dit probleem op te lossen door Stanley en Yorke als militair
leiders op te laten treden. Vlak voor zijn vertrek werd op 24 november

1586 de Regeringsacte getekend, een verdrag waarin stond dat de militaire
en de burgerlijke macht door de Raad van State werd uitgevoerd, in naam
van Leicester. Op dezelfde dag werd de Acte van Restrictie getekend,
waarbij Leicester de Raad van State opdroeg om zijn orders te volgen met
betrekking tot het aanstellen of het ontslaan van hoge officieren en
militaire gouverneurs in het leger. Hiermee probeerde Leicester vanuit
Engeland alsnog de macht uit te oefenen die in feite al bij de Raad van
State lag.
De Staten van Holland maakten gebruik van Leicesters afwezigheid om
hun macht te herstellen en onder woorden te brengen met welke punten
van zijn politiek ze het niet eens waren. Leicester werd beschuldigd van
het tegen elkaar opstoken van provincies en het in gevaar brengen van de
stabiliteit van de Republiek. Ook de vijandigheid tegenover de Engelse
soldaten en de groei van de bevolking speelde mee in de onlusten. Waar
de Staten van Holland het meest verontwaardigd over waren, was dat
Leicester zich met hun zaken bemoeide. Hij had vier militaire
gouverneurs aangesteld zonder de goedkeuring van de Staten.
Ondertussen had zich een enorme haat tegen Leicester en de Engelse
militairen ontwikkeld.
Gedurende Leicesters afwezigheid had Thomas Wilkes, nu zittend in de
Raad van State, de opdracht Leicester duidelijk te maken dat het
handelsverbod van 4 april moest worden ingetrokken of aan de wensen
van de Staten moest worden aangepast.. De koningin droeg Leicester op de
klachten van zijn financiële raadgevers serieus te nemen. Wilkes werd op
zijn beurt gevraagd Leicester te adviseren en ervoor te zorgen dat de
koningin op de hoogte bleef van de ontwikkelingen. De toon van deze
instructies was aanzienlijk milder dan in de brieven die Elizabeth in
oktober aan Leicester had gestuurd. "^ Dat Leicesters militaire en
financiële politiek totaal uit de hand waren gelopen, kwam uit het
eindrapport in drie punten sterk naar voren.
Ten eerste overstegen de kosten van de oorlog de contributies van de
Staten enorm. Er was uitgerekend dat het veldleger maandelijks 632.144
gulden kostte, wat neerkwam op 7.585.728 gulden per jaar. Ten tweede
hadden de Staten in het eerste halve jaar al een voorschot gegeven van
400.000 gulden, bovenop de 1.200.000 waarover Leicester voor deze
periode normaal gesproken kon beschikken. Desondanks kon Leicester
gedurende vier maanden de garnizoenen niet betalen, was er een groot
tekort aan levensmiddelen en waren zijn totale uitgaven over het hele jaar
gestegen tot 4.000.000 gulden. Ten derde was er in de lijst van schulden
ook een Engelse staatsschuld die niet overeenkwam met het bedrag dat
Leicester werkelijk aan het Nederlandse leger betaald had. Dit was niet
volgens de afspraken, de koningin was woedend.Het is niet duidelijk
welke van de punten die door Wilkes aan Elizabeth werden voorgelegd
door haar ook werden geaccepteerd. In een brief aan Norris beschreef
Wilkes zijn zorgen over het beleid van Leicester:

"Her Majesty and her Council do greatly stagger at the excessive charge of
those wars under his Excellency's government for the six months passed,
affirming (as it is true) that the realm of England is not able to supply the
moiety of that charge; notwithstanding, the necessity of the defence of
those countries is so conjoined with her Majesty's own safety, as the same
is not to be abandoned; but what she will do, I know not."^*'
Wilkes constateerde dat Engeland in een gevaarlijke positie verkeerde en
dat men in de Nederlanden machteloos stond tegenover de beslissingen
van de koningin.
Door al deze problemen en de ingewikkelde Engels-Nederlandse
verhoudingen hadden de Staten een dubbelzinnige houding gekregen. De
eerdergenoemde scheiding in de Nederlanden speelde daarbij een grote
rol, maar ook de afwezigheid van Leicester droeg bij aan de toenemende
staat van wanhoop. Hij stond immers symbool voor de verbintenis die met
Engeland was aangegaan. Er waren veel binnenlandse problemen die met
Leicesters hulp opgelost zouden kunnen worden. Als hij door zou gaan als
gouverneur, dan deed dat volgens de Staten afbreuk aan zijn
onafhankelijke autoriteit. Ze wilden Leicester nog wel duidelijk maken
over welke punten ze het niet eens waren. De koningin zou kunnen
helpen met het veranderen van de verhoudingen tussen de Staten en
Leicester, ook al wist men niet goed hoe.
De populistische reacties tegen de aanwezigheid van Engelse soldaten
hadden de positie van de Staten van Holland versterkt en tegelijk deze van
de pro-Leicesterse bewegingen in Utrecht en Friesland •'' verzwakt. De
Verenigde Provincies hadden hun eigen soevereiniteit steeds meer vorm
gegeven. Leicester was erg geschrokken toen hij eenmaal in de
Nederlanden was teruggekeerd. De twee Engelse heren die hij het hoogste
militaire gezag had toegekend, Stanley en Yorke, waren er niet in geslaagd
de autoriteit van weleer te behouden. Ze werden juist als een bedreiging
gezien in de Nederlanden,

Wilkes' remonstrantie van 16 maart 1587
Stanley en Yorke zagen zichzelf als hoge machthebbers, hoewel de
'absulote autoriteit' bij de Staten-Generaal lag, onder leiding van Holland.
In januari 1587 werden Deventer en Zutphen door de Engelsen aan de
Spanjaarden 'overgedragen'. Onder leiding van Stanley en Yorke keerden
de Engelse milities zich nu tegen de Nederlanden. De haat tegen de
Engelsen had ondertussen een hoogtepunt bereikt: in Arnhem, Zwolle en
Oostende waren er rellen en opstanden uitgebroken. Het mislukken van
de Engelse onderneming zou als bevestiging gezien kunnen worden dat de
soevereiniteit in feite bij de Zeven Provincies lag. '^ Thomas Wilkes
keerde zich tegen deze ontwikkelingen. Hij verdedigde Leicester en had
bezwaar tegen de soevereiniteit die volgens hem niet bij de aangestelde

personen, maar bij de Staten (en in die zin bij het volk) moest liggen. Op
16 maart vaardigde hij een remonstrantie uit. Wilkes begint zijn
remonstrantie met een aantal punten met betrekking tot Elizabeth en de
ontstane onlusten.''' Hieronder volgt (in modern Nederlands) een
verkorte versie van zijn remonstrantie, gericht aan de 'Heeren Staten, so
Generaal als van Holland:
Elizabeth had vernomen dat een groot aantal mensen van de Raad van
State niet gehoorzaamde aan procedures die zijzelf had ingevoerd. Wilkes
was gestuurd om in dienst van de koningin te voldoen aan Leicesters
wensen. Onthouden moest worden dat de macht in feite bij Leicester lag,
maar dat de Raad van State een aantal punten op schrift had gezet ter
vermindering van deze macht. Wilkes vroeg de Staten hier op terug te
komen, ze hadden de autoriteit geschonden en dat moest worden hersteld.
Dat was hun plicht aan Leicester, bij hem lag immers de hoogste macht en
het opperbevel. Wilkes ging verder met zijn kritiek op de Staten van
Holland en de Staten-Generaal. Op 20 november hadden de Staten aan
Elizabeth gevraagd om de komst van Leicester als gouverneur-generaal
van de Verenigde Provincies. Daarnaast was er op 4 februari een eed
afgelegd aan Leicester, waarin werd beloofd dat de Staten hem zouden
beschermen en voorstaan, om zijn autoriteit en macht te bewaren.
Niettemin was op veel manieren de autoriteit overtreden, zowel die van
Leicester als deze van de Raad van State. In de provincie Holland had men
zelfs onder de autoriteit van de Gouverneur van Holland een commissie
aangesteld, betalingen gedaan en het volk laten marcheren, zonder
instemming van de Raad van State. Dit terwijl er in de acte van 24
november (de Regeringsacte) was vastgelegd dat de militaire en de
burgerlijke macht door de Raad van State werd uitgevoerd, in naam van
Leicester.
Hoewel Leicester zich het recht had voorbehouden militaire bevelhebbers
van de steden aan te stellen, was er nog niet genoeg reden voor de Heren
Staten om op eigen gezag nieuwe bevelhebbers aan te stellen. Bovendien
hadden de Staten-Generaal en die van Holland in het bijzonder, de
autoriteit geschonden door het intrekken van paspoorten en van
octrooien. Elizabeth had dit op 13 januari 1587 verboden, in een door de
Raad van State geordonneerde en door Huygens ondertekende Acte.
Ook het verraad van Stanley en Yorke mochten de Staten niet aan zich
voorbij laten gaan. Behalve koningin Elizabeth werd ook de hele Engelse
natie erdoor in gevaar gebracht. Het achterhouden van voorstellen met
medeweten van de voornaamste heren was zeer zorgelijk voor de
Nederlanden. Verder stelde Wilkes dat er naast deze genoemde zaken, er
nog meer waren die niet alleen getuigden van een grote ondankbaarheid
jegens Elizabeth, maar ook gelijk stonden aan een openbare schending
van de autoriteit van Leicester en van de Raad van State. Wilkes verzocht
de Staten-Generaal en die van Holland om de genoemde punten te
verbeteren en te herstellen, als plicht om de eer en de autoriteit van

Leicester in de Nederlanden te herstellen. Indien men dat niet deed,
verwachtte Wilkes een antwoord waarin wettige redenen werden
aangevoerd. Hierbij moesten de Staten de procedure van de koningin
rechterlijk verdedigen zonder de Souvereiniteit erbij te betrekken. Hij
bedoelde hiermee de brief waarin de Staten zich de soevereiniteit
toekenden, geschreven aan de onderschout van Utrecht. Ook de
mondelinge en de 'niet tottermaterie dienende' zaken mochten niet als
argumenten worden gebruikt.
Tot slot stelde Wilkes dat de souvereiniteit aan het volk toebehoorde en
niet aan de heren, die niet meer dan dienaars, ministers of gedeputeerden
van de gemeenten waren. De commissies en instructies werden niet alleen
in tijd maar ook in de manier van zaken doen overschreden. Want, schreef
Wilkes, "Souvereiniteit is niet gellmiteert noch in macht, in bevel, noch
aen sekeren tijd, en veel minder representeren uwe E. de Souverainiteit."^^^
Souvereiniteit moest de Staten worden toegekend net als het met Leicester
officieel was gegaan. Het volk had de soevereiniteit aan de GouverneurGeneraal verleend en zolang deze nog bij hem lag (bij Leicester) kon
niemand anders de soevereiniteit uitoefenen. Hij voegde er de algemene
juridische regel aan toe: "Quo jure quid flatuitur eodem jure tolli debet,"
wat inhoudt dat er met hetzelfde recht een eed moet worden gemaakt als
teniet gedaan moet worden.^'
Wilkes' visie op de zaak was niet heel complex of ingewikkeld. Hij zag
Leicester als de 'bewaarder der soevereiniteit totdat die door vorst of volk
werd herroepen' en hij beschuldigde de Staten ervan de soevereiniteit van
Leicester systematisch ondermijnd te hebben. Hoge heren kregen volgens
Wilkes ten onrechte veel macht en de Provincies en steden moesten
gehoorzamen aan de Staten-Generaal en de Raad van State, die in naam
van Leicester handelden. Als ze zelf de souvereiniteit op zich zouden
nemen, moesten ze dat ook officieel doen en de souvereiniteit van
Leicester wegnemen. Wilkes gebruikte in zijn remonstrantie de
eigentijdse legislatieve souvereiniteitsopvatting, die ontleend was aan de
Franse politieke denker Jean Bodin. ^^
De traditionele opvatting over de verhouding tussen vorst en volk was de
bekende contracttheorie, die door de meeste opstandelingen werd
aangehouden. De meeste privileges (als vrijheden, rechten, ordonnanties,
decreten, etc.) werden hierbij gezien als overeenkomsten met de vorst, die
niet nagekomen hoefden te worden als deze zijn eed op de privileges
schond. In 1574 werd er een nieuwe bijdrage aan de politieke
theorievorming geleverd door de gouverneur van Veere, Johannes Junius
jr. In zijn Discours verbond hij de contracttheorie aan een bepaalde
opvatting van volkssoevereiniteit, gebaseerd op het natuurrecht, waarbij
het volk uit eigen wil de vorst had bekleed met de macht. In deze
traditionele opvatting van volkssoevereiniteit traden de Staten namens het
volk op en sloten ze een 'contract' met de vorst. Volgens Bodin moest
soevereiniteit als de hoogste, absolute en tijdloze macht over de

onderdanen en burgers worden omschreven. ^' Hij achtte een soevereine
(absolute en eeuwige) staatsmacht die boven de partijen stond, nodig en
zelfs onmisbaar om een evenwicht tussen groepen en belangen te
realiseren. Een absolute monarchie vond hij de beste staatsvorm. De
beperkingen voor de overheid lagen in de Goddelijke wet, de menselijke
wetten en de natuurwet, die verboden dat de vorst de particuliere
eigendommen en de contractstrouw aantastte.
Het is wel belangrijk om te bedenken dat de politiek-theoretische
denkwereld in de Nederlanden nog niet ver ontwikkeld was. De ideeën
van 'de souvereiniteit als beste staatsvorm' kwamen in de jaren tachtig wel
steeds meer naar voren in pamfletten van de Opstand, maar waren vaak
verstrengeld met verzetstheorieën. In Frankrijk en het Duitse Rijk werden
de politieke theorieën wel steeds abstracter. Ze waren echter niet echt op
de Nederlanden toepasbaar omdat de omstandigheden zoveel van elkaar
verschilden. Een ander belangrijk aspect van de Nederlandse denkwereld
was het godsdienstige element in de uitspraken van verschillende leiders
van de Nederlandse Opstand. Deze was op de achtergrond geraakt omdat
steeds vaker bleek dat buitenlandse protestanten niet meer als
vanzelfsprekend te hulp kwamen in hun 'godsdienstoorlog'.-'* De
religieuze kwestie lag naast de politiek-strategische kwestie ten grondslag
aan de oorlog, maar werd net als de oorlog zelf steeds ingewikkelder en
onmogelijker om bij de onderhandelingen te betrekken.
Misschien is de opvatting van Wilkes over volkssoevereiniteit toch iets
omstredener dan eerder werd gesuggereerd. Wilkes zag de Staten als
afgevaardigden van het volk die instructies van een soeverein vorst
moesten uitvoeren. Hij hield enerzijds vast aan het idee dat het volk de
autoriteit aan Leicester toegekend had, wat aansluit op de vrij nieuwe en
legislatieve opvatting. Anderzijds was de autoriteit aan Leicester verleend,
middels een eed: de Staten hadden verklaard de graaf te gehoorzamen. Hij
zou als ' Soeverein Hoofd' de nodige bescherming bieden. 2'
Dit laatste sluit meer aan op de contracttheorie, waarbij het volk
gebonden is aan de verbintenis en het contract met de vorst. Wilkes'
remonstrantie werd een tijdlang gezien als een neiging naar democratie,
zoals die waarschijnlijk in Utrecht overheersend was. Wilkes hield een
andere gedachtengang aan dan men zich in de Nederlanden had
eigengemaakt. De soeverieniteit lag voor hem bij het volk, en daarmee
niet bij de Staten. Ook het begrip soevereiniteit beschouwde hij heel
anders dan gebruikelijk was in de Nederlanden (de soevereiniteit was
immers ongelimiteerd, zoals door Bodin beschreven). Bij gebrek aan een
vorst behoorde de soevereiniteit de gemeente toe en niet de Staten, die
slechts 'Dienaers, Ministers en Gedeputeerden' van de gemeente waren. ^^
Dit was niet in overeenstemming met de mening van de Staten, die
zichzelf als soevereine macht beschouwden.

Op Wilkes' remonstrantie volgde een fel tegenbericht van Francois
Vranck, Corte vertoninghe, dat later is omschreven als "de Magna Charta
van de Nederlanden". Hierin legitimeerde Vranck de soevereine macht van
de Staten door te wijzen op een samenwerking tussen de Staten en het
volk. Na dit beroemd geworden stuk van Vranck werd de politieke
autoriteit hersteld en de soevereiniteit wettelijk aan de Staten toegekend.
Het succes van de Republiek, de later genoemde Gouden Eeuw, kon in
1587 eindelijk beginnen.

Conclusie
Het is voor Engeland altijd een bijzonder ingewikkelde zaak geweest om
de keuze te maken om al dan niet bij een Europese oorlog betrokken te
raken. Tijdens de Nederlandse Opstand was de moeilijkheid enerzijds de
Spaanse agressie in de Nederlanden, anderzijds was de Franse inmenging
een bedreiging voor Engeland. In de Nederlanden was men op zoek naar
steun en waren de Oostenrijkse en Franse onderhandelingen op niets
uitgelopen. Na veel aandringen bij de koningin van Engeland (Elizabeth
I) werd er uiteindelijk militaire steun geboden aan de Nederlanden. Het
verdrag van Nonesuch werd op 20 augustus 1585 getekend en al snel
kwam de Engelse afgevaardigde graaf van Leicester (Robert Dudley) naar
de Nederlanden. Na zijn aankomst in 1586 verbood Leicester de handel
met Spanje, wat grote onvrede, wantrouwen en uiteindelijk een
economische crisis tot gevolg had. De haat tegen de Engelse milities
groeide, evenals dat de bevolking, het gebrek aan huisvesting en de kou in
de winter van 1586-'87 toenam. Toen Elizabeth de klachten te horen
kreeg, besloot ze haar raadgever Thomas Wilkes naar de Nederlanden te
sturen.
Wilkes informeerde de koningin over het gevoerde wanbeleid en kreeg per
direct van haar de taak om voortaan Leicester te adviseren, Elizabeth te
informeren en een plaats in de Raad van State in te nemen. Het
handelsverbod moest worden ingetrokken. Ondertussen bereikte de haat
tegen de Engelsen in de Nederlanden een hoogtepunt, naar aanleiding van
de val van Deventer en Zutphen in januari 1587. Wilkes schreef op 16
maart 1587 een remonstrantie, gericht aan de Staten van Holland en de
Staten-Generaal, waarin alle punten waar Wilkes ontevreden over was in
werden genoemd. Hij verzocht de Staten om de politieke situatie te
verbeteren en de autoriteit van Leicester in ere te herstellen. De visie die
in Wilkes' remonstrantie naar voren komt, zou gezien kunnen worden als
de traditionele visie waarbij de vorst een 'contract' aangaat met het volk,
maar zijn theorie gaat verder. Er komt namelijk een ongelimiteerde versie
van het begrip 'soevereiniteit' in Wilkes' argumentatie naar voren, van de
meer eigentijdse en nieuwe opvatting van de Franse politieke denker Jean
Bodin. Dit is interessant, want met deze visie was hij niet zozeer zijn eigen
tijd, maar vooral de Nederlandse tijd vooruit. In de Nederlanden liep men
achter met het formuleren van politieke theorieën, omdat de aandacht was

D

verschoven naar overleven, naar de handel en naar het voeren van oorlog.
In andere Europese landen waren wel nieuwe visies ontwikkeld, maar op
de uitzonderlijke politieke structuur van de Nederlanden waren deze
geenszins van toepassing. Thomas Wilkes schreef in 1590 over de
Nederlanden: 'they hate to be subject not only to a Spaniard but, tasting
the sweetness of their liberty, to any kingly government.'^^ Waarschijnlijk
had deze Thomas Wilkes heel goed begrepen hoe de verhoudingen in de
Nederlanden in elkaar zaten.
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