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„VREDEHANDEL MET SPANJE " IN

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET
DIENSTJAAR 1935.
In de samenstelling van het bestuur vonden in het afgeloopen jaar eenige belangrijke veranderingen plaats.
De voorzitter, Prof. Dr. G. W. Kernkamp, deelde ons
mede, dat hij bij zijn aftreden als hoogleeraar tevens den
tijd gekomen achtte om als voorzitter van het Genootschap
heen te gaan. Wij hebben gemeend dit besluit van ons
medelid, dat wij ten zeerste betreurden, te moeten eerbiedigen. In onze Algemeene Bestuursvergadering van April
en onze gewone vergadering in Juni, zoowel als op het
afscheidsdiner, dat wij den Heer en Mevrouw Kernkamp
hebben aangeboden, hebben wij gelegenheid gehad uiting
te geven aan onze gevoelens van groote dankbaarheid en
waardeering voor het vele werk, door onzen scheidenden
voorzitter voor het Genootschap verricht. Eerst in zijn
kwaliteit van tweeden secretaris van 1894 tot 1901, en
daarna vooral als voorzitter van 1903 tot 1908 en van 1922
tot 1935, nog afgezien van zijn groote verdiensten voor de
uitgaven van het Genootschap. Wij hebben ons ook gelukkig geacht, dat wij aan Prof. Kernkamp het eerelidmaatschap van ons bestuur hebben mogen aanbieden en hopen
hem in deze kwaliteit nog menigmaal in onze vergaderingen te mogen begroeten.
In de opengevallen plaats van voorzitter werd voorzien
doordat onze eerste secretaris Dr. W. A. F. Bannier, op

ons verzoek bereid bleek de leiding van het Genootschap
op zich te nemen.
In zijn plaats werd tot eersten secretaris benoemd
Dr. C. D. J. Brandt, die zich als tweede secretaris vervangen zag door Mr. J. W. C. van Campen.
In ons vorig jaarverslag deelden wij reeds mede, dat ons
eerelid, Prof. Dr. B. A. Cordt te Kiew, op 24 December
1934 was overleden, welk bericht ons echter eerst veel later
bereikte. De belangstelling van dezen Russischen geleerde
voor de betrekkingen tusschen Nederland en Rusland in
het verleden, waarvan o.a. zijn uitgave van het journaal
van Nomen getuigenis aflegt, rechtvaardigt de hulde aan
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de nagedachtenis van den geleerde, die een tiental jaren
eerelid van het Genootschap is geweest.
Niet minder sterk werden wij getroffen door het overlijden van Prof. Dr. Henri Pirenne. Het is hier niet de
plaats om de beteekenis van dezen eminenten Belgischen
historicus uiteen te zetten. wij volstaan met een woord
van eerbiedige herdenking van de nagedachtenis van dezen
geleerde, op wien het Genootschap nimmer tevergeefs een
beroep deed.
In het najaar ontviel aan het Genootschap Prof. Mr.
R. Fruin. Zijn verdiensten als bestuurslid hebben wij reeds
in ons vorige jaarverslag met een enkel woord aangeduid.
Te dezer plaatse worde hem nogmaals onze eerbiedige
dank gebracht voor alles, wat hij ten behoeve van het Genootschap heeft verricht.
Het aantal van hen, die in het afgeloopen jaar voor
het lidmaatschap bedankten, was dezen keer bijzonder
groot. Waar ook de dood onze leden niet spaarde en waar
wij ons tot ons leedwezen een paar maal genoodzaakt zagen, leden wegens wanbetaling of te voeren, hadden wij
aan het eind van het jaar een totaal verlies van niet minder
dan 78 leden te boeken. Dit verlies is te ernstiger, omdat
het anders dan verleden jaar lang niet door de aanwinst
van nieuwe leden wordt ingehaald. Bij den aanvang van
het jaar 1936 telde het Genootschap 14 eere- en 592 gewone
leden (zie bijiage A).
Over het ruilverkeer, dat het Genootschap in binnen- en
buitenland onderhoudt valt ditmaal niet veel te berichten.
De Historische Gesellschaft fur Posen deelde ons mede
in verband met de tijdsomstandigheden het ruilverkeer niet te kunnen continueeren. Met den Kunst- en
Oudheidkundigen Kring te Deinze en met het Institut fur
frankische Landesforschung daarentegen werd nieuw ruilverkeer aangegaan, die beiden hun jaarboeken tegen onze
Bijdragen en Mededeelingen zullen inwisselen.
De verzameling handschriften onderging dit jaar geen
vermeerdering, de boekerij groeide weer als altijd aan zoowel door aankoop als door schenking. Van de geschonken
werken vermelden wij hier het Gedenkboek van de Zeevaartschool te Amsterdam, de bewerking van Riebeeks
Dagverhaal door den heer A. Gabler te Munchen en tenslotte de studie van den heer Horvath over Transylvania
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and the Roumanians. Dat ook dit jaar weder vele van onze leden overdrukken van hun elders verschenen artikelen
aan onze boekerij toezonden werd door ons zeer gewaardeerd.
Voor de financien van het Genootschap en van het Leesgezelschap verwijzen we naar de achter dit verslag afgedrukte bijlage B. Over de moeilijkheden van de financiEn
van het Genootschap is in het vorige jaarverslag uitvoerig
gesproken, zoodat wij ons ontslagen mogen achten van
den plicht om daarover thans opnieuw uit te weiden. Wel
mogen wij hier opmerken, dat het afnemend ledental ons
steeds sterker voor het probleem stelt op welke wijze de
productie van het Genootschap op peil kan worden gehouden. Deze vraag klemt te meer, omdat wij aan den
eenen kant voor verschillende extra uitgaven staan, gelijk
reeds in het vorig verslag werd betoogd, terwijl wij ons
aan den anderen kant voortdurend afvragen, of tenslotte
toch niet tot contributieverlaging zal moeten worden overgegaan.
Werd in ons vorig jaarverslag twijfel uitgesproken aan
de levensvatbaarheid van den leeskring Amersfoort van
het Leesgezelschap, ditmaal kunnen wij hierover in meer
opgewekten toon verslag uitbrengen. Den heer Dr. J.
Frima, aan wiens activiteit deze vooruitgang voor een
belangrijk deel te danken is, worde hiervoor onze dank
gebracht.
De laatste bijlage (C) is der gewoonte getrouw die der
Atlas-Commissie.
Zooals elk jaar moeten wij ook ditmaal weer melding
maken van verschillende verzoeken om inlichtingen, die tot
het bestuur gericht werden en door ons voor zoover doenlijk zijn beantwoord. Evenzoo werden wederom verschillende aanvragen om subsidie of steun voor het een of ander
doel door ons met de gebruikelijke weigering beantwoord.
Gaan wij thans over tot dat deel der werkzaamheden
van het bestuur, dat betrekking heeft op de verzorging
der uitgaven van het Genootschap, dan herinneren wij er
allereerst aan, dat in het jaar 1935 behalve het 56e deel
der Bijdragen en Mededeelingen het tweede deel der Ne-

derlandsche Zeevaarders op de eilanden in de Caraibische
zee en aan de kust van Columbia en Venezuela gedurende
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de jaren 1621-1648(9) aan de leden is toegezonden. Deze
uitgave van de hand van Miss Irene A. Wright en voorzien
van vertalingen der stukken door Prof. C. F. A. van Dam
is hiermede voltooid. Met de totstandkoming van deze
belangrijke publicatie wenschen wij onze medewerkster in
Sevilla van harte gaarne geluk.
Met de voltooiing van dit deel onzer Werken kwamen
wij voor de vraag te staan, welke nieuwe publicatie wij
voor het volgend jaar ter perse zouden leggen. Daarvoor
kwamen naar onze meening twee uitgaven in aanmerking,
te weten het laatste deel der Grafelijkheidsrekeningen van
Dr. H. J. Smit en de Regesten van oorkonden betreffende
de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340, bewerkt door Dr. 3. W. Berkelbach van der Sprenkel. De
overweging, dat laatstgenoemd werk zoo goed als geheel
persklaar in onze handen was, heeft ons doen besluiten
om hieraan de voorkeur te geven. Aan Dr. Smit, wiens
inleiding zich reeds eenigen tijd in ons bezit bevindt, terwij1
aan de gereedmaking der indices geregeld door den heer
Ph. van Hinsbergen wordt verder gewerkt, is toegezegd,
dat wij met den druk dezer uitgave zullen beginnen, zoodra de bewerking ervan geheel voltooid zal zijn. Op het
oogenblik, dat wij dit verslag opstellen, is de uitgave van
Dr. Berkelbach van der Sprenkel reeds zoover gevorderd,
dat wij redelijkerwijze mogen verwachten, dat zij in het
najaar 1936 gereed zal zijn.
Nog een andere publicatie is op dit oogenblik reeds zoo
goed als voltooid, n.l. het eerste deel van de Acta et Decreta
van den Utrechtschen Academischen Senaat, waaraan Prof.
Kernkamp zijn zorgen gewijd heeft. Wij zullen dus in
staat zijn dit ons jubileumsgeschenk aan de feestvierende
Utrechtsche Universiteit tegelijk met de Bijdragen en
Mededeelingen 1936 aan onze leden toe te zenden.
Konden wij in ons vorig verslag mededeelen, dat Dr.
H. A. Enno van Gelder verwachtte zijn kopij voor het eerstvolgend deel van de Correspondance de Marguerite de
Parme spoedig te kunnen inzenden, thans kunnen wij berichten, dat deze kopij ons inderdaad in het voorjaar heeft
bereikt. Na ontvangst hiervan hebben wij ons aanstonds
tot Prof. Pirenne gewend met het verzoek of hij ook op
den druk van dit deel toezicht zou willen houden. Deze
deelde ons echter mede, dat hij om gezondheidsredenen
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onmogelijk aan ons verzoek kon voldoen. Daarop hebben
wij Prof. Dr. L. van der Essen te Leuven bereid gevonden
deze taak op zich te nemen, wien wij voor zijn welwillendheid gaarne onzen dank betuigen. Met den druk van dit
deel der Correspondance is inmiddels een begin gemaakt,
maar door allerlei omstandigheden is deze nog niet zoover
gevorderd als wij en de bewerker wel zouden wenschen.
Er is dan ook nog geen schatting te maken, wanneer het
werk zal kunnen verschijnen.
In ons vorige verslag deelden wij reeds merle, dat eenige
voorloopige besprekingen werden gehouden om te komen
tot een uitgave van de Journalen en de brieven van den,
admiraal Witte Cornelisz. de With. Deze besprekingen hebben het voorloopig resultaat gehad, dat mevrouw De
Groot-Brantjes te Amsterdam ons heeft toegezegd te willen onderzoeken of en op welke wijze zij deze uitgave voor
het Genootschap zou kunnen verzorgen. Op deze zaak hopen wij dus in ons volgend verslag nader terug te kunnen
komen.
Eveneens kregen wij in het afgeloopen jaar contact met
ons medelid, Prof. J. J. Henneman te Warmond, die ons
voorstelde een kroniek van een geestelijke uit Gouda, die
in de jaren 1572 tot 1578 te Amsterdam in ballingschap
heeft geleefd, uit te geven. Hoewel de onderhandelingen
hierover nog niet tot een definitief resultaat hebben geleid,
hebben wij toch goede hoop, dat wij hiermede weder een
nieuwe uitgave voor ons program van de toekomst gevonden hebben.
Van de in dit deel der Bijdragen en Mededeelingen opgenomen bijdragen zijn er twee, te weten die van de heeren
R. R. Goodison en Dr. D. H. Smit, reeds in ons vorig verslag
ter sprake gekomen. De overige zijn door ons in den loop
van dit verslagjaar ontvangen en aanvaard. De door ons
in het vorig verslag eveneens al vermelde kleine bijdrage
over de oudste kapittelrekening van Oudmunster
Utrecht, werd door ons wel in beginsel voor uitgave aangenomen, maar in overleg met den bewerker nog niet in
dit deel opgenomen. Evenzoo moesten wij een bijdrage van
Dr. D. J. de Groot, betreffende de totstandkoming der
Dordtsche Canones, die door ons na door den bewerker aan
te brengen bekorting gaarne werd aanvaard, wegens plaats-
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gebrek tot het volgend jaar laten liggen. De reeds in het
voorgaande verslag vermelde besprekingen over een bijdrage betreffende de reformatie te Zwolle zijn in den loop
van dit jaar voortgezet, maar hebben nog steeds niet tot
een resultaat geleid. Tenslotte hebben wij in verband met
onze eveneens al vermelde onderhandelingen om tot een
uitgave in Nederlandsche vertaling van documenten in
Russische bronnenpublicaties te komen met onzen correspondent overlegd, dat het gewenscht zou zijn, dat deze
eerst eens een bijdrage op meer beperkte schaal voor ons
gereed zou maken. Afgesproken is toen, dat om te beginnen
de documenten uit den tijd van Iwan den Verschrikkelijken
voor onze Bijdragen en Mededeelingen zouden bewerkt
worden. Nadere mededeelingen hierover kunnen wij echter
in dit verslag nog niet verstrekken, daar deze bijdrage zich
nog in het stadium van voorbereiding bevindt.
Een bijdrage, betreffende een aantal brieven van den
Franschen gezant De Buzanval, werd door den bewerker
bij nader inzien weder teruggenomen. Verder hebben wij
driemaal een ingezonden bijdrage moeten weigeren. De
eerste maal betrof die weigering een klein stuk met gegevens over den toestand ten tijde van het 12-jarig Bestand, dat naar onze meening te weinig belangrijk was om
een publicatie waard te zijn. Den tweeden keer een uitvoerige bijdrage over Stalpaert van der Wielen, die ons in den
aangeboden vorm voor een bronnenpublicatie ongeschikt
leek. Tenslotte moesten wij nog afwijzen een afschrift van
aanteekeningen van den kunstschilder P. G. van Os over
het beleg van Naarden, omdat dit weinig belangrijke geschrift eerder voor een of ander locaal jaarboek clan voor
onze Bijdragen en Mededeelingen geschikt geoordeeld
werd.
Tenslotte spreken wij de hoop uit, dat de uit dit verslag
weder gebleken belangstelling van onze leden voor de
Bijdragen en Mededeelingen ook voor het vervolg zal blijyen bestaan.
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1) Bij deze lijst is aangenomen de feitelijke toestand op
1 Januari 1935. — Adresveranderingen en andere correcties in
deze lijst gelieve men te melden aan den lsten Secretaris,
(Utrecht, J. van Scorelstraat 71). Stortingen voor de contributie
gelieve men te doen op postrekening No, 254321 en uitsluitend
zonder naambijvoeging te stellen op : Penningmeester Historisch
Genootschap, Maliebaan 84, Utrecht.
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EERELEDEN.
C. M. Andrews, te New Haven (Conn.).
E. Baasch, te Freiburg 1. B.
G. N. Clark, te Oxford.
J. Cuvelier, te Brussel.
E. W. Dahlgren, te Stockholm.
G. Edmundson, te St.-Raphael.
L. van der Essen, te Leuven.
J. F. Jameson, te Washington (D. C.)
H. S. Lucas, te Seattle (Wash.).
W. R. Scott, te Glasgow.
H. Ritter von Srbik, te Weenen.
G. M. Trevelyan, te Cambridge.
H. Watjen, te Munster i. W.
E. Wrangel, te Lund.

XIII

GEWONE LEDEN 1).
Dr. G. C. Aalders, te Hilversum.
Dr. C. J. K. van Aalst, te Hoevelaken.
H. van Alfen, te 's-Hertogenbosch.
H. J. P. Algra, te Huizum bij Leeuwarden.
B. Alkema, te Soest.
Dr. Don R. Altamira y Crevea, te Madrid.
J. Korthals Altes, te Holten (0.).
Dr. M. A. van Andel, te Gorinchem.
Dr. J. P. Fockema, Andrew, te Groningen.
Mr. L. J. van Apeldoorn, te Amsterdam.
Dr. J. A. van Arkel, te 's-Gravenhage.
Dr. P. V. Astro, te Baarn.
Dr. J. G. Avis, te Voorburg.
Dr. T. Baader, te Nijmegen.
Dr. L. Baekelmans, te Antwerpen.
Mr. C. Bake, te 's-Gravenhage.
Dr. W. A. F. Bannier, te Utrecht.
Miss V. Barbour, te Poughkeepsie (N.-Y.).
M. Barents, te Amsterdam.
W. G. de Bas, te Utrecht.
W. Bax, te Maastricht.
Jhr. Dr. H. W. L. de Beaufort, te Neder-Langbroek.
Mr. Dr. J. A. A. H. de Beaufort, te Leusden.
Dr. R. F. P. de Beaufort, te Huis ter Heide (gem. Zeist).
Dr. H. B. Wiardi Beckman, te Amsterdam.
Dr. A. A. Beekman, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, te 's-Gravenhage.
Dr. H. Beets, te Grand Rapids (Mich.).
Dr. K. L. Bellon, te Nijmegen.
Mr. J. Belonje, te Alkmaar.
1) Leden-donateurs worden met een *, leden-begunstigers met
een § aangeduid.

XIV
Dr. J. F. Bense, te Arnhem.
Mr. Dr. L. J. H. Hijmans van den Bergh, te Rotterdam.
H. B. Berghuys, te Utrecht.
Dr. J. W. Berkelbach van der Sprenkel, te Haarlem.
W. van Beuningen, te Vught.
Mr. E. van Beusekom, te Oosterbeek.
Mej. J. P. Beydals, te Delft.
Mr. J. J. Beyerman, te Dordrecht.
Mr. G. Bicker Caarten, te Baarn.
Dr. J. P. de Bie, te 's-Gravenhage.
Mr. W. Roosegaarde Bisschop, te Londen.
Dr. F. Blauwkuip, te Amsterdam.
Mr. A. S. de Blecourt, te Leiden.
Mej. J. M. Blok, te Amsterdam.

J.

T. Boelen, te Maarn.

D. Boer, te 's-Gravenhage.
Dr. J. J. Boer, te Groningen.
Dr. M. H. de Boer, te Utrecht.
P. C. Boeren, te Nijmegen.
Dr. M. J. Boerendonk, te 's-Gravenbage.
Dr. K. H. Boersema, te Leiden.
Dr. C. W. T. baron van Boetzelaer van Dubbeldam,
te De Bilt (U.).
Dr. J. Bohatec, te Weenen.
Dr. M. Bokhorst, te Pretoria.
Dr. M. Bollert, te Dresden.
Jhr. P. J. Boogaert, te Middelburg.
Jhr. Mr. J. W. M. Bosch van Oud-Amelisweerd, te
Utrecht.
Dr. S. P. E. Boshoff, te Pretoria.
Dr. P. J. Bouman, te Middelburg.
Dr. G. A. Bouteije, te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. J. M. C. Bouvy, te Wassenaar.
M. ten Bouwhuys, te 's-Gravenhage.

_

xv
Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht.
J. A. Brakman, te 's-Gravenhage.
Dr. G. A. Brands, te Haarlem.
Dr. T. Brandsma, te Nijmegen.
Dr. C. D. J. Brandt, te Utrecht.
Mevr. Dr. J. Brandt-van der Veen, te Utrecht.
Dr. A. A. Bredius, te Monte Carlo.
Mevr. Dr. F. Breedvelt-van Veen, te 's-Gravenhage.
Mej. Mr. G. H. C. Breesnee, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van Breugel, te Driebergen .
Dr. J. N. Bakhuizen van den Brink, te Leiden.
Dr. H. D. van Broekhuizen, te 's-Gravenhage.
Dr. C. Broeksmit, te Utrecht.
A. Brom Jr., te Utrecht.
J. G. J. E. Brom, te Oudenrijn bij Utrecht.
Dr. J. Brouwer, te 's-Gravenhage.
Mr. J. G. Brouwer Nijhofl, te Utrecht.
Dr. H. Bruch, te Terneuzen.
Mej. G. Brugmans, te Groningen.
§ Dr. H. Brugmans, te Amsterdam.
Dr. I. J. Brugmans, te 's-Gravenhage.
Dr. C. C. de Bruin, te Oud-Beyerland.
Mej. C. E. C. Bruining, te 's-Gravenhage.
Dr. L. Brummel, te Rijswijk.
Dr. W. J. M. Buch, te 's-Gravenhage.
Dr. H. de Buck, te Groningen.
Mr. Dr. J. A. E. Buiskool, te Schagen.
Dr. J. F. Buisman Jr., te Hoogeveen.
Mr. W. B. Buma, te Marssum.
§ Mr. A. le Cosquino de Bussy, te Amsterdam.
W. J. J. C. Bijleveld, te Leiden.
H. van der Bijll, te Amsterdam.
Mr. R. Bijlsma, te 's-Gravenhage.
J. Cain, te Parijs.

XVI

Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen, te 's-Gravenhage,
Dr. J. R. Callenbach, te Rotterdam.
Dr. P. V. van Stein Callenfels, te Batavia C.
Mr. J. W. C. van Campen, te Utrecht.
Dr. R. J. Castendijk, te Schiedam.
C. N. Cazaux van Staphorst, te 's-Gravenhage.
Dr. A. A. Cense, te Makassar.
Dr. P. H. van Cittert, te Utrecht.
Dr. H. Cohen, te Rotterdam.
Dr. H. T. Colenbrander, te Leiden.
Dr. H. Colijn, te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. E. J. M. Conradie, to Bloemfontein.
Mr. A. J. M. Cornelissen, te Nijmegen.
Dr. J. D. M. Cornelissen, te Nijmegen.
Dr. H. P. Coster, te Groningen.
Mej. M. M. Couv6e, te Arnhem.
E. Crone, te Aerdenhout.
G. E. C. Crone, te Amsterdam.
Dr. A. A. M. Cuypers, te Voorburg.
Dr. C. F. A. van Dam, te Amsterdam.
W. E. van Dam van Isselt, te 's-Gravenhage.
Dr. L. M. Fr. Daniels, te Nijmegen.
M. P. M. Daniels, te Nijmegen.
Dr. G. Das, te Arnhem.
J. C. Deering, te Utrecht.
K. J. Derks, te Nijmegen.
C. S. Dessing, te Amsterdam.
Mr. P. Dieleman, te Middelburg.
Dr. G. J. Dieperink, te Hilversum.
Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam.
Dr. P. J. Dobbelaar, te Brielle.
Dr. J. C. van der Does, te Amsterdam.
Dr. A. ten Doesschate, te Zwolle.
Mr. Dr. T. F. J. A. Dolk, te 's-Gravenhage

XVII

C. P. J. Dommisse, te Katwijk a/Zee.
H. Dommisse, te Maassluis.
H. J. Donkers, te Nijmegen.
Dr. J. D. Dozy, te Amsterdam.
R. H. Driessen, te Maarssen.
J. M. Droogendijk, te Rotterdam.
Mej. Dr. S. W. A. Drossaers, te 's-Gravenhage.
Dr. F. J. Duparc, te 's-Gravenhage.
P. J. Duvekot, to Utrecht.
Mr. W. Dijckmeester, to Amsterdam.
J. H. van Dijk, to Delft.
H. J. M. Ebeling, te 's-Hertogenbosch.
Dr. B. Ebling, to Amsterdam.
Mr. T. G. van Eck, te 's-Gravenhage.
Mr. C. P. van Eeghen, to Amsterdam.
A. G. A. van Eelde, te Bloemendaal.
Mr. J. Eggen van Terlan, te Langenselb old bij Hanau (D.)
Mr. F. J. D. C. Egter van Wissekerke, to Brielle.
Dr. J. E. Elias, to Zeist.
S. Elte, te Zwolle.
Dr. S. Elzinga, te Haarlem.
Dr. S. P. Engelbrecht, to Pretoria.
W. A. Engelbrecht, to Rotterdam.
Dr. D. T. Enklaar, to Breda.
Dr. H. E. Enthoven, te 's-Gravenhage.
Mej. Mr. J. C. van Es, te 's-Gravenhage.
G. A. Evers, te Utrecht.
Dr. G. W. Eybers, te Pretoria.
Jhr. Mr. Dr. W. J. M. van Eysinga, to Leiden.
Mr. H. D. Feenstra, to Amsterdam.
P. Feenstra Jr., te Amsterdam.
Dr. R. W. Feikema, to Utrecht.
Dr. Mr. H. F. W. D. Fischer, to Amsterdam.
Mr. G. van der Flier, to Arnhem.
Bijdr. en Meded. LVII.

II

XVIII
Mr. R. A. Fockema, te Baarn.
Mr. T. H. Fokker, te Rome.
Dr. W. J. Formsma, te Zvvolle.
Dr. D. Franses, te Nijmegen.
Dr. F. L. Ganshof, te Brussel.
Dr. B. J. Lintelo baron de Geer van Jutphaas, te Utrecht.
J. Geesink, te Zwolle.
C. C. de Gelder, te 's-Gravenhage.
Dr. H. A. Enno van Gelder, te 's-Gravenhage.
Dr. Mr. W. S. Gelineic, te Ruinerwold.
Dr. C. Gerretson, te Utrecht.
J. E. Gerzon, te Amsterdam.
Dr. P. C. A. Geyl, te Utrecht.
Dr. S. F. N. Gie, te Berlijn.
Dr. J. B. F. van Gils, te 's-Gravenhage.
Dr. P. J. M. van Gils, te Roermond.
Dr. H. Fievez de Malines van Ginkel, te Batavia C.
Dr. J. van Ginneken, te Nijmegen.
H. A. van Goch, te De Bilt (U.).
a J. de Goede, te Wijdenes.
Dr. W. G. Goeters, te Munster.
Dr. T. J. A. J. Goossens, te Tilburg.
Mr. Dr. L. J. C. van Gorkom, te 's-Hertogenbosch.
Dr. G. C. W. Gorris, te Maastricht.
Dr. A. Goslinga, te Sloten (N.-H.).
Dr. I. H. Gosses, te Groningen.
W. Graadt van Roggen, te De Bilt (U.)
Dr. H. J. de Graaf, te Solo.
Mej. Dr. C. C. van de Graft, te Utrecht.
G. J. van Grol, te 's-Gravenhage.
H. G. van Grol, te Vlissingen.
Dr. D. J. de Groot, te Woudsend.
Mej. G. Grosheide, te Amsterdam,
Dr. C. Gruys, te Utrecht.

XIX

Dr. C. J. Guibal, te Leeuwarden.
Mr. J. M. Giilcher, te 's-Gravenhage.
J. W. Gunst, te Oestgeest.
Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar, te Wassenaar.
Mr. J. K. van der Haagen, te Voorburg.
Dr. S. P. Haak, te Arnhem.
Dr. J. Haantjes, te Doetinchem.
Mej. Dr. C. C. ter Haar, te Hengelo (0.).
C. H. ter Haar, te Eindhoven.
Mr. A. Haga, te Zwolle.
Dr. H. J. Hak, te Arnhem.
A. Hallema, te Ginneken.
Dr. A. G. van Hamel, te Utrecht.
D. Hans, te 's-Gravenhage.
Mr. G. C. D. R. baron van Hardenbroek van Bergambacht, te Driebergen.
Mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten, te
Leeuwarden.
H. L. van Harreveld, te Delft.
S. Hart, te Zaandam.
Dr. P. N. U. Harting, te Groningen.
K. D. Hartmans, te Amsterdam.
Dr. G. M. den Hartogh, te Kampen.
Mej. Dr. P. W. Havelaar, te Ede.
Mr. H. C. Hazewinkel, te Rotterdam.
§ J. H. van Heek, te Enschede.
Dr. K. Heeringa, te Bilthoven.
Mej. Dr. T. Heeringa, te Zutphen.
Mej. Dr. H. E. Heimans, te Almelo.
L. J. van der Heijden, te Utrecht.
Dr. J. Heinsius, te Wassenaar.
0. C. van Hemessen, te Woubrugge.
J. J. Henneman, te Warmond.
Dr , P. J. van Herwerden, te Groningen.

XX
Dr. Ir. G. W. van Heukelom, te Bilthoven.
Mr. E. J. J. van der Heyden, te Nijmegen.
B. Heymans, te Overveen.
Dr. K. Hildebrand, te Groningen.
Mej. Dr. J. D. Hintzen, te Amsterdam.
Dr. R. Hooker, te Berlijn.
F. A. Hoefer, te Zeist.
Mr. A. van der Hoeven, te Rotterdam.
Mr. B. van 't Hoff, te Deventer.
W. J. Hoffman, te New-York (N.-Y.).
J. G. A. van Hogerlinden, te Arnhem.
Dr. C. Hoitsema, te Diepenveen.
Mr. Dr. F. A. Holleman, te Amsterdam.
Mr. J. Linthorst Homan, te Frederiksoord.
Dr. H. J. Honders, te Wassenaar.
G. J. Honig, te Koog a. d. Zaan.
J. H. Hoogendijk, te Tandjong Priok.
Mej. M. S. W. Hoogeveen, te Arnhem.
Dr. G. J. Hoogewerff, te Rome.
Dr. A. N. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop,
te Batavia C.
Dr. M. T. Houthma, te Utrecht.
Mej. M. Huffer, te Ubbergen.
Dr. K. Huizenga, te Middelburg.
Dr. J. Huizinga, te Leiden.
Dr. A. Hulshof, te Utrecht.
Dr. A. van Hulzen, te Utrecht.
Dr. F. W. T. Hunger, to Voorschoten.
Jhr. L. Huydecoper van Nigtevecht, te Utrecht.
Mr. Dr. W. van Iterson, to Leiden.
G. P. van Itterzon, to 's-Gravenhage.
Dr. R. Jacobsen, te Rotterdam.
Ir. D. Jansen, te Utrecht.

XXI

Dr. J. R. Jansma, te Hilversum.
Dr. T. S. Jansma, te 's-Gravenhage.
Dr. N. Japikse, te 's-Gravenhage.
Mr. H. F. W. Jeltes, te Amsterdam.
Dr. J. Spinoza Cattela Jessurun, te Arnhem.
Mevr. Dr. S. C. J. Jessurun—ten Dam Ham, te Paramaribo.
Dr. J. de Jong, te Utrecht.
Dr. J. de Jong, te Tilburg.
Jhr. Mr. B. M. de Jonge van Ellemeet, te Utrecht.
Mr. J. G. C. hosting, te Velp (G.).
Mej. M. W. Jurriaanse, te 's-Gravenhage.
G. C. A. Juten, te Willemstad.
Mej. Dr. W. M. C. Juynboll, te Utrecht.
Dr. H. Kaajan, te Utrecht.
Dr. G. Kalsbeek, te Zetten (G.).
R. E. Kaltofen, te De Bill (U.).
Dr. H. Kampinga, te Arnhem.
J. Z. Kannegieter, to Amsterdam.
Dr. J. Karsemeijer, te Dordrecht.
Dr. A. D. A. de Kat Angelino, te Batavia C.
Mgr. F. Kenninck, te Utrecht.
J. C. Kerkmeyer, te Hoorn.
Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht.
Dr. J. H. Kernkamp, te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. A. C. Kersbergen, to Rotterdam.
Dr. L. C. Kersbergen, te Haarlem.
Mevr. H. Kessels, te Brussel.
Mr. Dr. J. H. H. Kessler, te Bilthoven.
Dr. F. Ketner, te Utrecht.
Dr. G. N. A. Ketting, te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. J. M. Keyman, te Utrecht.
G. van Klaveren Pz., to Utrecht.
J. C. J. Kleijntjens, to 's-Gravenhage.

XXII
Dr. G. G. Kloeke, te Leiden.
J. Kloos, te Noordwijk-binnen.
Mej. M. E. Kluit, te Amsterdam.
H. E. Knappert, te Haarlem.
Mej. Dr. P. H. J. Knierim, te Zeist.
F. S. Knipscheer, te Bloemendaal.
J. Knoef, te Amsterdam.
Mr. Dr. N. Kolff, te Scheveningen.
Dr. W. J. Kolkert Jr., te Hilversum.
Dr. L. M. G. Kooperberg, te 's-Gravenhage.
G. G. van der Kop, te Batavia C.
Mr. M. Koppius, te Groningen.
Dr. W. J. Koppius, te Amsterdam.
Dr. A. J. Korteweg, te Alkmaar.
Mej. E. H. Korvezee, to 's-Gravenhage.
Dr. F. K. H. Kossmann, te Rotterdam.
Dr. B. D. E. Kraft, te Amersfoort.
Dr. H. Kroeskamp, te Solo.
Mej. M. E. Kronenberg, te 's-Gravenhage.
J. F. A. Kronenburg, te Nijmegen.
Dr. H. Kruse, te Siegen.
A. J. Krijt, te Utrecht.
Dr. W. J. Kiihler, te Amsterdam.
Mej. Dr. G. H. Kurtz, te Utrecht.
K. ter Laan, te Zaandam.
Dr. J. E. van der Laan, te Deventer.
Dr. N. van der Laan, te 's-Gravenhage.
Dr. G. C. Labouchere, te Utrecht.
E. Lagerwey, te Utrecht.
Dr. C. H. Lambermond, te Nijmegen.
Dr. W. Lampen, te Nijmegen.
Dr. F. W. J. Landsman, te Rotterdam.
P. A. de Lange, te Heiloo.
D. Langedijk, te 's-Gravenhage.

XXIII
Dr. L. W. A. M. Lasonder, te 's-Gravenhage.
Mej. J. Ledeboer, te Haarlem.
Dr. H. A. Leenmans, te 's-Gravenhage.
Dr. W. J. A. de Leeuw, te 's-Gravenhage.
L. Leopold, te Amersfoort.
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te 's-Gravenhage.
Dr. J. Lindeboom, te Groningen.
Dr. T. J. G. Locher, te 's-Gravenhage.
Dr. J. G. Loohuis, te Utrecht.
Dr. J. J. Loopstra, te Hilversum.
Jhr. Dr. J. Loudon, te Parijs.
Dr. E. Lousse, te Leuven.
G. J. Lugard, te Eefde.
F. Lugt, te 's-Gravenhage.
Dr. A. D. J. Makkink, te Schiedam.
Mej. J. C. Mallinckrodt, te Apeldoorn.
H. van Malsen, te IJmuiden-Oost.
Dr. K. E. van der Mandele, te Amersfoort.
Dr. J. B. Manger Jr., te Purmerend.
Mr. H. P. Marchant, te Scheveningen.
A. van de Marel, te Naaldwijk.
Mej. A. J. Maris, te Arnhem.
Dr. R. van Marle, te Perugia.
Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven, te Arnhem.
Dr. W. H. J. Massink, te Buitenzorg.
F. C. van der Meer van Kuffeler, te 's-Gravenhage.
Mr. A. Meerkamp van Embden, te Middelburg.
Dr. P. A. Meilink, te 's-Gravenhage.
Dr. J. ter Meulen, te 's-Gravenhage.
B. J. de Mey, te Ritthem.
Mej. B. W. van der Kloot Meyburg, te Alphen a. d. Rijn.
Dr. W. L. Groeneveld Meijer, te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. A. F. W. Lunsingh Meyer, te Assen.
Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes, te 's-Gravenhage.

'XXIV
Mr. A. van der Minne, te Leeuwarden.
B. H. Molkenboer, te Nijmegen.
Dr. W. Moll, te 's-Gravenhage.
Dr. E. C. Godee Molsbergen, te Batavia C.
* Mr. F. A. Moister, te Amsterdam.

J.

K. Moojen, te Amsterdam.

J. Mooij, te Velp (G.).
Mej. Dr. H. C. H. Moquette, to 's-Gravenhage.
Dr. W. J. M. Mulder, te Nijmegen.
Mevr. Dr. G. Muller-Coops, te Apeldoorn.
*§ Dr. H. P. N. Muller, te 's-Gravenhage.
Dr. J. W. Muller, te Oestgeest.
Mej. D. C.

J.

Mijnssen, te Ginneken.

U. J. Mijs, te Rijswijk.
Dr. J. G. Nanninga, te Bussum.
Dr. D. Nauta, te Amsterdam.
Dr. H. M. van Nes, te Leiden.
Dr. J. F. Niermeyer Jr., te Utrecht.
Mej. Dr. L. van Nierop, te Amsterdam.
Jhr. Dr. E. 0. M. van Nispen tot Sevenaer, te 's-Gravenhage.
Dr. A. Noe, te Haarlem.
Dr. J. L. Noest, te Utrecht.
W. Nolet, te Amsterdam.
Dr. 0. Noordenbos, te Rotterdam.
Mr. W. J. C. A. Nijgh, te Hellevoetsluis.
W. Nijhoff, te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. J. A. Nijland, te Alkmaar.
J. van Oordt van Bunschoten, te Velp (G.).
Mr. Dr. H. H. A. van Gijbland Oosterhoff,te's-Gravenhage.
A. Oosthoek, te Utrecht.
Dr. 0. Oppermann, te Utrecht.
N. Ottema, te Leeuwarden.

xxv
Dr. J. C. H. de Pater, te 's-Gravenhage.
J. N. Pattist, te 's-Gravenhage.
Mr. H. Pelinck, te Assen.
Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk, te Utrecht.
Miss A. J. Pieters, te Milwaukee (Wis.).
H. Pieters, te Middelburg.
Dr. W. Ploeg, te Oud-Beyerland.
Mr. J. van der Poel, te Rotterdam.
Mr. E. Polak, te Rotterdam.
Dr. P. Polman, te Alverna bij Nijmegen.
Mr. D. F. Pont, te Hillegom.
F. Pont, te Glinterstal (Freiburg).
Mevr. Dr. J. M. Post-de Waal, te Arnhem.
Dr. R. R. Post, te Rome.
Mr. Dr. N. W. Posthumus, te Amsterdam.
Mr. J. Postmus, te Amsterdam.
Dr. J. Pot, te Haarlem.
J. E. van der Pot, te Rotterdam.
Dr. J. Presser, te Amsterdam.
F. Prims, te Antwerpen.
Mej. Mr. E. C. M. Prins, te 's-Gravenhage.
Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, te Batavia C.
Dr. L. van Puyvelde, te Brussel.
Jhr. Mr. J. E. W. Twiss Quarles van Ufford, te
Groenekan (U.).
Mr. E. van Raalte, te 's-Gravenhage.
Dr. B. Raptschinsky, te Amsterdam.
J. Rasch, te Utrecht.
* E. vom Rath, te Amsterdam.
L. J. C. J. van Ravesteyn, te Rotterdam.
Mej. Dr. H. J. Reesink, te Zutphen.
W. M. C. Regt, te Alphen a. d. Rijn.
Mr. H. A. J. Reumer, te Rotterdam.
Dr. M. van Rhijn, te Utrecht.

XXVI
Jhr. B. W. F. van Riemsdijk, te Amsterdam.
A. E. Rientjes, te Maarssen.
Mr. P. Rink, te 's-Gravenhage.
Jhr. D. C. ROell, te Amsterdam.
Jhr. W. ROell, te 's-Gravenhage.
H. W. Roes, te Deurne.
L. J. Rogier, te Rotterdam.
Mej. Dr. C. W. Roldanus, te Groningen.
Dr. J. M. Romein, te Amsterdam.
Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal,
te Utrecht.
Dr. G. Royen, te Utrecht.
Mr. R. van Royen, te Utrecht.
Mevr. H. Rueb—van Dorp, te 's-Gravenhage.
Dr. J. C. Rullmann, te Wassenaar.
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Dr. Mr. A. J. N. M. Struycken, to 's-Gravenhage.
Jhr. Dr. J. de Sturler, to Uccle-Brussel.
Dr. L. C. Suttorp, te Schiedam.
P. T. A. Swillens, te Utrecht.
Jhr. Mr. R. de Marees van Swinderen, te Londen.
Dr. C. Tazelaar, to Amsterdam.
Jhr. L. F. Teixeira de Mattos, to 's-Gravenhage.
Mej. G. C. Telders, te 's-Gravenhage.
Dr. N. B. Tenhaeff, to Scheveningen.
Dr. H. Terpstra, te Hilversum.
Mr. G. M. Cohen Tervaert, to Scheveningen.
Dr. J. S. Theissen, to Amsterdam.
Mej. Dr. E. E. A. J. M. Theissing, te 's-Gravenhage.
Dr. J. Theunisz, to Zwolle.
Mej. Dr. E. M. A. Timmer, te 's-Gravenhage.
Dr. G. Tjalma, to Veen (N.-B.).
*H. D. Tjeenk Willink, to Haarlem.
Dr. W. Tombrock, te Bergen-op.Zoom.
J. A. G. C. Trosee, to Brussel.
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Dr. A. Wisse, te Utrecht.
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C. A. van Woelderen, te Vlissingen.
Mr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage.
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Dr. A. Wijpkema, te Pretoria.
Mej. Dr. G. T. van IJsselsteyn, te 's-Gravenhage.
Mr. J. L. N. van IJsselsteyn, te Oirschot.
P. de Zeeuw J.Gz., te Nijkerk.
Mr. A. R. Zimmerman, te Veip (G.).
Dr. W. Zwier, te 's•Gravenhage.
Dr. A. Zijp, te Soerabaja.

7,

7,

7/

9,

t 19145.405

7,

)1

t,

/,

I 19145.405

1,

67.55
251.195
73.30
850.—
698.89
Honoraria ..
....
442.29
Aankoop van boeken en tijdschriften /, 127.90
Verzekering ...
67.80
.
Belasting . . .
216.—
”
Drukken der werken
7740.33
Bindwerk ..
26.Kapitaalsuitgaven
,7 7114.39
Diversen . . ..
64.75
,,
Saldo in kas 31 Dec. 1935 .
,, 1405.01
Contribution genootschappen .
I
Administratiekosten . ..
»
Reiskosten ..
• • ?,
Salarissen . .
• • ,/
Copieerkosten .

UITGAVEN.

Saldo in kas 1 Jan. 1935. .
I 5984.065
3122.50
Kapitaalsontvangsten ..
Rente Cred. en Dep. kas. • • •
71.67
Rente Nutsspaarbank over 1934.* 122.93
1892.69
Rente effecten .
Contribution leden7758.25
193.30
Verkoop werken .

ONTVANGSTEN.

KASOVERZICHT VAN HET GENOOTSCHAP 1935.

BIJLAGE B.

t 1217.85

„ 127.80

t 750.—
26.05
), 100.—
,) 214.—

1)

t 50718.635

t 1217.85

1 750.—
48.06
1,
116.10
,,
9.72
,,
255.60
. ),
38.37
,,

I 688.37

t G50.„ 38.37

REK. KAP. LEESGEZELSCHAP.

Aan Cred. en Dep. kas.
Nadeelig saldo 1934. .
Bodeloon ..
Administratiekosten ...
Boeken en tijdschriften . .
Saldo in kas 31 Dec. 1935

UITGAVEN.

Effecten nominaal ...... t 54450.—
Saldo Cred. en Dep. kas
Effecten beurswaarde 31 Dec. 1935 „ 49313.62 5Saldo in kas ....
Saldo in kas 31 Dec. 1935.. . „ 1405.01

REK. KAP. HIST. GENOOTSCHA.P.

Opgenomen Cred. en Dep. kas .
Contribution lezers ......
Verkoop van tijdschriften aan het
Hist. Genootschap ..

Saldo Cred. en Dep. kas
Rente Cred. en Dep. kas . .

ONTVANGSTEN.

KASOVERZICHT VAN HET LEESGEZELSCHAP 1935,

BIJLAGE C.
JAARVERSLAG
VAN DE
CENTRALS COMMISSIE VOOR DE HISTORISCHSTATISTISCHE KAARTEN VAN NEDERLAND
OVER '935.
Verschenen zijn in dit jaar 4 bladen, waarvan een dubbel
blad, van de Kaart van Zuid-Afrika onder Nederlandsch
bewind, door Jhr. Dr. P. J. van Winter.
Voortgegaan wordt met de bewerking van nog eenige
bladen van die kaart, waarna ook de tekst zal verschijnen.
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FURTHER CORRESPONDENCE RELATING TO
THE BUAT AFFAIR
BY
R. R. GOODISON.

INTRODUCTION.

The documents presented here form a supplement to
the "Buat Correspondence" published in these pages by
W. del Court and Dr. Japikse in 1906. That publication
consisted of the actual letters written by Buat to Arlington
and Sylvius which had been discovered among the Newsletters in the Public Record Office. With them were
printed some of Sylvius' letters, to be found among the
State Papers Holland 1).
The present collection consists of two groups. In the
first there are certain letters from Sylvius to Arlington
which have hitherto escaped notice because, being written
from Antwerp — where Sylvius made his headquarters
during his visits to the Continent — they are to be
found among the State Papers Flanders 2 ), and not among
the State Papers Holland at the Public Record Office.
One or two other documents of interest have been added
to this group.
The second group consists mainly of extracts from the
correspondence of Sir Walter Vane, English envoy to the
Elector of Brandenburg during his stay at the electoral
Court at Cleves, from December 1665 until February 1666,
1) See Bijdragen en Mededeelingen, Historisch Genootschap 27,
pp. 542 sqq. (Hereafter referred to as Bijdr. en Meded. 27). There is
an explanation there of the arrangement of the classes of documents
at the Public Record Office.
2) P.R.O. S.P. 77. 33 & 34.
Bijdr.

en

Meded. MIL

1

2
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To this correspondence is prefaced Vane's instructions.
His letters, which are to be found in the Public Record
Office among the papers relating to the German States 1),
and also in the British Museum where his letter-book has
been preserved 2 ), show that there existed a second line
of contact between the Orangist party and England during
the Buat intrigue.
Vane was sent to persuade the Elector not to make an
alliance with the Dutch against the Bishop of Munster,
for the Dutch were very anxious to obtain his help, and
one of the first things which De Witt had done in November on his return from the fleet had been to open negotiations with Brandenburg 3 ). The English government
1) P.R.O. S.P. 81. 56 & 57. Hereafter referred to as P.R.O. 56
and P.R.O. 57 respectively.
2) B.M. Add. MSS. 16272. Hereafter referred to as the Letter
Book. It contains letters to the Chancellor and to Secretary Morice
which are not in the P.R.O., as well as copies of the letters sent to
Vane. The Letter Book is interesting because it is in the hand of
John Locke, the political theorist, who was Vane's secretary on
this mission. So are the letters in the P.R.O.
Antwerp was a useful centre for the British government in its
relations with the United Provinces. Arlington maintained there at
this time a certain Jerome Nypho or Nipho, an agent through whose
hands passed all the correspondence connected with the Buat affair.
Nypho was a native of Flanders who entered the service of the
Royal family during the period of exile. See Cal. S. P. Dom. 1676-7,
p. 486; also Wages and Board paid by Sir A. Apsley, Treasurer
to H.R.H. servants among Clar. S.P. 1665 (Bodleian). He returned to
the Southern Netherlands in the autumn of 1664; there is a passport
dated 30 November 1665 in his name. See Cal. S.P. Dom. For further
information about Nypho, see 10 Sept. 1665 Downing to Arlington,
P.R.O. S.P. 84. 178; 31 Dec. 1665 Vane to Arlington, below; 8 and
15 Jan. 1666, same to same, both below; 16 Feb. 1666 Nypho to
Williamson, S.P. 77. 33; 27 Aug. 1666 Cal. S.P. Dom.; 3/13 May
1666 Cal. S.P. Dom.; Newsletter 30 April 1666, Colenbrander, Zeeoorlogen I, p. 305-6; 16 May 1670, Antony Kann to De Witt, Brieven
aan De Witt II, p. 527; and January 1670, Cal. S.P. Dom. 1670,
p. 12.
3) 19 Nov. 1665 De Witt to Van Beuningen. Brieven van De Witt
(ed. 1723) p. 116.
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only hoped to keep the Elector neutral, for it was unable
to offer him subsidies as could the Dutch ; and the principal inducement it suggested for preserving neutrality
was the interest of the Prince of Orange. Accordingly
Vane went on his embassy instructed to use the Orangist
connexion for all it was worth. He was to assure the
Elector that England had no design to ruin the Republic
but had been driven to war by the States party, because
of De Witt's animosity towards the Prince. Citing the
many evidences of the inclination for the elevation of the
Prince shown by the Dutch people, Vane was to urge the
Elector to use his influence, especially in Guelderland
and Friesland, to stir the Orangists to "shake the Act of
Seclusion". Vane was further instructed to deliver, on his
way to Cleves, letters from Charles to the Dowager,
assuring her of Charles' hope for the restoration of the
Prince, and asking for her guidance; he was also to try
and secure the support of the Princess of Nassau and the
Electress, the Dowager's daughter. The Prince himself
he was to assure of Charles' kindness and desire for his
restoration "without which wee make no accompt of any
peace with the United Provinces" 1).
To the Elector Vane spoke as he was commanded, and
even added that the restoration of the Prince was the
principal aim of the King when he began the war 2 ). The
Elector held out no hopes at any time that he would be a
party to any efforts openly in the interests of the Prince 3)
although he showed himself at least as zealous as Charles
in protestations in William's favour.
It seemed unlikely that he would succeed in using the
1) See his Instructions. Letter Book. For the Dowager's alleged
influence at the Elector's court see 29 Oct. 1665, D'Estrades to
Lionne, 2nd letter, Lettres D'Estrades Ill.
2) See Vane's "Premier Compliment". He repeats the substance
of his Instructions. Letter Book.
3) "The Answer of the 'Commissioners of the Elector to my
proposalls". The Elector thanked His Majesty for his kindness to
the Prince of Orange, and would concur in "all thinks (sic: things)
that shall be possible" for the Prince's restoration, but action must
be careful "by reason that those of Hol. will never restablish (sic)
him by force". Letter Book.
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Dowager, for Downing had complained that she used her
influence at Cleves more in favour of France than England, and she had on the whole shown herself a conscientious Hollander in the past. Nevertheless he did succeed in
some measure in enlisting her support. On his way to
Cleves he passed through the Southern Netherlands 1)
and while there he met Sylvius, who was establishing
contacts with Buat. Buat believed that Vane's mission
was doomed to failure, as the Holland interest in the
Elector's court was too strong; but both Vane and Sylvius
made representations to Buat, and he passed them on to
the Dowager, urging the Prince's great interest in not
allowing the treaty between the Elector and the Republic.
She, wrote Sylvius, promised all that could be hoped for,
and that she and the Prince himself would write strongly
to the Elector 2 ). This evidence is very indirect, but there
is no reason to suppose that Buat — presumably Sylvius' informant about the Dowager's intentions —
would have entirely invented the promise; and it constitutes a serious breach in the Princess's pro-Holland attitude. It seems possible that the Dowager also used her
influence on her daughter the Electress in favour of England, for Vane reported that he found her very helpful to
his cause 3 ). This suggests that the Dowager was more
deeply involved in the intrigue — at least in its earlier
stages — than has been generally supposed.
Cleves was near enough to the Republic to enable Vane
to maintain contacts with Orangists there. First among
these was Buat. Probably he was the "Co n of the States"
who visited him and gave him an account of affairs in the
Republic 4 ), and on two occasions he supplied Vane with
information about the course of the negociations with the
Bishop of Munster 5).

1) Vane wrote from Brussels on 4th and 5th Dec. 1665. P.R.O.
S.P. 81. 56.
•
2) 19 Dec. 1665 Sylvius to Arlington, below.
3) 8/18 Jan. 1666 Vane to Charles II, below.
4) 26 Jan. 1666 Vane to Chancellor, below. He was expecting to
see him. See 8/18 Dec. 1665 Vane to Arlington, below.
5) 15/25 Dec. 1665 same to same. and same to Charles II, below.
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Buat was not the only Orangist with whom Vane was
in contact. Mme. Sommelsdijk 1 ) — daughter-in-law of
the great Sommelsdijk — wrote to him urging the
release of a certain Abe Lus 2 ) ; but this was not the limit
of her correspondence. On 8 January Vane wrote that he
had received a letter from her, in which she said that all
the provinces were inclined to the restoration of the Prince
of Orange, the people murmured highly, and "many towns
desire it also. But a means to begin the business they
finde difficult." Therefore she suggested that Charles
should write to the States General to say that he was very
inclined to peace, and "then to recommend to them the
person of the Prince of Orange as his nephew." She
warned him not to say that "he desired a peace and the
re-establishment of the house of the Prince of Orange,"
as this would play into the hands of the opposite party,
and lastly she warned him to deliver the letter to the
President of the States General, and not to De Witt, to
ensure that it should be read 3 ). This episode is not only
of interest as showing that Orangists regarded Vane as
one of their channels of communication with England, but
also as showing the attitude of a notorious Orangist to the
question of connecting the Prince's interests with the
cause of peace.
Vane's principal importance in the Buat affair lies in his

1) She was something of a social leader and entertained widely;
Downing records that he met D'Estrades at her house in 1665
(25 June Downing to Arlington, Colenbrander, Zeeoorlogen I,
p. 228). In 1666 she was suspected of an intrigue with Col. Bampfield, De Witt's agent and spy (Scott to Aphara Behn, 12/22 Sept.
1666. Bampfield "continues his advances to Mme. Somerdike". Cal.
S.P. Dom. 1666-7). She was later in contact with Lauderdale (30 Dec.
1670 Lady Sommelsdyck to Lauderdale. B.M. Add. MSS. 22878).
Aitzema records the following story (10 Aug. 1666 Newsletter,
P.R.O. S.P. 101. 50) "le sr. de Somersdyq tenerae coniugis immemori (sic: Hor. Odes I; it should, of course, read "immemor") s'estoit
mis sur la flotte. Les mesdisants disent que c'estoit pour un Lacquay,
qu'il vouloit casser, et sa femme retenir".
2) Williamson's letter of 5 Jan., below.
3) 8/18 Jan. 1666 Vane to Charles II, below.
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contact with Van Beverning, on which these documents
shed much light. During the whole of the first phase of
the negociations, both Sylvius and Buat placed their chief
hopes in using Van Beverning. The hopes which stirred
Orangist bosoms at the end of 1665 were partly due to
his resignation from the Treasurership of the Union, which
they rightly took to mean that he no longer saw eye to
eye with De Witt. He believed that De Witt was playing
too much into the hands of France, and that it would be
better for the Republic if it made peace with England. He
had been moving towards this view for some time; he
had approached Downing during De Witt's absence at
sea in the summer of 1665 with suggestions for a negotiation, though he abandoned these afterwards when the tide
of war turned in favour of the Dutch. His defection now
was regarded as a serious blow to the States regime 1),
and D'Estrades tried to dissuade him from his intention,
though with no effect 2 ) .
The first overtures in the Buat affair had taken place
during September 1665, soon after Downing's departure
from the Hague. Buat had met Sylvius at Paris, and had
passed on to Van Beuningen, the Dutch ambassador there,
certain peace proposals, supposedly from England, which
Sylvius had communicated to him.
The second and more important part of the affair began
with Buat's first contacts with Van Beverning. Early in
November they were both sent to Maastricht as deputies
of the States to meet the French troops which were marching against the Bishop 3 ). It is here that these documents begin to add considerably to our knowledge of the
exact course of the negotiation. On the way they fell into
discussion, and Van Beverning let it be known that he was
not in agreement with De Witt, and thought that the
Pensionary's schemes went too far and were not in the
1) 8 Jan. 1666 Newsletter (Aitzema) He writes that Holland "a
suiet de se fascher contre le S. Beverling, qui a resigne sa charge;
et semble avoir un aversion des affaires". P.R.O. S.P. 101. 48.
2) 26 Oct. 1665 D'Estrades to Lionne. Lettres D'Estrades III.
3) 19 Nov. 1665 De Witt to Van Beuningen. Brieven van De Witt
(ed. 1723) II p. 116.
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best interests of the State, which needed peace; that all
good citizens should strive for this, and that he himself
was profoundly inclined to it. Buat, seeing an opportunity
to gain a powerful friend for the Prince, encouraged him
in this talk, and assured him of his agreement in the matter. He insinuated that a good peace was possible, and
that if the States could be induced to consider the Prince
of Orange, it would have a good effect on the King of
England, and he urged Van Beverning to work for this.
Van Beverning replied that he would willingly do so,
except that he feared that he had a bad reputation in
England; but that if he could be assured that this was
not so, he would do his best. Buat therefore offered to
write a letter to Sylvius which, when shown to the King,
would clear his mind from any doubt about Van Beverning's character; and the letter was written 1 ). As soon
as Buat left Van Beverning, he wrote to the Dowager
urging her to send for the latter as soon as he came to the
Hague, in order if possible to confirm him in his opinions.
The Dowager did so, and showed Van Beverning the letter
from Buat containing these opinions ; and he made no
difficulty about confirming them. Rompf, the court physician, wrote that she had gained him entirely 2 ) .
Meantime Sylvius had travelled from England to Antwerp, where Buat wrote him two letters 3 ) urging him to
seek out Van Beverning as soon as he came to the Hague,
and explaining his hopes for forming a party for peace,
which would be capable of coercing De Witt. He admitted
that the hopes for peace were less now than they had been,
because of the French army. Nevertheless he still hoped to
be able to use his friends and he hoped for a great deal

1) The account of this interview is to be found in Sylvius' letter
to Arlington of 19 Dec., below. The letter which Buat wrote
recommending Van Beverning has not survived; it missed Sylvius,
who was on his way to Antwerp, and Arlington received it. See
Sylvius to Arlington 8 Dec., where he says that Arlington wrote to
him on the 20th Nov. and mentioning a letter from Buat which
answers the description of this one.
2) 9 Dec. 1665 P. A. Rompf to his father, below.
3) 26 Nov., 3 Dec. 1665, Bijdr. en Meded. 27.
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from Van Beverning; he suggested that he himself and Van
Beverning should come over to England to negotiate with
Charles there. Nor were his hopes without foundation.
Rompf said that there were many who inclined to the
Prince 1 ) and had suggested that he should be admitted to
the Council of State or become a child of State, and many
were unwilling to agree to the recall of Van Gogh, the
States ambassador in England — which De Witt wanted,
to satisfy Louis — lest it should prejudice the chances
of peace. Amsterdam was hesitating, as De Witt himself told Van Beuningen, and the Dowager was working hard to gain its support, and that of many other towns
as well, for the "good patriots" feared that De Witt's
faction was working to engage the Republic too closely
with France, while the people wanted a "good accomodation" and the restoration of the Prince.
Rompf's evidence as to the activities of the Dowager is
valuable, for he was in a position to know what was going
forward at the Court, and this letter strengthens the suggestion that the connexion between the Dowager and the
party which supported Buat was closer than is generally
suspected, and justifies to some extent the suspicion with
which De Witt regarded her. The activities of those about
the court were watched, and most likely, their correspondence too, which restricted their contacts with England 2).
Bust's suggestion, that he and Van Beverning should
come over to England, Sylvius passed on to Arlington,
urging that the greatest possible use should be made of
Van Beverning. To secure his adhesion to the peace party,
Sylvius suggested that he should reply to Buat in terms
which would show Van Beverning that the English government had every confidence in him ; this, Sylvius felt surer
would engage him finally.
Sylvius was so enthusiastic for his mission that, without
waiting for further instructions from England, he had
written to Buat arranging a rendezvous in Holland, in
order to learn the details of the basis of the scheme 3 ), and.
1) See 12 Nov. 1665 ,D'Estrades to Lionne, Lettres D'Estrades
2) See 12 Dec. 1665 Sylvius to Arlington, below.
3) 5 Dec. 1665 same to same, ibid.
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was awaiting Buat's reply with impatience. When he next
wrote he was as full of enthusiasm as ever, and as confident in the scheme 1 ). The provinces, he believed, would
need peace this winter, though De Witt and his cabal were
opposed to it, and the French engagement constituted an
obstacle. Nevertheless it would be impossible to levy fresh
imposts in the invaded provinces, and so the full cost of
the war would fall on Holland; and even there resources
began to fail a little. It was not the wealthy merchants
nor yet the "bon bourgeois" who were feeling the pinch,
but the "little people", who lived by fishing and by the
flow of merchandise. They found it impossible to live, and
Sylvius thought it would be strange if there were not some
rising among them. In Zealand affairs were still worse, and
the people were beginning to murmur against the magistrates. Many of these even were willing to detach themselves from De Witt; and since Buat had friends and
credit there, Sylvius suggested that Buat went there to
"feel the pulse" of the province. It was necessary to stir
them up for the Prince, since De Witt worked so hard to
cajole them; but Buat convinced him when they met that
an attempt on Zealand should be postponed until they had
tried Holland first 2).
Sylvius left Antwerp for this meeting in Holland on
13 December 3 ) and he met Buat near Rotterdam. It is
more than a coincidence that the meeting took place near

the town of Rotterdam, where two of Buat's chief supporters were to be found 4 ), and it is extremely probable
that the negotiators met at the country house of one or
other of these men. They deliberated what should be done
about Van Beverning — for Buat had avoided meeting
him until he had first met Sylvius — and they agreed that
it was of the first importance to win him over, because
he was a man who could be set up against De Witt as a
leader; and, having Arlington's orders to do so, they
concocted a letter purporting to come from Sylvius to
1) 8 Dec. 1665 Sylvius to Arlington, below.
2) 19 Dec. 1665 same to same, ibid.
3) 12 Dec. 1665 same to same, ibid.
4) i.e. Kievit and Van der Horst.
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Buat, to show Van Beverning, by which they hoped to assure him that Charles approved of him 1 ). If so, it would
supply the only thing they lacked, for there existed in all
the towns a passion for peace which only needed leadership to become effective. De Witt, Sylvius complained,
opposed the inclination for peace by urging that Charles
was unwilling to entertain any thoughts of an accomodation, and ,had rejected all Dutch overtures. So well had
he done his work, that it was only with the greatest difficulty that the Orangists were able to persuade the regents
of the sincerity of Charles' offers. Therefore Buat and
Sylvius composed another letter, to be shown to obstinate
burgomasters, and produced especially in Amsterdam,
the town for which De Witt and the Dowager were already
fighting. This complaint of De Witt's attitude towards
peace is interesting because it confirms the statements
made by De Witt himself as to the true ends of the Buat
negotiation; he argued that it was designed solely to
suggest that Charles was prepared to come to terms, and
to discredit De Witt himself by making him appear as the
sole obstacle in the way of peace 2 ). De Witt, Sylvius
continued, even suppressed Van Gogh's last letter to the
States because it suggested that Charles was inclined to
peace ; therefore he advised Charles to reply to the States'
last letter in such terms that the eyes of the Dutch regents
should be opened : the negotiators would have the letter
printed and distributed in Holland, where the position
among the regents was encouraging, for not only had they
hopes of the town of Amsterdam, but the whole of North
Holland was strongly for peace, whilst the towns of Delft,
Dordt, and Rotterdam were "very split" between the
States' party and those who wanted peace 3).
It is in this letter of 19 December that the first note of
doubt crept in. Sylvius wrote that even if they could not
1) See the copy of this, dated 16 Jan. 1666, placed under 19 Dec.
1665, below.
2) e.g. 4 Sept. 1666 to Dorp, Fannius, Brieven van De Witt (ed.
Fruin) III. Cp. 23 Dec. 1665 Sylvius to Williamson, below.
3) 19 Dec. 1665 Sylvius to Arlington, below. Vane actually did
have the letter printed. See 26 Jan. 1666 Vane to Arlington, below.
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form a party in the Republic, they would be able to
establish valuable correspondences there — already
offering his government a consolation. The explanation of
this new note is that, as he wrote to Williamson, although
the time is ripe for a coup, those in charge of the Prince's
affairs were very slack. If they had used their chances
they would now have a very considerable party in Holland
itself, capable of opposing the Pensionary, but they took
no trouble to gain adherents, and seemed to think that the
power of England would force Holland to consider the
interests of the Prince; and in Zealand itself the Dowager
had thrown away her hand by offending powerful regents. Thus the Orangists had slept in thir reliance on
England, and did not help themselves. Sylvius protested
against this attitude, and told them sharply that if they
hoped for support from Charles they must set to work
themselves and form a party.
Van Beverning still seemed the man for the party leader,
and showed no inclination to back out of his engagements,
agreeing to meet Charles' representative in Flanders. Buat
was enthusiastic in his praises, describing him as "homme
franc et point fourbe" and one who talks "a Coeur ouvert
A ses Amys" ; and the English government approved the
suggestion that he should be used. Nevertheless he expressed a wish that his name should not be mentioned in
the letters to England 1 ) because he distrusted the
English court, and the French knew too much of what
went on there. This made Buat write as if Van Beverning
were cooling off a little 2 ) but that he did not despair of
keeping him, because although De Witt was trying to win
him back, he remained firm in the cause of peace. Sylvius
replied from Antwerp by express and urged Buat to pin
him down at the earliest opportunity.
On the 24th of the month Sylvius visited Holland for
the second time 3 ), meeting Buat and discussing the situation with him as on his previous visit. The conference did
not result in any change of view on Sylvius' part ; he wrote

1) 19 Dec. 1665 Sylvius to Arlington, 2nd letter, below.
2) 23 Dec. 1665 same to same, ibid.
3) Same, 2nd letter, below.
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to Arlington that it was still possible to form a peace
party in Holland with which to frustrate De Witt, who
was more French than ever, but that the well-intentioned
party wanted to know what the King would ask as his
terms. If they were possible, they would do all Charles
could ask to secure their acceptance, and would also secure
certain other advantages — these must refer to the
Prince — which Sylvius could only retail by word of
mouth. They decided at this conference that Sylvius
should return to England to report 1 ) and on 3o December
he left Antwerp for London 2 ) .
After Sylvius' departure Buat became nervous about the
success of the affair, for Van Beverning was cooling. The
subsequent story of Van Beverning's connexion is told in
detail in Vane's letters. Early in the next year Buat was
still working to secure his cooperation, and they held
further conversations. Van Beverning even refused to go
on a mission to Cleves to, negotiate with the Elector,
until the States pressed him, and he told Buat that he
would delay his departure until he could see Sylvius. He
avowed his devotion to Charles, and said he was convinced,
as was everybody else by the letter to the States, of his
desire for peace ; but in spite of this, Buat did not feel that
he had "discovered his inner mind" 3 ) . And in spite of a
promise of secrecy he had given Buat, Van Beverning
mentioned to the Pensionary that he had something on
foot with Buat, and he promised that he would tell him
if anything came of it; this was the first time De Witt
came into the affair. It is possible that Van Beverning did
more than mention the matter to De Witt.
Arlington was full of hopes for the success of the negotiation. He wrote 4 ) that France "may be decieved by our
agreeing with Hollande, for which we have a private
transaction on foote and such as may probably begat a
peace if De Witt and his party doe not disappoint it, which
1) 25 Dec. 1665, Sylvius to Arlington, B. en M. 27. Cp. Vane
to Arlington, 5/15 Dec. 1665 (below) which confirms Sylvius' views.
2) 29 Dec. 1665 Sylvius to Arlington, below.
3) "descouvrir son intrieur": Sylvius' Report, B. en M. 27.
4) 20 Jan. 1666 to Ormonde, Bodleian, Carte MSS. 46.
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they will do certainly if they dare against the popularity
of the opinion and desire of peace and some reasonable
persuasion they have that the King desires it. If this be
brought to passe and but upon reasonable good terms wee
shall be happily delivered from ye burden of ye warre
which growes very heavy . . . God send it." This confirms
all De Witt's suspicions about the English attitude, that
the negotiation was designed to sow discord between the
allies, and to cast discredit on himself and coerce him into
agreeing with the English terms.
Sylvius was sent back to the Republic in February with
instructions which mark the high-water mark of the Buat
affair. Many of the towns of Holland were inclined to
support the demand for peace, and Van Beverning was on
the point of lending his name and position, for although
he had been induced to go to Cleves, the Orangists did not
abandon their attempts to keep in touch with him. This
they did through Vane. Van Beverning was also still
connected with the Dowager, and since his mission was
to the Elector of Brandenburg, with whom her influence
was supposed to be very strong, he took care to do nothing
which would damage his relations with her. He had her
assurance before he went that he woud be persona grata
at the court of Cleves 1 ). This assurance suggests that the
Dowager was still trying to win over Van Beverning,
though at the price of fostering the Dutch-Brandenburg
alliance and abandoning her tentative support of Vane's
mission 2 ), if indeed this ever amounted to very much.
About the middle of January Vane received from the
Hague a suggestion that a "considerable person", who
turned out to be Van Beverning, would be pleased to meet
him at Cleves, but wanted first to know if Vane was
sufficiently instructed for such negotiation 3 ). When he

1) See 26 Jan. 1666, Vane to Arlington and 29 Jan. same to
Chancellor, below.
2) This is the view adopted by the English government. It
claimed (see Instructions to Hollis and Coventry 18 Apr. 1667 P.R.O.
S.P. 84. 182) that she "perverted" the Elector from the English
alliance.
3) 8/18 Jan. 1666 Vane to Arlington and same to Charles II,
below.
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next wrote Vane believed that this overture was made at
the instigation of the "good party" in the Republic, and
in despite of De Witt. His belief was strengthened when
the Elector showed him a letter from the Dowager
"wherein she tells him that Beverling was to communicate
to him something concerning England and the affairs of
the Prince of Orange." This must have raised his hopes of
Van Beverning very high ; but before the letter was posted
he heard further news which altered the complexion of
affairs; he learnt that his man had been reconciled to De
Witt 1), a pact which had been sealed by offering Van
Beverning a place on the States of Holland deputation to
the States General 2 ). The reconciliation was the result
of hard work on the part of De Witt, for he could ill
afford to let such an able and influential supporter desert
to the enemy, and Van Beverning's influence was considerable not only in his own town of Gouda but in the Council.
of State and generally speaking at the Hague 3 ). But although they were reconciled it is very unlikely that the
confidence between them was ever complete, for De Witt
wrote about Van Beverning in a tone full of suspicion, and
quoted a correspondent from Brussels who alluded to
some understanding between England and Van Beverning 4 ). Nor were his suspicions allayed by the letter from
Arlington asking that Van Beverning might be sent to
England.
Van Beverning did not give up his scheme for meeting
Vane, for by the 26th January Vane was assured that he
was still avoiding office, and was still desirous of a meeting. The Elector favoured the idea of a meeting 5 ), for all
1) 22 Jan. 1666 Vane to Arlington, below. The passage beginning
"after all this ye Elector told me" is in the Letter Book added in
the margin, as if after the letter had been completed.
2) 19-22 Jan. 1666 Newsletter (Aitzema) S.P. 101. 48. The "Con
of the States" told Vane that he refused the position. See 26 Jan.
1666 Vane to Arlington, below.
3) 18 Feb. 1666 D'Estrades to Louis. Lettres D'Estrades IV.
4) 19 Feb. 1666 to van Beuningen, Brieven van De Witt (ed.
1723) II, p. 187-8.
5) 26 Jan. 1666 Vane to Chancellor, below.
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through the war he showed an interest in securing a peace
between England and the Republic, and saw in this offer
of Van Beverning's an opportunity to advance the interests of his nephew the Prince of Orange as well 1).
Therefore Van Beverning used the Elector to sound
Vane to find whether it would be any use entering into
conversations with him. For he was not willing to take the
first step, and neither was Vane. Nevertheless Van Beverning declared his willingness to go to England and asked
Vane — through the Elector — whether England
was willing to include France in the negotiations. He also
suggested to the Elector that Holland would be willing to
do something for the Prince, and assured him that the
proposal came from the "good party". All this was reported to Vane, but he remained unresponsive and distrustful 2 ). His distrust was justified in that Van Beverning
was not willing to risk offending French opinion by
meeting Vane personally 3 ) ; he was instructed to tell
everything to Colbert, the French minister at Cleves 4).
As it was, French suspicions were aroused, and Louis
believed that Van Beverning held frequent conferences
with Vane 5 ). This Van Beverning denied, and he succeeded in satisfying Colbert of his sincerity 6 ), and clearing
1) He had offered as early as November 1665, to sound opinion
in the Republic on the subject of peace, (see 6/16 Dec. 1665 Vane
to Arlington, below) and Blaspiel, the Elector's representative in
the Republic, had endeavoured to induce De Witt to declare whether
peace without France was possible, and when that failed (see 15/25
Dec. 1665 Vane to Arlington, below) he had written to Van Bever-,
fling, telling him that Vane was prepared to see Blaspiel and a
reliable person with him, and that 'Charles wanted nothing more
than an honourable and reasonable peace. (See 29 Dec. 1665
Blaspiel to van Beverning, Brieven aan De Witt II.)
2) 2 Feb. 1666 Vane to Chancellor, below.
3) 9 Feb. 1666 same to Arlington, ibid.
4) 11 Feb. 1666 De Witt to van Beuningen, Brieven van De Witt
(ed. 1723) II.
5) 19 Feb. 1666 Louis to D'Estrades, Lettres D'Estrades IV.
6) 25 Feb. 1666 De Witt to Van Beuningen, Brieven van De Witt,
(ed. 1723) II.
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his name of any complicity in English negotiations. He
asserted that he had only met Vane by chance on one
occasion in front of the Elector, and then had only exchanged words of civility, and had no other communication with Vane at all 1 ). This is very probably true.
Vane's last letter from Cleves, dated 16 Feb. 1666, contains no mention of any personal contact, and since he
.arrived in Antwerp on 23 February 2 ) and must have
taken at least about three days on the journey from
Cleves — the distance is over 70 miles — any such contacts can only have taken place between the 16th and the
2oth — — hardly long enough for "frequent conferences".
R. R. G.

PART 1: SYLVIUS ' CORRESPONDENCE.
LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON 3 ) .

Brussels, le 5 decembre

1665.

Je profite de la premiere commodite que i'ay pour vous
asseurer de mes treshumbles respects et vous faire scavoir
comme despuis mon arrivee en ces quartiers ie n'ay point
este inutille et ay desia travaille avec quelque sucxes A. ce
que vous a pleu m'ordonner a mon despart. J'ay receu sur
ce subiect a une lettre de Monsr Buat 4) dont le contenu
est assez considerable; si Sa Mate en veut profiter ii ne
peut manquer d'en tirer un grand advantage. Monsr Buat
me marque qu'il a fait desia quelques progres pour le
service du Roy et qu'il a commence a destacher Monsr
Beverling des interests de Pensre d'Hollande et qu'il a
t sperance de l'attirer entierement de nostre coste. Pour
1) Aitzema, XII p. 533.
2) 24 Feb. 1666 Nypho to Williamson, below.
3) Partly ciphered and unsigned. P.R.O. S.P. 77. 33. In Sylvius'
band.
4) Of 26 Nov., printed Bijdr. en Meded. 27 pp. 543-4. Sylvius' letter reports its contents.
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peu qu'il soit seconde it m'a prie de scavoir si Sa Mate s'il
trouveroit pour ag-reable que Monsr Beverling et luy
passassent en Angleterre et que si Sa Mate le trouvoit bon
qu'il falloit que i'escrivisse Monsr Buat sa reponce en des
termes obligans pour la personne du dit Monsr Beverling,
car il luy fairoit voir ma lettre, et me marque de plus qu'il
seroit bien ayse que la reponce fut concevee en des termes
qu'il parut a Monsr Beverling que le Roy veut prendre
quelque confiance en luy. I1 ne doute point par ce moyen
la de ne le mettre et engage (sic) dans nostre party. Je croy
vous scaves comme il a beaucoup du pouvoir et du credit
dans le province d'Hollande et qu'il peut estre fort utille
aux desseins de Sa Mate, desorte que ie croy que l'on ne
doit pas negliger une telle occasion et oster a Pensre
d'Holande un si considerable second. Il vous plaira donc la
dessus m'envoyer au plustost des ordres et me mander ce
que ie dois escrire ou respondre la dessus. J'ay envoye un
expres hier a la Haye auprês de Monsr Buat 1 ) pour le
prier de me donner un Rendezvous pour conferer avec luy,
et le faire un peu explicer sur la proposition qu'il fait de
passer en Angleterre avec Monsr Beverling, et scavoir sur
quel pied et a quel dessein ils veulent entreprendre voyage,
car il ne s'estend point du tout la. dessus mais it demande
seulement l'agreement. Je luy ay rnande que i'en vay
escrire en Angleterre et que cependant it entretint Monsr
Beverling dans ces sentiments, et luy fit esperer de la satisfaction de ce coste la. J'atens sa reponce avec impatience
pour me rendre incontinent au lieu qu'il me douncra et
m'esclairsyr a funs de toutes chosen et vous en donner une
parfaite cognoissance, mais suivant la disposition que ie
voy en ceste affaire, i'oserois vous asseurer de quelque
bon effect; mais ie vous prie due cela puisse demeurer fort secret et de men coste ic -ous promet que ie ne
manqueray pas a y apporter toute radresse et le zelle que
l'on peut attendre de ma capacite. J'aurois bien encore
quelque chose a vous dire sur cc subject, mais le temps de
la poste me presse et ie suis si peu a ccoustume au chiffre
que cela mange beaucoup d temps. Je finirav don en

1 ) Buat mentions this letter in his letter to Sylvius of 3 Dec.

Bijdr. en Meded. 27, p. 545.
Bijdr. en Meded. TAIL

2
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vous faisant part de ce que Monsr Buat me mande des
troupes de France, qu'ils sont sur la riviere de 1'IJssel oil
le Prince Maurice doit les ioncdre avec douxe ou quatorxe
mille hommes, et apres doivent entrer dans le pays de
Munster. Les troupes francoises ont fait grand desordre
partout oil elles ont passe et la ialousie des peuples et
mesme des Estats aumengte tous les fours contre eux 1).
Le commerce est mort dans la Hollande, mais encore plus
dans la Zellande et generallement tout le peuple commence
fort A. murmurer et souhaitent avec passion la paix. Si ces
vaisseaux d'Esmirne eussent eu le moindre malheur asseurement qu'il y eut eu quelque mutinerie, car le peuple ne
cherche qu'un pretexte pour le pouvoir faire. Fors que
i'auray veu Monsr Buat ie pourray vous dire des particuliarites de toutes choses. Les progres de l'Evesque de
Munster ne sont pas grand A. cause de la saison, et l'on
commence a flouter de prendre Bertan , mais l'on a intercepts des lettres du Gouverneur au Prince Maurice par
lesquelles it luy mande qu'il manque de munition ce qui
fait esperer quelque sucxes .. .
LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON 2).
Anvers, le 8 decembre 1665.
J'ay receu celle qu'il vous a pleu me faire l'honneur de
m'escrire du come du passe, laquelle me marque comme
vous avies receu despuis mon despart une lettre que Monsr
Buat m'escrivoit 3 ), dans laquelle it proposoit de passer
en Angleterre avec Monsr Beverling. J'en ay receu icy
deux 4 ) sur le mesme subject, que ie vous envoye afin que
vous iugies mieux de l'estast de l'affaire. Je vous ay mantle
par ma precedant que ie me suis donne l'honneur de vous
escrire de Bruxelles, comme i'avois desia despesche un
expres a Monsr Buat pour luy Bonner toute l'encourage1) See note 2, p. 37.
2) Partly ciphered and unsigned. P.R.O. S.P. 77. 33. In Sylvius'
hand.
3) There is no trace of this letter.
4) Buat's letter of 3 Dec. (see note 2, p. 22) clearly is not one
of these, as it contains an answer to his request for a rendezvous.
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ment qu'il se peut dans ceste affaire, et par mesme moyen
l'ay prie de me donner un rendezvous pour m'aboucher
avec luy, l'asseurant que ie le satisfairoit sur le subject de
Monsr Beverling. J'atens avec impatience le messager avec
sa responce pour me rendre incontinent au lieu oil it m'ordonnera et scavoir les particuliarites et circonstances de
ceste proposition et sur quoy elle est fondee pour vous le
mander, afin que Sa Majeste en puisse tirer tout le fruit
et l'advantage qu'il se pourra. j'espere que lors que ie
l'auray entretenu sur ce subject de pouvoir iuger a peu
pres du sucxes et du but de cette affaire ; mais pour ce qui
m'en paroist presentement i'ay dessein de croire qu'elle
aura quelque bonne suite, mais la principalle et la plus
esentielle raison que i'ay et sur quoy ie fonde ceste opinion, c'est la necessite absolue qu'il y a dans les Provinces
en general de se procurer la paix cest hyver ; quoyque le
Pensre d'Hollande et toute sa Cabale font fort les resolus, et
taschent a faire paroistre le contraire, et se sont bien avant
engage avecques la France, ce qui pourroit pourtant porter
quelque obstacle et les rendre plus obstines. Mais la
foiblesse des Provinces en General est si grande et si
cognue, parmy les personnes qui penetrent un peu dans les
affaires, qu'il est impossible qu'ils puissent soustenir ceste
guerre sans mettre des nouvelles impositions sur le peuple,
qui n'en peut plus car 1'Evescke de Munster les a obliges
a des grandes despences et a fort affoibly la Province de
Gueldre, la Province de Frise, Overyssell, et la Province de
Groningen, lesquelles sont pauvres d'elle mesme et a peine
en temps de paix peuvent payent leurs tacxes ordinaires.
Mais le desgast que ces Troupes ont fait dans ces Provinces en General les a mis dans une si grande impuissance,
qu'ils ne seront pas en estast de payer leurs contributions
ordinaires de trois ans, desorte que tout le fardeau et
pesanteur de ceste guerre tombe sur la Province d'Hollande, laquelle commence a estre espuisee d'argent
car ie scay de fort bonne part que lors que l'on a
voulu payer tous les matelots de la flotte l'on n'a peu
fournir hors de la banque de la vine d'Amsterdam une
asses mediocre somme pour cela. La richesse de ceste Province d'Hollande consistent plus en credit que en argent
contant, et le peu de traffique qu'il y a presentement fait
que un chaqun se plaint et prient Dieu dans toutes les
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Eglises pour paix. Le riche marchand et le bon bourgeois
n'est point encore dans la necessite, quoy qu'il soit incommode, et peut soustenir encore quelques annees; mais le
petit peuple, qui n'a point de mestier et qui ne vivoit que
par la peche et le commerce, et qui fait la plus grande part
des Provinces avec leurs femmes et enfans, it leur est
impossible de subsister pendant ceste guerre: desorte que
c'est un miracle s'il n'y a quelque soulevement dans fort
peu de temps. Si ce n'est dans la Province d'Hollande ce
sera asseurement dans la Province de Zeeland, car ils ont
este plus incommodes que la Province d'Hollande, a cause
qu'il y a plus du petit peuple qui ne vit que sur la peche.
Aussi commencent a se destascher des interests du P(ensre)
d'Hollande que ie croy qu'il y pourroit bien avoir quelque
chose a mesneger de ce coste la comme Monsr Buat y a
des Amys et y a quelque credit parmy eux. Je tascheray
a le faire passer la pour taster un peu le poux a ces Messieurs sur l'Interest du Pr ce d'Orange; lequel party se
fortifie tous les iours. Mais it faut le faire agir plus qu'il
ne font et c'est presentement l'estude du Pensre d'Hollande
de le caioler et de l'endormir. Lorsque ie seray en Hollande
i'espere vous Bonner un Estat de toutes choses et s'il y a
quelque dessein a former : cependant ie tascheray a engager
plus avant Monsr. Buat dans la proposition qu'il a fait
touchant Monsr Beverling et ie suyvray les mouvemens
que vous donnes dans vostre lettre desorte que i'espere
que vous aures subject d'estre satisfait de ma conduite.
J'ay veu et receu diverses lettres de Hollande qui toutes
parlent de la passion que tout le monde a pour la paix, et
mesme un de mes amyl m'a monde que les plus sages et
prudens dans l'estast voyent bien qu'il n'y a pas moyen
de l'optenir sans se desgager de la France, et m'asseure
qu'on y travaille presentement. Le desordre que les troupes
de France commettent tous les iours et les jalousies et
mesfiance que l'estast en concoit les confirment dans ceste
opinion, desorte que l'on ne doute point qu'ils ne soyent
obliges a faire quelque ouverture . . . Les Estats ont envoye
trois desputes a Cleves pour congratuler l'Electeur de son
arrivee. Je croy que Monsr Vaene sera aussi tost qu'eux;
it doit y arriver demain. Il m'a charge de ces lettres que ie
vous envoye presentement. Please write in French, as I
have difficulty in reading your hand in English.
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P. A. ROMPF TO HIS FATHER 1).
Hague, le 9 decembre 1665.

Vostre agreable lettre m'a este bien delivree. Je vous
ren graces intimes de la continuation de vostre affection
et pour satisfaire a vostre curiosite ie vous diray en peu
de mots que les affaires de nostre cher Maistre demeurent
encore entre deux, entre l'esperance et la crainte, ii ne tient
qu'A la vine d'Amsterdam, lequelle bransle encor, et est
divisee; toutes les villes de Nordhollande attend avec impatience, que la ville d'Amsterdam se declare. Madame
la Princesse travaille fort a gagner ladicte ville, et m'a
dict que le bourgemaistre d'Amsterdam, nomme Van
Hoorn 2 ) (qui est du party contraire) l'avoit prie de vouloir avoir un peu patience. Plusieurs villes d'Hollande ont
propose, qu'on mette Monsr le Prince dans le Conseil
d'Estat, et qu'on le declare Fils d'Estat, et ne veulent pas
permettre qu'on rapelle Monsr l'Ambassadeur Van Goch3),
devant qu'on y aye envoye une aultre, car ils disent qu'ils
ne voulent pas perdre l'esperance d'un accomodement
avec le Roy de la grande Brettagne. Sa dicte Altesse a
desia gagne Monsr Beverning, et travaille fort a gagner
les aultres, traittent les uns par rigeur, les aultres par
douceur. Monsieur le Pensionnaire luy donna une visite
dernierement, et aprez un entretien de deux heures, sa
dicte Altesse luy declara, qu'en cas qu'il vouloit continuera
(sic) estre ennemy de la maison, que la maison le haieroit
aussy pour jamais la dessus, it a respondu: Madame vous
entendrez en peu de temps une chose, que vous n'auriez
iamais attendu de moy. Ii ne s'est iamais encor tant eslargy
que ceste fois. Dieu scait comme tout ira. Cependant touts
les bons Patriottes craignent fort, que la partie contraire ne
1 ) Signed. P.R.O. S.P. 84. 178. This letter of Rompf's has been
ignored previously; its importance now becomes clear because Sylvius mentions it in his letter to Arlington of 12 Dec. There is a gap
in the published "Buat correspondence" from 3-25 Dec.
'2 ) See p. 59, note 3.
3 ) "11 y annas uune parteie qui ne le trouve pas a propos qui
(sic) (Van Gogh) revinne". Buat to Sylvius, 3 Dec. Bijdr. en
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travaille a nous engager tant avec la France, qu'on ne se
pourra pas reconcilier avec 1'Angleterre, quand mesme on
voudra . . . Vous ne scavez pas encore que mon cher Maistre
est desja avance, les Voisins luy ayant defere la charge du
doyen du Voysinnys. Friquet is offering the Emperor's
services to effect an agreement with the Bishop of Munster ... Dieu nous envoye la paix, laquelle par toutes les
bons patriottes est fort souhaittee, car sans un accomodement avec 1'Angleterre, nous sommes ruinez. Par les encloses vous verrez que le peuple est fort enclin, et qu'il ne
souhaitte autre chose que le restablissement de mon cher
Maistre ce que le bon Dieu veulle . . . P. A. Rompf.

To his father.
LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON 1) .
Anvers, le 12 decembre 1666.
Je vous ay mande par ma precedente comme i'attendois
a tons moment l'expres que i'avois envoye a Monsr Buat;
ie viens de recevoir sa responce 2 ) tout presentement, et
ie dois partir demain pour le rencontrer dans Hollande et
m'aboucher avec luy. Il me marque que la it m'informera
de diverses choses importantes qu'il n'ose fier sur le papier.
Cependant it me dit comme la Prov. de Hollande est assemblee presentement et qu'elle est fort occupee avec les
Estats Generaux pour le traitte qu'ils esperent de conclure
avecques le Roy de Danemarc. He continues that the

Dutch need to hasten in this negotiation, since an AngloDanish treaty is threatened. Il (Buat) n'en a encore peu
scavoir l'issue mais qu'il me l'apprendra A nostre entreveuee (sic). Il m'asseure que pour le traitte entre les Provinces en general et L'Elect. de Brandeb., it scait de fort
bonne part qu'il n'y a pas encore grand chose de fait, et que
Monsr. Vaene viendra asses a temps, et qu'il y a huict
fours que les Estats y ont envoye trois ambassadeurs

1) Unsigned. P.R.O. S.P. 77. 33. In Sylvius' hand.
2) This has not survived; it is not his letter of 3 Dec., because
there he dismisses the suggestion of meeting Sylvius.
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Monsr de Riperda 1 ) de Gueldre, un Monsr de Whit
parent du Pensionnaire pour la Hollande, et Monsr Haren
pour la Frise 12 ). Il me marque qu'il m'ententretiendra
aussi sur ce subiect . . . Ie vous envoye icy ionct une lettre
que i'ay receu par l'expres que i'ay envoye a la Haye; c'est
du medecin de Monsr le Prince d'Orange, qui s'apelle Romp.
Sa Maieste le cognoit bien, c'est une personne de sens, et
fort affectionnee a la maison, et l'on pent faire estast sur
ce qu'il mantle, car it le scait en partie par Madame la
Douariere. Luy et divers autres ont beaucoup de zelle

1) Adolph Henry Ripperda; he was a Guelderlander. The Nieuwe
Nederlandsch Biografisch Woordenboek does not mention his mission to Brandenburg, but Aitzema XII p. 1387 records a resolution
of the States of Holland sending Ripperda tot Buirse, Johan de Wit
and Haren there.
2) Van Haren, a notorious Orangist, and one of Downing's old
associates. In 1662 already Downing calls him "my friend". (See
Japikse, Verwikkelingen, p. 183). When Aitzema's assistants, the
clerks to the Greffier, were sentenced in 1670 for divulging state
secrets, he was incriminated (see Newsletters of May 1670, P.R.O.
S.P. 101, 53 ff. 208, 210, 218, 225, 268). He also supplied Van Ruyven,
a correspondent of the English government, with information. (See
Sentence of the Court of Friesland 26 Mar. 1667, Copy in P.R.O.
S.P. 84. 182.) Dr. Japikse also identifies as Van Haren the man
who ultimately told Downing of the secret orders to send De Ruyter
to Guinea. (See Verwikkelingen p. 459.) Downing thought he could
be retained in the interests of England by a pension of £ 500; at
least a present of £ 200 or £ 300 would do some good. So, Downing
wrote, please give Edmond Woodruffe, the servant whom he
employed in these matters, an order for £ 500 instead of the £ 250
he asked for before. 6/16 Dec. 1664 Downing to Clarendon, Lister III
p. 352. 25 Nov./5 Dec. 1664 same to Bennet. S.P. 84. 173, printed
Colenbrander, Zeeoorlogen, I, p. 145. It is possible Van Haren
got his money, for there is a warrant to pay Woodruffe £ 500 dated
7 Jan. 1665 (Cal. Treas. Books 1661-7 p. 644). There is also a
letter of 18 Apr. 1665 (ibid. p. 677) from the Treasurer to the
Auditor of Receipt urging the immediate payment of £ 300 to Woodruffe, as Downing needed it immediately for an undivulged purpose, which may be this very payment, or perhaps a later gift of
the same nature.
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mais ils sont si observes qu'ils n'osent pas escrire, et a
peine c'est it voulu resouidre a me reponce (sic) par cest
expres. He describes the effect of the great storm in Hol-

land, spoiling goods in Amsterdam and Rotterdam, and
flooding the countryside. 'routes ces espreuves que Dieu
leur envoye abbat fort le coeur de tout le peuple, qui commencent fort a murmurer et ne respirent qu'apres une
bonne paix. Par la premiere que ie me donneray l'honneur
de vous escrire i'espere vous pouvoir donner un estast
certain de toutes choses, et particulierement sur la proposition que Buat a fait touchant Beverling. Je n'oublieray
rien pour advancer ceste affaire, ou aucun autre de ceste
nature, qui puisse donner dans vos sentimens, ou qui soit
conforme aux instructions que vous m'aves donne de
bouche. Enfin i'espere si bien employer le temps que ie
seray icy, que vous aures subiect d'estre satisfait de ma
conduite, n'ayant pas une plus grande ambition .. .

M. S.
LETTER FROM SYLVIUS TO WILLIAMSON 1).
d'Anvers, le 19 decembre 1665.
Je vous ay mande par ma precedente comme ie allois
faire un petit voyage en Hollande ce qui a este cause que
ie ne vous ay point escrit l'ordinaire dernier. J'ay trouve a
mon arrivee icy celle que vous ayes eu la bonte de m'escrire avec les nouvelles et les gazettes que vous m'aves
envoyees, dont ie vous remercie bien fort, et vous prie de
vouloir continuer a me les faire venir pendant mon seiour
en ces quartiers , car ie fais imprimer icy ce qui est necessaire par le gazettier, et l'envoye en Hollande, et cela faira
par fois quelque bon effect. Dans le peu de temps que i'ay
este en Hollande i'ay veu des pitoyables marques 2 ) de ce
dernier orage. Details of the damage. Ce malheur là., et le
peu de commerce, ionct aux grands impositions mest le
peuple dans des grandes necessites qu'il est impossible
qu'ils puissent plus longtemps supporter, et si la guerre
1) Unsigned. In Sylvius' hand. Headed "Monsieur"; this undoubtedly means Williamson. P.R.O. S.P. 77. 33.
2) Underlined in the text.
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dure c'est un miracle s'il n'y a quelque sedition, car le
peuple murmure hautement contre le gouvernement et par-

lent ouvertement ,du restablissement du Prince d'Orange')
esperant par la que le Roy se laissera induire a la paix. Ce
n'est pas une opinion populaire, mais quantite des Estats
ont cest pensee, et si ceux qui mesnagent les afiaires de
Monsr le Prince d'Orange eussent profite des occasions qui
se sont presentees pendant nostre guerre, ii auroit Dresentement un party fort considerable dans la Hollande et qui
auroit peu traverser tous les desseins du Pensionnaire. Mais
ie asseure que i'ay este un peu surprins de voir la negligcnce

et la mauvaise politique de ceux qui mesnagent ces affaires1)
et du peu de soin que l'on a de gaigner on (le s l acquerir des
Amys; et l'opinion qu'ils ont que la force et la puissance
d'Angleterre obligera la Hollande a considerer les interests
de Monsr le Prince s'endorment dans ceste esperance et qu'il ne s'a .y.knt pas des moyens qu'ils pouroyent
avoir. J'ay prins la liberte de leur dire mes sentimens la
dessus et leur ay fait co sc,:noistre que s'ils attendoyent
secours et de l'apptly di Roy, que sa Maieste esperoit aussi
que de leur coste ii.) fairoyent aussi des efforts pour former
un party, et c'est a q uoy ils travaillent presentement avec
taus leurs arnys i ), ksquels sont en asses RI-and nombre, et
s'ils pouvoyent gaigner seulernent un homrne de vigeur et
de resolution, vous verries en 1-)eu de 1(1-n9s ma grand
changement; car tout le peupl r,i, et gellerallement toutes
les villes de la Hollande ne souhaitent que la paix, et ils
le temoignent asses par la lettre qu'ils ont escriste au Roy
dont ie vous envoye la copie, laquelle ma este donnee en
Hollande. La plus grand part des villes tie vouloit pas consentir au rappel de leur Ambassadeur 1 ), craignant qu'en le
retirant ils se trompent de leur esperance de paix, desorte
que le Pensionnaire avec tous ses Amys et son credit, n'a
pen les faire condescendre a cela mais il a forme ceste
lettre pour les contenter. Je croy que si ches vous l'on
profite de ceste occasion, il y aura lieu de fort embarrasser
Monsr de Whit. J'escris sur ce subiect la au Mylord
Arlington et luy marque Bien exactement l'estast de toutes
choses et luy fais voir comme les affaires sont icy dans.

1 ) Underlined in the text.
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une crise 1 ), et A. la veille d'un grand changement. J'ay pendant mon seiour en Hollande fait parler a une personne
pour faire une eschange des nouvelles comme vous avies
desire . . . Je vous envoye icy ionct les gazettes d'Harlem,
d'Amsterdam et d'icy, mais elles ne sont pas de la force
ny du estille de celles d'Oxfort que vous m'aves envoye .. .
M. S.
LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON 2 ) .

le 19 decembre 1665.
Je ne me suis pas donne l'honneur de vous escrire l'ordinaire Bernier a cause que i'estois alle en Hollande comme
ie vous avois mande par ma precedente pour m'aboucher
avec Monsr Buat. Il m'a rencontre vers Rotterdam et nous
avons este ensemble un iour et une nuict, n'ayant pas ose
demeurer d'avantage avec luy, craignant d'estre cognu et
de plus luy est fort observe. Mais i'ay eu asses de temps
pour m'informer a fons de toutes choses et s'il me falloit
estendre au long la dessus it me faudroit faire un livre
plustost qu'une lettre. Je m'attacheray seulement a ce qui
est de plus essentiel et vous diray que apres luy avoir
communique le subiect de mon voyage et l'asseure des
sentimens que le Roy avoit pour les interests du Prince
d'Orange, ie le priay de me vouloir dire franchement l'estast et la disposition des affaires dans la conioncture presente, of in que i'en puisse faire un fidele rapport, et de
m'esclaircyr aussi sur la proposition qu'il avoit faite dans
ses lettres touchant Mr. Beverling. Il me dit sur ce subiect
que avant este envoye a .Maestric avec luy pour recevoir
l'armee de France qu'ils tomberent diverses fois sur le
discours des affaires presentes et que Beverling luy tesmoigna n'estre pas dans les sentimens du Pensionnaire de
Witt et qu'il voyoit que ses desseins alloyent trop loin et
qu'il croyoit que ce n'estoit point l'interest de l'Estast la
1) Underlined in the text.
2) Unsigned, partly ciphered. In Sylvius' hand; probably from
Antwerp. P.R.O. S.P. 77. 33.

RELATING TO THE BUAT AFFAIR

27

route qu'il prenoit, mais qu'une bonne paix estoit ce
quoy tous les bons compatriots devoyent butter, et qu'il
seroit tousiours porte pour cela. Buat voyant l'occasion
pour engager cest homme icy et procurer A. Monsr le
Prince un si puissant amy, le fortifia dans ces bons mouvemens, et luy tesmoigna estre de ce sentiment, et luy dit
de plus qu'il croyoit qu'il auroit lieu de parvenir a une
bonne paix si l'on s'i prenoit d'une bonne facon, et qu'il ne
doutoit point que si l'Estast vouloit considerer Monsr le
Prince d'Orange cela contribueroit beaucoup a porter le
Roy a escouter des propositions, et luy conseilla de travailler a cela. Sur quoy it luy dit qu'il le fairoit volontiers, mais
qu'il scavoit que l'on luy avoit rendu des mauvais offices
en Angleterre aupres du Roy, mais que pourtant s'il
croyoit y estre bien receu qu'il pousseroit cest interest.
Sur cela Buat s'offrit de m'en escrire et qu'il me prieroit
de monstrer la lettre au Roy pour l'esclaircyr la dessus,
et qu'il ne doutoit point qu'il n'eut subiect d'estre satisfait de la reponce; desorte qu'il luy permit de m'escrire et
c'est c'este lettre que vous ayes receuee (sic), laquelle
envoya par France of in qu'elle me fut rendue avec plus de
seurete, mais elle demeura un peu longtemps en chemin.
Pendant le seiour qu'ils firent ensemble en ces quartiers
it le mit diverses fois sur ce mesme subiect, mais it le
vit tousiours ferme dans ce sentiment, et quand ils se
separent Buat escrivit a Madame la Douariere et luy fit
scavoir en quelle disposition estoit Beverling, et la prioit
de l'envoyer querir des qu'elle apprendroit son arrivee a
la Haye, et luy en parler ; ce qu'elle fit, et elle luy monstra
la lettre que Buat luy avoit escrit sur ce subiect, sur quoy
Beverling luy advoua d'estre encore dans ce sentiment du
despuis. Buat retourna a la Haye dans l'esperance de
trouver la de mes nouvelles, et it apprint mon arrivee en
ces quartiers, desorte qu'il a esviste de voir Beverling iusques a ce qu'il m'eut parle. M'ayant done represents tout
cecy et voyant le grand advantage que s'estoit pour le
service du Roy et l'interest du Prince de gaigner une personne de ceste importance, et lequel l'on peut mettre en
teste au De Witte, et de plus ayant vos ordres pour cela,
ie n'ay rien voulu negliger ; et comme it me dit qu'il estoit
necessaire qu'il eut quelque chose pour luy monstrer nous
avons concerts ceste lettre ensemble, dont ie vous envoye
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la copie avec laquelle Buat doit aller trouver Beverling; et
s'il le trouve encore dans les sentimens oil il estoit lors
qu'il le quicta, il espere asseurement l'engager dans nostre
party. Si nous sommes asses hereux pour cela, ie ne sais
nulle difficulte qu'il n'entraine toute la Hollande de son
coste, car toutes les villes generallement ont une passion
pour la paix, et il ne leur manque qu'un homme du credit.
et du talent de Beverling pour leur donner de la resolution.
Car le Pensre de Witte qui ne demande point la paix voit
que toutes les villes d'Hollande n'aspirent que cela, et qu'il
ne peut les engager a la guerre que en leur persuadant,
comme il fait encores tous les fours, qu'il n'y a point
d'esperance de paix du coste d'Angleterre et que le Roy
reiecte toutes les propositions qu'on luy fait. Et il a si
bien sceu persuader cela a ces Messieurs, que quoy que
l'on leur puisse dire, il est impossible de leur en dissuader;
et Buat m'a dit d'avoir parle a des Bourgemaistres et a
diverses villes qu'il n'a peu desabuser de cela, desorte que
luy et moy aeons encores concerte ceste autre lettre, dont
ie vous envoye aussi la copie, avec laquelle il doit chercher
l'occasion d'aller voir ces Messieurs d'Amsterdam et
d'autres villes, comme il fait souventefois, et les mettre
adroitement sur ce discours, et s'il voit qu'ils soyent encores preoccupes de ceste opinion, il leur produira ma
lettre, laquelle ie croy faira un tres bon effect sur l' esprit
de ces Messieurs, que De Witt nourrit dans ceste pensee,
vous asseurant qu'il ne neglige rien pour les entretenir
dans ceste erreur, iusques la qu'il a mesme fait supprimer
la lettre que Monsr Van Gohe avoit escrite a Messieurs les
Estats sur ce subiect dans laquelle il leur marquoit qu'il
avoit trouve le Roy plus enclins qu'autrefois a recevoir
des ouvertures, desorte qu'il ne faut rien negliger pour les
eclaircyr sur ce point. La lettre que les Estats ont escriste
au Roy par l'ordinaire dernier en offre une bonne occasion,
et si sa Maieste y fait responce, il ouvrira les yeux a ces
Messieurs en leur faisant cognoistre qu'il n'est pas si ennemy de la paix que De Witt leur a voulu persuader; mail
de peur qu'il n'obscurisse une telle verite, ie croy qu'il
seroit fort necessaire que ceste lettre fut rendue par une
personne qui soit a Sa Maieste, afin qu'elle fasse plus
d'esclat, et que celuy qui la rendra aye le soin de la faire
imprimer en mesme temps et la rendre publique par tous
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les coins de la Hollande, et que iusques au petit peuple
en puisse avoir cognoissance. Si Sa Maieste me iugoit
capable de ceste commission, ie tascherois a m'en acquitter
avec asses de sucxes et ie ne doute pas qu'avec les moyens
que Buat et moy avons concerto ensemble, que cela ne
dezille les yeux aux plus ignorans et ne descouvre les
mauvais desseins du De Witt et ses grands engagemens
avecques la France, dont le plus sage et prudens craignent
les suites; et ie croy de plus que pouvant estre par ceste
occasion en liberte en Hollande parmy les cognoissances
que i'ay dans l'estats avec les petites lumieres que i'ay et
assiste par ceux qui poussent l'interest du Prince, ie ne
pourroit manquer d'y estre fort utille pour le service du
Roy; et quand mesme l'on ne pourroit pas former un
party, i'employeray si bien mon seiour 1a soit pour former
des correspondences que i'establieray, soit du soin que ie
prendray a m'informer a fons de leurs forces et de l'estast
de leurs affaires, que ie ne doute point que a mon retour ie
ne vous donne des lumieres pour former des desseins de
grande consequence. Le zelle et la passion que i'ay pour
le service du Roy m'a fait prendre la liberte de vous faire
ceste proposition. Si elle tombe dans vostre pensee vous
faires bien de l'effectuer au plustost, car les affaires sont
dans la Hollande dans une crise soit pour la paix ou pour
la guerre; De Witt, n'ayant pas asses d'authorite de pousser ses desseins de hauteur se sert de diverses ruses et
actresses pour gaigner le printemps, cependant qu'il scait
que les engagemens de toes les Princes de l'Europe se font,
et que les ayant amuses iusques a ce temps la, it croit qu'ils
seront forces de prendre tel party qu'il voudra. Buat m'a
asseure que un de ces Amys et qui a grand part dans le
gouvernement, luy a dit que l'on avoit fait despuis que les
troupes de France sont arrivees un nouveau traicte avecques la France, mais que cela estoit si secret qu'il n'y
avoit pas six des Estats que le scavoyent, et m'a dit de
plus que toutes les resolutions secretes qui se prenent sont
avec la communication de D'Estrades, desorte que l'esprit
et la politique de De Witt et de Monsr Van Beuning et
les amys qu'ils ont, et ceste lettre qui a este escriste au
Roy, est de concert avec d'Estrades, lequel a fort presse
le rappel de Monsr Van Gohe. Mais De Witt u'a peu faire
passer cela dans la Hollande, et la plus part de villes
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estoyent d'opinion de le laisser encores la, mais comme il
voyoit qu'il ne pouvoit l'emporter il a propose ceste lettre
qui leur donne quelque esperance de paix, et c'est a quoy
ils ont condescendre (sic), desorte qu'il tasche encore de
venir a son but d'une fawn ou d'autre; et effectivement il a
de l'adresse a mener ces esprits, et il n'a iusques icy trouve
guerre de l'opposition dans le college des Etats Generaux.
Il y est asseure de quatre voix la, quand il se propose quelque chose; il a gaigne les desputes qui sont de la part de
la Province de Gueldre, lesquels sont pauvres et interesses,
soit par charges ou autre chose de ceste nature; les desputes que la Hollande a dans ce college la sont ces creatures
qu'il a estably la de longue main. Pour la Province
d'Utrect, elle est aussi absolument dans ces interests par
le moyen de Monsr de Rinseau 1 ), qui est tout a fait dans
ces sentimens, et la Zellande il se la conserve partie par
son adresse, et partie par nostre faute, Madame la Douariere ayant desoblige ouvertement Mons. Tibaut et Mons.
Fribergue 2 ), qui sont les plus puissans de ceste province,
en donnant des charges a leurs enemys ; desorte que sur
ce chapitre il se commet de ce coste la beaucoup d'erreurs
qui seroyent aysees a remedier et a gaigner ceste Province. Mais pour ne m'esloigner point de mon subiect, ie
n'en parleray point presentement et acheveray de vous
dire comme le Pensre De Witt fait ce qu'il veut dans le
college des Estats Generaux, desorte que quand les autres
trois provinces vienent avec des propositions advantageuses pour Monsr le Prince et qui tendent a la paix, elles
1) Probably Sylvius' spelling of Renswouw or Renswoude. (Aitzema spells it without the "d"). Johan, baron of Renswoude, was
an Utrechter and sat as a deputy for his province on the States
General. He was actually an Orangist, and though he had officially
made his peace with the States party, De Witt did not trust him,
as his action in the matter of sending De Ruyter to Guinea in 1665
showed. See N.N.B. W.
2) Thibaut was a Middleburg regent of Orangist sympathies; in
November he concluded a marriage alliance with the rival town
family of De Veth. Vrijbergen was a regent of Tholen. See Brieven
aan De Witt H, especially 2 Nov. 1665, from Bampfield; also 14 Nov.
1665. D'Estrades to Louis, Lettres D'Estrades III.
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sont eludees 1 ). Ce n'est pas aussi ces provinces que le
Pensre De Witt craint le plus, mais c'est la constitution
de la Province d'Hollande et oil it voit tour les iours du
changement, et qu'il n'a pas le pouvoir ny le credit parmy
toutes les villes qu'il vouloit avoir. Dans Amsterdam it
n'y a qu'un foible party, et c'est celuy que le Pensionnaire
de ceste ville qui s'apelle De Grot luy procure; celuy lä est
entierement dans les interests de France, tout le reste du
Magistrat n'est point de ce sentiment et est fort enclin a
la paix, et l'on pourroit faire des grands progres parmy eux
si l'on profite du temps et avant que le Magistrat se change,
qui sera bientost. Car alors les sentimens de ceste ville
changera, car Buat m'a asseure qu'il scait de fort bonne
part que De Witt a desia gaigne ceux qui entreront.
Pour se qui regarde la Northollande elle est tout entierement pour la paix et beaucoup inclinee pour Monsr le
Prince. Pour les autres grosses villes, comme Dort, Roterdam, Delft et les autres, elles sont fort myparties, desorte
que le credit du De Witt est fort diminue et it ne faut
qu'un homme vigoreux et resolu comme Beverning pour
tourner la balance. J'atens avec grande impatience le progres que Buat aura fait sur luy. Je ne manqueray pas incontinent a vous en faire part. Buat m'a fort charge aussi
de scavoir si en cas que l'on vint a un traite, si le Roy y
voudroit comprendre 1' Eves. de Munster. Je vous prie me
mander ce qu'il vous plait que ie responde la dessus. Le
traite de Denemark n'estoit pas encore conclu, mais quoy
que les demandes feussent grandes de ce coste la it croyoit
pourtant que les Estats luy accorderent tout. Il m'a dit
aussi qu'il craint fort que Monsr Vane n'aura pas tout le
sucxes que it pourroit souhaiter, car ceste cour est fort
coruptible. Il y a le Prince Denhalt 2 ) qui n'a pas de grands
biens ; it a la reputations d'avoir desia receu d'argent de
France, et mesmes l'on dit que d'autres ministres de Monsr

1) Probably he had the Overijssel proposition of October in
mind. See p. 45 note 2.
2) Probably Johan George II, Prince of Anhalt-Dessau, who had
married one of the daughters of Frederick-Henry. He entered the
Brandenburg service in 1658. See Briefwisseling van Huygens, V,
R.G.P. series III.
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l'Electeur en ont touché. Il y a encore Monsr de Dona 1)
et Monsr Pellex '2 ), et l'un et l'autre passent pour fort interesses et de plus, ils ont tous deux des charges en Hollande, desorte que it y a grande apparence qu'ils pousseront cest interest la. Monsr Vane et moy avoient escrit a
Buat sur ce subiect; it m'a dit qu'il en avoit parle a Madame
la Douariêre et luy avoit remonstre le grand interest
que le Prince avoit la dedans et qu'il y appoit (sic) mesme
de sa Moire et reputation d'appuyer ceste affaire de son
credit. Elle s'est engagee et a promis tout, et elle et Monsr
le Prince en escrivent fortement a Monsr l'Electeur. Il m'a
dit aussi qu'il estoit venu des desputes de touter les Admirautes a la Haye et qu'un des Parens de sa femme 3)
qui est dans ce college et lequel it l'avoit sonde sur le
subiect de leur venue, et luy avoit dit qu'il venoyent faire
des plaintes sur divers griefs, et principalement pour demander de l'argent qu'ils n'en avoyent plus et que s'ils
n'en fournissoyent Bien tost it estoit impossible qu'ils
puissent preparer une flotte pour le printemps. Il m'a dit
aussi qu'ils ont congiedie tout leur monde horsmis de
trente navires, auxquels ils donnent aux matelots dix sols
par iours, a condition qu'ils demeureront aupres de leurs
navires pour y entrer au premier coup de tambour s'il en
est de besoin ; mais de tout leur flotte it n'y a que ces
trente navires en estast de sortir. Je pourrois m'estendre
encore sur le subiect de la Zellande oil it y a beaucoup
de chose a dire, mais nous verrons ce que nous pouvons
faire premierement sur la Hollande, et si nous n'y pouvons
reussir ce sera la nostre ressource ; et asseurement it y
aura a faire quelque chose de bon, mais c'est une pitie
de voir comme l'on mesnage mal les interests de Monsr le
Prince dans ceste Province, et comme l'on se sect d'une
mauvaise politique et it s'y est commis des fautes presques irreparables. J'avois encores diverses choses a vous
dire mais i'ay peur de vous ennuyer; ie finiray donc en
vous asseurant que ie ne negligeray rien et suivrav pone1) Probably Christian Albert, baron of Dohna who was in the
Brandenburg service, Briefwisseling van Huygens, III, R.G.P. series
III. He was married to Sophia Theodora daughter of Brederode.
2) I can find no trace of this man.
3) I can find no trace of this man.
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tuellement les ordres qu'il vous a pleu me Bonner. Je vous
prie de me faire l'honneur de me faire scavoir vos sentimens plus particulierement sur ceste lettre, ie les attendray avec beaucoup d'impatience etc.
LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON 1).
le 19 decembre 1665.
Apres avoir ferme ma lettre, et au moment que la poste
devoit partir i'ay receu ceste inclose de Buat; elle a este
escriste hyer au soir. Vous verres ce qu'il me marque touchant Beverning, lequel it me prie fort de ne point nommer
pour les raisons qu'il vous marque. Il luy a promis de
venir icy avecques luy pourveu que le Roy voulut y envoyer quelqu'un. Il ne scait pas encores que ie suis icy
desorte que si vous ay es quelque ordre a m'envoyer pour
luy taster le poux et voir iusques oil ils pourroit aller, ie
me resgleray suivant ce que vous m'ordonneres , ou bien
si le Roy respond a Messieurs les Estats et qu'il trouve
bon que i'aille rendre la lettre, ie pourrois alors commodement parler a Beverning. I'attendray la dessus vos ordres,
lesquels ie vous prie de m'envoyer au plustost. Buat marque qu'il luy parlera encore et peutestre que Beverning
s'ouvrira un peu plus. Buat m'a dit qu'il est homme franc et
point fourbe, et qu'il parle a Coeur ouvert a ces Amys, mais
qu'il se mesfie fort de la cour d'Angleterre a cause que la
cour de France scait beaucoup des choses qui se passent ,
cela le rend un peu craintif, et n'ose pas trop s'ouvrir. Je
n'ay pas le temps de m'estendre plus sur ce subiect; car ii
ne me reste que ce moment.
LETTER FROM SYLVIUS TO BUAT 2).
le 19 December 1665.
Cher Amy, ie vous envoye cest expres pour vous faire
1) Unsigned, partly in cipher; probably from Antwerp. In Sylvius' hand. P.R.O. S.P. 77. 33.
2) P.R.O. S.P. 77. 34. Headed „copie de la lettre que l'ay escriste
a Monsr du Buat de mon arrivee a la Haye de concert avec luy pour
monstrer a Monsr. Beverling. d'Anvers ce l6me Janvier 1666".
Bijdr. en Meded. INIT.

3
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scavoir mon arrivee en ce pays, et comme i'espere d'avoir
le bien de vous embrasser au premier iour, et vous dire
diverses choses de bouche que asseurement sa Maieste
n'eusse pas voulu confier a aucun autre qu'a. vous. Car it
s'est fort plaint de ce que toutes les fois qu'il a tesmoigne
quelque inclination pour la paix, qu'il y a eu des personnes
qui l'ont mal explique, et qui ont tasche de prendre des
advantages la dessus en publiant par tout, et mesme les
gazettes en ont park, que sa Maieste s'estoit engage mal a
propos dans une guerre et qu'il ne scavoit pas comme en
sortir, et diverses choses de ceste nature qui luy donnent
iuste subiect de ce precautionner a dessus. Mais sur le
rapport que i'ay fait au Roy de ce que vous m'avies dit de
la franchise et probite de Monsieur de Beverling, i'ay eu
permission de vous communiquer ce que vous luy faires
voir. Je ne doute point que luy et vous ne mesnagies la
chose si bien que sa Maieste n'aura aucun subiect de se
plaindre plus sur ceste matiere, car ie vous asseure qu'il
est fort tendre et ialoux sur ce point. Attendant que i'aye
le bien de vous voir ie prie de me croyre tousiours tout a
vous.
LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON

1) .

Anvers, le 22 decembre 1665.
J'ay receu celle qu'il vous a pleu me faire l'honneur de
m'escrire du 4me de ce mois par laquelle vous me marques
que Sa Mate goustoit fort la proposition que Buat avoit
fait touchant Beverling. J'ay bien iuge par les ordres et
instructions que vous me fait l'honneur de me donner en
partant que ie devois pousser cest interest, et ie vous asseure que ie n'ay rien neglige pour advancer ceste affaire
comme vous aures peu voir par ma precedente ou ie vous
fais un ample relation de l'estast oil est la chose de laquelle i'ay encore tres bonne opinion, quoy qu'il semble
que la lettre de Monsr Buat que ie vous ay envoyee donne
1) Dated 23rd; that it was written on 22nd is shown by the subsequent letter. Unsigned, partly in cipher. In Sylvius' hand. P.R.O.
S.P. 77. 33.
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subject de croyre que Monsr Beverningh est un peu refroidy; mais pour tout cela ie ne desespere point que
Monsr Buat ne l'engage encores et ii m'a dit sur ce subiect
diverses raisons qui me confirment dans ceste opinion,
desorte que ie n'ai doute point que a la seconde attaque
qu'il luy donnera, it le gaigne quelque chose sur son esprit.
Monsr Buat m'a dit qu'il a despuis peu quitte toutes les
charges qu'il avoit dans 1'Estast pour se destacher entierement des interests du Pensre de Hollande et de sa cabale
qui ont, a ce qu'il dit, des desseins trop haut pour luy. Le
Pensre de Hollande en a prins ombrage et despuis son
retour de Maestrict l'a fort cajole, et peutestre aussi qu'il
l'a un peu esbranle; mais it ne laisse pas tousiours de demeurer ferme dans ceste opinion de travailler a la paix et
d'avoir des bons sentimens pour les interests du Prce
d'Orange. ray escrit encore a Monsr Buat par un expres
pour luy remonstrer comme le temps presse et qu'il ne
dolt pas perdre un moment pour le faire expliquer ou
l'engager a quelque chose de solide auparavant que les
affaires prenent un ply, et qu'il se souviene de ce que ie
luy ay dit de bouche sur ceste matiere, qui est de toucher
son imagination de coste ou it le trouvera le plus sensible
et enfin de mettre toute son adresse en oeuvre pour nous
l'acquerir entierement. J' espere par le premier ordinaire
vous mander quelque chose de plus particulier la dessus
et si par ce moyen l'on pent former quelque dessein du
coste de Hollande. Vous pouves estre asseure que si i'y
vois la moindre apparence et qui puisse respondre A. vos
intentions i'en profiteray. Je verray ce qu'il me respondra
sur ce subject et suivant que ie trouveray les choses disposees ie feray encore un voyage en Hollande oil i'espere
n'estre pas inutille vous asseurant que vous aures subject
d'estre satisfait du seiour que ie feray en ce pays icy.
J'atens avec impatience vos sentimens sur la lettre que
les Estast Graux ont escrit au Roy. Il y aura asseurement
quelques mesures a prendre la dessus; i'observeray sur
cest article la ponctuellement tout ce qu'il vous plaira
m'ordonner. Il n'y a aucun changement despuis ma precedente et les choses sont dans l'estast oil ie vous ay mandees. He mentions the Danish and Brandenburg negotiations, the state of the Munster war, and the bad state of

the Dutch troops, and repeats the naval information from
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the Admiralty deputies at the Hague. Il y avoit divers
de ces Messieurs qui estoyent fort mescontens du Pensre
De Witt et se plaignoyent hautement de luy. Je n'ay encore peu apprendre si cela est raccommode i'espere par le
prochain ordinaire vous pouvoir informer a fons la
dessus . ..
M. S.
answerd 21.
LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON 9 .

Anvers, le 23 decembre 1665.
Je me suis donne l'honneur de vous escrire hyer et vous
ay mande comme i'attendois des nouvelles de Buat. Je
viens tout presentement de recevoir celle cy que ie vous
envoye (2 ), ou vous verres ce qu'il me marque. Je pars de
ce moment pour me rendre aupres de luy demain au soir
afin de vous pouvoir escrire encore apres demain par la
poste qui part de la Haye, autrement ie perdois une sernaine toute entiere. La saison est fort rude et la gellee
violente et i'auray bien de la peine a passer mais le zelle
que i'ay pour le service de sa Maieste me faira presques
surmonter l'impossible. Je vous escris celle cy par precaution et en cas que ie ne puis pas passer dans la Hollande
a cause des glaces. Tousiours vous verres que ie ne pers
point du temps. Je finis en vous asseurant que ie ne negligeray rien et que ie suivray ponctuellement vos instructions en esperance de pouvoir vous escrire apres demain
de la Haye.
J'ay hier datte mal ma lettre ; elle ne devoit estre dattee
que du 22me quoy qu'elle soit partie ce matin dans le
paquet de l'amy et deux ou trois heures apres i'ay receu
celle de Buat. Je vous demande excuse si la presente est
si mal escriste mais ie suis en haste.
M. S.
1) Signed, partly in cipher. In Sylvius' hand. P.R.O. S.P. 77. 33.
2) He refers to this letter and the enclosure from Buat in his
letter to Arlington of 25 Dec.
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LETTER FROM SYLVIUS TO WILLIAMSON 1).

d'Anvers, le 23 decembre 1665.
News of the fall of Lockum; bad state of the Dutch
army, difficulty in placing French troops in garrison partie par politique et partie par le desordre qu'ils commettent
lequel est si grand que les Estats ont este obliges par tout
oil ils ont passe de retirer le peuple du plat pays dans les
villes pour ne les exposer point a cent violences, pillant
et ravagant oil ils passent comme si s'estoit un pays
ennemy 2 ). Movements of Dutch troops, difficulty of
finding enough, especially for next spring; nor do the
Dutch want more French troops. Enfin ie ne voy pas
comme ils pourront subsister sans quelques brouilleries
ches eux si la guerre dure plus longtemps. Its entretienent
et amusent les peuples par des esperances de paix et ils
attendent avec grand impatience la responce du Roy sur
la lettre que les Estats luy ont escriste. Si l'on veut ches
nous profiter de ceste occasion l'on embarassera bien le
Pensionnaire qui a persuade aux Estats et au peuple que
le Roy ne veut escouster aucune proposition mais si une
fois l'on peut faire voir le contraire Monsieur De Whit
pourroit bien mal passer son temps enfin les affaires sont
dans ces pays dans une grande crise et it est presques
impossible gull n'y arrive quelque changement dans fort
peu de temps. The letter concludes about establishing a
correspondence.
LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON 3).
d'Anvers, le 29 decembre

1665.

Je me suis donne l'honneur de vous escrire de la Haye
vendredy dernier, mais a mon arrivee icy i'ay apprins que
1) Signed. It is adressed "Monsieur"; undoubtedly Williamson
was meant. P.R.O. S.P. 77. 33 .
2) Cp. Temple's well-known account of the behaviour of the
French troops, and Dutch complaints on that score.
3) Signed. P.R.O. S.P. 77. 33.
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ma lettre n'estoit pas venue asses a temps pour l'envoyer
avecques la poste, a cause que les rivieres sont presques
toutes bouchees de la g-ellee. Je vous asseure que ie n'ay
de ma vie tant souffert n'y este en si grand danger que de
mon voyage de la Haye icy oil ie suis arrive auiourdhuy
avec beaucoup de peine, et ie pars demain pour me rendre
le plus viste que ie pourray en Angleterre. respere de
passer avec le paquet qui porte la presente mail comme
elle vous pourroit estre rendue plustost i'ay pourtant bien
voulu vous informer A. fons du subiect de mon voyage.
Attandant que i'aye ce bonheur etc.
LETTER FROM NYPHO TO (WILLIAMSON) 1).

Antwerp,

2

January 1666.

News. I have no l'res this time from the Place you
know but I send some heere to Mr. Sylvius 2 ) , I suppose
they will give you some news. I have receaved yr last &
doe send back that which you send to our friend etc.
Monsr. N.
LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON 3 ) .
d'Anvers, le 16 janvier 1666.

I'ay crew que c'estoit de mon devoir de vous faire scavoir mon arrivee en ces quartiers, et ceste lettre sera
tesmoing de ma dilligence laquelle estoit necessaire dans
la conioncture presente, comme vous verres par la lettre
cy-ioncte que Monsr Buat vous escrit 4 ), laquelle estoit
adressee a moy icy, ou en cas que ie n'y fus point, a vous.
1) In Nypho's hand, S.P. 77. 34.
2) Probably Buat's letter of 31 Dec. Bijdr. en Meded. 27 p. 549.
3) Unsigned, partly ciphered, in Sylvius' hand. P.R.O. S.P. 77. 34.
There is also a letter from Sylvius to Williamson of this date
addressed "de la Haye", which announces his arrival there, in spite
of the dangers of the journey. See P.R.O. Newsletters, S.P. 101. 48.
'4) Probably Buat's letter of 14 Jan. Bijdr. en Meded. 27, p. 549.
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J'ay prins donc la liberte de l'ouvrir, mais ie n'eusse iamais
ose prendre ceste hardiesse dans une autre rencontre,
desorte que i'espere Mylord, que vous ne le desapprouveres point. J'ay veu par icelle la necessite qu'il y a que
ie me rende au plustost aupres de Monsr Buat. Je suis
demeure icy auiourdhuy seulement pour vous escrire et
demain s'il plait a Dieu, ie pars; respere estre 1a apres
demain. Don ie ne manqueray pas par la premiere cornvous faire scavoir au long l'estast de toutes
modite
choses, vous priant d'asseurer sa Maieste que ie m'acquiteray avec toute la prudence et tout le soin dont ie suis
capable de ce qu'il luy a pleu me confier. J'espere de venir
asses a temps pour faire quelque chose de bon, et si ie
trouve encore les affaires dans la disposition comme ceste
lettre les despeint ie croy que nous fairons quelque progres
d'un coste ou d'autre. La lettre que i'ay escrit a Monsr
Buat deux iours avant mon despart d'Oxfort 1 ) et laquelle
i'ay monstree au Roy luy a este envoyee par Monsr Nipho
avant hyer, desorte qu'il l'aura tire hors de peine et luy
donnera lieu d'agir et preparer toutes choses attendant ma
venue que ie luy faisois esperer quelques iours apres. Je
suis dans une grande impatience d'estre 1A, afin de vous
pouvoir mander comme i'ay trouve les choses et ce que sa
Maieste en peut esperer. Enfin, de mon coste, it me manquera ni soin ny dilligence pour effectuer ce que le Roy
m'a fait l'honneur de me commander. News of the Danish

a

treaty and the Munster war.
M. S.
LETTER FROM NYPHO TO (WILLIAMSON) 2).
(Anvers) le 6 fevrier 1666.

Explains he missed the post autrement, ie vous aurois
pu envoyer les l'res de Mr. le Chevalier Vane.
J'auray soin de faire adresser la l're de l'amy et seray
bien ayse de le recevoir icy, car ii est temps qu'il reviene
1) I can find no trace of this letter.
2) In Nypho's hand. P.R.O. S.P. 77. 34.
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comme vous verrez par celle qui est escrite a N're Patron .. .1)

Monsr. N.
LETTER FROM NYPHO TO (WILLIAMSON) 4).
(Anvers) le a) fevrier 1666.
... Apres avoir tout escrit et que i'estois pret a fermer
le paquet 1'Amy 3) est arrive icy en bonne sante comme
vous verrez par la cy-ioncte.

A(ntwerp) Monsr. N.
LETTER FROM SYLVIUS TO WILLIAMSON 4).
(Anvers) le 11 fevrier 1666.

is trying to establish a Holland correspondence. Je
seray en chemin pour l'Hollande et par les deux que i'ay
envoye l'ordinaire passe au Mylord, it aura veu comme
ma presence estoit necessaire la, mais qu'il falloit que ie
m'y rendisse avec beaucoup de precaution, car asseurement l'on m'observe et l'on me pourroit iouer un mauvais
tour et indubitablement Monsr de D'Estrade en a le
vent 5 ), lequel, prevoyant bien la consequence qu'il y a
d'empescher ma venue B,, se serviroit de tous moyens
pour l'empescher. Neantmoins i'espere d'y arriver s'il plait
a Dieu en seurte.
1) Probably Buat's of 21 Jan. Bijdr. en Meded. 27 p. 551. In a similar letter, dated 17 February 1666, he writes "Je viens de recevoir les
encloses de l'amy"; on 29 February, "Je viens de recevoir toutes les
encloses avec le dernier courier d'Hollande et encore un autre de
N're amy et une pour vous .. ."; and again, on 13 March, "Je vous
prie mander moy des nouvelles de l'amy" and asks whether he shall
keep his letters or forward them to England. P.R.O. S.P. 77. 34.
2) In Nypho's hand. P.R.O. S.P. 77. 34.
3) Probably he means Sylvius.
4) Unsigned, in Sylvius' hand. P.R.O. S.P. 77. 34.
5) D'Estrades' first mention of the affair is on 18 Feb. 1666, in
a letter to Louis. Lettres D'Estrades, IV.
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LETTER FROM SYLVIUS TO WILLIAMSON 1) .

Hague, le 19 fevrier 1666.
Je vous ay escrit assez en haste l'ordinaire Bernier et
mesme ie n'eus pas le temps d'achever ma lettre a cause
que ie fus interrompu pour parler a des personnes qui me
venoyent donner des advis touchant mon affaire. Je vous
diray qu'elle est en une asses bonne assieste, graces a
Dieu, et que ie croy que nous avons pare un coup de la
plus dangereuse consequence pour 1'Angleterre qu'il y
soit arrive de longtemps 2 ) mais ce n'est pas le tout ; nous
travaillons a venir a bout de nostre affaire et elle est en
tel estast que quoy qu'il arrive nostre Maistre y aura de
l'avantage. Par le premier ordinaire ie vous en diray
d'avantage, car ie croy qu'elle est presentement sur le tappis, et nous ra y ons poussee Bien loin, mais nous avons
rencontre des grands obstacles que nous n'avions pas preveux. Je ne doute pourtant point que nous n'en rendions
bon compte, et quoy que nos ennemys fassent, i'oserois
presque les deffier, et en despit d'eux, nous en tirerons
quelque chose. Il n'y a gueres de nouvelles icy, autrement
i'en eusse apprins car ie bois tous les fours avec des gens
de l'estat qui m'en pourroyent dire. The Brandenburg
treaty is on the eve of signature. Some towns are protest-.
ing against the new taxes.
LETTER FROM NYPHO TO (WILLIAMSON) 3 ) .

(Anvers) le 24 fevrier 1666.
Letters from Holland talk of an accomodation with
England. Je vous prie de remarquer ces paroles, cela me

fait en quelque maniere soubconner que ceux qui se voyent
avec N're amy a la Haye n'agissent avec le secret qu'ils
1) Signed; P.R.O. S.P. 101. 48.
2) i.e. the scheme to make Turenne Captain General and the
Prince General of the Cavalry. See Sylvius to Arlington, 16 Feb.
Bijdr. en Meded. 27 pp. 563 sqq., and same to same 19 Feb. ibid.
p. 577.
3) In Nypho's hand. Adressed "Monsieur"; P.R.O. S.P. 77. 34.
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ont promis, dont ie vous laisse considerer la consequence 1 ). Il est bien vray qu'une partie des Estast semble
estre portee pour Mr. le Prince d'Oranges mais depuis
que la France s'est declare si ouvertement pour la Hollande les affaires sont fort changes de face et l'Ambassadeur de France scachant bien, combien l'union et la bonne
intelligence entre les Estats et ledit Prince est necessaire,
ne cesse d'aporter tous les soins imaginables pour les
reunir et rendre amis, de sorte que ie commence a aprehender que le party qui estoit cy devant pour Mr. le Prince,
ne se laisse corrompre et entraisner de Mr. de Witte et
de l'Ambassadeur de France, et que tout qu'ils traittent
ou promettent a N're amy ne soit fiction, avec dessein de
vous eluder pour pouvoir mieux faire leurs affaires au
Printemps, pour moy i'ay bien de la peine a croire que
Mr. l'Estrade ignore que N're amy est a la Haye, a cause
de tant de l'res venans de la Haye qui veulent asseurer la
paix entre l'Angleterre et la Hollande ; bref ils font esclater l'affaire plus qu'ils ne devoyent s'ils avoyent bonne
intention ... Vane arrived here yesterday from Cleves ...
Je viens de recevoir les cy ioinctes de l'amy a 1 o heures
du matin.
M. N.
LETTER FROM NYPHO TO (WILLIAMSON) 2).

(Anvers) le 3 avril 1666.
Letters of 19/29 March have arrived from England, but
ie n'ay eu aucune ny de vous ny de N're amy. On se
flatte plus de paix a Amsterdam et au contraire tous les
gens ont mauvaise opinion de leurs affaires pour l'este
prochain. N're amy Mr. de B.(uat) n'escrit plus. Enclosed
is a letter for Downing.
M. N.
1) Buat complained of a leakage of news on the English side;
see his letter of 11 Feb.,

Bijdr. en Meded.

27 p. 562.

2) P.R.O. S.P. 101. 48. There is a gap from 23 March to 20 April in
Buat's correspondence.
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LETTER FROM SYLVIUS TO ARLINGTON 1 ) .
d'Anvers, le 3 juillet 1666.

Contrary winds kept me from reaching here before
yesterday mais it n'estoit pas necessaire, d'une plus
grande dilligence, puisque la lettre que i'ay escrit a l'amy
a la veille de mon despart n'est arrivee qu'un four devant
moy icy, et Monsr Nipho l'a luy envoyee incontinent
desorte que i'espere en avoir reponce ceste apres disne . ..
Monsr Nipho receut hyer au soir une lettre de luy 2 ) laquelle ie vous envoye la, oil it luy mande de m'advertir
comme les Hollandois sont prest a sortir et qu'ils embarquent six milles hommes de terre. Lorsque ie le verray
i'espere de scavoir plus des particuliarites de leur dessein
et de la force de leur flotte. Send a spy there to find out.
Comme la poste alloit partyr Monsr Nipho a receu la cy
ioncte de l'amy, lequel auroit desia este icy devant la
poste, n'estoit un accident qui est arrive a son cheval.
S.
PART II : VANE CORRESPONDENCE.
"INSTRUCTIONS FOR SIR WALTER VANE TO GO TO THE
ELECTOR OF BRANDENBURG" 3).
. . . 6. You shall assure him 4 ) that we do not designe
or desire the ruin of the State of the United Provinces
but only to obtaine just and reasonable satisfaction for
the injurys wee have suffered .. .
20. You shall lett him know that wee looke upon the
rise of this warre betwixt us and the United Provinces to
bee, not from the Estates but only from de Witte his
1 ) Unsigned. In Sylvius' hand. P.R.O. S.P. 77. 34.
'2 ) Not the last surviving letter of 11 June, which contains no
mention of 6000 men. Bijdr. en Meded. 27. pp. 590-1.
3 ) B. M. Stowe MSS. 191. They must have been drafted late in
October, because of the reference to the Overijssel proposition, see
p. 45, note (2) below, endorsement.
14 ) i.e. the Elector.
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faction and adherents out of an animosity to our Nephew
the Prince of Orenge and his family, and therefore that
wee doe not thinke that wee or the Elector, can have any
firme friendshippe with that country, so long as they have
such power, and the more for that they are wholy guided
by French counsels.
21. That itt is allready evident that this warre has
allready wrought so farre as to make the people weary of
their gouvernement, and in a great measure to cast their
eyes upon the Prince of Orange, witnesse the frequent
affronts putte upon the Drummers 1 ) that were employed
for the levying of men, if they did not make use of the
name of the Prince, witnesse also their ordinary discourses
in their boats 2 ), the preaching and praying of their ministers 3 ), their cryings out of late against the new forme

1) Downing describes several such incidents in the letters cited
in note (2). See also his letter to Arlington of 20/30 June, and a
newsletter of 26 June, both printed by Colenbrander in Zeeoorlogen I
p. 230. See also 9 June 1665 Cal. S.P. Dom.
2) Downing reported (9/19 June 1665 to Arlington, Colenbrander
Zeeoorlogen I, p. 209, and same date, to Clarendon, Lister, Life of
Clarendon, III) that the sailors on several vessels demanded the
Prince's flag in the midst of battle.
3) Sermons attacking the States and urging the interests of the
Prince of Orange came from the most distinguished pulpits. On
4 Sept. the magistracy of Gouda resolved to stop the salary of
Jacob Cheperus, because he had preached against the government,
in a way not edifying to the commonalty. (Aitzema XI, 2, p. 987.)
A newsletter of 2 Oct. 1665 (P.R.O. S.P. 101. 47) says that thetownspeople subscribed to pay the preacher themselves, which suggests that his sermon pleased them. And on 4 Nov. the Gecommitteerde Raden reported to the States of Holland that Landtman
had preached on a text which ended "I will go now and return to
my first husband; for then was it better with me than now" (Aitzema XI, 2, p. 1043. The text is from Hosea c. 2 v. 5, 6), and in his
sermon urged that it was better to return to the Prince of Orange
and peace with England, than to become involved in a French
alliance. Therefore the States of Holland resolved on 7 Nov. that
pastors should be forbidden to bring questions of policy or government into their sermons, under pain of interdiction from their
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of prayer ') and the late resolution of the province of
Over Isel, for the sending him in Ambassade to us, and
making him General and Admiral:2 ). And that when the

ecclesiastical office. (Aitzema XI, 2, p. 1039, misprinted as p. 1029,
and Resolutien der Staten van Holland.) Landtman must be the
pastor to whose sermon against a Roman Catholic alliance D'Estrades referred. (12 Nov. 1665, to Lionne, Lettres D'Estrades, III).
1) It was resolved in the States of Holland on 7 Oct. 1666 that
steps should be taken to enforce the use of the new form of prayer
omitting the name of the Prince of Orange and mentioning the
States of Holland before the States General, which had been resolved.
upon on 13 March 1663. See Resolutien der Staten van Holland.
2) Overijssel was the province hardest hit by the invasion. It
bad never been enthusiastic for the war, and it had a traditional
allegiance to the house of Orange. Accordingly the province took
a resolution demanding peace with England, to enable the Republic
to concentrate on overcoming the Bishop; (20 Oct. 1665, Newsletter
P.R.O. S.P. 101. 47) and the Heer van Pallandt, who was incriminated with Van Haren as one of Aitzema's informants (see
page 23, note (2), and another deputy, proposed on 24th October
in the States General that since both the States and the King of
England wanted peace, and since Charles had given "evident proofs"
,of the "special inclination" he had for the Prince of Orange, they
had no doubt that if the Prince were sent to England he would
secure peace. And they suggested that such a peace would be preserved at home and abroad if the Prince were invested with the
positions of his ancestors, and given the "upper command of the
land and sea forces". There were five out of the seven provinces in
favour of making the Prince General, and a considerable part of
Holland was inclined to favour the Overijssel proposition; (26 Oct.
1665 Fannius to De Witt, Brieven aan De Witt II) but in spite of
this, the proposition was unanimously rejected by the States General, (Aitzema XI, 2, p. 1016) and even the States of Overijssel were
not unanimous in their welcome to the suggestion. Van Pallandt
blamed the return of De Witt from sea for the malsuccess of the
proposition. "Had the school-master only stayed away for another
week, this design would have succeeded well" he said. (See 18 Nov.
1665 "W.K." to De Witt, Brieven aan De Witt II. "Haec sunt ipsa
verba". Temple, at this time English resident at Brussels confirms
this view. "De Witt is returned to the Hague in high time to prevent
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warre shall have pinched them a little longer, itt is not to,
be doubted but other provinces will followe their example,
and that his Establishment is the only meanes for us both
to have any settled quiet with them, and for the keeping
up the protestant interest there, wherefore you shall desire
that by his influence amongst the people of those provinces especially in Guelderland and Freze 1 ), hee does
sturre up the friends of the family of Orenge to appeare
and laye hold of this opportunity for the shaking of the
act of Seclusion and the late treaty betweene Holand and
Zealand 2 ) and the Lovesteins party, assuring them that
wee will stand by them, and that when the Prince shall
be restablished, wee will hearken to very moderate termes
of accomodation, and that itt would not only bee very
dishonourable to us to make a peace without his inclusion, whose Exclusion was a maine part and inducement to the treaty with Cromwell, but that then de Witte
and his party, would soe roote themselfe in the gouvernment, as that there would remaine very little hopes of
the Princes ever obtaining any thing afterwards.
22. You shall also endeavour that the Elector possesse
the Princesse Dowager of Orenge heare with.
23. You shall also heare with deliver to the Princesse
Dowager our letters 3 ), assuring her of our harty kindnesse to her and our family, and that wee doe not designe
the ruin of the United Provinces, but only just and reasonthe growing mastery of the Orange faction". (10 Nov. 1665 from,
Brussels, P.R.O. S.P. 77. 33.) D'Estrades claimed that his influence
and French bribes also helped to secure the rejection of the proposition. See his letters to Louis and Lionne of 29 Oct. and 5, 12, and
14 Nov. 1665, and Louis' letter of 13 Nov. 1665. Lettres D'Estrades,
III. See p. 47, note (1)..
1) These provinces were traditionally Orangist in their sympathies.
2) An agreement reached between the two provinces shortly after
the death of the Princess Royal in 1661, in connexion with the
guardianship of the Prince of Orange, by which Zealand undertook
not to broach the subject of the Prince's advancement for a fixed
period.
3) For details of his contacts with the Dowager on his way to,
Cleves, see 19 Dec. 1665, Sylvius to Arlington, above.
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able securitys for the injurys wee suffered by them, and
that wee looke on this warre as the only product of de
Wittes malice to her and her sonne, and that wee desire
soe to pursue itt, as that the consequence thereof maye
bee his reestablishment, of which wee doubt not and that
wee desire very much to bee guided by her and her counsels, and that wee looke upon the reestablishment of the
Prince, as the only meanes to secure and maintaine the
protestant interest in those countrys, and to make of value
and durance any peace wee can have with them.
24. You are to endeavour to worke upon the Electrice
of Brandenbourck upon the same accoumpts, and also
upon the Princesse of Nassau 1 ) if shoe bee there.
1 ) The Princess of Nassau since the death of the Stadholder
William-Frederick had been the guardian of her infant son. She
neglected nothing, wrote D'Estrades, (29 Oct. 1665 to Lionne,
Lettres D'Estrades III) which would assist her son's future. She
disposed of charges in the provinces of Friesland and Groningen,
and even exerted an influence in the election of the town magistrates,
all of which gave her great authority. She wielded a further influence because six of the States of Friesland were members of
her son's Council, and she had taken care that all her friends held
their offices in strategically strong towns. D'Estrades believed that
she was opposed in the province of Friesland by the Princess Dowager, who claimed that without her support no one, neither England nor the States, could be sure of Friesland and Groningen. The
Princess of Nassau declared her adhesion to the cause of France,
and vowed that she would abandon the Prince of Orange if he
would not realise that he had nothing to expect from the King of
England, and should therefore put his trust in the King of France.
It is more than probable that she hoped, by cooperating with D'Estrades and the States party, to secure for her son some of the advantages which the Prince of Orange was forfeiting; and she asked
D'Estrades for the repayment of a debt which Henry IV of France
owed to the house of Nassau. Possibly her talk of helping the
French went a good deal farther than her intentions, though D'Estrades believed and assured Louis that she had spent a good deal
of money in bribing the opposition cabals, (5 Nov. 1665, D'Estrades
to Lionne, Lettres D'Estrades III) and he attributed to her influence
there the fact that the Overijssel proposition was disavowed in the
States Assembly of Overijssel (Aitzema VI, 2, p. 1018.).
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25. You shall also assure our Nephew the Prince of
Orenge of (our) harty kindnesse to him and (our care)
fullnesse of his interest and concernes if he be there, and
that wee doubt not to see him speedily in the charges of
his father, without which wee make no accompt of any
peace with the United Provinces .. .
.8ber 1665.
LETTER FROM VANE TO ARLINGTON 1 ) .

Cleves, 5/15 Dec. 1665.
He describes his reception by the Elector, to whom he
spoke of the interest of the Prince of Orange. The Elector
informed him that he would send to me about it. After
dinner I had my Audience with the Electrice to whome I
.also shewd the Kings inclination in this war to serve the
interest of the Prince of Orange. Her Electorall Highnesse
was more open to me, she told me she was very willing to
ioyn to assist his Majesty in all she could. It was a great
honour his Majesty did to the Prince of Orange & that
familiy, but that she apprehended those of Holland would
look upon it as a force. But she bid me presse it .. .
Baron Sweerin 2 ) told me what I had proposed con.cerning the Prince of Orange was very pleasing to ye El:
& that he had recieved it with much ioy. He spoke to me
of the means to attain that end ... Then he proposed to
send Su 3 ) to Amsterdam to sound their friend there &
some others of Holland, as also to speak of a Peace. I said
he might doe it as long as he did it of himself and in noe
way engaged the honour of his Majesty .. .
There is a great party in the state yt is for a peace
without France. But unlesse there appears suddainly some
inclination in England, by the wch they may be sure
1) All Vane's letters are signed and partly written in cipher. This
letter is in the P.R.O. where it is endorsed "Recieved in London
16 Dec. 1665". It is dated in the Letter Book. This gives three weeks
-as the time taken for a letter to travel from Cleves to London.
2) I can find no trace of him.
3) Nor of "Su".
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to have a peace they will not be able to hinder the
blow . . .1)
LETTER FROM VANE TO ARLINGTON

a).

Cleves, 8/18 Dec. 1665.
... Since my arrival here I received a letter from
Zeland the wch I find that before the arrivall of Monsr
de Witt the State had a designe to make the Prince of
Orenge Generall & Admirall. But since his arrivall that
great heat is passed, & now they only propose to put him
in the Councell of State . 3)
Monsr de Witt promises much to ye Prss Dowa : as ye
E: of Brand : to me, but I am confident tis but a cheat &
soe told ye El : of Brandenburg. The States . . . are in
closer alliance with France than ever wch is totally agt
the interest of ye Prce of Orange for all this the good
parte is still for a peace with his Maty & if that could be
found (the) Pr. of Orange might finde his reconing
also . . .
Zealand tells me that the question of the rendition of
Orsoye only prevents the conclusion of the Dutch-Brandenburg treaty . . . Mr. de Beverling the great friend
of de Witt has quitted all his charges & resolves to retire,
not liking the proceedings of de Witt in bringing in the
French. Nor this strict alliance with France wch he says
will at last be ye ruin of the State 4 ). I was told that 4 or
5 months agoe de Witt was much agt this strict alliance
with France, apprehending very much their greatnesse.
But having found at his returne from sea, the great in-

1 ) i.e. the closer alliance of Holland and France, to which Vane
alluded earlier in the letter.
P.R.O. 56 and the Letter Book.
3) Vane apparently refers to the Overijssel proposition. For De
Witt's influence in the matter, see p. 45, note (2).
4) Vane repeats this information in his letter to Coventry of
15/25 Dec. 1665. He adds there that Holland recommends "Marman"
of Leyden to be Treasurer "who is a great enemy to the house of
Orange". Letter Book.
Bijdr. en Meded.
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clination every body had for restoring the house of Oreng,
as his last refuge he has thrown himself into it .. .
Neither the Dowager nor the Prince of Orange will
come here this winter. The pretext is, ye season of ye year.
But I finde the hopes and flatterys they recieve of doing
something for the interest of ye Prince is ye true cause.
I am informed Buatt will be here suddainly .. .
LETTER FROM VANE TO ARLINGTON 1).

Cleves, 15/25 Dec. 1665.
• • • "My heere Blaspell yt I told yr Lp in my former
letters was sent at my first coming hither to the Hage,
was by order from the Elector to see me. He tells me yt
by all he could doe he could not make my Heere de Witte
declare whether there was a door open to make peace
with England without France —
Those of Amsterdam are much altered of what they
were a month agoe & have thrown themselves into ye
interest of France. The Interest of ye Prince of Orenge
looses ground much there .. .
They 2 ) have recommended one Mairman to the States
Generall, in the place of Beverlinge, that quitted the last
Satterdaye, a man much of the faction against the house
of Orange .. .
(P. S. I had almost forgot to tell your Lordp that
Buatt writte me word that the treaty with (the) Elector
was made ... 3)
THE ELECTOR ' S REPLY TO VANE ' S MEMORANDUM

4).

End of December 1665.
Son A.E. remercie três humblement le Roy de la Con1) P.R.O. 56 and Letter Book.
2) i.e. the States of Holland.
3) Like much of Buat's information, this is incorrect.
4) In answer to a "Memoire given to the Commissioners of the
Elector". P.R.O. 56 It is described as "La Seconde Proposition" in
the Letter Book. It was probably presented about 6/16 to 8/18 Dec.
1665.
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stante affection qu'il porte envers le Prince d'Orange, &
du soing qu'il a pour son restablissement l'asseurant de
son coste, qu'elle ne menquera jamais de contribuer de sa
part tout a qui luy sera possible pour cette fin. Mais
S.A.E. se trouve obligee de dire que si dans les conjonctures presentes on en feroit seulement de recommendations, que l'on le prendroit, comme si on vouloit forcer
l'Estat et que des autres en prendroient des Obligations
qui appartiendroient uniquement a l'Estat. Son A.E. promet
neanmoins de n'y vouloir rien negliger.
LETTER FROM VANE TO ARLINGTON 1).
Cleves, 5 Jan. 1666.
I recieved a letter from the Hage from Madam Somerdick 2 ), who presses me extremely to recommend the
person of one Abraham Lus 3 ), who was taken prisoner
this summer in one of the East India ships . . . That he
is of a family that has always beene for the interest of the
Prince of Orange ...

COPY OF THE REQUEST FROM MME SOMMELSDIJK.
Please release Monsieur Lus "un de nos intimes Amies
fort Royaliste et tout a fait dans les interests de la Maison
d'Orange ce qui fait qu'il tire nul avantage en ce pays
comme vous scaves que font les autres." He dined with His
Majesty when he visited Dort incognito ; he was taken on
a vessel coming from the Indies, called "t'Slot te Honinge"
and is at present with Jean Baptiste van der Hoeve, a
merchant in London.

1) P.R.O. 56 and Letter Book. The Letters are henceforth dated
new style.
2) See Introduction, p. 5.

3) ibid.
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LETTER FROM VANE TO CHARLES II 1).

Cleves, 8 Jan. 1666.
He is sending this express as he has no news from
England . . . Has recieved an advertissement from the
Hag by Mr. Buatt . . . Nothing will be concluded either
with France or the Estates, the Electrice I suppose the
great instrument that has manadged all this businesse,
although all the rest of the court is pro-French & by
your Maj : particular Commands the family of Orange
was to be considered, and has been the chiefe argument to
induce the Electrice to doe what shee has done . . . I
have given an accompt of an advice sent me out of the
Hag; as also of an overture of a meeting sent mee from
Mijn Heere Beverlinge which I doe not doubt but my Lord
Arlington will acquaint your Maj : with .. .
LETTER FROM VANE TO ARLINGTON 2 ) .

Cleves, 8 Jan. 1666.
. . . I had some days 3 ) agoe a letter from a friend of
mine in the Hage, that did propose to me the meeting
of a considerable person of that side in case I judged, that
his Maty was inclined to a reasonable agreement. I
answered, I could not come by reason of my character,
into any place belonging to the dominions of the States.
But that in case he would come here, I could assure him,
that his Maty did deesire noe thing more, than an honourable & reasonable peace. Yesterday I recieved his answer.
That it was Beverling that did intend to meet me. That he
feared this place might be too open for a meeting of yt
nature, & that upon better consideration he concieved it
1) P.R.O. 57 and Letter Book.
'2) The letter begins with a reference to "a letter from my correspondent Mr. Nypho at Antwerp". P.R.O. 56 and Letter Book.
3 ) The copy in the Letter Book reads "6 days".
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best, to suspend his journey for the present. For unlesse
he was satisfied, that I were instructed with something
which I might assure him would satisfie England, —
since the States had often proposed, but that England
hath only hitherto given them the hearing, without declaring, what they expected & on what termes they would
come to an agreement, — without which knowledg, he
concieved, all other conferences would be to noe purpose.
I have thought fit to give notice of it to your Ldp, that
yu [sic] may aquaint his Maty with it, that I may recieve
yr Ldps directions, in case I heare any farther from him,
which is probable enough. This person is discontented, as
you have heard by some of my former : is in noe good
correspondence with Monsr de Witt, has of late declared
to favour the interest of ye Prce of Orange. He is a very
able man & very undertaking & perchance it may be from
ye good party that this overture is made & therefor, with
all submission, it might not be unworthy his Matys consideration, and as I must answer the letter, I shall doe it
with all civility, leaving the thing as it is, but saying that
perchance he might have found (if he would have done
me the favour to come hither) I might have had matter
inough to satisfy any proposalls he should have made. The
letter came from Mr. Doleman 1 ), who though he be fallen
1) Thomas Dolman was an English soldier in the States' service.
He had been sent to England in connexion with the peace negociations in 1653-4, and had remained in the States' service when
the oath of allegience was demanded in 1665. This explains Charles'
displeasure. Vane should have known that he was a staunch States
party man; De Witt wrote of him in 1667 "D'heer Dolman is een
seer familier vrundt van myn broeder ende een getrouw dienaar
van 't landt". (Brieven van De Witt ed. Fruin, III p. 293, note. 2.
For details of Dolman's career see Briefwisseling van Huygens, III,
Ten Raa en de Bas Het Staatsche Leger, and Brieven van De Witt
ed. Fruin, and Brieven aan De Witt; also Colenbrander Zeeoorlogen I). Downing wrote of him (28 July 1665 to Arlington, Colenbrander Zeeoorlogen I p. 277) "nor is there any man in this country
more his (i.e. De Witt's) confident nor more zealous against his
Majesty then Dolman". Had Vane known this he could hardly have
hoped that the overture came from the "good party".
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into his Matys disgrace, yet truely I hope his Maty will
not take it ill, that I have proceeded thus far in this overture, though it be by his means.
I have recieved also a letter from Madme Sommersdike with an advice, which I suppose must be by instigation of some of the Sta. Genii., wherein she tells me,
all the provinces are inclined to the reestablishmt of (the)
Prce of Orange. That the people murmur highly, & that
many towns desire it also. But a means to begin the
businesse they finde difficult & therefor propose this
to his Maty that he will write to the St. Grail. that he
is very much inclined to make a peace with the St.
Genii. & then to tell those reasons his wisdom shall
think fitting & then to recommend to them the person
of the Prce of Orange as his nephew. As she tells what
he should doe, soe she says what he should not doe,
that his Maty should not say hee desired a peace and the
reestablishment of the House of the Prce of Orange, giving
this reason, that it would give matter to ye contrary party
to oppose it. She says one thing more. That the letter must
not be delivered to many for then it would never be read,
but to the President.
What to say to this advice more than that it comes
from a person very much addicted to the Prce of Orange I
know not. But yet it is possible enough it may trouble
them, considering that they make their people believe, his
Maty will have noe peace: but desirs their ruin, that they
have made several overtures to his Maty, & though he
recieved them, yet he made noe answer to any of them.
Itt may perchance when it comes to be public, the people
seeing the candour of his Matys intentions & findeing the
factions amongst their governors & their unwillingness
to a peace, make a great stir amongst them as well as
having a good effect on neighbouring Princes .. .
LETTER FROM VANE TO ARLINGTON

1).

Cleves, 15 Jan. 1666.
... The advice in my last I told you I received out
1) P.R.O. 57 and Letter Book.
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of Holland is this last post contradicted, that is, as much
as concerns ye Prce of Orange, & it is, it seems by those
that had advised the contrary before .. .
The letter that it has pleased your Ldps to send me I
am informed this morninge, surprised mightily de Witte,
& that in the Assembly he did desire it should be kept
secret for a while 1 ), yet a printed copy was shewed me
of it yesterday. I hope it will produce some good effect
there ... 2)

LETTER FROM VANE TO ARLINGTON 3 ) .

Cleves,

22

Jan. 1666.

By the last letters out of the Hage, I finde that the
comeing 4 ) of d'Estrade is delayed by reason he has not
his instructions yet out of France, but Beverling will
certainly be here, & that within a day or two. When this
businesse was first offered to him, he refused it, but it
being pressed upon him, he has accepted it. Tis thought
he comes by the instigation of the good party in Holland
& that de Witt is not very well satisfied with it. I am
(told) from very good hands 5 ) that he hath three things
in charge . (The) Elec : of Brand : spoke to me yesterday to dine with him & shewed me a letter from the
Dowager, written to him, wherein she tells him, that

1) Probably this refers to a copy of Charles' letter to the States
General of 16 Dec. 1665. B.M. Add. MSS. 17677 AA.
2) He ends "By reason letters miscarry & come slowly I shall
desire you as I did formerly that you would make use of the adresse
of Mr. Nypho at Antwerp, who as I heard att Antwerpe was employed by you, and which was the occasion I have ever since
addressed my letters thither". He wrote on 31 Dec. 1665 to Williamson "Pray send the letters for me to Mr. Nipho at Antwerp",
P.R.O. 56.
3) P.R.O. 57 and Letter Book.
4) i.e. to Cleves.
5) Buat?
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Beverling was to communicate to him something concerning England & the affairs of the Prince of Orange. He
told me also that he had recieved a letter without any
name, which he supposes to be from some of the good
party in Holland, wherein they advise him, to delay the
making an end of his Treaty with France & (the) States
Grail, & that suddainly he should hear of something that
would surprise him, & something there was in it concerning the interest of the Prce of Orange. Upon which
he has written a letter to the States to recommend the
interest of the Prce of Orange to them ; but that he had
notice, though his paquet was delivered, yet that letter was
taken out, he knows not how. I suppose this advice to be
something of the nature that was sent to me, & I sent to
your Ldp by my servant .. .1)
I am told also that ye towne of Amsterdam begins
mightily to find ye want of trade & that there is seven
hundred houses this yeare that can not be hired & are
likely to stand empty which is supposed to be by reason
the merchants quit the towne . ..

LETTER FROM VANE TO CHANCELLOR 2) .
Cleves, 26 Jan. 1666.

Beverling has arrived ... There came a Con of the
States 3 ) to see me who tells me Beverling is offered to
come into the States Generall for his life, as also to be
made Burgomaster of the town of Tergo 4 ), but he refuses
all upon pretence of his health. He told me also (as severall other people have donne belonging to ye Court) that
Beverling desired that we might meet as by chance in a
third place. The Elector favours this idea, and though he
has no orders Vane has not refused it.

1)
2)
3)
4)

He refers to the letter from Mme. Sommelsdijk.
Letter Book.
Surely Buat himself.
i.e. Gouda.
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LETTER FROM VANE TO ARLINGTON 1).

Cleves, same date.
... Beverling arrived here Friday last & I finde by
one, from whome I came just now, who was very late
with him last night, that he does not doubt of the successe
of his businesse, that he had great assurance by the
meanes of the Pss Dow. of Orange that he should be very
agreeable here, & of the successe of his business otherwise
( as far as I finde) he resolved not to have come at all .. .
In my former I told you, the letter the King had writt
to the States 2 ), had Beene suppressed by them, which
made me (judging it might be necessary to have it divulged) to have it translated into Dutch, & printed here, & soe
have sent it up & downe into severall towns in Holland .. .3)
LETTER FROM VANE TO ARLINGTON 4).

Cleves, 29 Jan. 1666.
. . . (The Elector) told me also that the towne of
Amsterdam was quite turn'd again to the interest of the
Prce of Orenge, this being the second turne in three
months time for upon the arrivall of de Witte from sea
there first appeared some change towards that way but he
quelled it again, & I suppose upon the change of the
magistrates (which is to be 2d day of February) this
alteration happens now. I told the El: if he held good his
neutrality a while he might doe the Prince of Orenge's
businesse. He said he would doe soe. This ought to make
me hope to doe something in that his Maty desires but
truely I can answer for noething . ..
1) P.R.O. 57 and Letter Book.
2) Charles' letter of 6 Dec. 1665. See p. 55, note (1).
3) There is a letter of the same date, with much the same contents to Williamson. P.R.O. 57.
4) There is in the Letter Book a letter of the same date to the
Chancellor, with certain minor differences.
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The letter I mentioned to you that the Elector writt
to the States Generall concerning the Prince of Orange
has beene recieved, read in the assembly & approved
of .. . 1)
LETTER FROM VANE TO ARLINGTON 2 ) .

Cleves, 2 Febr. 1666.
Fears the Treaty with Holland is nearly signed, and
that there is nothing more for him to wait for. I have
not seene Mr. Beverling, though he still declares he desires
it. But by the proceedings of him he seems 3 ) not willing
to make any advance 4 ) and truely without it I shall not
see him. The Elector told me last night he had a great
mind to goe for England. I answered, I could not saye
anything of any particular person, but that I was sure any
that was sent by the States would be very welcome, hee
spoke also much of France and that the States could not
treat unlesse his interest was also brought in, I told him
I could saye nothing to that, but that I was sure if France
meddled in itt, wee were not likely to have a peace, for
that the interest of France was to keepe us in warre. Hee
told mee also that Beverling assured him Holland would
doe him something for the interest of the Prce of Orange
in this conjuncture. But I assured him that they would
decieve him. Hee said it was the good party proposed itt
& soe the discourse ended. Only he said he would further
speak to Beverling. I see his designe is by the means of
the Elect : to gett what he can out of mee ... He asks
that "some little man of war" may be sent for him to
return in ...

1 ) The only letter of which I can find any trace is the Elector's
well-known one of 10 March 1666. Aitzema XII p. 219.
P.R.O. 57. There is in the Letter Book a copy of a letter of the
same date to the Chancellor which differs in some details; these
are noted below as they occur.
3) In the letter to the Chancellor "is".
4) In the letter to the Chancellor "the first stepp".
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Cleves, 9 Febr. 1666.
He has postponed his departure, as the Elector assures
him he was not yet engaged to the Dutch. Beverling went
away last Saturday, to acquaint his masters, what he had
donne here, & to engage them to consent to some proposition, which is yet in dispute. And the Elector told me, he
did not believe he would returne. Though I was told last
night, he will returne at the latter end of this weeke
The Elector shewed me a letter that day, that he had
recieved from the Hague, by the which he was informed
that those of Holland pressed the making of a new
generall, that in the vrootschappe of Harlem it was hotly
debated, & that at last they said, since it was necessary
to have a new Generall, they would have the Prince of
Orange. Severall other townes seeme to declare the same
thing, nay some say, the towne of Dort also, which would
be strange, since de Witte has the power there. The post
of Wednesday will bring the success. He told me also, that
Beverling exclaimed much against the French & that he
said, they must be rid of them & rather than faile, they
would doe it, though they were obleiged to come to their
end, to let them want everything. I have not seene
Beverling, & doe now finde the reason to be for feare of
giveing jealousy to the French. But yet he tells the Elector, they will send into England, which truely I cannot
see will be soe suddain, by reason of this declaration of
warre 2 ). The magistrates are changed at Amsterdam, Van
Horne is left out, & it is judged the change is made to the
advantage of de Witte they have brought in the sonne of
de Grave or Polsbroek, a very young man not above two
or three & thirty years old. Vleswijck is another & Valkenier remaining the old Burgomaster . .3)
1 ) P.R.O. 57 and Letter Book.
'2 ) Louis', of 26 Jan. 1666. See Lettres D'Estrades IV.
3) In January, Sylvius could report that a proposition had been
made in the town assembly that an envoy should be sent to England
to negociate under pretext of the exchange of prisoners (31 Jan.
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LETTER FROM VANE TO ARLINGTON 1).

Cleves, 12 Fehr. 1666.
The Elector told me last night that de Witte had
beene with the Princesse Dowager to tell her that there
was an occasion of Boeing something for the Prince of
Orange they being resolved to make the Marshall Turen
General! & offered to make the P : General! of the Horse &
Admirall. She answered the State might do what they
pleased but that she meddled in noething & so would
not give her approbation to the thing . . . Intends to leave

on Monday.

1666 Sylvius' Report, Bijdr. en Meded. 27). Before the outbreak of
war, Amsterdam had been one of the principal supporters of the States' regime, for De Witt had cooperated with Cornelis de Graef van
Zuidpolsbroek, since 1650 the dominant figure in the regency of the
town. De Witt had married his niece. (For these questions of Amsterdam politics, see Elias, De Vroedschap van Amsterdam I, Introduction.) De Witt's government sustained a severe blow when
De Graef died in 1664. The opposition faction did not immediately
take the place of the adherents of the Old-Burgomaster. De Graef
the younger and Van Hoorn retained their places in the government,
and, with the support of Pieter de Groot — son of the great Grotius
— who had been pensionary since 1660, helped De Witt to keep
the opposition faction from office. As De Grad's group was not
anti-Orangist, so this opposition — headed by Gillis Valckenier —
was only Orangist in that it was independent of De Witt and prepared to use the Prince against him if necessary. It was at these
elections in February 1666 that this opposition first came to power
when Valckenier was chosen as Old-Burgomaster by his two successful candidates for the positions of Burgomasters. It is this absence of clear lines between an Orangist and an anti-Orangist
faction which confused Vane in his estimates of the position. In fact
what happened was that De Witt, as soon as he realised that Valckenier's was the dominant faction in the town, set out to work in
cooperation with him, and did so for years.
1 ) P.R.O. 57 and Letter Book.

RELATING TO THE BUAT AFFAIR
LETTER FROM VANE TO ARLINGTON

61

1).

Cleves, 16 rebr. 1666.
I had thought to have beene upon my journey, as this
day, but findeing the businesse of Beverling to draw
towards an end, has made me delay it being told on
Saturday that the Elector desired one conference more
with me .. .
By letters out of the Hague I finde that since the
declaration of warre by France, all hopes of a treaty with
England is vanished, those that desire itt finding affaires
in that condition as not to presse it now. The making of
a new Generall is diversely spoken of, when it was proposed to have a French man, without naming Mr. de
Turene, there was only two townes, voted for him, that
was Dort & Medlembeck, the rest were against having
a stranger. The Pentionary of Harlem named the Prince
of Orange and was asked by de Witte by whose order he
did itt. He answered hee was to give him no accompt of
that but to his Masters and soe it is thought the necke of
that businesse is brooke. Yet I was showed yesterday a
letter from the Count Dona 2 ) who is att the Hague who
says Turenne will yet be Generall & that the Prince of
Orange will also be brought in & soe all things will be
done by consent ; I finde Beverlinge to effect his businesse
here, has much cajoled the Elector about that affaire. But
I apprehend the Elector will be deceived & so I told him
the last night ...
1) P.R.O. 57 and Letter Book.
2) Probably Frederick, count of Dohna, formerly governor of
Orange.
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EEN VERBLIJF IN ENGELAND IN 1628-1630,
MEDEGEDEELD DOOR

Dr. D. H. SMIT.

Bij historische nasporingen in de Universiteitsbibliotheek to Utrecht vond ik een dagboek, getiteld „Journael
vant' gepasseerde op mijne reijse in Engellant", afkomstig van A. Boot, secretaris der Nederlandsche handelsdelegatie, die in 1628 en volgende jaren in Engeland verbleef. Het is nog niet elders gepubliceerd en verdient toch
om meer dan een reden onze belangstelling.
De auteur, die bekend staat als bekwaam genealoog en
uitmuntend wapenteekenaar, was in 1606 geboren als zoon
van den Utrechtschen predikant Mr. Everard Boot en
Alida Ruysch 1 ) en had als schrijver van dagboeken reeds
een zekere ervaring opgedaan, toen hij in 1627 als secretaris was verbonden aan een gezantschap naar Zweden en.
Polen 2 ). In het vaderland teruggekeerd, volgde zijn aan-

1) Vgi. N. Ned. Biogr. Wdb. i. v. en Matthys Balen, Beschryvinge
der Stad Dordrecht, Dordr. 1677, blz. 1000. Zie over het geslacht
Boot: Matthys Balen, t.a.p., blz. 997 vgg.
2) Zie hierover zijn: Iournael van de Legatie, gedaen in de Laren
1627 en 1628 by de Ed. Erentfeste, Hoogh-Gheleerde, Voorneme
seer discrete Heeren, Rochus vanden Honaert ... , Andries Bicker ... ende Simon van Beaumont ... afgesonden op den VredeHandel tusschen de Coninghen van Polen ende Sweden. Inhoudende
cort en warachtich verhael, so vant gene dagelijcx is gepasseert, de
gantsche Reyse gheduyrende: Als oock de moeyelijckheyt ende verscheyden empeschementen op de selve Reyse voorgevallen. Door
A.B., een van de twee Secretarisen der selver Ambassade. t'Amstelredam, By Michiel Colijn, Anno 1632.
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stelling tot secretaris van genoemde delegatie naar Engeland.
Directe aanleiding tot het zenden van dit gezantschap
was, volgens Mr. S. Muller 1 ), het uitbreken van den oorlog tusschen Frankrijk en Engeland in 1627, Welke oorlog
ernstige gevolgen meebracht voor den Nederlandschen
handel ter zee. Deze immers „bepaalde zich" — aldus
Muller 2 ) — „nu die op Spanje verboden, die op de Oostzee door den dertigjaren oorlog belemmerd was, voornamelijk tot Frankrijk en Engeland. Was dit reeds op zich
zelf een reden om vrede tusschen beide mogendheden te
wenschen, dat verlangen werd eene gebiedende noodzakelijkheid, ,daar de Nederlanders, „de enge Zee ofte Canal
moetende gebruycken voor hare passages", van beide mogendheden geheel afhankelijk waren. Daarbij kwam, dat
Engeland nog meer .dan vroeger de Nederlandsche schepen in het Kanaal aanhield en onderzocht." Inderdaad een
beproefd middel om de tegenpartij uit haar tent te lokken
en de Nederlanders te dwingen tot het aanknoopen van
onderhandelingen ! Toch weigerden de Staten-Generaal de
moeizame besprekingen, die 'Cats in 1627 vruchteloos had
gevoerd, te hervatten alvorens de schepen, die op dat
oogenblik in arrest waren, zouden zijn ontslagen.
Het betrof hier drie Oost-Indievaarders, De goude
Leuw, Waicheren en Oragnien, waarop de Engelsche koning te Portsmouth beslag had doen leggen 3).
Den 13 en Juni 1628 deelde onze gezant in Engeland,

Joachimi, aan de Staten-Generaal merle, dat de koning bereid was, het beslag op te heffen, wanneer onzerzijds afgevaardigden zouden worden gezonden ten einde onderhandelingen aan te knoopen 4 ). In antwoord daarop gaven de
Staten-Generaal in hun zitting van den 4 e1' Juli 1628
opdracht, de overkomst van vertegenwoordigers toe te
1) Mr. S. Muller Fzn., Mare clausum; Bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en Nederland in de zeventiende
eeuw, Amst. 1872, blz. 223 vlg.
2) T.a.p., blz. 224-225.
3) Vgl. Res. der St.-Gen. van 6 Oct. 1627 en den aanhef van het
hier volgend journaal.
4) Res. der St.-Gen. van 3 Juli 1628.
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zeggen, onder belling echter, dat de betrokken schepen
vooraf zouden worden vrijgelaten 1 ). Den I en Augustus
daaraanvolgenden berichtte Joachimi, dat het beslag was
opgeheven 2 ) en reeds den I4en gaven de Staten-Generaal
aan de Bewindhebberen der Oost-Indische Compagnie
opdracht, gedelegeerden aan te wijzen tot het voeren van
onderhandelingen met de vertegenwoordigers der Engelsche Compagnie te Londen 3 ). Hun wedervaren blijkt uit
het journaal van Boot. Niet dan ten deele echter, want met
de stilzwijgendheid, die onder dagboekschrijvers van lien
tijd gebruikelijk was, gaat de auteur zaken van belang
voorbij. Zoo wordt over het sluiten van den vrede tusschen Engeland en Frankrijk slechts met een enkelen
volzin gerept. Evenzoo deelt Boot ons over het verloop
der onderhandelingen, die door de delegatie, waarvan hij
deel uitmaakte, werden gevoerd, slechts mede, Welke afgevaardigden wederzijds werden benoemd, wanneer de
onzen bezoeken brachten en tegenbezoeken ontvingen.
Toch biedt dit journaal ons door zijn vele beschrijvingen
een interessant beeld van den tijd, van het leven aan het
Hof, de middelen van verkeer en de gebrekkige communicatie Bier dagen. Vooral de reis naar Plymouth en S t. Ives
is uit dit oogpunt belangwekkend.
De schrijver heeft zijn dagboek in het net overgeschreven, dock is met het copieeren van het laatste gedeelte niet
gereed gekomen ; hij eindigt midden in een zin. Van de
verschillende boekjes, waarin de tekst aanvankelijk was
geschreven, is het laatste echter bewaard 4 ), zoodat het
niettemin mogelijk is geweest, het dagboek tot het laatst
te vervolgen. Het behandelt de gezantschapsreis echter
niet ten einde toe, idaar de schrijver tijdens zijn afwezigheid
werd benoemd tot secretaris van Wijk bij Duurstede en
in het begin van Juli 163o naar het vaderland terugkeerde
om zijn nieuwe functie te aanvaarden.

1) Res. der St.-Gen. van 4 Juli 1628.
2) Res. der St.-Gen. van 11 Aug. 1628.
3) Res. der St.-Gen. van 14 Aug. 1628.
4) Onder den titel: „journael van myne reyse van Londen na
Plemouth A°. 1630 ende St. Ives in Cornwall. Ende vandaer weder
te rugge op Londen ende soo voorts tot in Nederlandt toe."
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Valt het eenerzijds te betreuren, dat de dagboekschrijver ons niet meer biedt aan feitelijke, historische gegevens,
anderzijds bevat zijn werk gedeelten, die voor een goed
begrip van het geheel overbodig zijn en de lectuur vertragen. Waar dit naar mijn meening het geval was, heb ik
niet geaarzeid, enkele passages, gewoonlijk zeer korte, over
te slaan. Waar dit wenschelijk scheen, is van de aangebrachte besnoeiing in voetnoten rekenschap gegeven.
D. H. S.

JOURNAEL VANT' GEPASSEERDE OP MI JNE
REI JSE IN ENGELLANT.
Alsoo d'Heeren extraordinaris ende ordinaris ambassadeurs van Hare Ho. Mo. op de relaxatie van de drie Oostindische schepen, De goude Leuw, Walcheren ende
Oragnien, comende van Suratte, tot Portsmuyen in Engellant in den jare 1627 gearresteert ende by acte van.
den 12en Augusti 1628, ontrent een jaer daernaer, ontsla-

A°.1628
October

gen, hadden moeten belooven, dat vanwegen de Nederlantsche Oostindische Compagnie tot accomodatie van de
differenten, tusschen Hare ende de Engelsche Compagnie
t' sedert het accord van den jare 1619 ontstaen, gedeputeerden souden overgesonden werden, ende dat d'Heer
Joachimi, ambassadeur ordinaris, om het selve te vervorderen met de gemelte schepen in Nederlandt gecomen was,
soo hebben d'Heeren van 'de vergaderinge der XVII, gehouden binnen Amsterdam den I en October 1628, om het
geéngageerde woort van Hare Ho. Mo. ende Syn Excellentie te dechargeren ende op de ernstige recommandatie
van den gemelten Heer Joachimi tot deselve deputatie
vuyt gemelte hare vergaderinge gecommitteert : d'Heeren
Simon de Rycke, raet ende outschepen der stadt Amstelredamme, Hans de Haese, geweest raet van Indien, gouverneur van de fortresse Paleacatte ende directeur op de
Custe van Choromandel, mitsgaders Giraldo Welhoeck,
outschepen en tresorier der stede Delff.
Doch alsoo d'Heeren de Ryck ende Welhoeck sich
hadden geexcuseert, soo syn in derselver plaetse gesurrogeert d'Heeren Pieter de Carpentier, gewesen gouverneur
Bijetr. en Meded.

5
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generael in Indien, ende Jan Martsen Meerens, outburgemeester der Stede Hoorn. Weicke als advocaet ende medelidt bygevoecht is d'Heer Johan van Heemskerck, advocaet
voor den Hove van Hollandt 1).
November Den 4den November hebben d'Heeren gecommitteerde
vuyt het Corpus der Bewinthebberen ter Camere van
Amsterdam — — aen Wien d'Heeren van de XVII dese
saecke hadden geremitteert — — op de intercessie van de
Heeren Van Heemstede ende Joachimi, ambassadeurs in
Engellandt, geresolveert in myn employ als secretaris van
de gemelte gedeputeerde, met last van my eerstdaechs te
prepareren om mette selve ende in compaignie van d'Heer
ambassadeur Joachimi — — die eerstdaechs meende te
verreysen — — over te seylen.
Zoo syn evenwel deselve gedeputeerde tot dien eynde
A°. 1629
Januarius eerst op den I9 en January 1629 in den Hage gecomen, alwaer tot op den Izi.en February door eenige voorgecomen
empeschementen soo wel van den Heer Joachimi als Haer
E. selfs syn opgehouden.
Februarius Denselven 14 February syn Haer E. — — latende
d'Heer Joachimi die eerlangh volgen sonde in den Haege
— — s'middachs vertreckende over Delff, des avonts gearriveert tot Rotterdam, alwaer geembarqueert syn in een
jachte van de admiraliteyt van Zeelandt, ophebbende
8 metale 2 ) stucken ende 20 man, ende desselven avonts
t seyl gaende, verbleven des nachts een halff myl boven
Lexmonde.
Den 15en weder seyl maeckende met getyde, passeerden
dien Bach Dort, de Clundert ende Willemstadt, verbleven
des avonts eenige uyren op een droochte, de Slaeck genaemt, ende des nachts op de Schelde op ancker leggen.
Den I6en s'morgens vroech weder seyl maeckende, syn

door de stilte op den middach eerst gecomen opt' Hooft
van Armuyden, ende gingen van daer te voet over t stedeken Armuyden naer Middelborch, alwaer des avonts arriverende, logeerden in den Gulden Engel by den Dam.
1) De bekende schrijver der Batavische Arcadia.
2) Metaal: mengsel van metalen, zooals geschutmetaal, klokspijs.
brons; vgl. blz. 78 en 80: meer als 160 metale ende over de 600
ysere stucken.
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Den I9en is d'Heer Joachimi met syn byhebbende suitte
mede tot Middelburch aengelangt, hebbende int overcomer
een seer harden wint met pericul vuytgestaen.
Den 22en is Haer E. wegens den Heer ambassadeur aengeseyt — — alsoo Syne Ed. s'anderendaechs meynde te
vertrecken — — dat sick mede tegens dien tyt geliefden
te prepareren.
Den 23 en tegens den middach — naer dat Haer E. de
bagage ende eenige dienaers met een lichter vooruyt gesonden hadden — — syn deselve met haer vordere suitte
van Middelborch te voet gegaen naer Vlissingen, alwaer
dien middach verbleven ende maeltyt hielden.
Tegens iden avont syn Haer E. naert boort gevaren ende
embarqueerden mette heure int schip van capiteyn Cornelis Joosten Calis, van ter Veere, voorsien met 14 stucken
geschuts ende 6o coppen. Doch d'Heer Joachimi met Syn
K suitte waren geembarqueert int schip van seeckeren
vrybuyter, de Dantzer genaemt, ophebbende 22 stucken
ende over de 1 oo coppen, die Syn Ed. toeseyde tot aen
t'Voorlandt van Engellandt te sullen overvoeren.
Tot meerder versekertheyt van den Heere ambassadeur
ende ons tegens de Duynkerckers ende andere roovers, die
— — soo verstonden — — in zee waren, hebben ons noch
2 a 3 andere vrybuyters belooft by onse vloote te blyven,
tot aent gemelte Voorlandt van Engellant souden arriveren.
Verbleven dien avont vermits het laet wiert op de reede
voor Vlissingen.
Den 24en s'morgens heel vroech t'seyl gegaen synde,
passeerden dien dach de Vlaemsche custe als ter Sluys,
Brugge, Oostende, Nieuwpoort, Duynkercken, etc., van-waer zeewaerts instaecken naert' buytenlant van Engellandt. Tegens den avont waeren ons de gemelte rovers 1),
mitsgaders t schip Baer id'Heer Joachimi in was, al uyt t'gesichte. Namen oversulx onsen cours naer Marygate 2 ) .
Den 25 en s'morgens vroech cregen het Voorlandt van
Engellandt int' gesichte, ende passeerden des selven mor1) Nl. de vrijbuiters, die de schepen van het gezantschap begeleidden.
2) Margate.
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gens de stadt van Marygate ende op den middach de
Roocolvers 1).
Corts naert' selve gepasseert waren moesten wy doort
contrarie getye anckeren ende des nachts aldaer verblyven.
Den 26 en was seer mistich weder, sulx dat alhier noch
op ancker mosten verblyven, de riviere niet mogelyck
synde om aen te doen.
Tegens den avont hebben ons laeten boechstagen 2 ) in
de diepte boven de periculeuse santbancken, Baer wy tusschen vervallen laegen, omme periculen te eviteren, ende
verbieven s'nachts aldaer.
Den 27 en s'morgens was. alsnoch seer mistich; conden
oversulx geen seyl maecken.
Des middachs naerdat de mist verdweenen was, hebben
seyl gemaeckt ende tegen den avont gepasseert het casteel
van Qiemborch 3 ), leggende aen de vermaerde riviere de
Teems in de provincie van Kent. Hierontrent lagen des
avonts op ancker.
Des nachts tusschen den 27 ende 28 harden een seer
harden vliegenden storm vuytten Z.W., sulx dat ons schip
slecht gestreecken lach 4 ). T'was voorwaer een groot geluck, dat in de riviere waeren, want indien op onse voorgaende reede by de Roocolvers noch waren geweest, souden groot pericul geloopen hebben van te vergaen.
Den 28 en ende lesten, tegens den middach den storm wat
overgegaen synde, syn weder t'seyl gegaen, ende ten twee
uren gearriveert voor Gravisende, alwaer anckerden ende
Haer E. met haer gevolch sich lieten naar de stadt roeyen;
logeerden aldaer in den Bonten Bul, dicht byt strande.
Des nachts sonden Haer Ed. my voorvuyt nae Londen
— synde ontrent 20 Engelsche mylen vanhier — — om
een logement te despicieren, ende by de Heeren ambassadeurs van Hare Ho. Mo. te versoecken, dat ordre gestelt
werde ten eynde hare ibagage, comende met het oorlochschip opwaerts, soo van tol als andere empeschementen
ongemolesteert moge passeren.
1) Reculver, versterkte plaats aan den Theemsmond.
2) Hetzelfde als boegseeren?
3) Queenborough.
4) Slecht: vlak; vgl. slecht water: vlakke zee; de zee slecht af:
de deining bedaart. Vlak gestreken lach: op zij ging liggen?
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lartius Quam den I en Maert des morgens ten 6 uren aldaer,
ende naerdat mynen last verricht hadde, ben ten 9 uren
met een paravoors 1 ), synde een weyschuytgen 2 ) met
2 roeyers, vandaer gescheyden ende ten 12 uren weder
gecomen tot Gravisende.
Naer dat Haer E. myn wedervaren hadde gerapporteert,
syn deselve met haer byhebbende suitte des aftermiddachs
met een barge van 4 a 5 roeyers van Gravisende vertrocken
ende des avonts tot Londen gearriveert, aldaer by provisie
opgaende ende logerende ten huyse van Paul Forez, synde
het Duytsche ordinaris ende logement van veel extraordinaris ambassadeurs, die aen dit Hoff comende op sconinx
costen getracteert werden, staende inde Lombardstrate
inden Palsgraeff.
Desselven avonts wierden Haer K van wegen d'Heeren
extraordinaris ambassadeurs verwillecomt door de soonen,
secretaris ende eenige edelluyden van gemelte ambassadeurs, welcke met 2 carossen de comste van Haer E. gewacht, doch deselve vermist hadden.
Den 2 en wierden Haer E. eerst door den Heere van
Randtwyck, daernaer door den Heer van Heemstede,
extraordinaris ambassadeurs van Hare Ho. Mo., ende lestelyck door Sir John Finnet, Meester vande ceremonien
van Syne M t ., verwillecompt ende gevisiteert.
Tegens den avont sonden Haer E. den Heere advocaet
ende my in desselffs compagnie om de revisite te doen
aen gemelte Heeren ambassadeurs.
Desselven avonts is onse bagage met het oorlochschip
alhier aengecomen.
Den 5 hebben Haer E. ,de visite gedaen aende Heeren
extraordinaris ende ordinaris ambassadeurs ten huyse van
den Heere Randtwyck, een van de gemelte extraordinaris
ambassadeurs, alwaer des middachs ter maeltyt verbleven.
Den 6 s'morgens quamen in ons logement eeniger
Grooten trompetters Haer E. met spel verwillecomen, een
1 ) Paravoors, ook gespeld parivaus: pair of oars, de gebruikelijke naam voor een roeischuitje voor twee roeiers.
12 ) „Een schuit seer ligt, en rank, dat de Weilui gebruiken om
geswind door het waater te vaaren, en vaardiglijk oover kaaden, en
dijken, gesleept, en door het veld gedraagen te werden." (W. a Winschootens Seeman, Leiden 1681).
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gebruyck — — synde een specie van bedelrye — — hier
merle in swang gaende.
Als ambassadeurs voor ,dit Hoff van wegen onse Republycke van Nederlant waren:
Extraordinaris
I. D'Heer Arnold van Randtwijck, gecommitteerde van
wegen d'Ed. Mo. Heeren Staten van Gelderlandt ter Vergaderinge van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael.
syn edelluyden:
Rutger van Randwyck
Floris van de Till
Everhard. Schoterbosch
met 4 of 5 .dienaers.
II. D'Heer Adriaen Pauw, ridder, Heere van Heemstede, raet ende rekenmeester van des Graefflijckheyts domeynen van Hollandt ende Westvrieslandt, voor desen raet
ende pensionaris der stadt Amstelredamme ende curateur
der universiteijt tot Leyden, etc.
syn edelluyden:
Nicolaes Pauw, ridder, Heer van Bennebroeck
Peter Pauw, ridder
Lodewyck van Alteren, ridder, jonge Heere tot
Jaersvelt, etc.
Aquilius
met 5 off 6 dienaers
Melchior van der Perre, secretaris
Vastenhoven, hoffmeester
met eenige andere officiers van de extraordinaris ambassade, als den cock, bottellier, koetsier, staljongen
ende anderen.
Ambassadeur ordonnaris
III.

D'Heer Albert Joachimi, ridder, Heere van Oostende

in Oudekenskercke, voor desen secretaris van de Goes, etc.

syne suitte:
Jacob Brouw, secretaris
edelluyden:
Jacob Muys van Holij, Heere van de Ketel ende
Spalant, etc., bailjuw van Strijen
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Bartholomeus van Wouw
Willem van Nieupoort
behalven syne andere domestique officiers ende dienaers.
Den T en tegens den middach syn d'Heer van Heemstede,
extraordinaris, ende d'Heer Joachimi, ordinaris ambassadeurs, gelyck oock d'Heeren gedeputeerde verschenen ten
huyse van den Heer Randtwyck, alwaer een weynich subsisteerden, wachtende opde ordre van t'Hoff.
Ontrent den twee uyren syn den Heere graeve van
Stanford ende eenige voornehme edelluyden ende hoffdieners van Syne M t . met des coninx ende 5 off ses anderer
grooten carossen gecomen int voornoemde logement, die
naer eenige complimenten d'Heeren ambassadeurs in
s'coninx ende d'Heeren gedeputeerde in de naestvolgende
carosse, te Hove — — namentlyck tot Withal — — opgebracht hebben; alwaer gecomen synde, wierden eerst inde
raetcamer ende corts daernaer — — passerende doorde
lyffguarde ende helbardiers van Syne M t. — ontfangen
door den Heere grave van Hollandt ende geleyt tot by de
persoon van hoochgedachte M t ., welcken vonden staen op
een verheven plaets ofte throon, met een doselet 1 ) bovent' hooft, die de Heeren ambassadeurs met een seer minnelyck gelaet ontfingh ende op gemelte throon d'audientie
verleende. D'Heeren gedeputeerde — — die ondertuschen
een weynich beneden by de soonen ende edelluyden van
gemelte ambassadeurs ongedeckt stonden — — wierden,
naer de gemelte Heeren ambassadeurs haer propositie voleynt hadden, insgelyx met een seer minnelyck gelaet by
Syne MateYt. geadmitteert, ende naerdat van wegen Haer
E. door den Heer advocaet Heemskerck de propositie gedaen was, ende Syne M t. met het buygen vant hooft
getoont hadde haere comste deselve aengenaem te zyn,
hebben d'Heeren ambassadeurs met hare byhebbende soonen ende edelluyden mitsgaders d'Heeren gedeputeerde
1 ) Doselet, dosselet: dosseret, dosser, waaraan Murray en Bradley de volgende beteekenis geven: „An ornamental cloth used to
cover the back of a seat, esp. of a throne or chair of state, or as
a hanging for the wall of a hall or room of state, or of the chancel
of a church"; vgl. Littre i. v. dosseret, dousselet.
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affscheyt van hoochstgedachte M t . genomen; werdende
met sulcken eer als ontfangen waren weder gedimitteert
ende by voorgemelte edelluyden door s'coninx ende andere
a).
carossen weder int' logement gevoert
Corts naerde dimissie van sconincks edelluyden syn
d'Heeren ambassadeurs ende gemelte gedeputeerde te
samen gereden naert Huys van den graeff van Arundel 1)
— — een groot lieffhebber van de const ende alle antiquiteyten — — alwaer deselve gethoont wierden veel extraordinaris constige ende anticque schilderyen van allerleij
beroemde meesters, by hoochgedachte grave vuyt alle
landen opgesocht ende by een vergadert , daernaer veel
ende ontelbare antiquiteyten ende gehouwen beelden, veelderleye graffstenen, monumenten, ende piramiden met
vremde inscriptien, alle van gehouwen steen, die niet alleen
vuyt alle gedeelten vant Christenryck maer oock vuyt
Egipten, Grieckenlandt ende andere rycken gehaelt ende
opgesocht waeren, bestaende in sulcken menichte, dat vastelyck geaffirmeert ende gelooft wiert, op geen plaets binnen Roomen off elders soo veel by den anderen te syn.
Sulx dat wel voor een vande treffelyckste ende gerenommeerste huysen in Engellant mach geestimeert ende by
curieusen voor al gesien werden.
Naer dit alles gesien te hebben syn weder in ons logeb).
ment gekeert
13en
Den
is by Haer E. int logement verschenen de
suster — soo sy seyde — — van eenen Samuel Colson,
op Amboina geexecuteert, welcke vergeselschapt met andere vrouwen, met hevige woorden ende luyt geroep,
reparatie van haers broeders bloet eyschte, seggende onder anderen dat se sich over lien moort met geen 1 o.000 £
sterling sonde te vreden stellen. Wiert by Haer K affgea) Hierna volgt een opsomming van de Engelsche hoogwaardigheidsbekleeders, die ter audientie aanwezig waren.
b) De volgende dagen worden doorgebracht met het afleggen
van bezoeken.
1 ) Thomas Howard, wiens kunstverzameling een internationale
vermaardheid genoot. Zijn kleinzoon Hendrik, hertog van Norfolk,
liet het beeldhouwwerk na aan de universiteit van Oxford, waar het
is ondergebracht in het Ashmolean Museum.
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weesen, die de minen maeckten van haer niet te verstaen.
Sy niettemin dreychde weder te comen met een tolck, ende
a).
veel andere hevige exclamatien
Den 26 en s'aftermiddachs is Haer E. van wegen d'Engelsche Compagnie door een van hare secretarissen aengedient, dat de byeencomste — — voor de eerste mael —
geordonneert was opt' Oostindische Huys alhier, tegen
sich aldaer gelieffden thien uren, met versoeck, Haer
den te laten vinden.
Den 27" s'morgens syn in ons logement gecomen John
Beaumont ende Eduart Collings, gecondemneert in Amboina ende tot Batavia gepardonneert, John Paul ende
Ephraim Ramsly, gevangenen aldaer ende daernaer vry
geweesen, mitsgaders den broeder van William Webber,
in Amboina geexecuteert, vergeselschapt met eenen tolck;
begeerende restitutie van haere ontnomen goederen, ende
d'ander reparatie van syn broeders bloet, doch syn affgewesen, alsoo deese saecke voor gedelegeerde rechters in
Hollandt in recht betrocken is.
Desselven morgens ten tien uren syn Haer E. met den
gouverneur ende gedeputeerde directeurs van de Engelsche Compagnie voor de eerste mael opt Oostindisch Huys
alhier in conferentie geweest, Bonder dat eenige commissarissen soo van Syne M t . van Engellandt als oock van
Hare Ho. Mo. voor alsnoch versocht waren sich als mediateurs in die saecke te laeten gebruycken. Int incomen
wierden Haer E. door den gouverneur ende eenige andere
vande selve gecomitteerde inde voorsaele ontfangen. Dese
conferentie — om idat Dr. Duck 1 ) die alleen frans
spreeckt absent was — — geschiede aen de syde van de
Eng e . int Engelsch ende wiert by Mr. Skinner, haren secretaris van de Latynsche tale, int latyn getranslateert, ende
by den Heer advocaet Heemskerck vuytten naem van Haer
E. in deselve taele beantwoordt.
a) De delegatie neemt personeel in dienst en koopt paarden.
VOOr den 26 sten schijnt echter niets van beteekenis te zijn gebeurd
buiten de aanbieding der geloofsbrieven, die op 14 Maart plaats
vond.
1 ) Dict. of Nat. Biogr.: Sir Arthur Duck (1580-1648), civilian;
chancellor of the diocese of London.
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Naer gehouden conferentie wierden Heer K weder tot
aen de voordeure vant huis geleyt.
Van de Engelsche Oostindische . Compaignie syn de naevolgende Heeren om mette onse in conferentie te treeden
gecommitteert, als :
Sir Morris Abboth 1 ), ridder, gouverneur van de Cornpagnie.
M r . Christopher Clitherowe, alderman van Londen, ende
deputhie 2).
M r . Henry Garway 3 ), alderman van Londen.
Doctor Duck, cantzeler van Londen.
M r . Thomas Stiles
M r . Anthonij Abdy Administrateurs ofte bewinthebhers van de Compagnie.
M r . Thomas Mun
M r . Robert Beel
Des aftermiddachs 4 ) syn Haer E. weder — — naerdat
te vooren geappoincteert waren — — op [t] Oostindische
huys verschenen ende als voor desen ontfangen, ende inde
sale vant huys — — synde de plaetse van hare aenstaende
vergaderingen — — geleydt. Alle d Engelsche gecommit1) Dict. of Nat. Biogr.: Sir Maurice or Morris Abbot (15651642), one of the original directors of the East India Company,
1600; governor, 1626; member of Levant Company before 1607; on
commissions for settlement of trade disputes with Holland, 1615,
1619 and 1620.
2) Dict. of Nat. Biogr.: Sir Christopher Clitherow (t 1641),
merchant; member of the East India Company, 1601; subscribed
for the discovery of a north-west passage, 1612; master of the
Ironmongers' Company, 1618 and 1624; alderman of London, 1625—
1641; sheriff, 1625; lord mayor, 1635; knighted, 1636; an Eastland.
merchant, 1638. Volgens de Oxford English Dictionary werd „deputy" zonder nadere toevoeging gebruikt in de beteekenis van „a
member of the Common 'Council, who acts instead of an alderman
in his absence; a deputy alderman". Klaarblijkelijk is de juiste
positie van Christopher Clitherow aan Boot ontgaan.
3) Dict. of Nat. Biogr.: Sir Henry Garraway (1675-1646), governor of Greenland, Russia, and Turkey companies, 1639; master
of the Drapers' Company, 1627 and 1639; sheriff of London, 1627;
lord mayor of London, 1639; knighted, 1640.
4) Den 29sten.
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teerde — — behalven Dr. Duck ende Mr. Leonardt Stiles
— — waren present, hebbende noch by haer den secretaris
van de Latynsche tale, Mr. Skinner ende noch 3 andere
clercquen achter deselve gedeputeerde gaende ende staende. Naerdat eenige uren in conferentie waren geweest, syn
Haer E. weder gescheyden ende als voor desen tot aen de
voordeure geleydet.
Den 30en s'morgens is voor den generael Carpentier int
logement verschenen John Clarcke, gewesen Engelsche
bottellier, tot Batavia om syne mesusen gegeesselt, seer
stout vragende off Syne K hem wel kende, begerende
reparatie van de ignomie syn persoon ende in syn persoon
— soo by seyde — — den coninck ende de gansche
Engelsche Natie aengedaen; wiert gewesen naer de Engelsche Compaignie, welcke indien syn pretentien wilde voora).
staen, satisfactie soude gegeven worden
Den I2 en s'morgens syn Haer E. wegens d'Engelsche
Compaignie gevisiteert door een van desselffs Secretarissen
llis Des middachs 1 ) wierden Haer E. vergast door W.
Briske, liutenant van den Meester der ceremonien des coninx, die cort naer de maeltyt den Heer advocaet, mij,
S rs. Ripse ende Hulst 2 ) naer t Hoff te Withall geleyt heeft
om te sien de solemnele voetwassinge ende aelmossen, die
Syne M t . gewoon is op desen Bach — — synde witten
donderdach — — te doen aen soo veel arme luyden als
t'getal van Syne M ts. jaren metbrengen.
Aldaer comende, wierden geleyt in de hall — — synde de
plaetse tot lees solenniteyt geordonneert — — waer wy
vonden staen int midden een bischopelycke stoel ende saten
aen de syde van de selve op een lange banck 29 — — synde
t'getal vande jaren van Syne M t . — — arme oude luyden.
Naer een wyle aldaer vertoeft te hebben, is den bischop
van Carlisle — een seer out ende aensienlyck persoon
— — geassisteert met eenige groote Heeren ende synen
a) De volgende dagen worden besteed aan het afleggen van bezoeken. De delegatie vestigt zich in de voormalige woning van den
Franschen ambassadeur De Bassompiëre in Leadenhalistreet, 10 a
20 huizen van Joachimi.
1 ) Den 12den.
'2 ) Blijkbaar leden van het gevolg der gezanten.
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vicaris binnen gecomen; ende plaets nemende op gemelte
stoel wiert ondertuschen door eenige sangers — — synde
by de 3o in getale, aenhebbende witte choorclederen ende
staende op een verheven plaets tegensover gemelte bischop
— — een seer treffelyck musyck gesongen, t'welck geeyndicht synde, wiert by een van de predicanten overluydt
gelesen eenige veersen vuyt het 13 e capitle des Evangeliums Joannis, inhoudende hoe dat Christus syner discipulen voeten gewassen hebbende, Hy deselve vermaende
desgelyckx aen anderen te doen. T'welck geeyndicht synde,
wierden by eenige van de archiers van Syne Mteyt. - - die
wel inde 40 aldaer present waren, dragende roode rockgens
met swart fluwele lysten geboort, ende hebben voorop de
se letteren C. R. ende op haer rugge een rose geborduyrt
— eenige cussens geleyt aende voeten vande gemelte
arme luyden, ende door den vicarius een silvere lampetschotel met water gehouden werdende, soo heeft gemelten
bischop hare voeten gewassen ende gecust — — oft immers
de minen gemaeckt vant' selve te doen — — ende naerdat
aller voeten gewassen hadde, wiert een weynich gepauseert
ende onderwyl weder als vooren seer treffelyck musyck
gesongen. Daernaer heeft gemelte bischop, in 5 off 6
distincte reysen, aen ijeder van de arme luyden het volgende vereert, werden tusschen beyden gelyck te vooren musyck gesongen, te weeten :
ten I: 1 stuckgen linnen tot een hemt.
II: laecken tot een cleet.
III:
een paer sChoenen.
I ling,
I salm, A
een houte schotel waerinne was A
IV:
6 bockingen ende 2 brooden.
V: een dronck wyn. En ten lesten ende
twee sackgens gelt; int eene was i £ sterling aen
VI:
schellingen, ende int ander 29 penningen.
Alle welck geoffereerde gemelte bischop seer distinctelyck by 29 der gemelte archiers, achter den anderen gaende, yder reyse aengebracht wiert. Naerdat alles verricht
was, wiert weder als te voren musyck gesongen, ende is
naer een solemneel gebet lees actie gescheyden.
Dit is een out gebruyck, t'welck by coninginne Elisabet
altyt selffs gedaen is; loch wert alsnu vuyt den name des
coninx gedaen door den gemelten bischop van Carlisle,
des coninx almossenier.
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Den I5 en was Paesdach.
Den I6 en Paesmanendachs was den eersten van de 3 dagen dat Syne M t. de patienten van de coninckssieckte — —
soo ment noemt 1 ) — — toucheerde, t'welck geschiede
inde hal tot Withal, hiervooren gementionneert. Syne Mt.
in syn dagelyx habyt sat int' midden van de selve plaetse,
hebbende ontrent hem den bischop van Winchester met
eenige graven ende andere grooten — van welcke sommige seer cluchtich gecleet waren, aenhebbende clederen
iae selffs coussen ende schoenen van pluys 2 ) ende satyn
op een vremt fawn gemaeckt. Voor Syne M t. lagen 2 van
syne chirurgyns op de knien, die de geoffereerde patienten
— synde ontrent 200 - Syne Mteyt. presenteerden,
welcke deselve patienten d'een nae d'ander met syn beyde
handen overt aensicht gestreecken heeft, werdende onderwyl by den capellaen van Syne M t . gelesen deese woorden
vuyt het Testament : ende by genas het volck, deselve
woorden altoos repeterende ondert strycken van yeder vande patienten, die d'een deur van de hal incomende — —
nae dat getoucheert waeren — d'andere door weder
vuytgingen. Hiernaer heeft Syne M t. in gelycke ordre als
te vooren yeder van de voornoemde patienten omhangen
een goude penning met een wit lint, hebbende aen de eene
syde d'effigie van den coninck, ende aen de ander een schip
met dees inscriptie : Amor populi munuendurn Regnis (sic).
Naer dees solemniteyt volbracht was, is S yne M t . -gegeven hantwater, t'welck deselve gepresenteert
wiert by den marquis Hamilton ende graeff van Hollandt
— weder naert Hoff gekeert.
Hebben alsdoen mede door Bischopsgate den mayer
mette syne by forme van processie sien ryden naer
S. Maryspite off hospitael om aldaer sermoen te hooren,
welck — synde een out gebruyck — alle jaren noch
geobserveert wert in 3 achtereenvolgende dagen, waervan
1) King's evil, scrofula; vgl. Shakespeare's Macbeth, IVe bedrijf,
3 e scene, regel 135-151. Zie over den aard der ziekte en de wonderbaarlijke geneeskracht, die de Engelsche koningen volgens overlevering bezaten, de door Prof. Dr. A. A. van Schelven gehouden
rede in het Verslag van de Algemeene vergadering der leden van
het Historisch Genootschap van 22 Mei 1923.
2) Pluche.
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deese den eersten was, yder dach changerende van de
couleur harer rocken; den rangh voorts toegaende in der
volgender maniere:
Eerst quamen vooraen ontrent 5o paer persoonen gecleet met lange swarte rocken, synde gildemeesters ende
officiers van de stadt, mette twee die den schepter ende
t'swaert van den meyer vooruyt dragen; daernaer volchden
den meyer, after hem hebbende d'aldermans of to raeden,
tot 20 in getale, rydende op seer cierlyck toegemaeckte
witte paerden. Hadden alle lien iBach aen lange scharlakensche rocken met sabelen gevult, synde den mayer met
syn keten van de ,ordre, ende d'aldermans, meerendeel omhangen met groote goude ketingen. Achter aen quamen
ontrent 13 off 14 carossen, waerin waeren de ladies off
vrouwen van gemelten meyer ende aldermans, aenhebbende het facoen van habyten, dat men over veele iae wel
hondert jaren hier placht to dragen
Des naermiddachs 1 ) syn Haer E. ende ick in Haer cornpaignie gaen besichtigen het casteel van den Tour, hier
inde stadt aende riviere leggende. Quamen eerst in het
leuwenhuys, daer wy sagen 5 schoone ende groote leuwen
ende leuwinnen, 2 luypaerden, 1 berchcatte synde gelyck
eenen cleynen luypaert, een wolff, 1 sivetcatte, 1 arent ende
meer andere rare ende voor ons onbekende beesten.
Daernaer passerende doort wachthuys ende andere omweegen, quamen ten lesten opt pleyn vant casteel, rontom
beset met schoone huysen, bynaer een cleyn stedeken
gelyckende. Op dit plain syn veel groote Heeren onthooft,
gelyck oock den graeff van Essex ten tyde van de coninginne Elisabeth, waerop alsnu lagen veel schoone
metale 2 ) stucken, waeronder in de twintich seer schoone
waeren, genomen vanden tegenwoordigen coninck van
Vranckryk. Hier lagen mede eenige groote hoopen cogels,
granaden ende andere oorlochsinstrumenten
Vandaer quamen eerst in een seer groot ende ruym packhuys, waerin op raderen stonden inde 40 extraordinaris
schoone metaele stucken, seer dioht by den andren — —
met hun gereetschap ontrent haer — geplaetst ; sommige
van de selve hadden trompgaten wyder als een Rynlantsche
Dieen 2b13:6.6,
,21 )) z
noot 2.
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voet, ander welcke oock eene was die seven trompgaten
ende loopen hadde, waeruyt men met seven cogelen te gelyck in goede roijing conde schieten ende eenige andere seer
anticque ende van extraordinaris lengte.
ten tweeden, in een camer — aent eynde vant' selve
packhuys — die gansch vervult was met pieken, lancen
ende diergelycke instrumenten.
ten derden — weder te rugge ende eenige trappen
opwaerts gaende — in een ander seer grote camer, gans
vervult met bossen pylen ende bogen, seer net ende dicht
in den andren gevoecht. Daernaer dees plaetse vuyt, ende
boven de voorseide packhuysen de trappen opgaende,
quamen:
ten vierden inde wapencamers, synde extraordinaris
groot. Hier vint men niet als harnassen, soo te voet als te
paerde nodich, dicht op den andren gepackt, dat men sich
over de quantiteyt verwondren moet. Onder verscheyden
anticque ende andre schone wapenen soo wel voor curassiers als de paerden selfs, vint men hier een volcomen
curasse met een lance van Jan van Gent, l ye soon van
coninck Eduard de 1.11e, dat soo extraordinaris groot is,
dat dien prins wel een volmaeckte reuse geweest is ; gelyck oock een curasse van Hendrick, prince van Wales,
ten tyde hij maer twaelff jaer out was, nevens noch andere
antique ende seer rare wapenen.
ten vyffden, in een camer off twee — daer naest aen
gelegen — — vol piecken, bardesanen, helbarden ende
oock eenich heydensch anticq geweer. Hier vint men mede
het meeste wapentuych ende den regimentstock van coninck Henrick den VIII". Vanhier comt men, een weynich
voortgaende,
ten sesten in een extraordinaris groote camer --aende voorgaende annex — waerin anders niet syn als
musquetten, bandelliers, ende furquetstocken in overgroote quantiteyt.
Deese wapenen nu te samen gesien hebbende, dunckt
mij eenichsins gelooffwaerdich — gelyck my geaffirmeert was — —datmen vuyt dit casteel wel 60000 man
soude armeren. Tot onderhout van welcke wapenen daer
continuelyck veele arbeyden om se schoon te houden. Vanhier quamen, weder het pleyn overgaende,
ten lesten inden toorn ende bysynde gaelderye van de
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Tour, waer de schoonste tapyten sack, die my oyt voor
d'oogen quaemen ; wonderen, dat se by eenige menschen
gemaeckt connen werden, niet alleen om ihaer costelyckheyt, maer principalyck om haer conste, in wiens perfectie
sy schilderyen van beroemde meesters souden beschamen.
Onder deselve isser oock eene seer groot ende niet min
schoon dan d'andere, waerin gewerckt is den slach van de
Engelsche tegens de Spaensche Vloot int jaer 1588 , hebbende in haren circul de contrefeytsels van de oversten

derselver vloote, seer natuyrelyck ende levendich naegebotst.
Voorts sagen, den toorn opgaende, op een gaelderye
veel andere geborduyrde cleeden ende tapyten als de tapyten ende ornamenten die — — als t Parlament vergadert
is — int Hooger huys desselffs hangen : Een taeffelcleet
ende lanckwerpich cussen by sekere gravinne aenden lestoverleden coninck vereert, seer costelyck ende schilderachtich mette naelde gewerckt. Insgelyx oock twee ledicanten, een van groen ende d'ander van roodt fluweel, seer
costelyck toegemaeckt, synde gedestineert geweest om den
tegenwoordigen coninck ten tyde deselve in Spaignien was,
met d'Infante van Spaignen — Syne M ts. vermeende
bruyt — — vandaer in Engellant over te brengen. Alsnu
lagen op ende om den tour meer als i6o metale 1 ) ende
over de 600 ysere stucken, soo in als uytte ropaerden 2).
Alhier syn voor den curieusen merle wel besienswaerdich
alle de gevanckenissen soo van groote Heeren als andere
hier synde; gelyck oock boven opt ihoochste van den Tour
te gaen, dat rontom beset is met geschut in groote quantiteyt, vanwaer men tamelyck verre inde omgelegen quartieren sien can
Ontrent deese tyt quamen weder by Haer E. int' loge-

ment eenige vande geinteresseerde — — soo sich noemen
— — vande gepleechde justicie in Amboina, by hun hebbende een schriftelyck versoeck, waerop apostille off antwoort versochten. Wierden weder affgeslagen, met verclaringe, dat mits de sake in Hollant voor recht hingh,
Haer E. daertoe geen last hadden, ende dienvolgende niet
en connen hun verclaren, etc.
1) Vgl. biz. 66, noot 2.
2) Ropaerd: affuit.
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Den 27 s'morgens hebben d'Heeren Gedeputeerde --corts te vooren eer den Heer ambassadeur naert Hoff reed
om syne geappoincteerde audientie waer te nemen —
gemelten ambassadeur gevisiteert, Syn Ed. met eenen
versoeckende in syn te doen propositie de progres van haer
besoigne te recommanderen. Op wiens recommandatie
Syne M t . eenige dagen daernaer, tot accommodatie der
differenten tusschen beyde Compagnien ontstaen, als commissarisen vuyt synen Raet geeligeert heeft:
den lord Keeper
den lord Tresorier
den graeff van Arundell
den graeff van Penbroke
den graeff van Dorset ende
Sir Edmond Coke, secretaris.
Den 29 sondach syn den Heer advocaet, ick, S rs . Hulst
ende Ripse te samen naert Hoff te Withal gereden, om
voor , de lestemael Syne M t . te sien toucheren de patienten
van de conincksieckte — — gelyck ons den liutenant vande
ceremonien gewaerschouwt hadde — —. Aldaer comende,
vernamen t'selve voor noch eenige dagen vuytgestelt te
syn; loch alsoo wy daer een weynich verbeyden, naer den
liutenant vande ceremonien wachtende, is Syne M t . verselschapt met veel grooten ende ridders vande jartiere
voorby ons gepasseert, ende wy syn tegens den middach
weder te rugge gekeert.
dus Den 3 en May syn d'Heeren gedeputeerde ende wy te
saemen naert Hoff gereden om aldaer te sien de solemniteyt van St. jorisfeest. Naer dat aldaer gecomen ende by
den Meester vande ceremonien wel geplaetst waeren, sagen
onderwylen de ridders vande jartiere opt Hoff aencomen
met groote solemniteyt, yeller hebbende ontrent 50 edelluyden, eenige banierdragers ende een herault, twee en
twee achter den anderen voor haer gaen. Deese edelluyden
hadden all blauwe chosackgens aen, op welckers eene
mouw de devisen staen van den ridder Wiens rang sy waernemen, ende opt hooft pluymen van verscheyden couleuren, twelck seer cierlyck stont, voornamentlyck alsse all
te Hooff waren, wanneer t'gansse pleyn bynaer bedeckt
was mette pluymen van de selve edelluyden, die doen te
samen wel over de 600 sterck waren, veroorsaeckende een
Bijdr. en Meded. LVII.
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aengenaem gesicht, gelyck oock deden de plaetsen waer de
groote ende andere edelvrouwen saten. In somma dit was
een plaetse, die den oogen werx genoech gaff om te speculeren.
Een weynich daernaer is Syne M t ., comende vant' hooren van den godtsdienst, vuytte Hoffcapelle — — merle gehabitueert mettet habyt ende ordre vande ridders vande
yartiere, als een doncker purpren oppertabbert, gevoedert
met wit satyn, daerover een root fluwelen schouderstuck
ende .d'ordre van St . Joris, costlyck verciert met gesteenten, hangt; den ondersten tabbert is van root fluweel met
wit satyn off armoisyn gevoedert, hebbende aent slinckerbeen gegort den ridderlycken cousebandt met deese inscriptie Horsy soft qui mat y pense ende op het hooft een
swart fluweele bonnet verciert met een witte pluym — —
in volcomen processie opt pleyn vant Hoff gecomen, naer
dat te vooren door de edelluyden ende gevolch van de
ridders een allee gemaeckt ende deselve by haer beset was.
Vooruyt gingen ontrent 3o off 40 sangers, alle gecleet met
seer dierbare goutlakensche rocken, gaende — — twee en
twee, ende hebbende tusschen hun eenige choorkinderen

-- al singende. Deese volchden 13 off 14 herauten mette
banieren vanden coninck omhangen. Daernaer quam Syne
Mt. onder een dosselet dat van twee voornehme heeren
gedragen ende onderstut wiert, hebbende voor hem gaen
a) dragende eswaert ; achter
3 bischoppen ende
hoochstgedachte Mt. volchden de ridders vande yartiere tot
twaelff in getale, alle gecleet in de voorverhaelde habyten
vande ordre. Naer eenen keer overt plain gedaen hadden,
is Syne M t . in derselver ordre vandaer inde voorseyde
capelle weder gegaen — — alwaer de plaetsen van all de
ridders tot 26 toe gereet gemaeckt waren — — brochten
alhier ontrent een uyr door int hooren vande musyck ende
dergelycke solemniteyten ; welcke geeyndicht synde, wiert
by Syne M t . eerst ende daernaer by d'andere ridders in een
gout becken — — dat door den bischop van Winchester,
prelaet vande yartiere gehouden wiert — — geoffert gout
ende silver.
Onderwyl dat Syne Mt. inde capelle was, wiert by de
trappen aen de gaelderye vant' banckethuys — — waer
a) Niet ingevuld in het hs.
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Syne M t . daernaer passeerde — — by de archiers of to helbaerdiers in apprehensie genomen seker Engelschman, by
hem hebbende een geladen pistool; waerontrent oock gevonden wiert een cogel, hem ten tyde by aengetast wiert
ontvall en.
Daernaer is Syne M t . de trappen opwaerts ende over de
gaelderye naert banckethuys gepasseert, alwaer deselve
alleen ende de 12 ridders aen een andere taeffel middachmael hielden, werdende ondertusschen door de heeren ambassadeurs — — aen dit Hoff by andere coningen, potentates ende republycken gesonden
— gecongratuleert.
Den 5 wiert ons geseyt, dat de ridders vande yartiere
desselven avonts totten mayer van Londen souden eeten;
syn 'daerom S r. Ripse ende ick ten 4 uren gegaen naer de
straten daer deselve passeren mosten, loch een wyll aldaer
gewacht hebbende, verstonden deese solemniteyt om t'regenich weder vuytgestelt te syn tot s'anderendaechs.
Den ben sondac'hs syn tesamen weder naer Sipsiet 1)
— — een vande principaelste straten der stadt Londen
ende beroemt om een seer schoon ende constelyck vergult
cruys aldaer staende — — gegaen om de voornoemde
solemniteyt te sien, alwaer het alles soo vol ende beset van
volck vonden, , latter naulyx opde straet eenige plaetse
resteerden. De huysen waren mede gepackt ende de vensters beset met groote ende gemeene juffres, die yeder opt
schoonste opgepronckt, een vertoninge scheenen te willen
doen.
Naer wat meer als twee uren aldaer gewacht te hebben,
passeerden ondertusschen den ambassadeur van Ruslandt,
vergeselschapt metten liutenant ende eenige andere edelluyden in s'coninx ende andere grooten carossen, die te
Hooff van Syne M t . affscheyt genomen had om eerstdaechs
te vertrecken.
Ten laetsten ende een weynich daernaer, syn mede door
deese strate gepasseert de voorgemelte ridders vande yartiere a ) met hare dagelyckse habyten, hebbende op den
a) Hierbij is ingelascht een opsomming van de namen der eerste
ridders van deze Orde. Boot verwijst daarbij naar zijn „Beschryvinge ende oorspronck van de Ridderschappen", welk werk echter
verloren schijnt te zijn.
1 ) Cheapside.
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mantel een silvere starre metten cousebant ende t'Engelsche cruys doorwrocht, gelyck dese aftekening a ) metbrengt; waeren soot schynt naerbotsende Ridders van
St. Esprit in Vranckryk. Urn den hals hadden aen een
blauw lint hangen de ordre van S t. Joris. Voor yeder
gingen 5o edelluyden, gecleet als op S t. Joris feest, vooruyt
te voet ; daernaer een off twee herauten te paerde. Deese
volgden weder te voete 8 off ro dienaers, gecleet met costelycke fluweele rockgens, waerop int groot geborduyrt
stonden de wapenen ende devisen des ridders wiens rang
sy volgen ; waernaer quam den gemelten ridder te paerde.
Maeckende te samen, alsoo de gemelte edelluyden over de
600 sterck — — yeder van gemelte ridders als geseyt is
5o voor hem hebbende gaen, welck getal by den coninck
ingestelt is, alsoo de voornoemde ridders te voren de maete
excedeerden, willende, gelyck de Poolen op hunnen ryxdach, met de groote menichte, iae met honderden edelluyden, hare pracht bethoonen — — twee en twee den
anderen volchden, een seer langen sleep ; sulx dat bynaer
een ure doorliep eer se voorby ons gepasseert waeren.
Om deese solemniteyt, die — — soo ons geseyt wiert
— — noyt inde stadt van Londen gesien is, was soo grooten menichte voicks om t'selve te sien byden anderen gecomen, dat wy genootsaeckt waren wel 5 off 6 straten vuytte
weech te gaen, eer weder aen ons logement conden geraecken
Den Men s'aftermiddachs hebben Haer E. den gouverneur vande Engelsche Oostindische Compaignie door den
Heer advocaet doen visiteren
Den 15en s'morgens syn Haer E. — — naerdat te voren
door een secretaris wegens d'Engelsche Compaignie daertoe versocht waren — — weder opt Oostindische huys verschenen, ende naer eenige uren communicaelyck gescheyden.
S'aftermiddachs wierden den advocaet ende ick door den
liutenant vande ceremonien des coninx met ons carosse
geleyt int ordinaris wapenhuys der vrywillige schutteren
van Londen, gefondeert by desen tegenwoordigen coninck,
alwaer eenige vande selve vrywillige, in de wapenen syna) Ter zijde een penteekening van het embleem der Orde van
den Kouseband.
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de, voor den nieuw aengecomen ambassadeur van Denemarken, die aldaer merle was, eenige verthoningen ende
exercitien deden, bynaer op onse maniere, alleen dat eenige
vande pieckeniers bogen aen haer piecken hadden, waermede onder hunne exercitien verscheyden malen met goede
ordonnantie schooten.
Vandaer reden voorts de Londenbrugh over, door het
Suytwerck 1 ), naer het dorp van Lambet door seer plaisante wegen, voorby t'Huys van ide heer van Schonewal 2) ,
gewesen ambassadeur van onse Republycke, seer plaisierich tusschen het geboomte gelegen, alsmede voorby het
Huys van plaisance des aertsbischops van Cantelberch;
ende quamen des avonts weder te rugge
Den 20en is alhier binnen Londen op gewonelycke plaetsen met groote solemniteyt, in presentie vanden mayer
ende syne aldermans, , den vrede tusschen desen coninck
ende de crone van Vranckryck door Brie coninxherauten,
verselschapt met eenige trompetters, gepubliceert , ende
des avonts by veele geviert.
Den 21 des aftermiddachs van meninge synde om de
besienswaerdichste dingen tot Westmunster te besien, lieten tot lien eijnde ons eerst overvoeren op Withal, alwaer
passeerden door een seer lange gaelderye van meer als
20o passen, aent hoff vast synde, vanwaer voorts quamen
int parlementhuys tot Westmunster ende naerdat de ordinaris rechtplaetsen ende het hoogerhuys vant' parlement
aldaer gesien hadden, syn voorts gegaen inde St. Pieters
kercke, extraordinaris schoon ende hooch gebout. Alhier
besagen de conincklycke (capelle, synde als het choor vande
kercke seer net ende extraordinaris schoon opgebout, door
coninck Henrick ide VII, waerin waren verscheyden ciera).
lycke capellekens ende de graeven van
a ) Volgt een opsomming der geziene graven en andere bezienswaardigheden.
1 ) Southwark.
12 ) Noel de Caron, Heer van Schoonewalle, een oud Zeeuwsch
leen ten Zuiden van Groede. Hij was in Jan. 1585 lid van het gezantschap, dat de souvereiniteit over ons land aan Hendrik III van
Frankrijk aanbood en was van 1604 tot 1624 ambassadeur der Staten-Generaal te Londen.
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Vandaer gingen weder te rugge naer Innertemple,
ordinaris plaetse ende onthout van veel advocaten ende
rechtsgeleerden rode termtyden l ) — — gelyck het nu was
— — waer het overliep vant' volck dat mette gemelte
rechtsgeleerden te gdoen hadden. De plaetse is seer bequaem ende hiertoe wel geaccommodeert. Inde kercke hier
aen annex vint men noch een tempeltgen, dat sy den Ronden Tempel noemen om hare rondicheyt, waer inne a)
door de Tempelliers off Jerusalems ridders, hare fondateurs, naegebootst is den toorn vande kercke tot Jerusalem. Van dese ridders leggen acht off thien nevens den
anderen alhier begraven ende op grote steenen, doch onverheven, tomben vuytgehouwen
Den 22 en waren Haer E. weder ter vergaderinge opt
Oostindische huys ende daernaer den Heer ambassadeur
Joachimi visiteren.
S'avonts is de coninginne opt' casteel van Greenwiche
gelegen van een jongen prince, 14 dagen min als seven
maenden gedraegen synde, die, naer in presentie ende op
de armen des coninx g\edoopt was met den naem van
Charles, den 23 en s'morgens overleden is.
Den 24 en s'avonts tusschen ro ende r i uren — — synde
den tyt dat men alhier groote Heeren begraeft, de gemeene
wordende wat vroeger ende ten acht uren in de aerde gestelt — — is den jonggeboren prince, Syne M ts. soon, met
grote solemniteyt begraven in de conincklycke capelle tot
Westmunster. T'lyck was tot dien eynde nedergestelt int'
parlementhuys, vanwaer het naer de gemelte capelle over
Westmunsters pleyn — — waervan de carossen, die wel
by de 200 aldaer waren, vertrecken mosten — — gedraegen wiert. Vooraen ende aen de syde gingen by honderden
toortsdraegers, daernae over de hondert gemeene edelluyden ende twee herauten. Deese volchden 40 musicanten
ende kerckelycke officialen al singende, omhangen met seer
costelycke goutlakense ende geborduyrde dienstcleden,
hebbende tusschen hun eenige choorkinderen, waervan de
sommige mede toortsen droegen. Hiernaer quaemen weder twee herauten, ende after hun een overgroote menichte
a)

Hs.: inse.

1 ) Zittingstijd van de Engelsche rechtbanken.
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van baronnen, ridders van het Bath, ende andere, met
eenige burchgraven ende rechtsgeleerden. Deese volchden
veele lords ende voornehme officieren vande croone, mede
after hun hebbende twee heralts. Achter dese quamen de
ridders vande gartiere of to cousebandt, tot 15 off 16 in
getaele, ende opt lest het lyck selffs, overdeckt met een
swart fluwelen cleet, werdende by eenige voornehme baronnen onder een dosselet van gelycken stoffe gedragen,
synde rontsom omringt met een groote menichte hellebaerdiers ende vuytnemende veel toortsdragers.
Den 17/27 wiert by proclamatie des coninx, gegeven tot
Greenwiche, gelast aende officieren in de respectieve plaetsen des coninckrycks, dat de Yrische bedelaers opgenomen
ende door de constabels der plaetse vant een gebiet naert
ander gevoert ende voorts eyntlyck geleyt werden naer de
havenplaetsen van Bristol, Mynhead, Berstable, Chester,
Li [v] repoole, Melfordhaven ende Worreington iom op costen van de selve die oorsaeck syn ende gepermitteert hebben, dat die souden mogen landen, voorts overgesonden
te werden naer Yrlandt tot beter executie vande oude
Engelsche wet, die gebiet dat men de armen int' werck sal
stellen, welcke hiermede vernieuwt is
nius Den Zen waren d'onse in de raetcamer om nevens die
van de Engelsche Compaignie by de commissarisen des
coninx ende d'Heer ambassadeur op haer onderlingh different gehoort te werden
Den 5 synde tot Greenwiche, sach aldaer des naermiddachs opt achterste pleyn vant casteel een extraordinaris
beer ende bulbyterije, door last van Syne M t. aengestelt
van twee bullen, vier extraordinaris felle beeren ende ontrent de 8o stercke honden. Den coninck lach geaccompaigneert met veel ridders van de cousebant ende andere
voornehmen des ryx in de vensteren vant casteel, wanneer
deese felle exercitien int werck gingen. Inde bulbyterye,
waerin een van de bullen doort trecken ende byten van de
honden bynaer idul gemaeckt wiert, deselve somtyts seer
hooch in de locht werpende, wierden mede twee persoonen
op des buls hoorns gevat ende in de hoochte geworpen,
waervan den lesten — — een van de officiers des coninx
— — ten tweede mael hervat s nde ende van de horens
y
vallende opt spits van deselve syn caffabroeck verliet,
staende alsoo tot een spectakel des coninx ende aller hove-
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lingen int hemde, daer seer om gelachen wiert, te meer daer
men verstont den persoon ongequetst te syn.
Den 6 en wiert des Heeren generael Carpentiers suster
— — getrout aen Abraham Braems, solliciteur van de Nederlantsche natie — eenige dagen te voren overleden,
begraven, met welcke haer K ende wy gesamentlyck ter

lyckstatie gingen. Aldaer sagen d'impertinentien, die int'
gemeen in sulcke solemniteyten geschieden, want den
meesten hoop der Engelsche in plaets van met den droeven droeff te syn, haer selven vrolyck maecken met exces
te doen inden wyn ende bancket, dat alsdan te liberalyck
verschaft wert
Den 13 en s'aftermiddachs ben in compaignie van d'Heer
burgemeester Meerens met een paravoors 1 ) — — een
roeyschuyte van twee roeyers — — 6 off 7 mylen de riviere opwaerts gevaeren, genietende een aengenaem plaisijr int aensien der seer lustige heerenhuysen, contreyen
ende schoone geberchten. Passeerden Chelsey — — daer
veel treffelycke ende groote gebouwen ende huysen van
graven ende grooten vant ryck seer aengenaem aen de
riviere leggen — — ende Bathesey 2 ), beyde seer schoone
marcktvlecken, gelyck oock eenige welgelegen dorpen, comende des avonts ontrent acht uren weder te rugge.
Den 15 ende I8 en ende 20 en syn Haer E. weder mette
Engelsche opt' Oostindische huys in communicatie geweest
Den I9 en stonden de persoonen vuyt het lagerhuys vant'
parlament — — geaccuseert van sich tegens den Spreker 3)
representerende den persoon des coninx, int laetstgehoudene parlement geopposeert te hebben ende door last van
Syne M t . in apprehensie genomen — — inde rechtbancke
voor recht ende is hun saecke — — pro et contra gedebatteert werdende — eyntlyck vuytgestelt tot den 23en
deses
Alsoo Haer E. mette Engelsche te deser tyt soo verr' gecomen waren, dat de eyschen ten wedersyden exhibeerden,
hebben deselve goetgevonden met gem. eysch van de Engelsche syde expressen aff te veerdigen aen hare principae1) Zie
2)
3)

biz. 69, noot 1.

Battersea.
Speaker.
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len. INaertoe Haer E. mij geemployeert hebben ende gelast
mette eerste gelegentheyt voort te reysen.
Tot dien eynde dan ben ick s'nachts tusschen den 23en.
ende 24 en van Londen naer Gravisende gereyst om naer
gelegentheyt hoe voort te geraecken vuyt te sien; doch
aldaer geene vindende, ben den 25 weder te rugge gecomen.
Den 26 en alsoo d'Heer ambassadeur Joachimij mij eenige
brieven aende Heeren Staten Generael medegaff om seecker ende inder haest bestelt te werden, verleende Syn EcL
mij patenten off opene brieven, soo aen de commisen opde
Engelsche frontieren voor Hare Ho. Mo. residerende 1),
als oock aen de vice-admiraels van de esquadres, ende capiteinen vande statische oorlochschepen, waer ick die soude
mogen aentreffen, waerby deselve gelast wierden, mij metten eersten wel verseeckert door een van hare schepen over
te laten voeren.
Dienvolgende hebbe des avonts, vergeselschapt met
Mess rs . Nieupoort ende Lodder, de volgende passage mette
a).
post genomen
Den 5 Julij syn Haer E. mette gecommitteerde van de
Engelsche Compaignie op haer Oostindische huys weder
by den .anderen geweest.
Den 6 en syn Haer E. mette voornoemde Engelsche op de
gewoonlycke plaetse nochmael by den anderen geweest.
Wiert ontrent die tyt by proclamatie van den coninck
gewaerschout aen alien ondersaten mette cruelle off coninxsieckte gequelt, dat die dagen genomen souden werden op Paeschen ende Michielsmisse. Gelyck oock om de
dierte in de granen by gelycke proclamatie verboden wiert,
a ) Hierna volgt een beschrijving van de reis over Sittingbourne
naar Dover, waar de boot op Calais wordt genomen. Voor het verdere verloop van zijn heen- en terugreis verwijst Boot naar zijn
„Beschryvinge van Engellant". Voor zoover mij bekend, bestaat
deze echter niet meer. Klaarblijkelijk is de schrijver den 5 den Juli in
Londen terug.
1 ) Zie omtrent deze functie: P. van Dam, Beschryvinge van de
Oostindische (Compagnie, uitgeg. door Dr. F. W. Stapel, Eerste boek,
dl. I, 's Gray. 1927, biz. 410, 411.
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dat gene stuffselmaeckers eenigen terwenbiom in hare
neringe gebruycken mochten.
Den 19en wiert den Here generael toegesonden t'vol-

gende quartelbrieffken:
S r. Carpentier. Ick verstae door verscheyden edelluyden,
dat t'sedert u comste in Engellant, gij mij met een titel vereert hebt, mtj brantmerckende metten naem van Blode, ende
niet alleenlyck mij maer oock mijn natie, ter sake vant' gevecht by Mozambique — — ick synde alsdoen commandeur
van de Engelse vloote — — t'welck iek van u wel wilde
weeten off gij t'selve wilt verdedigen ende staende houden.
Waerop verwachtende uwe antwoorde soo eijnde ick
Uyt myn Huijs in Ratliff
Mich. Greene.
den 9en July 1629.
Superscriptie

Aen Sr. Carpentier in syn Logement in Leadenhalstrate by
de Herberge vant Conincks Hooft
In
Londen.
Welcke denselven Generael met dese weynige regulen

beantwoort heeft:

Mr. Greene, Gij zyt qualyck geinformeert inde sake,
waerover gij mij vandaege geschreven hebt, ende byaldien
gij naeder satisfactie begeert, gij suit mij vinden daer gij
weet dat ick ben.
Londen den 9/19 July 1629.
P. Carpentier.
Den 20en jegens den middach was hier binnen Londen
ende voornementlyck inde Flietstrate een seer groote tumulte tusschen de studenten ende eenige edelluyden —
die men seyde wel 3000 sterck to sijn — — ter eenre ende
die,van de justitie der stad, als den sheriff, constapels ende
wacht ter andere sijde, die in corten tyt seer grooten aenwas creech, meestendeel ontstaen doordien een officier van
de justitie seeckeren edelman, die sich in den Middeltempel
— — der studenten collegie — — hadde gesalveert, tegens
de gepretendeerde previlegien vant selve collegie over
schult wilde apprehenderen; waerover de studenten in sulcken datelyckheyt vervielen, dat gemelten officier aen een
coorde gehecht over de mueren voor hun collegie in de
riviere wierpen ende soo lange met hem soolden tot by den
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geest gaff. D' andere van de justitie, geassisteert met eenige
constapels, dit aensiende, syn nevens eenige borgers met
gewelt int selve collegie gevallen, maar wierden door den
grooten hoop ende furie der studenten niet alleen uyt hun
collegie ende voorhoff, maer oock uyt eenige straeten te
rugge gejaecht. Ende alhoewel d'ontvluchte by den sheriff
van de stadt ende eenige meerder constapels, wachten ende
andere gesecondeert wierden, soo mosten evenwel den gemelten sheriff ofte rechter mette syne door de menichte
van de studenten — die sich mette steenen van een halff
gebouwt huys, t'welck sy ter neder wierpen, beholpen
— — weder affwycken ; eenige op de plaets doot blyvende
ende andere swaerlyck gewont synde, hebben de studenten
mette hare soo lange d'overhandt behouden tot dat tegens
den nacht den lord maijer selffs, by hem hebbende 200
musquettiers ende andere ordonnaris burgerwachten, de
studenten te rugge dreeff ende alles in stilte brachte, naerdat ontrent 8 off 9 op de plaets doot gebleven ende meer
als 5o gequetst waren.
Naerderhant wierden van de edelluyden, die sich mette
studenten vermengd hadden, twee gevangen, die te voren
op de vlote, gedestineert tot ,ontset van Rochelle voor
capiteinen ten dienste des coninx geemployeert waren.
Hierover wiert vanwegen Sijne M t . op den 28 deser een
proclamatie gedaen ende alien officiers gelast, sich te informeren van de belhamers van dese tumulte
.ugustus Den 3 en Augusti s'morgens wierden gemelte capiteinen,
waeronder was eenen Herry Stamford, vermaert voor een
cloeck soldaet ende in alle edele exercitien de wackerste,
wel versekert by de dienaers van de justitie op Tyborn,
d'ordonnaris rechtplaetse — — naer voorgaende condemnatie, soo van de Heeren des conincklycken raets als d'ordinaris justitie van Londen — — opgehangen, alhoewel den
ambassadeur van Vranckryck voor haer perdon veele
moeytens aenwende. De wegen ende plaetsen naert gerechte waren door de wacht tegens allerley te verwachten
oploop genoechsaem versekert.
Alsoo de besoignes althans in stilstant waren sonder
apparentie van eerlang weder by den anderen te connen
comen, soo syn d'Heer Carpentier metten advocaet ende
eenige van onse suitte t'samen naer Portsmouth ende
Wicht vertrocken om haer te landwaerts in een weynich
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te vermaecken, gelyck oock om den Groenen Draeck,
seecker schip — gedestineert nae Indien onder de
vloote van den commandeer t'Lam — op Wicht verseylt ende alsnoch meerendeels boven water leggende ten
besten doenlijck te vercoopen. Welcke gesamentlyck op
den I0 en weder gecomen sijn, hebbende tselve schip vex-cocht aan N. Meerlant voor 200 £ sterling.
Den Th en, naerdat d'onse van de Engelsche daertoe te
voren versocht waren, sijn deselve weder opt Oostindische
huys mette Engelsche in conferentie geweest
September Den 3 en September op St. Bartholomeidach — wanneert binnen London kermisse es — — sagen den marischal of to overste van de constapels der stadt, sittende op
een cierlyck toegemaeckt paert ende hebbende een gulden
regimentstock in de handen, sijne verthoninge — — die
alle jaren op desen dach pleegt — — doen. Hadde behalyen syne dienaers voor hem rijden 9 stadtstrompetters,
die voor de meijers, aldermans ende andere voorneme van
de regieringe haer huysen opgeblaesen hebbende 1 ), daernae deselve gelyckelijck geleyde in ide Morefields 2 ), alwaer
om prysen — — die den maijer aen den overwinner uyt-

deelde — — voor den meijer, aldermans ende sheriff — —
alle gecleet met rootscharlaeckensche rocken — mitsgaders voor denselven maerschalck ende andre van de
regieringe met haere vrouwen bij extraordinaire worstelaers geworstelt wiert met toeloop van duysenden menschen om te sien.
Den 4 en wiert weder met voorgaende solemniteyt voor
de gemelte heeren van 'de regieringe mette booch geschoten om prijs
Den I T en wierclen buyten Londen tuschen de stadt ende
t'dorp Islington door twee compaignien borgers eenige
exercitien int velt gedaen voor eenige van de regieringe.
Hadden daertoe vier stucken geschuts int' velt, maeckende
met opwerpen van schansen, schanskorven, tenten ende
anders tegens den anderen schermutserende, vreemde verthoningen. Den hoop der omstaenders was soo groot, dat
ment velt niet bekennen conde
1) Opgeblaesen hebbende: hun geluid hebbende doen hooren.
2) Buiten den stadsmuur gelegen veengrond, Westelijk van Moor—
gate.
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Des nachts daeraen 1 ) heeft eenen Tristan l'Heremite
— synde van goeden huyse uyt Brabant, doch door te
veel studerens tot verval van sinnen geraeckt — sichselven verhangen, synde noch s'avonts te vooren by ons
ten eeten geweest, alhoewel in sijn gealtereert gesicht de
desperatie te speuren was. De redenen hem hiertoe beweecht hebbende presumeeren geweest te sijn, omdat
hij te voren seecker verhael van den tocht van de vyandt
op de Veluwe, tot Antwerpen gedruckt ende seer partiael
luydende, ten versoecke van sekeren drucker int Engels
getranslateert hebbende, waerover den ambassadeur syne
clachten gedaen ende den drucker geapprehendeert synde,
den desperaten sich quader gevolch geimagineert heeft.
Ende alsoo ick den 14en gesonden wiert om te procureren,
dat het lichaem begraven wierd, bevand ick, Baer comende,
t selve door intercessie van andere al gedaen
Den 27 is inde Nederlandtsche kercke alhier een solemnele dancksegginge gedaen overt veroveren van den Bos;
ende wiert tegens den avont voort logement van den Heere
ambassadeur met 25 ende voort onse met 15 pecktonnen
ende geluyt van trompetten, trommelen ende musycque
vreuchde bedreven ende geviert, werdende daerenboven
noch uyt twee stucken wijn ende twee met bier — — die
overt gemelte logement van den ambassadeur in een affgeslooten kerckportael laegen — aen alien diet begeerde
geschoncken tot datse uyt waren, waerover aldaer een
extraordinarisen hoop volxs byeen vergadert was duyrende dit vieren bynae tot midnacht, wanneer, tselve uytgeblust synde, by de constapels van de wards alles weder in
ordre wiert gebracht.
Den Seri October wiert by de gilden ende gemeente des,tr
stadt Londen op de Gildhall of to Raethuys vercoren tot
eenen nieuwen maijer Sr. James Campbell, alderman
Den 13 naer dat Haer E. door den secretaris van den
ambassadeur des hadden laten vernemen, syn deselve naer
Kingston — — een vleck dicht byt casteel Hamton Court,
waer den coninck althans was leggende — vertrocken
om audientie te becomen by de secretarisen Carleton ende
Cooke, gecommitteert totte decisie vant different, hoe
d'onse ende d'Engelsche de handelinge beginnen souden,
1) Van 12 op 13 September.
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doch also den ambassadeur van Vranckryck audientie soude hebben, is die byeencompste uytgestelt totten I5 en . Opwelcken Bach Haer E. metten ambassadeur aldaer comende, wierden naer een weynich vertoevens in de camer van
d'Heer Carleton opt Hoff gelaeten, alwaer aen de taeffel
vonden Bitten den ambassadeur, hebbende aen beyden syden de gemelte twee Heeren secretarisen van den coninck,
ende wierden Haer E. achter d'Heer Cooke ende d'Engelsche achter d'Heer Carleton merle geplaetst. Ende alhoewel een lange wyle in conferentie waren, soo is doch dese
byeencompste vruchteloos geweest, sulx dat Haer E., naer
eenige van de commissarissen des coninx de saecke gerecommandeert te hebben, weder tot Londen gecomen sijn
s'anderen daechs avonts.
Den 18 verdroncken door den overgrooten regen ende
storten van t'waeter twee mannen in de straetgooten van
Londen — — die dan als cleyne, doch snellopende rivieren
sijn — —. Ende ick alsdoen comende van den graeff van
Dorcet genoot onderwegen oock mijn gedeelte, gaende op
sommige plaetsen over de knien doort water, ende quam
als een verdroncken cat tehuys
November Van den 24 totten 7 Novembris hebben Haer E. soo
d'Heeren commissarisen, ambassadeur als andere van den
Raet ende secretarisen des coninx haer besoigne gerecommandeert. Desen , dag — — den 7 en - - dede den nieuvercooren maijer op de Guildhall alhier voor de gilden,
representerende t'corpus ende gemeente van de stadt, den
eet naer ouder gewoonte.
Den Ben s'morgens ontrent thien uren ginck den nieuwen
mayer deser stadt, vergeselschapt mette sheriffs, aldermannen ende alle gilden, met groote solemniteyt ten deel
te lande ende naerderhandt te water naer Westmunster
omme aldaer — — nae ouder gewoonte — — aen den
coninck synen eet te doen; vanwaer hij, vergeselschapt als
voren, naer den middach te lande weder te rugge quam.
De lord mayer opt water comende, waren aldaer aengerecht twee verthoningen:
Eerst een Oceanus, coninck der zee, sittende in een
schulp, voortgetogen by twee zeepaerden door de zee
swemmende, constelyck gewerckt, vertonende dat d.'Engelsche natie wil sijn meester van den oceaen.
Ten tweden een opgeswollen zee, op wiens baren op-
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geborlt quam een Zeeleuw, representerende d'Oostindische
compaignie — wiens wapen met twee dergelycke leuwen
verciert es — — alsoo den mayer van die compaignie es
een hooftparticipant. Hierby waren gevoecht eenige walvissen ende andere zeeschepselen, in regard dat denselven
mede es meijer off deken van den stapel der lakenen, gouverneur van de Fransche ende gevrijde van de Oostlandtsche compaignie. On dese leuw sat een persoon, cierlyck
toegemaeckt, representerende Tethis, vrou van den oceaen
ende coninginne der zee. Voor den leu waren twee meerminnen, houdende in haer handen de wapenen van de twee
sheriffen der stadt.
Voor dese barge van den meijer volchden noch andre
tseventich bargen van de 8 compaignien ende tsestich gilden, yeller met syne bannieren opt costelyxte verciert, ende
opt lest de barge van den meyer selffs mette sheriffs ende
aldermannen der stadt, verciert met de banieren des coninx ende der stadt. Dese bargen voortvaerende, wierden
onderwegen eenige mortiers ende vierwercken aengesteecken, ende comende voort Hoff te Withal hielden aldaer
een wijie stil, alsoo den coninck, de coninginne ende andere
grooten te veynster uyt laegen, dese verthoningen aensiende.
Daernae voortvarende lande den meyer ende de syne tot
Westmunster, met alle de gilden in ordre met gespel ende
geluyt van trompetten int parlementhuys intredende, alwaer hij ontrent een uyr daernaer aen Syne M t., vergeselschapt met veele grooten, ,den eet deede. Tselve gedaen
synde, keerde in voorgaende ordre weder te lande naer de
gildhall ende passerende voorby St. Pauls, wierden aldaer
ende in Sheepsyts noch dese vertoningen gedaen:
Een vogelstruys, hebbende een hoeffyser in den beck,
op welck sat een Indiaensch Moortj en, hebbende in d'eene
handt een fles ende in de ander een lange tabackpype;
beneden welcke aen de vier hoecken vant tonneel geplaetst
waeren twee persoonen, representerende een Turck ende
Persiaen, een pieckenier ende musquettier.
De vierde vertoninge was genaemt de Lemniaense
Smidse, waerinne Vulcanus de smit van Lemnos met sijn
knechts — — de reusen — — genaemt Pijraomon, Brontes
ende Sceropes te saemen wercken ende ondertuschen int
passeren van den meijer een lietgen songen. Op een hoeck
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van dese smidse sat Cupido met een hooch ende pijlen.
Ende boven op den topp sat Jupiter, in syn handen hebbende den scepter van driedubbelde vierighe straelen.
De vyffde vertoninge was genaemt Londens lusticheden
off t'gewenst Velt, gespelt op den mayers naem van

Campbell off Schonevelt. Dit was een boom in de vier
jaergetyden, gecroont door engelen, ryckelyck verciert,
ende was rontom vervult met claver ende bloemen, de
vruchtbaerheyt des landts betekenende. Om welcken boom
stonden in vuytwendicheyt Tytan, Flora, Ceres, Pomona,
Ver ende Aestas, ende in den top van alien een leuwenhooft, behoorende tot des meyers waepen.
De leste ende vie . vertoninge wiert genaempt Apollos
palleijs, waerinne geplaetst waeren seven personen, representerende de seven vrije consten, Apollo selff vooraen
sittende a).
Onderwyl dese vertoningen gedaen wierden ende den
meyer int wederkeeren, gelyck oock doen hij in de Gildhall
gecomen was, wiert aldaer open hoff gehouden ende wel
meer dan vijftich taefelen gespijst op treffelixte voor de
genodichde, den maijer, aldermannen, eenige van de gilden
ende vreemdelingen, soodat de gansche hal ende sijne byhebbende cameren ende vertrecken gansch vervult waren
b)
van de taefelen
Een wonderlyck leven was alle de gemeene lieden ende
vremdelingen to sien eten, t'welck niet sonder disordre
ende gulsicheyt toeginck, sulx dat meene dat sommige
sich t'surfut 1 ) — — een overladinge waervan dagelyx hier
opden hals gejacht sullen hebben.
veele sterven
Ter halver maeltyt den meyer incomende, versocht rontom gaende, soo wel by de grote als mindere, dat yeder
vrolijck soude sijn.
Dese maeltyt gedaen synde, gingen de genodichde yeder
haers weechs, ende den meijer, sheriffs ende aldermannen,
vergeselschapt met al de gilden — — in ordre gaende —
nae St. Paulskercke ter predicatie, vanwaer des avonts in
a) De beschrijving der verschillende tableaux is met goedgeslaagde penteekeningen gelllustreerd.
b) Uitvoerig wordt hierna aangegeven, in welke rangvolgorde
de aanwezigen ter tafel aanzaten.
1 ) Surfeit: overlading.
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gelycke ordre wedercomende wierden op nieuw eenige
vertoningen gedaen ende dit feest metten Bach geeyndicht.
Den 13 ende 14 syn wy met onse suite verhuyst ende
comen wonen int buys van James Cam pbell, alsnu meyer
van Londen, staende recht tegen over de parochie van.
Andrew Undershaft, waer d'Heeren ambassadeurs Joachimij in gewoont ende d'Heer van Heemstede in gelogeert
acember

hadden
In deese maent wiert binnen Londen merle gehouden de
vierendeeljaers rechtpleginge — — Quartersessions genaemt — — gaende over de misdadige, welcke grooter syn
dan de maentlycke, alsoo dan de gevangenhuysen geruymt
werden. De condemnatie ende uytspraecke van de sententie geschiet int openbaer tegens yeder gevangen, welcke
by den recorder in presentee vande justices uytgesproken
sijnde, niet te wederroepen ofte verminderen es by yemant,
als alleen by den coninck, over leven ende doot disponerende.
Alsnu waren ontrent hondert gevangene gesententieert
ende 31 ter doot v eroordeelt, waeronder 8 by den coninck
gepardonneert wierden.
Volgens , dese condemnatie wierden op den 20 en Decem-

ber drie en twintich van de selve op 8 karren — — ende
op yeder 3 — — vast gebonden synde naer Tyborn — —
de rechtplaetse ontrent 4 Engelsche mijlen vant gevangenhuys — — gevoert, vergeselschapt door de dienaers vande
justicie. Onderwegen wiert haer voor S t. Pancraeskercke
— — waer se stilstonden — — een vermaninge by een
predicant gedaen om hun te bereyden ter doot, ende daernaer voorts rijdende naer de galge, wierden aldaer een voor
een vast gemaeckt, om de galge een coppel van xii ende
d'ander van xi aen den anderen, waeronder 5 off 6 edelluyden waeren. T'was voorwaer een deerlyck spectakel den
eenen te hooren clagen ende kermen, den anderen sich te
ontschuldigen van te onrechte door valschen eet der getuygen — — welcke hier inden naem des coninx swerende
voor alle al waert' 20o ter contrarie gelooft werden — —
gecondemneert te sijn. Ende noch deerlycker andere ende
de meestendeel de coornsack met lichtveerdicheyt sonder
apprehentie des doots te sien toebinden. Eyntlyck alle vast
synde, wiert byden predicant een gebet int generael ge7
Bijdr. en Meded. WI.
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Jaen ende hij mette misdadige ende omstanders den
51 psalm uytgesongen ende hun tot Godt vermaent hebbende, syn haer de twee karren, waer op de twee koppel
stonden, ontreden ende sy blyven hangen. Welcke voorts
by hare naeste vrinden ende bekenden tot een laetste
vrintschapsbetuyginge by de beenen getrocken, opt hart
geclopt, ende soo aen een corten doot geholpen werden.
Ondertuschen reed een van de dienaers van justicie ontrent
een Engelsche myl te poste, ende wedercomende naerdat
den beul de clederen van de gehangene uytgetrocken hadde, wierden deselve affgesneden ende de lichaemen aen de
vrinden behandicht ende die geen vrinden hadden inden
wech ontrent de galge begraven.
Den 28 de voorpoorte van ons huys .des avonts ontrent
7 uren — — naer gewoonte — — openstaende, wiert tuschen die ende de tweede deur, by d'een off d'ander hoere
een present van een kint van 2 off 3 maenden nedergeleyt,
welcke aen de opsichter vande Ward ofte buerte aengegeven synde, wiert t selve kint op kosten van de Ward
bestaeyt, alsoo sich des niemant wilde aentrecken, omdat
alhier een gewoonte es, dat die het aenraeckt, t kint moet
onderhouden.
Ontrent deesen tyt uyt Nederlandt overgecomen synde
tuschen 4 ende 5000 Engelsche soldaten by de Staten
Generael gecasseert, welcke tot Londen ende Westmunster
met groote trouppen bedelden ende des avonts de straeten
onvrij maeckten, is op den 6 en Januarij by proclamatie--op gewoonlycke plaetsen geaffigeert — — gedateert den
27 December 1629 ouden styl uytten naem des coninx
gelast, dat sich yeller van de selve naer de plaetsen van
hun geboorte ofte wooninge souden begeven sonder in de
steden van Londen, Westmunster ende andere Langer als
reysers toestaet te verblijven op pene van straffe naer de
wetten van t' Rijck
Den 20 en hadde den Spaenschen ambassadeur prive
audientie bij Sijne Mteyt. Ontrent deesen tyt quaemen tydingen aent hoff alhier, dat in Yerlandt in een tumulte
seeckeren bischop ende ettelycke predicanten dootgesmeten waren by t gemeene volck, dat te seer tottet Pausdom
geneycht es.
Den 28 is d'Heer de Haze uyt Zeelant weder alhier
aengelangt, die meer als 5 maenden aldaer geweest hadde
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Den 30 en wiert door den coninck aen die van de admiraliteyt alhier gelast, geen commissien meer te verleenen aende Engelsche vrybuyters tegens Spaignen.
ebruarius Den I T en vertrock d'Heer generael Carpentier van Londen naer Gravisende om metten eersten wint naer Zeelandt
te seijlen, verselschapt met S rs . Hullsst ende Rippers, wien
den advocaet tot sijn vertreck, welcke was den 15 daeraen,

aldaer bygebleven, ende daer naer weder te rugge gekeert es.

grill

Alsoo eenige schepen van onse compaignie door den
storm ontreddert in verscheyden havenen van Engellandt
ingeloopen waren, soo is by de gedeputeerden alle ordre
tot reparatie ende vertreck van de schepen gestelt ten
eynde hare reyse naer Indien gevordert werde.
Den 19/9 alhier Vastenavont synde, op welcken Bach de
Printes ofte verbondene ambachts ende winckeljonges van
alien ouden tyden groote vryicheyt gehadt ende noch hebben, doende alsdan by t'samenrottinge groote moetwille,
waren al de constabels der stadt, ijder in syn Ward ofte
gedeelte, met hare sergeanten ende wacht inde wapenen,
ende bysonder by alle de poorten om te beletten geene
derselver ambachtjonges int velt by den anderen comen
modhten, gelyck oock in de Morefields twee nieuwe compaignien vrijwillige schutters van Londen ten dien eynde
hare exercitien deden
Den 3 en Aprilis is in Zeelandt getrout d'Heer generael
P r . de Carpentier, een van de gedeputeerde, met Juffrouwe
a).
Maria Ravenell
Den 18 d'Heer ambassadeur Joachimi, d'onse visiterende, verclaerde dat hem van den coninck gesecht was, dat
Sijne Mteyt. thien schepen in zee hadde met intentie om
noch meer daerby te voegen ende in Duyns ende daerontrent by een te houden tot breyderinge van de Duynkerckers. Ende waerschoude Syn Ed. d'onse met eenen dit
aen hunne principalen te schrijven, alsoo niet sonder naerdencken es, dat op onse retourschepen uyt Indien soude
mogen gepast werden, ende dat dese schepen ten dien
eynde toegemaeckt sijn
a ) Hierna volgt een door Johan van Heemskerck geschreven bruiloftsgedicht; men zie hiervoor mijn proefschrift over dezen schrijver, blz. 195 vlg.
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Ontrent dees tyt vercregen die van Louden consent vanden coninck om alle nieuwe huysen op onbebouwde erven
getimmert, dicht byde stadt doch buyten de Vryheyt
staende, om te werpen, omdat, soo sij sustineerden, door
de vreemdelingen, daerinne comende woonen, de neeringen
uytte stadt gediverteert ende derwaerts getrocken wierden.
l jaers
Den 24 wiert over dese stadt de gewoonlijcke A
rechtpleginge gehouden, ende naer voorgaende condemnatie 18 opgehangen om seer geringe dieverijen. Doch sekere
12 Duynkerckers, die in dese reviere een schip meenden
te rooven, alsdoen mede gevangen ende voor recht gebracht
synde, wierden ongehoort weder naerde gevanckenisse
gesonden : dant veniam corvis, vexant censura columbas.
De vrouwen vande geene die tegens de rechters van
Amboina gedeposeert hebben ende althans in den Hage
waren, deden mede een voetval voor den coninck, versoeckende hare mans te rugge ontboden mochten werden,
door instigatie van de Engelsche compaignie om ons noch
mcer te becladden ende beschuldigen overt' uytstel van
justitie opt' proces in questie hangende.
Den 9 des avonts is ,d'Heer generael Carpentier wedergecomen uyt Zelant, medebrengende sijn nieuwgetrouide
huysfrouwe
Den 23 heeft den ambassadeur Joachimi door last van

de Staten Generael geviert over de victorie van Phernambuco in de Westindien met gewoonlycke solemniteyt, waer
wy ons alsdoen mede lieten vinden.
Naerdat myne bekende meesters op diversche presumtien ende tydingen geresolveert hadden mij naer Plimmouth te senden a ) om onder pretext van de saken van de
Westindische compaignie, my pro forma in commissie gegeven, dagelyx metten vischers aldaer in zee te gaen ende
scherp vuyt te sien naer hunne schepen vuyt Indien comende, die Haer E. mij mede gegeven brieven over te
leveren ende te waerschouwen, dat se geene Engelsche
a) Met deze woorden begint het kladjournaal. De tekst van het
in het net geschreven dagboek zet zich nog eenige bladzijden voort,
doch is t.p. bedorven. Echter blijkt welke vermoedens zijn bedoeld,
n.l.: „de presumtien van dat den coninck door de voorgemelte thien
oorlochschepen (zie blz. 99) op onse retourschepen uyt Indien
soude passen om die te becommeren."
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havens off oorlochschepen aendoen souden, — soo ben
ick dan, mijne commissie ontfangen hebbende ende in
mijn geselschap Hendrick Doedens, clercq van den advocaet Heemskerck — — die ick van Plemouth tot dien
eynde op Falemouth seynden soude — — den 24 en tegen
den avont — — hebbende in twee dagen geen paerden te
huyr connen becomen — — van Londen gescheyden ; ende
tot Westmunster aent posthuys comende, in meeninge te
post te gaen, alhoewel ick aldaer een wyle subsisteerde,
conde evenwel dien avont geen paerden becomen, maer
wierden mij tegens des anderen daechs s'morgens ten ses
uren toegeseyt, waerover ick dien avont weder te rugge
quam. Ende s'anderen daechs, den 25, daer comende, vont
mij soo nae als te voren, sonder apparentie van in corten
peerden te becomen, soodat ick gedwongen wiert door een
vereeringe aen den onderpostmeester een ander middel te
soecken, die doen datelyck uytten naem des coninx — —
die de posthuysen daertoe previlegeert — — de boeren met
hunne goederen te merckt comende, haer paerden ontnomen ende ons daer op geset heeft, waermede wy tuschen
8 ende 9 uren vandaer scheydende dese posten naa).
men
Reeden
soo voorts voorbij het vleck van Basingstone — — beroemt door de gewoonte, die de vreemdelingen ende reysigers, aldaer passerende, door den meester
hunner ordre met een paer ossehoornen doet croonen ende
scherpsinnige, loch vuyle questien doet solveren, naert'
welcke sy dan oock een seer slordich advis in des meesters
stamboeck onder hunnen naem stellen moeten in obedientie Bier ordre — — comende des middachs in het marcktvleck van Basingstoke, alwaer wy maeltyt hielden ; naer
de welcke wy weder opsaeten, ende passerende verscheyden plaetsen quamen tytlyck tot Andever, een van de beste
marcktouwns off vlecken, hebbende eenen spitsen toorn,
die men in Engellandt b ) weynich vint.
. . . . Soo voorts des avonts laet 1 ) in de stadt van Salisa) Hierna volgt een beschrijving der route over Basingstoke,
Salisbury en Exeter, te samen 198 Engelsche mijlen.
b) Hier eindigt de in het net geschreven tekst.
1 ) Den 25sten,
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bury — — beroemt om syn extraordinaris schoone kercke
ende de reviertiens door de stadt, die seer plaisant licht,
loopende — — heb ick d Heer advocaet Heemskerck ende
S r . Luce 1 ) van myne compste aldaer geadviseert ende wy
ons selven lien nacht gerust . ...
Den 28
syn
vandaer 2 ) gescheyden ende passerende over veele grote steene bergen ende door
seer quade steenachtige wegen reden wy op den middach
voorby de marcktvleck van Plim, int Engels genaemt
Plimtown, synen naem becomende van de reviere Plim.
Ende quamen cort daeraen tot Plimmouth, synen naem
vant voorgaende hebbende, synde ontrent 3 mylen verder....
Soo haest ick hier quam ende verstont den courier op
Londen gereet te syn, hebbe ick int corte aen S r . Luce
myne comste alhier geadviseert, met versoeck van cornmunicatie daert behoordt.
Daernaer heb ick wesen vernemen naer Mr. Jennens 3),
aen wien myn credietbrieven hielden, welcke niet t huys
vindende, soo soud ick d'andre twee aen Richard Jennens
ende Robert Barkeren tot myn addresse gebruyckt hebben, dock die mede vuytter stadt synde, is myne sake tot
op de comste van de eerste van de drie blyven rusten.
Tegens den avont Jennens in myn herberge comende,
soo hebbe ick hem myne gefingeerde commissie geopenbaert, vuyt hem vernomen t'nieuws dat hier was a ) ende

a) In margine staat hierbij aangeteekend: als 1. dat een oorlochschip deser stadt met 12 stucken ende 60 man van de Duynkerckers
genomen was, 2. dat het esquadre van Leshebber op onse Oostindische schepen is cruyssende, 3. dat een van de 2 jachten van de
Compaignie slaegs is geweest met drie Duynkerckers — 5 doijen
ende 13 a 14 gequetsten, 4. des Graven van Warwycks schepen,
1) Correspondent van de Nederlandsche 0.I. Compagnie te Londen; vgl. Pieter van Dam, Beschr. van de Oostindische Comp., Eerste boek dl. I blz. 410.
2) Nl. uit Ashburton.
3) Mr. Jennens, onder genoemd Abr. en Amb. Jennens; Pieter van
Dam, t.a.p. blz. 410, noemt als agent der Nederlandsche 0.1. Cornpagnie te Plymouth: Abraham Jennisch.

EEN VERBLIJF IN ENGELAND IN

itinY

1628-1630.

103

door syn behulp soo veel te wege gebracht, dat Hendrick
Doedens met een vrachtboot over zee lien nacht noch naar
ralemouth geraeckt is.
Den 29 s'morgens ben ick door behulp van Jennens met
een vischer geaccordeert om alle daech met hem in zee
te gaen volgens myn commissie ende des aftermiddachs
ben ick van logement, welck eerst was int Wapen van
Plemouth, verandert ende aen de watersyde comen logeren in een ordinaris 1 ) ten huyse van Benedictus Lucie,
recht tegenover de Meerminne aen de haven.
Des nachts daeraen, meenende metten vischer in zee te
gaen, woey het sulcken harden storm vuyt Z. W., dat
geene van hun dorsten vuytloopen.
Den 30en den storm vuytten Zuytwesten minderende
met een mistige donckerheyt in zee, waren geresolveert om
in zee te gaen, doch den wint opt mer verheffende, dorsten
het niet avonturen.
Den 31, den storm continuerende, is alsnoch niemant
van hun in zee gegaen.
Den I Juny omdattet s'anderen daechs Sondach ende
oock geen gesatich, maer doncker ende mistich weder was,
gingen niemant van hun in zee.
Den 2 Sondachs, ick met myn man in zee synde, passeerden op den middach ontrent 4 a 5 mylen van lant in
zee ontrent 15 a 16 grote schepen, sonder te connen bekennen welcke ; doch presumeerde, dattet de vloote Oostindische retourschepen van ons Compaignie met de and.ere
7 oorlogschepen, gedestineert tot haer convoy, waren, doch
den wint met een dappere coelte hun dienende heeft ons
het volgen ende onderscheppen van den wech verboden.
Den 3 en des avonts — — gereet synde om weder in zee
te gaan — — liet den neeff van Abr. Jennens my weeten,
latter een van onse retourschepen tot S t . Ives in Cornwall .b ) gearriveert was, gescheyden met andre 8 schepen
5. Westindisch vaerder, 6. caepers, 7. parivauspartey 2 ) - 60 schepen verbrant.
b) In margine: in de 60 Cornwalsche ende meer als 80 gemene
Engelsche mylen van Plemouth.
1) Ordinaris: eethuis.
2) Zie blz. 69, noot 1.
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van Batavia den 17 Decembris, welcke van de gehele
vloote ontrent 6 graet benoorden de Linie verdwaelt synde
den 31 Mai daer ter reede gecomen was, sich vuytgevende
voor een Gennueesvaerder. Waerom ick resolveerden des
anderen daechs mettet opgaen van den Bach derwaerts te
a).
ryden
Daernaer scheyden weder vandaer 1 ) ende passerende
over een seer groote heyde voorby eenige vischerstowns
quamen corts op den middach, hebbende ontrent 2 a 3 mylen door onkunde vuytten wech gereden, door een seer
moeyelycken wech tot S t. Ives, een slechte vischersmarcketown, leggende op Engellandt Westeynde hoornsgewyse
aen de zeecant, hebbende eene groote doch weynich versekerde baij, waer t'gemelte een van [onse] retourschepen,
genaemt de Galeasse van Hoorn, groot ontrent 200 lasten,
voorsien met 22 stucken te boort ende a) op de kiel ende
tuschen de 6o ende 70 man, welcke het Canael gemist op
dese plaetse, welcke men het verkeert Canael noemt, met
dicken mist waren comen anckeren.
Aldaer comende, logeerden int selve huys waer S r. Davidt Pieters coopman vant voorseide schip sich doen
onthielt, wien ick datelyck verwilcomende mynen last
openbaerde. Doch alsoo Doedens opt geruchte dat hy tot
Waelmuyen 2 ) hoorde, van dat alhier een Oostindisch schip
aengecomen was, twelck sommige van de bootsgesellen, alhoewel syt op hunnen eet genomen hadden, niet anders te
seggen als dat se vuyt Gunea quamen, vuytgestroyt hadden, 2 a 3 uren voor my daer gecomen was, had hy syne
brieven duplicata ende van den selven teneur als de myne
aen ide scheepsraet al geexhibeert, die daerop resolveerde
tuschen Yrlandt ende Schotlandt om te loopen ; waertoe
sy noch te meer resolveerden doen ick aldaer merle aenquam. Tot welck eynde ick hun int noodige behulpich was
als t'huyren van een piloot tot aent eylandt van Man, t'aenboortbrengen van syn volck dat steelsgewyse met vischers-

a) De reis wordt thans in gezelschap van Jennisch voortgezet
over Looe, Fowey, Truro en Redruth.
1) Nl. uit Redruth.
2) Falmouth.
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boots aen landt gecomen was ende sich aldaer seer ongeregelt hielden ende tot syn nodige provisie hem doende
door Amb. Jennens aentellen de somme van ioi £ sterling,
waermede hy verclaerde te connen volstaen, den overigen
tyt bestedende int beantwoorden van dese brieven 1 ) by
hem ontfangen met medecommunicatie vant nieuws dat hy
wist. Waerover ick dien nacht aldaer verbleeff ende s'anderen daechs, den b en , deselve gereet ende my overgelevert
synde, hebbe den coopman aen boort geaccompaigneert,
die van meeninge was datelyck t seyl te gaen. Doch den
wint Noort W. synde, connen niet vuytcomen doch waren
evenwel van meninge mette vloet s'achtermiddachs ten
twe uren vuyt te dryven, tot welcke tyt ick hem belooffde
aen lant te verblyven, waerop ick hem ende de syne gevalediceert ende den coopman my met een stuckgen cattoendoek, 6 saphyren, ende een ratang 2 ) vereert hebbende,
weder van boort gescheyden ben, aen lant tot over den
4 uren wachtende naer heur t seyl gaen, t'welck dien Bach
doort noordelyck keeren van den wint achterbleeff. Waerover ick, opdat myn Meesters te eer souden mogen van
alles geadviseert werden, resolveerde te vertrecken, latende
Doedens aldaer, wien ick de reste recommandeerde ende
door Jennens een coopman liet aenwysen die indient nodich was den coopman vant schip van meerder geltprovise
a).
soude connen voorsien
Tot Plemouth wedergecomen synde, verstont ick dat
s'avonts te voren daer ter reede geweest was een Statenoorlochsjacht, waervan den capitein aen lant comende ende
verstaende ten huyse van Mr. Jennens dat tot S t. Ives een
van onse Oostindische schepen lach, is datelyck weder aen
boort ende voorts derwaertsaen t'seyl gegaen.
Oock waren s'daechs te vooren all de schepen die hier
gelegen hadde als den Westindis vaerder ende 3 van onse
Vlissingsche vrybuyters t seyl gegaen metten oostelycken
wint.
Den 6 Donderdachs passeerden hier oock voorby een
a) Boot en Jennisch aanvaarden hierna de terugreis; zij overnachten te Falmouth en Looe en komen 8 Juni te Plymouth aan.
1) Welke brieven dit zijn, blijkt in het hs. niet.
2) Rotan, rotting?
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groote vloote schepen die ick hoore in zee versproken syn,
doch by wien can niet vernemen, weicke seyden van Pharnamboch te comen.
Des avonts naer myn arrivement quamen alhier aen
eenige barcken van Portsmouth — — die geen schepen in
zee gesien hadden als alleen 6 coninxschepen ter reede
voor Portsmouth — — ende s'anderendaechs, den (9) a),
s'morgens eenige schepen van Londen ende vuytte Duyns,
die mede geen schepen gemoet hadden, maer seyden datter een coninxschip in Duyns lach ende een vloote van wel
20 Hollandsche Straetvaerders.
Alsoo den wint noordoostelyck waeyende, waermede
St. Ives niet can aengedaen werden, het oodochsjacht aldaer niet can comen, maer wel aen Lisart, soo heb ick
desselven morgens een expressen naer St. Ives affgesonden, om den coopman ende scheepsraet van de Galeasse
hier van te waerschouwen, opdat se sich souden mogen
beraden off hem souden willen te gemoet seylen off aldaer
inwachten
Den 13" s'avonts quam den expressen dien ick naer
St. Ives afgesonden hadde weder te rugge, welcke het
schip de Galeasse daer niet en vant, maer wel het Statenoorlochsj acht hiervoren gementioneert, aldaer gecomen
om het te convoyeren , welck geresolveert was te rugge te
keeren op Plimouth. Bracht myne brieven daerom te rugge
ende daerby eenen van Doedens vuyt Peryn 1) van den
II deser, adviserende dat de Galeasse den 7 s'anderen
daechs naer myn vertreck vandaer tseyl gegaen was met
resolutie in gevalle den wint int achteromloopen quame te
contrarieren, de naeste wech doort Canael tuschen Engellandt ende Vranckryck te kiesen.
Den 14 op den middach ontfing ick door een ordinaris
courier dien Bach aengecomen brieven van myn Heeren
Meesters, dato io ideser, my adviserende dat 7 van de
retourschepen in Hollandt gearriveert ende het achste door
ongeluck onderwegen verbrant was sonder yets als het
volck te connen bergen. Adviseerden my oock, dat se elff
a)

De

1)

Penryn.

datum is in het hs. niet ingevuld.
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packetten brieven voor my vuyt Hollandt ontfangen ende
tot myne comste onder sich behouden hadden ende ontboden my voorts te rugge, lastende tselve aen Doedens
mede te doen, waerover ick datelyck aen hem met dit advis eenen expressen met een paert afvaerdichde, hem
lastende daermede datelyck by my te comen omme des
aenstaenden dingsdachs metten courier te rugge op Londen te keeren
Den 17 op den middach quam Doedens metten expressen, die ick hem toegesonden hadde, weder te rugge van
om met my des anderen daechs
Peryn ofte Falemouth
naer Londen te keeren.
Den 18 ontrent 8 uren ben ick ende Doedens met my
metten ordinaris carrier van Plimouth vertrocken
quamen . . . . ontrent II uren
Des morgens den
tot Westmunster
Alhier gecomen synde, wierden my behandicht 8 brieen van myn broeder, 4 van myn oom Boot ende 6 van
myn cousin d'Heer Strick, alle bynaer van eenen inhout,
my adviserende myn advancement tottet secretarisampt
van Wvck by Duyrstecle door de recommandaetie van
d'Heer Strick, alsdoen president van State, ende d'Heer
April stilo veteri te wege gebracht. WelPloos op den
cke my voorts aenrieden myne overcomste in Nederlandt
te spoedigen.
afscheyt
Ten lien eynde dan s'anderendaechs, den
van myn Heeren Meesters ende volgende brieven van recomandaetie mede becomen hebbende, began myn totte
reyse te prepareren om mette lakenschepen, die my geseyt
werden s'donderdachs den 27 van Gravisende te sullen
tseyl gaen, te vertrecken.
Den 26 s'middachs tot Chelsey synde, heb ick van
d'Heer ambassadeur behoorlyck afscheyt genomen, die my
des middachs by Syne E. ter maeltyt hieldt
Des morgens 2) ontrent uren van Londen vertrecken1)

21

•

y

28 en

22,

1) Het is niet juist, Penryn en Falemouth te identificeeren. De
laatste stad, in 1613 door John Killigrew gesticht, was in 1630 echter nog van zoo geringe grootte, dat de bezoeker haar gemakkelijk
kan hebben aangezien voor een afgelegen gedeelte van Penryn.
2) Den 27sten.
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de, ben ick ontrent 10 uren tot Gravisende gecomen, geconvoyeert door 2 myne vrunden 1), d'Heeren Doctors
Gerard 2) ende Arent Boot 3 ), die des aftermiddachs, wanneer ick my in een van de lakenschepen embarqueerde,
afscheyt genomen hebbende, weder naer Londen keerden.
Tegens den avont gingen van Gravisende tseyl met een
vloote van 2 Engelsche lakenschepen, voorsien d'een met
20 ende d'ander met 16 stucken, ende 8 a 9 Hollandsche
ende Zeusche coopvaardyschepen, doch doort contrarie gety quamen niet verder als io myl van Gravisende ende
3 van Lie 4), waer wy anckerden.
Den 28 s'morgens vroech weder tseyl synde, passeerden
Lie ende Quinborouw, gebout by coninck Eduard III. ende
comende op den middach ontrent de Rocolvers, ontrent
8 mylen van Lantseynde, is den wint gekeert, waerover
wy te samen te rugge keerden ende des avonts tot Lie
ende s'anderendachs s'morgens, den 29, weder tot Gravisende quamen. Waer wy opnieuw weder opden wint mosten wachten. Ondertuschen wiert ick weder besocht ende
totten Bach van myn vertreck verselschapt by den Dr.
Arent Boot.
Den 2 July den wint een weynich doch niet veel geviert
synde, gingen de Zewsche schepen van Gravisende tseyl,
welcke wy s'anderendaechs s'aftermiddachs, den 3, den
wint wat ruymer geworden synde, volchden, passerende
noch s'avonts voorby Lie ende Quinborou.
Den 4 en op den middach in zee synde, wierden de passagiers op de schepen yeller voorsien met een mosquet, om
by rencontre van de Duynkerckers rich te defenderen.
Doch den hoeck vant landt noch niet vuyt tgesicht synde,
quam van loufwaert recht op de vloote aenlopen een Zeusch
bootgen, voorsien met 4 stuckgens, t welck onder d'Engelsche, meenende dattet een Duynkerckertgen was, geen
cleyne vreese veroorsaeckt[e], sulx dat de passagers opt
1) Verwanten; beiden behoorden tot een zijtak der familie Boot;
vgl. Matthys Balen, Beschryvinge der Stad Dordrecht, Dordr. 1677,
blz. 1002.
2) Medicus te Londen.
3) Broer van den voorgaande.
4) Leigh.
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boven[d] ec begonden to minderen. Doch t scheepgen inde
vloot ende verspreyt synde, is met ons in compaignie geseylt tot des nachts daeraen, wanneert een andren cours
nam.
Den 5 s'morgens vroech hadden t gesicht van landt
ende een piloot aen boort synde, passeerden desselven
morgens voorby Den Briel, 't Landt van Voorn ende de
stadt Vlaerdingen, doch comende voor Schiedam liet my
door de boot aen lant setten, vanwaer ick, middachmael
ten huyse van den secretaris Nieupoort gehouden hebbende, voorts myne reyse mette wagen over Delffshaven op
Rotterdam nam.
Den 6 s'morgens van Rotterdam scheydende, quam over
Delff des middachs in den Haege.
Den 7 vuytten Hage scheydende, arriveerde des anderendaechs s'morgens den 8 tot Amsterdam ende soo voorts
den 9en heel vroech tot Utrecht, waer ik de myne vont met
groote patientie op my wachtende.

(Universiteitsbibliotheek, Utrecht, handschriftencat. no.
1196, charta 4° obl. 67 ff.; idem no. 1197, charta 4° 14 ff.)

GESPREKKEN MET DEN KONING
1826-1839
MEDEGEDEELD DOOR
C.

GERRETSON.

De `Gesprekken met den Koning' vormen een der belangrijkste bronnen tot recht verstand van de geschiedenis van
het Vereenigd Koninkrijk. Het twaalftal, dat ik hierbij
aanbied, vormt een, naar ik hoop niet onwelkome, uitbreiding van de reeds vrij aanzienlijke verzameling. Het
sluit onmiddellijk aan bij de belangrijke Gesprekken, waarop Colenbrander ons reeds voor jaren, hier en elders 1),
heeft vergast. Een der door hem gepubliceerde Gesprekken
heeft oorspronkelijk zelfs tot onze reeks behoord 2 ). De

onze behooren voor de kleinste helft tot de Papieren-Van
Assen, voor de grootste tot de Papieren-ROell, waaruit
Jorissen ze, ten behoeve van zijn historische studien, geleend heeft. Na zijn flood zijn ze, met tal van andere bescheiden nit zijn nalatenschap, in het R.A. terecht gekomen, waar ze thans onder de Papieren-Jorissen berusten 3).
De door Mien opgeteekende Gesprekken zijn, zonder
twijfel, bestemd geweest om ,deel uit to maken van zijn
„Gedenkschriften", die door mij reeds in 1926 bewerkt en
ter perse gelegd zijn, maar waarvan de uitgave tot dusver
door de crisis gestuit is 4 ). Dat ook Van Assen zijn aanteekeningen in een bepaald verband heeft willen ordenen,
1) Vgl. Bijdr. en Med., XXXI, 1910, p. 528 vg1.; Ged., VI112, p.
en X5, p. 654.
2) Vgl. Ged., X5, p. 654; verder ons No. XI, noot 1.
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3) Vgl. R. A., Aanwinsten 1925/26, B. No. 56 ccc en G. No. 66.
4) Vgl. Groen : Briefw., I, BUlagen, No. 8, noot.
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lijkt mij niet waarschijnlijk; op later leeftijd door de heerschende richting buitenspel gezet, is bij hem de belangstelling voor het openbare leven allengs verflauwd ; zijn
papieren zijn, na zijn dood, uit elkaar geraakt 1).
Zoo gemakkelijk ROell's handschrift zich lezen laat, zoo
moeilijk valt de ontcijfering van Van Assen's hanepoten.
Prins Frederik's leermeester had bovendien de, althans
voor iemand in zulk een betrekking, zonderlinge hebbelijkheid, om zijn aanteekeningen bij voorkeur te schrijven op
allerlei reepen en snippers, waarvan de juiste dagteekening
en volgorde niet dan met veel hoofdbrekens is vast te stellen. Ik geloof echter wel in de reconstructie der Gesprekken geslaagd te zijn.
ROell's Gesprekken behoeven, in het algemeen, weinig
opheldering; wij bevinden ons bier, wat de feiten betreft,
meest op bekend terrein ; wat boeit zijn de persoonlijkheid
en de opvattingen van den Koning. Die van Van Assen,
welke den vorst wel op zijn best vertoonen, heb ik wat
drukker geannoteerd, ook al merle ter rechtvaardiging van
mijn reconstructie.
Slechts op een vraag van meer algemeenen card dient
deze inleiding nog eenig nader bescheid te geven : wat is
het karakter dezer Gesprekken? Welke hun waarde als historische bron?
Colenbrander omschrijft dit karakter als volgt:
„Naarmate de Koning in jaren toenam, ontwikkelde zich
bij hem eene eigenaardigheid, welke men bij meer welmeenende pedanten opmerkt, die zich vreemd voelen worden
aan hun tijd. Hij werd raisonneur. Voelende ongelijk te
krijgen van de wereld in het groot, hebben dezulken er
behoefte aan, gelijk te krijgen van ide wereld in het klein:
het gehoor, dat hun op zeker oogenblik het naast is en den
woordenvloed, die op hen afstroomt, misschien zou willen,
maar niet kan of durft stuiten. Koningen, indien 't hun
lust, hebben zulk een gehoor dikwijls bij de hand.
„Zoo bestaan er van een aantal personen, die met Willem I in zijn ouderdom in aanraking zijn gekomen, opteekeningen van aangehoorde uitingen van den vorst . .." 2)

1) Vgl. Groen: Briefw., I, lnleiding, p. XIX.
2) Vgl. Bijdr. en Med., XXXI, 1910, p. 159/60.
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Ik laat de waarde van dit oordeel onbesproken 1 ). Maar
de aanhaling toont, dat Colenbrander de Gesprekken opvat
als, door toevallig in 's Konings nabijheid zich bevindende
staats- en hof-ambtenaren nolens volens aangehoorde,
pave-uitingen van den vorst.
Doch al moge dit met enkele Gesprekken het geval zijn,
van de meeste, die tot dusver zijn bekend geworden, en
van alle, die wij hierbij aanbieden, geldt dat geenszins : in
het algemeen heeft men in deze Gesprekken te doen met
uitlatingen, die de Koning in qualiteit en in publieke
functie doet tegenover onderdanen, die hem in hun qualiteit hun opwachting komen maken en die zich door de
vertrouwelijkheid van hun vorst niet slechts zeer vereerd
gevoelen, maar het gehoorde ook als zeer belangrijk beschouwen 2 ) .
Deze uitlatingen, tenzij, in enkele gevallen, geheimhouding uitdrukkelijk werd opgelegd 3 ), zijn dan ook geenszins als persoonlijk of vertrouwelijk te beschouwen, maar
zijn, vaak met groote zorgvuldigheid geformuleerde, officieuse toelichtingen van 's Konings regeeringsbeleid, 't zij
ter inlichting zijner dienaren, 't zij ter verspreiding, door
den toegesprokene, in wijder kring.
Dit blijkt, behalve uit de Gesprekken zelf, vooral ook uit

1) Slechts zij aangestipt, dat de gewekte indruk, als zouden de
Gesprekken voortvloeien uit 's Konings met de jaren toenemenden en
door een gevoel van verongelijking aangewakkerden praatlust, en
derhalve alleen of voornamelijk uit zijn ouderdom afkomstig zijn,
door de feiten niet wordt gestaafd. Dergelijke Gesprekken, over alterlei staatkundige onderwerpen, zijn uit zeer verschillende leeftijden
des Konings bekend; die uit onze reeks b.v., waarvan ik enkele uit
1816/8, wier inhoud reeds van elders bekend was, heb weggelaten,
zijn vrij regelmatig over den geheelen duur van 's Konings regeering
verdeeld.
2) Dit blijkt reeds uit de zorgvuldigheid, waarmee, geheel onafhankelijk van elkaar, de beste mannen van het tijdperk — De Gerlache, Falck, ROell, Van Assen, Groen, Keversberg, enz. — zich beijveren, het gehoorde zoo nauwkeurig magelijk op te teekenen, wat
men toch niet met opgedrongen confidenties — zelfs van een vorst
— pleegt te doen.
3) Vgl. Ged., X5, p. 654.
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de omstandigheid, dat zij veelal zijn gehouden bij een off icieele gelegenheid, n.l. op het Openbaar Gehoor, dat onder
's Konings regeering een zeer belangrijke, met den toenmaligen regeeringsvorm nauw samenhangende, functie vervulde.
De regeeringsvorm van het Vereenigd Koninkrijk was
de beperkte Monarchie, waarbij, naar de bedoeling der
grondwetmakers, den nadruk viel op het monarchale. Men
was namelijk allerminst afkeerig van de `alleenheersching',
van welke ook de aanhangers van den ouden stijl het scheppend vermogen hadden leeren bewonderen ; en het was allerminst de bedoeling, door de beperkingen iets als een
mederegeeren van volksvertegenwoordiging of yolk binnen to smokkelen ; maar men begeerde die beperkingen alleen als waarborgen tegen misbruik van de, op zich zelf
nuttig en noodzakelijk geoordeelde, alleenheerschappij.
Die, deels in de constitutie vastgelegde, waarborgen waren
van tweeerlei aard : materieel en moreel.
De materieele waarborg werd gezocht in de verplichte
medewerking der Staten-Generaal bij het maken van wetten en het vaststellen van de begrooting, waarvan destijds
niemand vermoedde dat zij, in hare logische ontwikkeling,
de regeering van den Koning naar de Volksvertegenwoordiging moest overbrengen; de grens tusschen wet en besluit lag destijds geheel antlers dan thans en alleen Tijdeman had, bij de stichting van het Rijk, doorzien dat, in
't algemeen, art. 46, 68 en 69 G.W. het monarchaal beginsel 1 ) en, in 't bijzonder, art. 121 G.W. art. 161 G.W. om
hals brengen moest 2).

1 ) Vgl. H. W. Tydeman: Aanmerking op de Grondwet voor de
Vereenigde Nederlanden, Dordrecht, 1815, pag. 17: „Hoe zeer ook
de redactie van dit Art. (46) en van Art. 68, en de formulieren bij
deze Wet voorgesteld, verschillen, en hoe zeer in het formulier van
afkondiging der wetten, art. 47, de Staten Generaal op den achtergrond gesteld zijn, is het toch blijkbaar, dat volgens dit Ontwerp
van Grondwet, de zoogenaamde initiative van wetten en besluiten,
evenzeer aan de Staten Generaal als aan den Vorst, elk voor 't geheel en voor zoover ze gebruik daar van willen maken, is opgedragen; terwijl de een over de voordragten van den ander wederkeerig
het vrij en ongemotiveerd veto uitoefent. — De Staten Generaal
Bijdr. en Meded. LVII.
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Maar de voornaamste waarborg, waarop men rekende,
was een waarborg van moreelen aard : de openbaarheid
van het bestuur, waarin men het typische beginsel mod
hebben dus, volgens dit ontwerp, aanmerkelijk meer vrijheid, dan
het Collegie van denzelfden naam en met den titel van Hoogmogende
Heeren had in de zoogenaamde Republikeinsche Constitutie, met den
Raadpensionaris aan het hoofd. — Dit denkbeeld is liberaal en edel:
maar ik vrees, dat het al te zeer gewaagd is; en het beter ware
geweest, de zaak voor als nog te laten op den voet, waaraan men
onder ons, door de laatste Constitution, gewend was. — De oude
partijschappen zijn, ja, uitgedoofd; wat meer is, ze zijn vernietigd,
alzoo derzelver voorwerp of voorwendselen door de verandering van
regeringsvorm en het invoeren der Monarchie zijn weggenomen: men
is ook, voor de eerste jaren, door de droeve ondervinding van de
laatste meer dan dertig jaren al te wel geleerd. — Maar,, zoo wel
de revolutionaire beginselen, (eeuwige, en slechts verkeerd of onvoorzichtig toegepaste waarheden,) als de oude Aristokratische
(Loevesteinsche) familien en gezindheid bestaan nog; en zouden alligt, bij herstelden bloei van den Staat, hare schadelijke werking
van den vorigen tijd kunnen hernemen ... — Een geest van tegenwerking, van misnoegen, zou zich dan ligtelijk en gevaarlijk uiten
in motion, welke inbreuk deden op de regten van den Vorst, of
anderzins denzelven onaangenaam waren. 't Is waar de Vorst zoude
die voorstellen verwerpen: maar dan werden de zijne bij de Staten
Generaal wederom verworpen. Dat zou men welligt weinig achten
en doen geen voordragten meer, maar beschikken zelf (want er is
eigenlijk bij deze Grondwet al zeer weinig bepaald van poincten
tot welke de toestemming van de Staten Generaal op den duur vereischt worde .)" 2 ) ibidem, p. 19: „Maar de Vorst moet consent hebben tot de igeldmiddelen (Art. 70, 71). Als dit mede geweigerd werd,
werd Hij verlegen en moest tot dadelijkheden komen. De Vergadering ontbinden, gelijk de Koning van Engeland zijn Parlement, om
eene uit nieuwe leden te doen samenstellen, kon hier niet geschieden
(Art. 37). Regeren zonder Staten Generaal ging ook niet; deels om
Art. 64, deels om Art. 70. — Het is dan: ,principiis obsta."
Profetische woorden, waarin het geheele constitutioneele conflict
van het Vereenigd Koninkrijk voorzien wordt: 1°. het recht tot ongemotiveerd veto: het recht tot verwerping der begrooting om redenen
buiten de begrooting gelegen; 2°. „teen voordragten meer, maar
beschikken zelf": de noodzaak der besluiten-regeering; 3°. „Het is
dan principiis obsta": de December-crisis 1829.
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zien, waardoor zich de Restauratie van het Keizerrijk wilide
oniderscheiden.
Dat beginsel wortelde in de 18e eeuw; men zag de werkelijke oorzaak van de ontaarding der monarchic in de
omstandigheid, dat de door vleiers omringde en van het
volksleven afgesloten monarch niet wist wat er te koop
was; beschikte hij slechts over de noodige kennis dan zou
hij het rechte, ware het slechts uit eigenbelang, wel doen;
daarom moest de aanraking tusschen Koning en Volk, zoowel in zijn geheel als in zijne leden, worden geregeld.
De aanraking met het Volk als geheel dienden de openbaarheid van de beraadslagingen der Staten Generaal, die
den ouden regenten in 1815 tegen heug en meug werd opgedrongen i ) en de vrijheid van drukpers, die „ropinion
1 ) Vgl. Noordziek: Handelingen der Staten-Generaal, 1815, Vergadering in dubbelen getale, p. 7: Rapport van de Commissie der
Leden van de Staten-Generaal in Wier handen om Consideratien en
Advies gesteld was het Ontwerp van Grondwet voor het Koninkrijk
der Nederlanden: ,,Wij kwamen verder in beschouwingen tot het
108ste artikel, waarin wij eene bepaling ontmoetten, die, wij bekennen het E.M.H., aanloopt tegen alles wat wij meenden door de geschiedenis en door eigen ondervinding tot waarschuwing geleerd te
hebben; en niet tegenstaande alle aangewende moeite om gronden
te vinden tot het toelaten van openbare zittingen der vertegenwoordigende Vergadering, niet tegenstaande herhaalde overweging der
opgegevene redeneeringen, bleef de overtuiging van deszelfs nutteloosheid en schadelijkheid onwrikbaar. — Wij konden niet bevroeden, hoe dat zulk eene openbare tentoonstelling tat iets anders
geschikt kan zijn, dan tot voldoening der Nieuwsgierigheid bij eenige
weinigen en van de zucht bij anderen, om door welbespraaktheid
uit te schitteren. Wij konden ons niet voorstellen, hoe dat het bijzijn
van eenige menschen in de residentie, waaronder nog onbevoegde
beoordeelaars en lieden uit het onbeschaafd gemeen, beredeneerde
overtuiging bij het yolk kan te weeg brengen, hoe dat 's Lands regering meer kracht en gehoorzaamheid kan bekomen, door eene
openlijke redekaveling, hoe dat het bijwonen van zulk eene openlijke
zitting kan beschouwd worden als plaatsvervangende voor het niet
onbeduidend aandeel, 't welk eertijds de gezamentlijke burgers in
de bestiering der zaken hadden. Neen, met leedwezen zien wij hier
eene stremming van die vrijheid en vertrouwelijkheid, die er plaats
moet hebben, wanneer vertegenwoordigers des yolks over de voor-

1 16

GESPREKKEN MET DEN KONING 1826-1839

publique", een typisch Restauratie-motief, tot uitdrukking
moest brengen.
Maar niet minder belangrijk was het onmiddellijk verkeer van den Vorst met de individueele volksgenooten.
Het schriftelijk verkeer diende het rekest, de individueele
petities aan den Koning, waarin het Volk, met aandoenlijk
vertrouwen, zijn persoonlijke nooden, maar ook zijn inzichten op staatkundig of godsdienstig gebied bij den Koning
voorbracht en waarvan de ontzaglijke reeks, met de soms
niet minder belangwekkende afdoeningen, een der rijkste
bronnen voor de sociale en cultureele geschiedenis van het
Koninkrijk vormt. Voor mondeling onderhoud was de Koning toegankelijk op het Openbaar Gehoor.
Van dit Gehoor is nog tijdens het leven des Konings
een beschrijving verschenen, die destijds zeer de aandacht
stellen van hunnen souverein raadplegen, en wel verre dat de voorbeelden, zoo zij iets bewijzen, tot aanprijzing zouden dienen, hebben
onze tijden en ons eigen Vaderland, die voorbeelden tot vermijding
in het ware Licht gesteld; en zou dat van andere volken, hoe hoog
geroemd en ter navolging voorgesteld, niet tot afschrik dienen,
wanneer wij bier ergerlijke toneelen van wanorde, den loop der
beraadslagingen zagen stuiten, daar openlijk volksvertegenwoordigers gevoelens konden uiten, die ,beter eeuwig bedekt waren geweest of Lofredenen uitboezemen op den vijand der Menschheid;
wanneer wij Familiegeheimen verraden zagen, die de Eerbaarheid
doen blozen en de verontwaardiging van elken braven Man gaande
maken? Het kwaad, het onvermijdelijk kwaad wordt misschien gelenigd door de bijgevoegde bepaling, die naar het goedvinden van
den president, of het lode gedeelte der Leden, die deuren sluit, die
wellicht nooit hadden moeten geopend worden. — En daar mogelijk
eene gewoonte der laatste tijden bij eenigen deze publiciteit tot eene
onweerstaanbare behoefte gemaakt had, heeft de wijze toegevendheid der ontwerpers der Grondwet ten overvloede aan de ondervinding van lateren tijd ook dit deel ter volmaking willen overeaten, en
wij kunnen dit dan ook verwachten van den tijd, die zoo als zij wêl
aanmerken, alles verandert en alles wijzigt." Dit in de zitting van
14 Augustus uitgebrachte rapport is te merkwaardiger, omdat het
eenstemmig schijnt te zijn vastgesteld door een Commissie waarin
ook verschillende hoofden der latere liberale oppositie — Hogendorp, Van der Duyn, Van Aiphen — zitting hadden.
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heeft getrokken. Zij was afkomstig van een jongen
Franschman, X. Marmier, die kart na het sluiten van den
vrede de Nederlanden had bereisd en een bijzondere genegenheid voor de Hollanders had opgevat 1 ). Zijn schetsen
over Holland zijn in 1842 te Parijs gebundeld verschenen :
„j'ai depeint ce que j'ai vu, sans y rien ajouter et sans y
rien changer". Tijdens zijn verblijf in Den Haag had hij
zulk een Openbaar Gehoor meegemaakt en beschreven en
van deze schets is reeds in 1841 te Middelburg, in een
thans bijkans onvindbaar pamfletje, waarvan zich een
exemplaar in mijn bezit bevindt, een vertaling verschenen 2 ). De levendige schildering is zeer geschikt om ons het
milieu, waarin de meeste der volgende Gesprekken gevoerd
werden, aanschouwelijk te maken. De schets is van te meer
waarde, omdat het Openbaar Gehoor, dat Marmier heeft
bijgewoond, een der laatste, zooal niet het laatste, is geweest, dat de Koning verleend heeft.
„Den volgenden dag," schrijft Marmier, „vertrok ik naar
Amsterdam en twee dagen later deelde het Handelsblad
het gerucht van den afstand des Konings mee." Over dien
1) Xavier Marmier, geb. 1809, debuteerde in 1831 met verzen in
romantischen trant; wierp zich op de studie der Germaansche talen
en letteren; hoofdredacteur der Revue Germanique. Bereisde Zwitserland, Duitschland en de Nederlanden, bezocht in 1835 als lid der
Fransche wetenschappelijke Noordzee-expeditie lisland en Groenland; 1839 professeur de litt6rature arangere te Rennes; vertoefde
in den zomer van 1840 in Holland; vertelde zijn ervaringen in verschillende tijdschriftschetsen, die van een fijne opmerkingsgave en
veel sympathie voor ons yolk getuigen; 1841 bibliothecaris van het
ministerie van openbaar onderwijs; verzamelde zijn schetsen onder
den titel Lettres stir la Hollande, Paris, 1842; 1846 conservator der
Bibliotheque Sainte-Genevieve. Men vindt een en ander over hem in
het mengelwerk van het door Adriaan van der Hoop geredigeerde
Deel V der Bijdragen tot Boeken en Menschenkennis, en in het Leeskabinet. Een zijner werken werd door S. J. van den Bergh vertaald:

Reis door Zwitserland, Utrecht, 1864.
2) Een Bezoek bij Koning Willem I. Bijdrage tot de kennis van
Neerlands tegenwoordigen toestand, te Middelburg, bij J. C. & W.
Altorffer, 1841. — Niet bij Knuttel. — Zoover mij bekend in geen
openbare bibliotheek aanwezig. Het Rotterdamsch Leeskabinet bezit
een exemplaar.
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afstand geeft hij nog enkele, ons uit Van Maanen's relaas 1)
niet bekende, bijzonderheden, die op het karakter des Konings en zijn „moraal", op het oogenblik van zijn heengaan, een treffend licht werpen : „Tot nu toe had niets
zulk een gebeurtenis doen vooruitzien. Nogtans hadden
de dagbladen er nauwelijks van gerept, of men beschouwde
het als eene uitgemaakte zaak. „Zoo Willem besloten heeft
afstand te doen, gelijk men het ons verzekert, geloof dan,
dat hij zulks zal ten uitvoer brengen," zeide mij een Hollander. In der ,daad, begaf de Koning zich naar het Loo 2)
en werd in de volgende week door zijne familie en hooge
staatsdienaren gevolgd 3 ). Daar, na in korte woorden zijn
besluit medegedeeld te hebben, nam hij de acte van afstand welke hij had laten gereed maken, teekende die 4),
begroette zijn zoon met den naam van Koning, en zette
zich opgeruimd aan tafel. Nimmer had hij zich, naar het
getuigenis van personen, die deze overgifte hadden bijgewoond, kalmer getoond, en nooit had hij met vaster hand
eene acte onderteekend."
Ik laat nu de schildering van het Openbaar Gehoor
volgen:
„De Woensdagvoormiddag van elke week leverde voor
het Koninklijk verblijf in het Noordeinde een zeldzaam
schouwspel op. Dan zag men lieden te voet en met rijtuig,
in gala en matrozenkleeding, den ingang van het Paleis
naderen, en zich door elkander naar de vertrekken des
Konings begeven; — want op elken Woensdag verleende
Koning Willem I aan zijne onderdanen audientie. Men
trail het Paleis binnen, liet zijnen naam inschrijven, en
werd naar beurt tot den Koning toegelaten. Een adjudant
riep volgens de lijst welke hij in zijne handen hield, elk der
ingeschrevenen een voor een af, leidde hem tot Zijne Majesteit en bled aan de deur staan wachten. Eens begaf ik
mij ook met eene menigte andere personen naar eene van
die openbare gehoorgevingen, welke onder de regeering
des vorigen Keizers van Oostenrijk, en voormaals in
Frankrijk, rond den eik van Vincennes, mede plaats hadden, en ik had den tijd het zeldzame tooneel te beschouwen
van een yolk, dat zijn' Koning ongehinderd naderde, op
een tijdstip, dat het wapen der moordenaars de vorsten
1 ) Vgl. Bijdr. en Med., XXXI, 1910, p. 310. 2 ) 29 Sept. 3 ) 6 Oct.
4 ) 7 Oct.
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noodzaakt zich achter wachten en verschansingen schuil te
houden. Op de tafel lagen reeds Brie groote bladen papier
met namen van bezoekers volgeschreven. Ik zag mij omringd door lieden van verschillenden ouderdom en rang.
Naast de Leydsche professoren, die den Souverein de belangen hunner Hoogeschool kwamen aanbevelen, stond de
beschroomde student, die hem zijne thesis wilde aanbieden ;
bij den gedecoreerden hoofdofficier, met zware epauletten
en schitterende montering, zag men den adelborst der
marine, in zijn eenvoudige blauwe rok en zijne met smal
gouden galon omboorde muts , de rijke handelaar, wiens
naam millioenen aan Amstel's beurs gold, zat naast den
sollicitant, die naar eene geringe betrekking stond. Op
dezen dag waren in de vorstelijke vertrekken alle rangen
gelijk, al de voorregten van geboorte en maatschappelijken
stand opgeheven. Geen voorregt bestond hier, als het nummer van inschrijving: de eerst ingeschrevene was de eerst
binnengelatene. De ambachtsman in zijn linnen kleed en
met bestovene schoenen ging voor den smaakvol uitgedosten edelman, wiens paarden men in de straat hoorde trappelen; de leerling ging voor den meester, en de soldaat voor
den officier 1 ). In een aangrenzende salon stond de Koning,
tegen eene console leunende, alien die beurtelings voor hem
traden vriendelijk groetende, hunne verzoeken en klachten
aanhoorende en vervolgens door een ligt hoofdknikje afscheid van hen nemende. De deur zijner salon was geopend, en ik zag meermalen op het gelaat Bier lieden uit
de mindere volksklasse, zoo heusch door hunnen Souverein
bejegend, een vreugdestraal glinsteren. Zoo menigeen, die
met droeven blik en gebogen hoofd hem naderde, scheen
eensklaps door eene heilzame hoop verlevendigd te worden, en vertrok met een gevoel van eerbied en erkentenis.
1 ) Deze regel verklaart ook het gedrag des Konings tegenover
G. K. van Hogendorp en diens oudsten zoon bij gelegenheid van
hun afscheid op het Openbaar Gehoor te Brussel in Juni 1821. De
Koning liet G. K. toen niet voorgaan, waarover Willem (vgl. Br. en
Ged., VI, p. 424) zich gekrenkt toonde. Ten onrechte. In dezen
regel kwam het hoofdbeginsel van den modernen staat, de gelijkheid
der burgers tegenover den Staat (den Koning, de Wet) tot uitdrukking. Van Hogendorp verscheen hier slechts als staatsburger sec;
aan den voorafgaanden galamaaltijd ten hove was hem alle eer
bewezen, die hem als nationale persoonlijkheid toekwam.
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welligt hadden deze goede lieden reeds ondervonden, dat
de Koning een waarachtig belang in hunne bezwaren stelde ; welligt was het hun een genoegzame troost hunne
klagten voor den voet des troons te molten brengen en
aangehoord te worden. Terwijl alien, die mij in de antichambre voor waren, beurtelings in de audientie-zaal binnentraden, beschouwde ik met aandacht dien Vorst, wiens
naam reeds meer dan vijftig jaren eene voorname plaats in
de geschiedenis bekleedt, en wiens volharding ons in 1833.
met eenen Europeeschen oorlog bedreigde.
„Hem aanziende, herinnerde ik mij al den tegenspoed, die
hij geproefd had, en de volgende woorden van Chateaubriand kwamen mij voor den geest : „De grooten der g arde hebben de droefenis der verlatenheid, de bittere uren
der ballingschap gekend en men heeft gezien, hoeveel tranen de oogen der koningen kunnen plengen . . ."
„Na zoo veel jaren worstelens en beroerens drukten zijn
gelaat, zijne houding, zijne gewoonten nog getrouw den
acrd zijns karakters uit. De ouderdom zelve schijnt
voor die vaste en hardnekkige bewerktuiging te zijn terug
getreden : hij ontnam hem noch de mannelijke kracht zijner
trekken, noch zijn uitdrukvol gelaat ; slechts zijn haren
deed hij grijzen. Zijn kalm en regelmatig gezicht en zijne
ligt geslotene lippen stellen tegelijkertijd het zinnebeeld
van kracht en voorzichtigheid voor; zijne levendige oogen
kenteekenen scherpzinnigheid; en als ik hem aanzag,
scheen rmij zijn gansch gelaat de levendige afbeelding der
wapenspreuk zijns koningkrijks, en welke vooral die zijner
regeering was, toe : Je maintiendrai."
Ik geloof, dat deze indruk van een tijdgenoot overeenstemt met dien, welke de lezer uit de hier achter volgende
Gesprekken omtrent de persoonlijkheid van den vorstelijken spreker zal krijgen ; ik althans zie niet een verouderden,
zijn omgeving met zijn gelijkhebberij benauwenden pedant,
maar den Handhaver, tot het bitter einde, van het recht
zijns Volks tegen het belang der Mogendheden 1 ), die, Koning tot het laatst, na zijn pensum tot het laatste punctum
te hebben afgewerkt, zedelijk en lichamelijk ongebroken,
met een glimlach van berusting op het gelaat van het tooneel aftreedt.
C. G.

1 ) ....„Un prince qui a ete si durement traite, on peut dire
crucifie." Werther aan Bresson, 28 Juli 1838.
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I.
GESPREK VAN ROELL MET DEN KONING,
27 DECEMBER 1826. 1)

Zedert het tijdstip der Tienjarige Begrooting welke in.
1820 wierd vastgesteld 2 ), waren de jaarlijksche Begrootingswetten, alle zonder onderscheid, dan eens met meer,
dan eens met minder tegenspraak, aangenomen. Men achtte
het bijna zeker, dat de zaak bij voortduring dezelfde gang
zoude blijven houden. Groot was derhalven de algemeene
verwondering, toen een minder gunstig lot op den 22sten
December 1826 bij de Tweede Kamer van de Staten-Generaal de buytengewone begrooting van uitgaven voor den
jare 1827 trof 3).
Alhoewel de tegenstand wel jets grooter dan in de vorige
jaren scheen te zullen zijn, meende men echter, nog op den
dag der verwerping zelve, dat de wet zoude worden aangenomen. Eene zo verbazende meerderheid als van 4
tegens 24, had althans niemand zig voorgesteld.
Behalve de meer bijzondere redenen, welke tot de verwerping aanleiding gegeven hebben, en alle, door de Redevoeringen der opgetredene spreekers in der tijd zijn bekend
geworden, zo heeft ook buyten twijfel tot het ongunstig lot
der wet bijgedragen, de afwezigheid van den Minister van
Binnenlandsche Zaken 4 ), tot wiens Departement het meest
bestreeden punt der begrooting, namentlijk de nieuw geprojecteerde waterwerken, behoorde 5 ), en die, juist een
1) R. A. ( Jorissen) — lets over het verwerpen der begrooting
voor den jare 1827, met opgave van een te Bier gelegenheid gehouden gesprek met den Koning.
2) 20 Maart 1820.
3) Waarop volgde intrekking van het ontvverp van wet op de
middelen ter bestrijding dezer uitgaven; vgl. Stscrt., 1826, No. 304,
Bijvoegsel, en goedkeuring van een transitieve wet, vgl. Stscrt.,
1827, No. 37.
4) P. J. S. van Gobbelschroy, die 19 Juni 1825 De Coninck was
opgevolgd.
5) De overstroomingen van 1820 hadden geleid tot de instelling,
bij K.B. van 15 Maart 1821 no. 105, van een Staats-commissie tot
onderzoek der beste rivier-afleidingen, wier verslag 7 Nov. 1827 door
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dag voor den aanvang der discussien, naar 's-Hage vertrokken was, hetwelk door zeer veele Leden der Vergadering beschouwd werd als ten oogmerk hebbende om zig
van het geven van die ophelderingen te ontslaan, welke
reeds schriftelijk, dog vrugteloos, door de sectien gevraagd
waren, en op welke men wel verwagten konde, dat bij de
discussien opnieuw zoude aangedrongen worden. Zommige
schreeven het vertrek meer bijzonder daaraan toe, dat de
Minister zig tegens de geprOjecteerde werken verklaard 1),
en zig om die rede van derzelver verdediging verschoond
had; en het laat zig van zelve gevoelen welken invloed dit

denkbeeld op de stem van de zodanigen moet gehad hebben. Wat er nu ook van deze laatste of van nog meer
andere redenen waarin men de oplossing der afwezigheid
zogt, moge geweest zijn, het Gouvernement meende aan
de zig niet gunstig betoonende stemming der gemoederen
te zullen te gemoet komen door, bij den aanvang der discussien, eenige mededeelingen omtrent het bewuste punt
te laten doen door den Minister van Financien 2 ), die, als
naar gewoonte, met de verdediging der begrootingswetten
in 't algemeen belast was.
Dit middel had nogtans de gewenschte uitwerking niet,
daar de gedane mededeelingen zig tot algemeene redeneeringen bepaalden, en omtrent de hoegrootheid der kosten,
waartoe de geheele uitvoering der voorgenomen werken
zoude kunnen leiden, en waaromtrent men bovenal eenige
aanwijzingen verlangd had, geheel ontwijkende waren 3),
Van Gobbelschroy aan de Tweede Kamer wordt overgelegd. Op
grand van dit verslag had de Regeering de hier bedoelde plannen
uitgewerkt. Onder de watersnood-litteratuur is het verreweg het
Jeerzaamst: A. Blanken Jz.: Kort overzigt betrekkelijk op den Waters-

Nood in Januari 1820, aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden ... (etc.) ... aangeboden door ... , 's Gravenhage en Amsterdam, 1820.
1) Vgl. Handelingen der Staten-Generaal 1826/7, zitting van
20 Dec. 1826, p. 47, de rede van Appelius.
2) Appelius.
3) 'Het is, in de gegevene omstandigheden, onmogelijk vooralsnog
den tijd aan te geven, welke zal moeten worden besteed aan de uitvoering der werkzaamheden, welke als noodzakelijk zullen erkend
worden, even weinig als de wijze dier uitvoering, veel minder nog het
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terwijl ook daardoor het onvoegzame, dat de mededeelingen niet door den Minister van Binnenlandsche Zaken
zelve gedaan wierden, in het oog van veelen niet wierd
weggenomen.

Uit de terugvrage der begrooting van Inkomsten, welke,
dadelijk na het verwerpen der begrooting van uitgaven,
door den Minister van Financien namens den Koning gedaan wierd, was het kennelijk, dat Zijne Majesteit zig wel
eenigszins op dien uitslag verwagt had. Hoe dezelve intusschen zijn opgenomen, kan niet wel raadzelagtig zijn voor
die geenen, welke bij vroegere omstandigheden van gelijken cart 's Konings gevoeligheid hadden leeren kennen.
Nogtans is mij door een van Hoogstdeszelfs vertrouwden1)
verzekert, dat men zig ditmaal minder sterk over de zaak
had uitgelaten, en zig ook werkelijk den ongunstigen afloop
minder sterk aantrok, dan in andere gevallen had plaats
gehad , hetwelk misschien daaraan is toeteschrijven, dat
de vrees van door eene dergelijke oppositie van den Staten.
Generaal, in het oog van het Publiek iets van het Koninklijk relief te zullen verliezen, door de ondervinding
gebleeken was ongegrond te zijn, daar integendeel de hoge
dunk, dien de vreemdeling zowel als de Inlander van den
Koning had, in weerwil van meer dan eene verworpene
wet, eerder was toe- dan of genomen. Bij eene vroegere
gelegenheid had ik, toen Zijne Majesteit zig over de ver-

werping eener voorgedragene wet aan mij uitliet, de vrijheid genomen, optemerken, dat wanneer de zaak niet te
dikwijls plaats had, dezelve ook hare goede zijde had,
vermits daardoor aan Europa blijken konde, dat wij niet
enkel in naam, maar ook met de daad, onder eene constitutioneele Regeering leven, en het antwoord, hetwelk ik
daarop ontfing: „welnu, dit heeft men dan nu reeds een en
andermaal kennen zien", heeft mij van den beginne of aan
doen denken, dat mijne aanmerking niet geheel zonder indruk gebleven was.
Daar het den Koning genoeg bekend was, hoe ik over
een gedeelte der werken dagt, waaraan de verwerping der
bedrag der kosten, waaromtrent het gewaagd zoude zijn eenige opgaven te doen.'
1 ) Denkelijk wel De Mey van Streefkerk.
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wet voornamentlijk was toe te schrijven 1 ), wilde ik liefst
alle gesprekken dienaangaande met Hoogstdenzelven vermijden, tot dat de eerste opwelling van het gemoed eenigermate zoude bedaard zijn. Dit oordeelde ik, dat werkelijk
het geval zoude zijn door de eenparige en dadelijke aanneeming van de transitive wet 2), welke, drie dagen na de
verwerping der andere, wierd voorgesteld, en nam derhalve dat tijdstip waar, om rmij te laten aandienen. De nitkomst beantwoordde geheel aan mijne verwagting, want
zedert lang had ik eene zo opgeruimde gemoedsgesteldheid
bij Zijne Majesteit niet aangetroffen. Hoogstdezelve scheen
veel behagen te scheppen in het denkbeeld, dat het getal
der geene, welke vOOr de transitive wet gestemd hadden,
dat der tegenstemmers van de verworpene wet overtrof, en
zeide, op eenen schertsenden toon, dat men nu veel meer
ter zijner dispositie gesteld had, dan hijzelve aanvankelijk
begeerd had. Ik nam daaruit aanleiding om op te merken,
dat zulks het kennelijk bewijs van het onbepaald vertrouwen der vergadering was, en ten duidelijksten aantoonde,
dat de verwerping der eerste wet geenszins aan wantrouwen, maar aan het bijzonder gevoelen der Leden omtrent
deze of geene onderwerpen der begrooting was toeteschrijyen. Alhoewel ik opzettelijk vermijdde, van waterwerken
gewag te maken, begreep de Koning nogtans, dat daarop
voornamentlijk door mij gedoeld wierd, en gaf mij omtrent
mijne wijze van zien dienaangaande, eenen zijdelingschen
trek, door te zeggen, dat (hij) altijd bereid was, om, wanneer men afdoende redenen tegens de uitvoering van voorgenomene ontwerpen inbragt, daaraan gehoor te geven,
maar dat (hij) zodanige redenen in dit geval nog niet vernomen had.
Het gesprek verkreeg vervolgens eenen anderen loop en
wierd van 's Konings zijde zo vertrouwelijk als ik verlangen konde. Hetzelve viel het allereerst op den gang der
Indische zaaken. Zijne Majesteit scheen daaromtrent minder bekommert dan ik, en deelde mij als eene zeer opbeurende tijding het ingekomen berigt mede, dat het oorlogsschip de Zeew zeilree te Vlissingen lag en met den eersten
1) N.1. de werken aan Marken en die tot normalisatie der groote
Rivieren.
2) 26 December 1826.
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goeden wind naar Java zoude vertrekken, en dat ook de
Wassenaar en de Waterloo, (die op de Ree van Texel
lagen) weldra in hetzelfde geval zijn zouden. Meer dan
eens had ik reeds aan een en ander mijner vrienden mijne
verwondering te kennen gegeven, dat er een zo groat aantal manschappen, als ieder dezer schepen moest overbrengen, aan eenen enkelen bodem toevertrouwd wierd, en
konde ook ditmaal niet verbergen, hoe ik daarover dagt.
1k bepaalde mij nogtans bij de enkele opmerking, dat het
behouden aankomen dier schepen dubbel te wenschen was,
nu ieder derzelve eene zo aanzienlijke magt met zig voerde.
Dezelve bleef onbeantwoord, dog zal zig misschien naderhand, bij het droevig wedervaren van de twee laatstgenoemde schepen, nog wel eens aan het geheugen verlevendigd hebben 1).
De Koning vroeg mij vervolgens of ik zeker boek van
Dr. Doornik, houdende eene beoordeeling der administratie
van den gewezen Gouverneur Generaal Van de Capellen,
gelezen had? 2)
1) Zij zijn vergaan, wat de beeindiging van den Java-oorlog aanzienlijk vertraagd heeft. Vgl. de Adstructieve Memorie op de Tweede
Indische Garantiewet.

2) J. E. Doornik: Vrijrnoedige Gedagten over Neerlands Indie en
over de regering van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen,
Amsterdam, 1826. Doornik (1777-1837) 1792/3 stud. med. te Leiden; 1797 prom. dr. med. op Theses Medicae Inaugurates; leerling
van Van Hemert; geneesheer te Amsterdam; 1817 naar Java als
inspecteur-generaal der hospitalen; later geneesheer te Batavia,
landheer van Kedong Allan bij Buitenzorg. Als geboren Nederlander veel belang in de welvaart van Nederlandsch-lndie stellende,
was hij „van den oogenblik, dat ik mijn voet op Java's bodem zette,"
beslist voornemens „om mij van nabij bekend te maken met deze
kolonie, met het beheer en de behandeling van zaken, met hare belangen, betrekkingen en uitzigten." Door zijn werkkring in nauwe
en vertrouwelijke aanraking met „het grootste en aanzienlijkste gedeelte der Europeesche bevolking, waaronder veel leden der regeeringskringen, was hij in de gelegenheid, om veel te vernemen", en
zich „uit oude archiven te onderrigten omtrent die tijden, dewelke
het tegenwoordig Indict zijn voorafgegaan", en — evenzeer was hij
„gelukkig genoeg om au courant te blijven, met hetgeen in mijnen
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Zijne Majesteit had hetzelve nevens zig op tafel liggen,
dog had nog geen tijd gehad, om daarvan meer dan zeer
oppervlakkig kennis te neemen. Nogtans had Hoogstdezelve daarin reeds spoedig kennelijke blijken van wraakzugt omtrent den gewezen Gouverneur Generaal aangetroffen en zeide dit op een toon, welke mij deed vermoeden,
dat de ingenomenheid tegens dien Heer reeds eenigermate
geweken was. Overeenkomstig het gemanifesteerd verlangen had ik de eer, den substantieelen inhoud van het werk
open te leggen, met bijvoeging van eenige aanmerkingen,
welke zig bij de lezing aan mij hadden opgedaan. Omtrent
de twee door mij opgenoemde Hoofdgrieven des schrijvers,
namentlijk de oprigting der Handelmaatschappij, en het
Besluit van den Gouverneur Generaal van 1823, het zig de
Koning volstrekt niet uit 1 ). Ten aanzien der .denkbeelden

tijd voorviel". Zoo verzamelde hij veel gegevens uit de eerste hand,
maar hield, hetgeen hij verzameld had voor zich „niet raadzaam
achtende, om mijne aanteekeningen, fragmenten, ontvangene bescheiden en inlichtingen mede te deelen" voor den afloop van Van
der Capelien's bestuur, waarover hij dan „een geregeld verslag"
wilde opmaken. Het boek was de aanleiding tot zijn uitwijzing uit
Indie in 1827, waarop hij zich te New Orleans vestigde, waar hij
in 1837 overleed.
1 ) Het alleszins merkwaardig geschrift is geschreven in radicaalliberalen geest. Doornik werkt met Mably's bekende historische
tegenstelling tusschen de tijdgenooten en de Ouden„ vooral „de vrije
Grieken met hunne liberale , denk- en handelwijze." „Het koloniaal
stelsel der Ouden was edel en ademde den geest der vrijheid; dat
van Europa heeft altoos blijken gedragen van een bekrompen geest."
Hij staat wat zijn algemeene denkbeelden betreft sterk onder invloed
van schrijvers als Raynal en De Pradt: Kolonies brengen slechts
dan ongeluk, wanneer men ze wil vasthouden, wanneer het tijd is
ze los te laten: „onafhankelijkheid is een aangeboren beginsel van
alle kolonien" (p. 16). — Omtrent de beginsels van koloniaal bestuur: „Van het schadelijke der oude maatregelen loopt niets zoo
in het oog, dan 1° het bestaan en de vernielende invloed van uitsluitende handel-maatschappijen, 2° het verhinderen van kolonisatie,
waartegen hij pleit voor 1° eenen algemeenen vrijen wereldhandel,
2° vrije europeesche kolonisatie. Tegen den achtergrond van die
tegenstelling projecteert hij Van der Capellen's beleid, en tracht,
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van den schrijver aangaande den geheel onafhankelijken
voet en wijze,waarop de betrekkingen tusschen het moederland en de Colonie zouden behooren geregeld te worden 1),
zeide de Koning alleenlijk, dat het dan ten minsten zoude
behooren vast te staan, dat de Colonie aan het Moederland
geen geld meer kosten zoude. Ik antwoordde, dat dit ook
ongetwijfeld de bedoeling des schrijvers was, dog voegde
er bij, dat ik zijn stelzel, hetwelk op de invoering van een
geheel van het Moederland onafhankelijke Regeering van
Europeanen nederkwam, voor onbestaanbaar hield, dewijl
ik mij niet konde voorstellen, dat zodanig Gouvernement
door een vergelijking van art. 160/7 van het bij Publicatie van
22 December 1818 mede door Van der Capellen afgekondigd Regeeringsreglement, met de Publicatie van den G.G. in Rade van 6 Mei
1823, waarbij de landverhuringen op een voor de vrije kolonisatie
ruineuze wijze geregeld werden, dat Van der Capellen de in naam des
Konings geponeerde beginselen van regeeringsbeleid heeft verlaten.
Van persoonlijke rancune kan ik in het geschrift geen spoor ontdekken; het is de verontwaardiging van een beginselvast liberaal, die
bovendien in zijn practijk de geestelijke en lichamelijke mine der
onteigende plantagebezitters heeft aanschouwd.
1 ) J. E. Doornik wil geen bestuur van de kolonie door het moederland, of door nit het moederland gezonden Landvoogden of
Commissarissen-Generaal, die dan de door de Landvoogden geschapen warboel moeten komen redderen. De Hooge Regeering van
Nederlandsch-Indie moet zijn samengesteld nit 8 leden plus een
voorzitter, te kiezen uit hen, die reeds een verblijf van 10 jaren in
de kolonie kunnen aanwijzen en reeds in belangrijke posten zijn
werkzaam geweest. De leden kiezen, geheel vrij, een voorzitter, die
,,,in geen geval, hoe ook genaamd, en dus boven alle uitzondering,
nimmer dadelijk uit het Moederland" mag worden gekozen. Deze
„hoogste ambtenaar" wordt voor 3 jaren gekozen, doch is herkiesbaar, en draagt den titel van President van Neerlands Indie. De zoo
samengestelde Hooge Regeering (in wier naam recht wordt gesproken) moet de wetgevende magt ,en „het bestuur, geheel en onverdeeld" over de kolonie in handen hebben. „Daarin mag zij niet
belemmerd worden door eenige magt in het moederland. Aileen,
wanneer zij in hare wijsheid zulks noodig oordeelt, dan correspondere zij met de Staten-Generaal. Door dezen worde zij gehandhaafd
bij de Natie, en worden de betrekkingen levendig gehouden tusschen
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het nodig ontzag aan den inlander zoude kunnen inboezemen, daar de ondervinding deed zien, dat het tegenswoordig Bestuur, in weerwil der aanzienlijke ondersteuning,
Welke het van het Moederland ontfing, dog, naar het stelzel
van Dr. Doornik missen zoude, nog steeds buiten staat
bleef den opstand der Inlanders, schoon maar in een gedeele der Colonie uitgebarsten, te bedwingen. In alien gevalle betuygde ik niet te bevatten, hoe de schrijver, naar
zijne beginzelen den naam van Moederland nog aan dit Rijk
had blijven geven, daar hetzelve, naar die beginzelen, noch
bij invoer, noch bij inkoop eenig voordeel boven den vreemdeling zoude komen te genieten.
Ik konde deze gelegenheid niet laten voorbijgaan, zonder
terugtekomen op het reeds vroeger door mij te berde gebragte gevoelen van het wenschelijke, dat de belanghebbende mogendheden er toe besluiten mogten om onderling
eene overeenkomst te treffen tot het regelmatig daarstellen
eener emancipatie hunner colonien, waartoe het tog vroeger of later zoude moeten komen. Op de vrage, welken
weg ik dan, in zodanig geval, omtrent Java zoude willen
ingeslagen hebben, was mijn antwoord, dat, indien het
hoofd der opstandelingen, Diepo Negoro, een door en door
knap man was, ik hem dan tot Keiser van Java zoude willen proclameeren, en omtrent de betrekkingen met het Rijk
der Nederlanden de meest voordeelige schikkingen zoude
tragten te verkrijgen 1).
het moederland en de kolonie. Alle tractaten tusschen het moederland en de kolonie gaan uit van de Staten-Generaal met de Hooge
Regeering van Neerlands Indie (p. 53/7). Indie ,moet een eigen
„constitutie" krijgen. Slechts „onder eene zoodanige Hooge Regeering van Neerlands Indie is vrije ontwikkeling der vermogens, is
ware liberaliteit van beginselen mogelijk ..."
1 ) Het is eigenaardig, dat het „constitutioneel Indie" van J. E.
Doornik feitelijk neerkOmt op een onafhankelijke koloniale oligarchie of aristocratie, terwij1 deze, wat de vaderlandsche constitutie
betreft, juist zijn „bete noir" is: ,,Thans bezit Nederland eene Constitutie, waarin het monarchale met het gemeenebestgezinde zich
kan vereenigen, maar ook niet eerder, dan wanneer het aristocratische,, als de verderfelijkste vijand van alle ware en gezonde staatkunde zal zijn afgewend en geheel verbannen" (p. 33). Dat komt
omdat de inheemsche bevolking, in den gedachtengang van Doornik
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Ik maakte verder van dit gesprek over de Indische belangen gebruik, om ook met een woord van den Theehandel te spreeken, alleenlijk nogtans met het oogmerk om
te weeten, of de bij de wijzigingswet van het tarief der Inen Uitvoerregten gedane voordragt tot vrijen doorvoer van
dat artikel, Welke tot nog toe verboden was, met het onlangs genomen Besluit omtrent de vrije Rhijnvaart, in
eenig verband stond 1 ), en het geene de Koning te dier gepolitiek gesproken, geen factor in de kolonie is. De Europeesche kolonisten staan bij hem tot de Javanen in de zelfde verhouding als de
colonials in de Staten tot de Roodhuiden. Roe!! zag in dat de verhouding geheel ongelijksoortig was: Dipo Negoro als keizer van
Java neemt bij hem daarom de plaats in van den President van
Nederlandsch Indie. Doch wat het grondbeginsel betreft: de noodzakelijkheid van spoedige algeheele emancipatie der kolonie, verschillen beiden niet zooveel: dergelijke denkbeelden bij een typische
regentennatuur als Mien zijn een merkwaardig bewijs hoe diep de
liberale denkbeelden ten onzent hadden wortel geschoten.
1 ) De theehandel was oorspronkelijk geregeld bij de Wet houdende oprigting van eene Maatschappij voor den Chineeschen Theehandel, gearresteerd bij besluit van den 23sten Maart 1815, no. 168,
Stsbl. 1815, no. 30 (men lette op de, voor de oorspronkelijke verhouding van wet en K.B. belangrijke, formuleering). De door den
Koning gestelde considerans van deze wet is wel de oudste en beste
formuleering van zijn economische staatkunde, zooals deze later
in de stichting van de Handelmaatschappij verwerkelijkt is: „Alsoo
wij in aanmerking hebben genomen, dat, hoezeer het steeds Onze
begeerte zij den vrijen handel in het algemeen voor te staan en te
bevorderen, echter de aard van sommige takken van handel en
inzonderheid den handel op China, eene uitzondering op den algemeenen regel vereischen, en na Ons de verschillende belangen der
genen, die in den theehandel betrokken zijn, te hebben doen voorhouden, benevens het igewigt van den ganschen omvang van dezen
aanzienlijke tak van handel te hebben verstaan: Ons gebleken zijnde, hoe zeer voor de commercie in het algemeen, gelijk voor bronnen
van welvaart, als zeevaart, scheepsbouw, fabrijken, benevens daarmee verzeld gaande handelstakken en middelen van bestaan, in het
bijzonder, alleszins gevorderd wordt, dat deze aanzienlijke tak van
handel niet in vreemde landen overga, maar beide voor eigen consumptie en uitlandsch vertier, als een activen en eigendommelijken tak
van handel uitsluitend voor dezen lande geconserveerd blijven; dat
Bijdr. en

Meded. LVII.
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dat namentlijk „de zwakkere het nimmer op
het uiterste moest laten aankomen, wanneer de sterkere, en
niet zonder growl, iets van hem verlangde", deed mij ge-

legenheid zeide,

noegzaam zien, wat ik daarvan te denken had.
nogtans deze handel niet kan gedreven warden, dan door middel van
zeer aanzienlijke kapitalen, op uitgebreide grondbeginselen en met
standvastigheid gedurende een aantal jaren onafgebroken voortgezet, met observantie van al zoodanige vaste en welgeregelde instellingen als waarvoor de ingezetenen van het rijk van China aan de
goede trouw en commercieele vermogens der vreemde naties met
hun lieden handeldrijvende, gewoon kunnen worden gemaakt; —
dat dienvolgende met geene genoegzame veiligheid de groote doeleinden, de gestadige en tevens jaarlijksche genoegzame voorziening
van de markt, beide voor inlandsche behoefte en buitenlandsch debiet, tot matige prijzen, behoudens een genoegzaam voordeel voor
den deelnemer, aan de onzekere en afwisselende ondernemingen
van bijzondere personen of associaties kan worden aanbetrouwd,
maar veelmeer daartoe benoodigd is een groot lichaam van zamengevoegde fondsen, met een uitsluitend voorregt voorzien en zodanig
gewijzigd, dat aan een iegelijk de deelneming daarin worde gefaciliteer4, benevens alle uit een loopende particuliere belangen vereenigd
worden; weshalve" .... volgen de oprichtingsbepalingen van de
„Nederlandsche Geoctroyeerde Maatschappij voor den Chineeschen
Theehandel", met een octroy voor den alleenhandel van 25 jaar en
een kapitaal van f 800.000. — Amsterdam verzette zich lijdelijk, door
niet in te schrijven, zoodat de Koning zijn plan moest opgeven. In
de considerans van de wet van 24 December 1817, Stsbl. No. 36,
werd erkend dat de wet van den 23sten Maart 1815 .... „de uitwerkselen niet heeft gehad, welke men zich daarvan had voorgesteld, en dat de handeldrijvende ingezetenen verre van bij te dragen
tot het fonds waarvoor de inschrijving sedert ruim twee jaren is
opengebleven, een genoegzaam eenstemmig verlangen hebben te
kennen gegeven am op het artikel de thee het algemeen aangenomen
beginsel van den vrijen handel te zien toegepast," en bepaald, dat de
inschrijvingen zouden worden teruggestort; de invoer zou worden
vrijgelaten, met toepassing van het artikel van de wet van 3 Oct.
1816 Stsbl. No. 55, over de heffing der regten op in- en uit-voer.
Deze rechten werden in de wet nader vastgesteld, doch bij art. 11
bleef de doorvoer van theeen „zonder onderscheid" verboden. Hiertegen rees verzet van Britsche en Pruisische zijde, waaraan eerst
in 1826 werd toegegeven.
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Onder de punten, welke de Koning geliefde aan te roeren, was ook dat der onderhandelingen met het Hof van
Rome. Zijne Majesteit gaf mij te kennen, dat er eigenlijk
nog geene onderhandelingen hadden plaats gehad, maar dat
daartoe, volgens de laatste tijdingen, een Cardinaal en nog
een ander geestelijke van 's Pausen zijde benoemd was 1).
De goede uitslag scheen Hoogstdezelve zeer ter harte te
gaan, en de weg eener minnelijke vereffening de eenige,
welke daartoe konde ingeslagen worden. Waren de zaken
zo geschapen, zeide de Koning, als ten tijde van Willem I,
dan zoude ik misschien kunnen doen, hetgeen ik voorleden
jaar, in een werk, hetwelk ik toen aan de Prinses Marianne
voorlas, dog waarvan de titel mij thans niet te binnen valt,
gevonden heb, door hem gedaan te zijn, het neemen namentlijk van een besluit, waarbij verklaard wierd, dat de
Roomsche godsdienst opgehouden had te bestaan, maar
iets dergelijks zoude op dit oogenblik geene gangbare
munt weezen. Gevraagd, of ik mij daarvan iets herinnerde,
moest ik stellig neen antwoorden, met bijvoeging dat ik er
ook aan twijfelde of zodanig besluit wel ooit bestaan had.,
daar de tusschenkomst van den genoemden vorst tot wegneeming van grieven der Catholijken bij meer dan eene
gelegenheid had doen zien, dat hij verre of was van die
kerk als Naar bestaan verloren hebbende te beschouwen,
en daar het ook bovendien nog niet is uitgemaakt, of de
Prins de leer der Roomsche kerk niet eerst kort voor zijnen
dood verlaten hebbe. Uit deze en geene aanmerking, door
den Koning te dezer gelegenheid in 't midden begragt,
kwam het mij voor, alsof Hoogstdezelve van het denkbeeld
eener vroeg of laat mooglijke vereeniging der Protestanten
1 ) Bedoeld is het bekende rapport van De Celles aan den Koning
van 10 Dec. 1826 waarin deze versiag geeft van zijn audientie . bij
den Paus op 3 Dec. d.a.v.; de Paus had hem medegedeeld, dat hij,
ondanks zijn vriendschap voor Naselli, ingevolge 's Konings wensch
bijzondere onderhandelaars zou benoemen t.w. zijn persoonlijke
vriend, de om zijn zachtzinnigheid bekende kardinaal M. Cappellari,
„qui connaissait ses intentions de tout terminer", en Mgr. F. Capaccini, de latere nuntius, een jongere van Consalvi, „encore plus facile
que le cardinal". Vgl. ook Ch. Terlinden: Guillaume ler, Rol des
Pays-Bas, et l'Eglise Catholique en Belgique, Bruxelles, 1906, II,
p. 59/62.
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en Roomschen niet zo geheel afkeerig was. Tot deze onderstelling gaf mij inzonderheid aanleiding de opmerking, dat
het alleenlijk de ingeslopene verkeerdheden en misbruiken,
maar geenzins de leerstukken der Kerk waren, welke den
grond tot de scheuring gelegd hadden, dat ook zelfs de
verschillende wijze van zien omtrent het voornaamste leerstuk, dat der trans-substantiatie, van nabij beschouwd, niet
volstrekt eene tweederlei kerk vorderde, alzo er gene rede
was, waarom men niet gezamentlijk het gedagtenisfeest
van Christus zoude kunnen vieren, behoudens een ieders
vrijheid, om den zin Bier plegtigheid op zijne wijze te beschouwen. Wanneer het zo ver mogt kunnen gebragt worden, dat het huwlijk der Priesters wierd toegestaan, dagt
de Koning dat er eene wezentlijke en voorname stap tot
toenadering zoude geschied zijn.
De nadruk, waarmede Hoogstdezelve dit zeide, zoude
mij inderdaad hebben doen vermoeden, dat er dienaangaande iets op het Tapijt was 1 ), indien deze onderstelling
mij niet al te onaanneemlijk was voorgekomen. De bescheidenheid liet mij niet toe, daaromtrent eenige vrage te doen,
weshalven ik mij enkel bepaalde tot het uitdrukken mijner
vrees, dat zulks niet ligtelijk zo ver komen zoude. Met het
gevoelen des Konings omtrent de trans-substantiatie stemde ik geredelijk in, dog voegde erbij, dat, al was men het
ook omtrent alle overige punten eens, er nogtans altijd nog
een zoude overblijven, waaraan de Protestanten nimmer
zouden kunnen toegeeven, de hierarchie namentlijk, welke
den grondslag van het gebouw der Roomsche kerk uitmaakt, en met het beginzel der Protestanten, om op 't stuk
des geloofs geen ander gezag dan dat des Bijbels te erkennen, onbestaanbaar is, terwijl ik voorts bij deze gelegenheid verhaalde, het geene mij in de jare 1816 te Brussel in
een gesprek met den toenmaligen Bisschop van Namen 2)
over dit onderwerp wedervaren was.
1) Niet „dienaangaande", maar de Koning leefde nog wel sterk
in de gedachtensfeer van de Frankfortsche „Kirchenpragmatik", die,
op zijn persoonlijke aanwijzingen, door Van Maanen was uitgewerkt
in het bekende ,,gelithographeerde stuk", dat door Van der Horst
8 April 1827 aan Masio werd verraden.
2) Hirn. — In Riiell's Gedenkschriften heb ik een opteekening van
dit gesprek niet aangetroffen.
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Ten blijke, hoe de Koning in dit oogenblik, meer dan
tot een gemeenzaam onderhoud gestemd was,
strekke als nu nog ten slotte de wijze, waarop Hoogstdezelve zig over de aangelegenheden van het schiereiland,
die mede een kortstondig onderwerp van gesprek uitmaakten 1 ), en in het bijzonder over Koning Ferdinand uitliet.
In een land, waar de invloed der geestelijkheid zo groot
is, als in Spanje, en waar de inkomsten van dezelve die der
publieke schatkist nog overtreffen, konde men met geene
mooglijkheid berekenen, wat er van de bestaande spanning
der gemoederen worden zoude. Met een caracter als dat
van den Koning moest men zig op alles verwagten. „Indien het geen Koning was," zeide Zijne Majesteit met een
grimlach 2 ), „zoude ik er jets meer van zeggen, rmaar nu

b ewoonlijk,
g

mag ik niet, vermits hij tot het gezelschap behoort."

II.
GESPREK VAN ROELL MET DEN KONING,

27 JULY 1829. 3)
Zijne Majesteit kwam aldaar op Zondag, den 26 Bier
maand, 's avonds om ses uur aan.
Als naar gewoonte was mijn voorneemen, mij den volgenden ogtend naar de audientie te begeven, welke op
12 uur bepaald was. 1k ontfing echter reeds in den vroegen

1) De Koning doelde hier op de reactie, die nadat het Fransche
interventieleger onder Angoulëme 3 Oct. 1823 Cadiz bezet en daarmede de restauratie voltooid had, vrij spel kreeg: de besluiten der
constitutioneele regeering werden vernietigd en scherpe represailles
genomen. Desniettemin ging Ferdinand VII de uiterste rechterzijde
niet ver genoeg; de z.g. apostolische partij stuurde aan op een verheffing van Ferdinand's broeder Don Carlos, en verwekte verschillende oproeren, van welke die der Agraviados in Catalonia de ernstigste was. Onderwijl gingen Spanje's laatste steunpunten op het
Amerikaansche Vasteland verloren.
2) Begrijp: glimlach.
3) R.A. (Jorissen) Onderhoud met den Koning gedurende des-

zelfs verblijf te Amsterdam op het laatst van July 1829.
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morgen eene brief van den Heer Directeur van het Cabinet,
dat Zijne Majesteit mij om tien uur bij zig verlangde te
zien, en voldeed aan die uitnodiging.
Het eerste punt, waarover ik door den Koning werd
onderhouden, betrof den toestand der Kamer van Burgemeester en Wethouderen, inzonderheid de verregaande
wrijving, welke er tusschen de leden plaats had, en welke
men meende, dat niet zoude ophouden, zo lang de Heer
wethouder Van Meurs 1 ) in die Kamer zitting had. Dit
onderhoud was een gevolg van eene correspondentie, welke
tusschen den Heer Secretaris van Staat en mij, omtrent
deze zaak had plaats gehad. Uit die correspondentie, welke
onder mijne papieren berust 2 ), kan het namentlijk blijken,

1) A. G. van Meurs (1758-1833), prom. doct. phil. Harderwijk,
1780; 1781 naar Leiden; als orangist gemengd in den staatkundigen
strijd; 1783 prom. doct. utrs. juris te Leiden; advocaat te Amsterdam; 1815 lid van den Raad; 1830 Staatsraad i.b.d.
2) R.A. (Well) a) De Mey aan Well, 22 Febr. 1829: „De Heer
A. G. van Meurs, die wegens zijne erkende kundigheden, in der tijd
met genoegen door den Koning tot wethouder van Amsterdam benoemd is, en over wiens verrigtingen als zoodanig Z.M. persoonlijk
ook geene reden van ontevredenheid hoegenaamd heeft, harmonieert
echter niet met zijne ambtgenooten in het Dagelijksch Bestuur, noch
met zijne medeleden in den Raad en daaruit ontstaat niet alleen nadeel voor 's Stad's dienst, maar zelfs de onmogelijkheid om geschikte
personen over te halen om verder deel aan dat Bestuur te nemen."
Opdracht om Van Meurs over te halen, zijn eervol ontslag te ivragen.
b) Roell aan De Mey, 25 Febr. 1829: Aanvaarding der opdracht;
maar kan ik hem, zoo noodig, den titel van Staatsraad i.b.d. aanbieden? c) De Mey aan Accoord; tenzij hij niet liever uitzigt op
benoeming t.z.t. bij de rechterlijke macht heeft. d) Wien aan De Mey,
4 Maart 1829: Conferentie heeft plaats gevonden; Van Meurs wil
niet; maakt men 't hem in de Kamer zoo lastig, dat hij 't niet honden
kan, dan zal hij zich in persoon aan Z.M. adresseeren en een boekje
over de toestanden open doen. „Een wenk van hoogerhand zou het
eenige zijn, hetwelk hem tot nederlegging zijner functie zou kunnen
moveeren.' Well had Van Meurs niet op dit woord willen vatten, maar
zal de zaak zoo zacht mogelijk behanderen en hem over een paar
dagen opnieuw onderhouden; hij zal dan wel toegeven, maar zal
eerst wel naar Brussel komen om Z.M. in persoon te spreken. e) De
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dat ik in Februari 1.1. vanwege Zijne Majesteit ben aangezogt geweest, om den Heer Van Meurs tot het vrijwillig
vragen van zijn ontslag overtehalen, onder toezegging van
hetzelve, op de meest eervolle wijze, en met opdragt van
den titel van Staatsraad in Buitengewonen dienst, te zullen
verkrijgen, nog dat mijne daartoe aangewende pogingen
vrugteloos zijn afgelopen. Zedert dien tijd was de oneenigheid in de Kamer van Burgemeester en Wethouderen nog
vermeerdert, zo dat zelfs de Wethouder Hooft 1 ), die met de
zaken der Thesaurie belast was, en in de behandeling daarvan de meeste ijver en kunde ontwikkelde, zijn ontslag
gevraagd had, en, niettegenstaande hem eene afwezendheid van ses maanden was toegestaan, in afwagting van
den keer, welke de zaken in dien tusschentijd neemen zouden, bij zijn verzoek was blijven volharden, ja zelfs zig niet
meer in de Kamer vertoond had. Een dergelijke staat van
zaken oordeelde Zijne Majesteit te recht, dat niet Langer
behoorde voortteduren. Aan den eenen kant stelde Hoogstdezelve eenen bijzonderen prijs op het behoud van den
Heer Hooft, en wilde, aan den anderen kant, den Heer Van
Meurs geene onaangenaamheid aandoen. Men gaf mij niet
onduydelijk het verlangen te kennen, om in dezen nogmaals
eene poging aantewenden. Geene de minste reden hebbende, om mij over den Heer Van Meurs te beklagen, gevoelde ik dan ook geene de minste roeping, om andermaal bij
hem op eenen stap aantedringen, waartoe ik nu genoeg-

Mey aan Roe, 9 Maart 1829: Z.M. keurt uitstel goed; doch de zaak
moet liefst deze maand nog afloopen. f) Roell aan De Mey, 16 Maart
1829: Van Meurs wil het vaandel niet verlaten, tenzij een wenk krijgende, dat Z.M. stellig besloten had, hem te ontslaan, in welk geval
hij liever de eer aan zich houden en ontslag vragen zou. Wenk de
zaak liever aan Van Tets op te dragen, die als gewezen gouverneur
van Noord-Holland, van de geheele aangelegenheid op de hoogte is.
11 ) D. Hooft Jzn. (1788-1860) bij S. B. van 31 December 1813,
en, na de invoering van het nieuwe Bestuursreglement, bij K.B. van
13 Februari 1824 opnieuw, benoemd tot Raad, was bij K.B. van
22 Juni 1827 benoemd tot wethouder van Amsterdam. Als goed financier had hij 's Konings hart. Ook na het ontslag van Van Meurs
hield hij 't niet lang uit: reeds bij K.B. van 5 Juli 1830 werd hij
eervol als wethouder ontslagen.
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zaam wist, dat hij niet dan hoogstongaarne en bijna gedwongen besluiten zoude.
Daar de Minister van Finantien 1 ), toen hij mij in de
maand Maart 1.1. bij gelegenheid van zijn toenmalig verblijf te Amsterdam, een bezoek gaf, zig had laten ontvallen,
dat hij de geene geweest was, die den Koning had aangeraden, mij in deze onaangename zaak te betrekken, was
van dat oogenblik of aan de wensch bij mij opgekomen,
om hem, gelijk het spreekwoord zegt, den bal terug te
kaatsen, waartoe ik mij van de thans zig van zelve aanbiedende gelegenheid bediende, en Zijne Majesteit in overweging gaf, om zig, tot het doen eener nieuwe poging, het
tegenwoordig verblijf van gemelden Minister te nutte te
maken, daar deze, uit hoof de zijner vorige betrekking als
Gouverneur van Noordholland, mij daartoe meer dan
iemand geschikt scheen, en ook minder dan ik huiverig
behoefde te zijn, om den Heer Van Meurs te ontzien, vermits hij elders gevestigd is, en ik daarentegens bijna daaglijks in het geval was, genoemde Heer te ontmoeten.
Mijn denkbeeld vond ingang bij den Koning, die nu niet
verder op mijne tusschenkomst aandrong, maar mij alleenlijk nog vroeg, of ik dagt, dat er, van eene finantieele zijde
op den Heer Van Meurs zoude te werken zijn, in lien zin
namentlijk, dat het uitzigt op het behoud van zijn tractement als Wethouder de onderhandeling zoude kunnen bevorderen. Ik antwoordde, dat ik, tot mijn leedwezen, moest
erkennen, dat zodanig uitzicht misschien meer dan iets
anders tot den goeden uitslag zoude kunnen toebrengen,
daar ik, ofschoon overtuygd, dat de Heer Van Meurs in
genoegzaam ruime omstandigheden verkeerde, om zodanige toelage niet nodig te hebben, nochtans 's mans denkwijze op dat stuk te wel kende, om mij niet verzekert te
1 ) Na het overlijden van Appelius had de Koning ,21 April 1828,
de portefeuille van Financien door De Mey eerst aan Well doen aanbieden. Dit geschiedde, gelijk blijkt uit Well's Gedenkschriften, vooral met het oog op de noodzakelijkheid van een gezaghebbende verdediging van het naderend tweede Tienjarig Budget. Mien weigerde
eerst mondeling, daarna in een persoonlijk schrijven aan den Koning,
waarop de Koning in Mei 1828 den handigen, beginselloozen en weinig vertrouwden Van Tets, Gouverneur van Noord-Holland, benoemde. De twee heeren konden elkaar niet zetten.
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houden, dat hij, zonder de gemelde voorwaarde, nimmer
tot den verlangden stap zoude te bewegen zijn.
Na den afloop van dit gesprek onderhield de Koning mij
over de Begrotingswetten ; en vroeg mij in 't bijzonder,
wat ik omtrent den loop der aanstaande deliberatien van
de Tweede Kamer dienaangaande dagt.
Ik verklaarde dadelijk, op de meest onbewimpelde wijze,
dat ik mij daarvan geene beteren uitslag, dan van de laatstelijk 1 ) verworpenen, voorstelde, dat ik het wel niet voor
onwaarschijnlijk hield, dat zommige Leden uit de Noordsche Provintien welke de vorige keer eene weigerende stem
hadden uitgebragt, zig om de gevolgen eener herhaalde
verwerping te voorkomen, met die geene, welke ten voordeele der zaak gestemd hadden, vereenigen zouden, maar
dat ik mij wat de Zuydelijke Leden betrof niet durfde
vleyen, dat zij minder tegenstand dan de vorige keer bieden zouden, daar het mij toescheen, dat het er van dien
kant op was toegelegd, om zig tegens alle Tienjarige Begrooting, in welke vorm, en op welke grondslagen die ook
wierd voorgedragen, te verzetten. Enkele hunner, voegde
ik er bij, mogten daaromtrent minder ongunstig denken,
maar deze, wier getal gering was, zouden zeekerlijk geen
moeds genoeg hebben, om zig van de overige of te scheiden, en zig alle de onaangenaamheden, waaraan hunne
medewerking hen zoude blootstellen, te getroosten. De

omstandigheid, dat alle, geenen enkelen uitgezondert, nu
laatstelijk dezelfde lijn getrokken hadden, wierd door mij
als een afdoende grond tot ondersteuning van mijn gevoelen ingeroepen.
Zijne Majesteit scheen minder zwaarmoedig over den
afloop der zaak te denken, en beweerde, dat, indien maar
de Noordelijke Leden bij de laatste deliberatien zig hadden
aangesloten, onderscheidene Zuydelijke zig met hen zouden vereenigd hebben 2 ), welke nu, voorziende dat hunne
1) In Mei 1829, tegen het einde van de rumoerige Brusselsche
zitting 1828/29.
2) Deze meening had de kabinetssecretaris, G. Groen van Prinsterer, die in opdracht de zitting bijgewoond had, neergelegd in een
voor den Koning bestemd verslag: Hoedanig was in de laatste zitting

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1828-1829 de hooding der leden nit het Noorden?;
Groen, Bescheiden, ter perse.
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stem tog zoude verloren zijn, niet raadzaam geoordeeld
hadden, zig de hun dreigende moeilijkheden op den hals te
halen; dat dit inzonderheid het geval van den afgetredenen
President der Tweede Kamer was 1 ), op wien Zijne Majesteit vermeende, dat anderzins zoude te rekenen geweest
zijn. Ik nam de vrijheid op te merken, dat, indien de uitslag
der zaak enkel en alleen van de eenstemmigheid der noordelijke Leden moest afhangen, het dan dubbel belangrijk
was, aan de voorname redenen, welke de meeste tot afstemming bewogen hadden, tegemoet te komen, want dat
tog niet wel van hen konde gevergd worden, over alle
zwarigheden heen te stappen, terwijl hunne Zuydelijke
medeleden er geen enkele lieten varen.
Gaarne had ik gezien, dat Zijne Majesteit mij gevraagd
had, welke dan die zwarigheden naar mijne informaties
geweest waren, als waardoor ik in de gelegenheid zoude
geweest zijn, took de mijne te doen kennen, maar Hoogstdezelve liet zig daaromtrent niet met mij in. Ik meende
evenwel niet te moeten nalaten, te kennen te geven, dat,
ofschoon ik, indien de Begrotingswetten tot de Eerste Kamer gekomen waren, mij dezelve zouden hebben laten welgevallen, nochtans gewigtige bedenkingen dienaangaande
bij mij zouden bestaan hebben, en dat ik, enkel en alleen
uit aanmerking der omstandigheden, waarin het Rijk zig
beyond, over dezelve zoude heengestapt hebben, maar dat
ik, indien de zaak eenige jaren geleden, toen de gesteldheid
der gemoederen minder ontrustende was, een onderwerp
van deliberatie geweest was, daarover minder gemakkelijk
zoude gedagt hebben, dat ik derhalven ligtelijk begrijpen
konde, dat anderen aan hunne te berde gebragte zwarigheden genoegzame waarde bleeven hechten, om, indien dezelve niet grotendeels wierden weggenomen, bij hunne weigerende stem te volharden, en het derhalven te wenschen
was, dat dezelve op eene voldoende wijze zoude kunnen
opgeruimd worden.
Zijne Majesteit voegde mij hierop toe, dat Hij zelve erkende, dat de bedoelde wetten niet zonder gebreken waren,
dog dat zij met geene mooglijkheid naar den zin van een
ieder konden worden ingerigt. En hiermede bragt Hoogstdezelve het gesprek over tot de waarschijnlijke keuze van
1 ) L. A. Reyphins.
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den eersten candidaat voor het aanstaande voorzitterschap
van de Tweede Kamer. Naar het zig voor het scheiden der
vergadering had laten aanzien, scheen de Heer Corver
Hooft 1 ) zeer veele stemmen te zullen verkrijgen, vooral
onder de Zuydelijke Leden, bij welke hij zig zeer had weeten te veraangenamen, door zijnen gemeenschappelijken
voordragt met den Heer Le Hon 2 ), om het bewuste adres,
hetwelk zoveel beweging bij de Kamers en het publiek veroorzaakt heeft, aan te bieden 3 ), en door het aandeel, hetwelk hij in de bestrijding der Begrootingswetten genomen
had. Onder de geenen, welke bij de overige Leden het
1) J. Corver Hooft (1799-1855); 1798 stud. jur. te Utrecht;
1808 Kamerheer van Koning Lodewijk; 1813/53 houtvester NoordHolland; 1824/48 lid der Tweede Kamer; 1848/50 lid der Eerste
Kamer.
2) C. A. J. le Hon (1792-1868) student te Parijs; 1814 make
adjoint te Doornik; 1817 schepen aldaar; 1818 lid Prov. Staten
Henegouwen; 1824 lid der Tweede Kamer .Zijn familie behoorde tot
de zwartgoedkoopers en was door groote zakelijke belangen in de
zinkmijnen van Moresnet sterk van de gunst der Regeering afhankelijk, hoewel in 't geheim een der leiders der Belgische oppositie,
trachtte hij toch een openlijke breuk met de Regeering te vermijden;
inderdaad behoorde hij tot de niet onaanzienlijke en vooral onder de
gegoede liberalen niet ontalrijke groep der uit belang Rijksgezinden.
Dit verklaart zijn eigenaardige houding in 1830; bij den aanval op
Brussel bood ,hij aan, de troepen vooraf te gaan; hij was een der
groote drijvers in de zaak van de zending van den Prins van Oranje
naar Antwerpen; was tusschenpersoon tusschen den Prins en het
Voorloopig Bewind te Brussel; doch liet, toen de zaken misliepen,
den Prins in de steek en haastte zich naar Doornik, om het ambt
van den als koningstrouw afgezetten De Bethune te bemachtigen.
Vgl. Muitery en Scheuring, I en II, in voce.
3) Nadat de Tweede Kamer bijna eenparig besloten had, de verzoekschriften der Tweede Petitie niet ter kennis des Konings te
brengen, maar ter griffie neder te leggen, dienden Le Hon en Corver
Hooft het als bemiddeling tusschen de partijen bedoelde voorstel in
om het verslag der Centrale Sectie, als tevattende een getrouw
Verslag der verzoekschriften', bij eerbiedig adres aan den Koning
aan te bieden. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer met 55
tegen 44 stemmen aangenomen, doch door de Eerste Kamer verworpen. Vgl. hierover ook Riiell's Gedenkschriften.
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meest in aanmerking scheenen te zullen komen, wierd het
meest van den Heer Beelaerts van Blokland gesproken.
De Koning, aan Wien dit een en ander reeds was ter ooren
gekomen, gaf mij zijne ongezindheid te kennen, om den
Heer Corver Hooft te kiezen, en vroeg mij, wat ik er van
dagt, indien hij zijne keuze ditmaal op den Heer Beelaerts,
wanneer deze de tweede op de nominatie stond, vestigde.
Ik antwoordde, dat, ofschoon ik ligtelijk gevoelde, dat de
laatste hem welgevalliger dan de andere was, het mij nochtans niet zonder bedenking scheen, denzelven den voorkeur
te geven, daar het nu eenmaal de cynosure geworden was,
den eersten te benoemen, en het derhalven de geenen, welke den Heer Corver Hooft tot voorzitter verlangden, ten
hoogsten belgen zoude, dat ditmaal van die cynosure wierd
afgeweken, hetwelk zeekerlijk bij veele hunner, ter gelegenheid der stemming over de begrotingswetten, eenen
nadeeligen invloed hebben zoude. Ten slotte voegde ik erbij, dat, ingevalle Zijne Majesteit er bij blijven mogt, om
in het onderstelde geval den Heer Beelaerts te kiezen, ik
het dan raadzaam achtede, zulks zo min mooglijk rugtbaar
worden, ■ daar het anders ligtelijk zoude kunnen gebeuren,
dat men zijne maatregelen zodanig nam, dat de tweede en
derde candidaat van eenen stempel waren, welke hunne
benoeming nog minder welgevallig dan, die van den Heer
Corver Hooft deed zijn.
Na de eventueele keuze van den President kwam de benoeming van den Heer Brugmans tot Lid der Kamer, in
plaats van den Heer F. van de Poll, ter bane. Naauwlijks
was deze benoeming bekend, of zommigE. Dagbladen beweerden reeds, dat de benoemde, uit hoof& van zijn Lidmaatschap der Permanente Commissie van het Amortisatie-Syndicaat, niet verkiesbaar was. Het 92e art. der
Grondwet werd door die bladen op de Leden van gemelde
Permanente Commissie toegepast, en het scheen den Koning niet twijfelachtig, dat deze quaestie, ter gelegenheid
van het examineeren der geloofsbrieven, levendige discussien bij de Tweede Kamer zoude teweegbrengen. Hoogstdezelve ook hierin mijn wijze van zien verlangende te kennen, zeide ik, dat de eerste rede voor uitsluiting, bij dat
artikel voorkomende (namentlijk het lidmaatschap der
Rekenkamer), mijnes inziens geheel ten onregte tegens de
admissie van den Heer Brugmans wierd ingeroepen, wiens
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functien van eenen geheel anderen aard waren, dan die
der Rekenkamer; en dat derhalven alleenlijk de tweede
reden van uitsluiting, de comptabiliteit namentlijk van zijnen post, mij ten dezen eenige aanmerking scheen te verdienen. De comptabiliteit van het collegie, waarvan de
Heer Brugmans lid is, konde niet betwist worden, en alles
hing van de vrage af, of iemand die medelid van een comptabel collegie is, moet geacht worden ook zelve eenen
comptabelen post te bekleeden. Hieromtrent gaf ik als mijn
gevoelen te kennen, dat men alleen dan, wanneer men individueel comptabel was, konde geacht worden eenen
comptabelen post te bekleeden, en dat het aangehaalde art.
der Grondwet derhalven aan de toelating van den Heer
Brugmans niet in den weg stond, dog dat ik niet evenzeer
overtuygd was van het voegzame, dat een lid der Permanente Commissie van het meergenoemde Syndicaat ook
tevens lid der Staten Generaal zij. 1k oordeelde de snaar
te teeder, om mij op dit stuk meer stellig te verklaren, dewijl de vice-president van het Amortisatie-Syndicaat '),
die, tijdens zijne benoeming tot die functien lid der Eerste
Kamer zijnde, Zijner Majesteits toestemming had verkregen, om ook die betrekking te houden 2).
Het laatste punt, waarover de Koning met mij sprak,
was de staat van Amsterdam. Men scheen Zijne Majesteit
in het denkbeeld gebragt te hebben, dat die staat niet verergerd, ja zelfs dat het met den Handel eenigzins was vooruitgegaan. Ten blijke van dit laatste had men zig beroepen
op de algemeene aanvrage tot berging van goederen in het
nieuw aangelegd Entrepot en op den meerderen opbrengst
der In- en Uitgaande rechten. Ik konde noch het eene noch
het andere tegenspreeken, als met de bijzonderheden daarvan niet bekend zijnde, maar verborg nochtans mijne twijfeling niet, of die beide omstandigheden wel dat geene bewezen, waartoe men dezelve had aangevoerd. Wat het
eerste betrof, merkte ik aan, dat, zo er in het Entrepot gebrek aan plaats mogt zijn, en een ieder zijne goederen daarin verlangde op te slaan, de wijd en zijd in de stall verspreide pakhuyzen nu grootendeels ledig stonden; alsmede
1) A. van Gennep.
2) Vgl. Groerz: Briefw., I, Bijlagen, No. 8; Het
waar de belangrijkste bescheiden zijn afgedrukt.

geval Brugmans,

142

GESPREKKEN MET DEN KONING 1826

1839

dat het geen 'bewijs van eenen verbeterden handel is, meer
opgevulde pakhuyzen te hebben, zo niet tevens eene vermeerderde afvoer plaats had 1).
De meerdere opbrengst der In- en Uitgaande rechten
zeide ik, dat op zig zelven mede een zeer onvoldoende bewijs opleverden, vooreerst, omdat men eerst bij het einde
van het jaar zoude weten, waaraan zig te lien opzigte te
houden, en, ten anderen, omdat, evenals in het geval der
goederen, zo ook in het geval der rechten, de vraage inzonderheid deze was, of er eene behoorlijke verhouding
tusschen de In- en Uitgaande rechten bestond. De Koning
scheen zig bijzonder veel van het nieuwe Entrepotwerk 2 ) ,
in verband met de verbetering der Haven te beloven. Ik
voor mij ontveinsde niet, dat mijne uitzigten daaromtrent
minder gunstig waren, en dat ik, ter instandhouding of
opbeuring der stad Amsterdam, geen meer krachtdadig
middel kende, dan het zo veel mogelijk aldaar vestigen van
groote Etablissementen. Ik gaf te kennen, dat, bijaldien
de ligging van Amsterdam meer centraal was, ik dan de
vrijheid zoude neemen, er ten sterksten op aantedringen,
dat die stad de zetel van den Hogen Raad der Nederlanden
worden mogt, maar dat ik nu huiverig was zulks te doen,
schoon steeds den wensch koesterende, dat daartoe genoegzame termen mogten gevonden worden. Ik maakte mij
voorts deze gelegenheid te nutte, om iets uit te vorschen
aangaande de meerdere of mindere gegrondheid der zedert
eenigen tijd lopende gerugten, dat de voorgenomene oprigting van een Bisdom te Amsterdam was komen te vervallen, en dat hetzelve te Haarlem, of te Utrecht zoude
gevestigd worden 3 ). Ik zeide namentlijk, dat ik, schoon
1) Vgl. over de ,moeilijkheden, voortvloeiend uit de wet van
31 Maart 1828 op de entrepots, thans het best: Gedenkboek van den
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, 1928, p. 179/6.
2) De rente van het bouwfonds was door den Koning gegarandeerd.
3) Bij de instructie-De Celles van 18 Sept. 1826 waren twee plannen voor de `circumscriptie' der nieuwe bisdommen gevoegd; het
eene voorzag een bisschopszetel, te Amsterdam, voor het geheele
Noorden; het andere een aartsbisschopszetel te Utrecht, en twee bisschopszetels te Haarlem en 's Hertogenbosch. Vandaar de tegen
strijdige geruchten.
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geenzins bedoelende om in de geheimen van den Staat intedringen, nochtans de vrijheid moest neemen, den wensch
te uiten, dat, ingevalle er, zo als de gerugten medebragten,
van het plaatsen eenes Bisschoppelijken zetels te Amsterdam mogt worden afgezien, en deze te Haarlem mogt gevestigd worden, het verblijf van den Gouverneur en van de
Gedeputeerde Staten naar Amsterdam mogt worden overgebragt. Het antwoord des Konings was van dien aart,
dat ik nu, voor mij zelve, niet meer aan de gegrondheid der
lopende gerugten twijfelde, daar Hoogstdezelve, in plaats
van iets tot wegneming dier gerugten te zeggen, zig enkel
bepaalde tot de opmerking, dat de bedoelde overbrenging
welligt aan Burgemeester en Wethouders min welgevallig
zijn zoude, vermits zij daardoor niet meer de eerste in rang
blijven zouden 1).
Ik gaf hierop te kennen, dat alle personeele consideratien
van dien aart mij toescheenen, voor het belang der zaak te
moeten wijken, maar dat ik bovendien gerustelijk konde
verzeekeren, dat althans de tegenwoordige Burgemeester 2 ) geheel met denzelfden geest bezield was, en mij nog
anderdaags zijnen wensch had uitgedrukt, dat de Hoge
Raad te Amsterdam mogt gevestigd worden, er met zo
veele woorden bijvoegende, dat zulks hem wel in zijnen
rang zoude praejudicieeren, maar dat hij er dit wel voor
overhad. De Koning sprak bij die gelegenheid met lof van
den Burgemeester, van wiens benoeming hij zig veel goeds
scheen te voorspellen, hetwelk mij te meer genoegen gaf,
dewijl hij, inzonderheid op mijne aanbeveeling, bij rechtstreeksche missive aan den Koning in dato 5 November
1828 gedaan, tot die functien benoemd was 3).
1) Een nieuw bewijs hoezeer het den Koning ernst was met de
bevrediging der Roomsch-Katholieken door een onverwijde uitvoering van het Concordaat, die hij, na zijn vergelijk met den Paus, ook
op zijn reize door Vlaanderen, herhaaldelijk, o.a. te Gent en te Lier,
had toegezegd. Vgl. Muiterij en Scheuring, II, 's Konings Vrede met
Rome; ook Groen, Bescheiden, Kabinet des Konings, Reizen. (ter
perse).
2) Van de Poll.
3) R.A. (Wien), Roell aan den Koning, 5 Nov. 1828. De Koning
had Roe!! op de laatste gewone audientie zijn oordeel gevraagd over
de personen, die in aanmerking kwamen voor Burgemeester, en daar-
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Hiermede liep het gesprek, hetwelk ruim een uur geduurd had, ten einde, en wierd de Minister van Finantien
in mijne plaats binnengelaten 1).
Alvorens naar mijne woning terugtekeeren, onderhield
ik mij nog met verscheidene mijner bekenden, die tot de
gewone audientie waren opgekomen. Bij het uitgaan ontmoette ik den Minister, wiens gesprek met den Koning
inmiddels geeindigd was, en die mij alstoen mededeelde,
dat hij door Zijne Majesteit met eene zeer onaangename
commissie voor den Heer Van Meurs gechargeerd was,
dien hij quovis modo beduyden moest, van zijne wethouderlijke ibetrekking afstand te doen. Uit de wijze, waarop hij
mij dit verhaalde, konde ik duydelijk opmaken, dat Zijne
Majesteit hem niets van het geene hieromtrent tusschen
Hoogstdezelve en mij was voorgevallen gesproken had.
Den volgenden dag, zijnde Dinsdag den 28sten, was er
groot diner ten Hove. Ik be y ond mij onder de genodigden,
dog zag mij verpligt, mij van de bijwoning te verschoonen,
ten gevolge eener koortsachtige ongesteldheid, welke mij
's nagts overvallen was.
Deze omstandigheid maakte, dat ik dien dag niets naders
omtrent de zaak van den Heer Van Meurs vernam. 's Anderdaags wierd ik door een bezoek van dien Heer zelve met
al wat er omtrent dezelve was voorgevallen bekend. Hij
zeide mij, uit hoofde der blijken van achting en welwillendheid door mij aan hem gegeven, en ook uit hoofde der
vroegere gesprekken tusschen hem en mij omtrent het bewuste punt gehouden, niet te willen nalaten, mij in persoon
te komen verhalen, dat alles nu beslist was, en hij, niet uit
verkiezing, maar als 't ware gedwongen, en enkel lit eerbied voor en gehechtheid aan den Koning er toe besloten
had, om zijn ontslag te vragen, en het aanbod van den
bij ook den naam genoemd van iemand, die een buitenbeentje rijk
was. Delicieus is de plechtige wijze waarop Well „zijn twijfeling" te
kennen gaf ,„of die bedoelde persoon uit hoofde van vroegere betrekkingen waarvan de gevolgen nog bestaan, wel die achting en eerbied
genieten zoude, welke in hem, die zig aan het Hoofd van een zoo
gewigtig Bestuur geplaatst ziet, vereischt worden ... de benoeming
van den bedoelden persoon (zou) den allerongunstigsten indruk maken ..."; waarop dan de aanbeveling volgt van Van de Poll.
1 ) Van Tets.
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titel van Staatsraad, met behoud van zijn tegenwoordig
Tractement, hem van 's Konings wege gedaan, te accepteeren; dat hij, na den afloop der onderhandeling dienaangaande met den Minister van F'inantien, eene particuliere
audientie bij den Koning gehad had, die hem op de allerminzaamste wijze ontfangen, en hem de stelligste verzekering zijner voortdurende achting en welwillendheid gegeven had. Het besluit tot honorabel ontslag, op den toegezegden voet, zoude dadelijk na Zijner Majesteits terugkomst te Brussel opgemaakt en geslagen worden.
Het kan vreemd schijnen, dat Zijne Majesteit, die niet
den minsten grief tegen den Heer Van Meurs had, maar
hem zelfs hoog schattede, zoo zeer op zijne retraite heeft
aangedrongen. De oplossing hiervan moet daarin gezocht
worden, dat de leden van den Raad in 't algemeen, lien
Heer eenen man van zo onaangenaamen en ongemakkelijken omgang hielden, dat er geen uitzigt was, om onder die
geenen, welke men tot het Wethouderschap het meest geschikt oordeelde, iemand tot de aanvaarding van hetzelve
over te halen, zo lang Zijn Ed. zitting in de Kamer had,
terwijl ook de hervatting dier functien door den Heer
Hoof t, welke vrij algemeen verlangd wierd, aan deszelfs
retraite scheen verbonden te zijn. Op Woensdag den 29en
was er andermaal diner ten Hove, dog ditmaal maar in
geringen getale. Beter dan de vorige dag zijnde, konde ik
nu van de gedane uitnodiging gebruik maken. Voor de
maaltijd was er geene gelegenheid, met den Koning in
gesprek te komen. Zodra Zijne Majesteit binnentrad, vervoegde Hoogstdezelve zig naar den Minister van Finantien en den vicepresident van het Amortisatie-Syndicaat 1),
die, in eene hoekje van het vertrek, in drukke conferentie
waren. Deze conferentie bleef tot het oogenblik, dat wij
aan tafel gingen, voortduren. Naast den Koning geplaatst
zijnde, zeide Hoogstdezelve mij dadelijk nadat wij gezeten
waren : „De Minister en de Heer van Gennep hadden het
daar druk." „En Uwe Majesteit," liet ik daarop volgen,
„scheen in het gesprek geen gering belang te stellen," hetwelk alleenlijk met eenen grimlach wierd beantwoord ').
1) A. van Gennep.
2) Noot van ROell: N.B. Uit het kort daarna, sub dato 16 Augustus 1829 bekend geworden, en volstrekt niet verwagt Koninklijke
Bijdr. en Meded. LVII.
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Zijne Majesteit vroeg mij vervolgens, het oog naar den
Heer Van Meurs wendende, of ik het nieuws reeds vernomen had, en de gemaakte schikkingen goedvond. Het
eene zowel als het andere konde ik affirmatief beantwoorden. Het eenige niet onbeduydende punt, hetwelk verder,
gedurende de maaltijd, door den Koning wierd aangeroerd,
was de zaak van het Onderwijs. Hoogstdezelve vroeg mij,
wat ik gezegd had van de benoeming van den Heer Membrede tot voorzitter der Commissie, welke met het ontwerpen eener wet op dat onderwerp belast was? 1 ) Ik antwoordde, dat die keuze, en niet minder de gelijktijdige benoeming
van lien Heer tot Minister van Staat, mijnen volkomen
bijval had. Ik drukte bijzonder op deze laatste woorden,
in de hoop, dat men mij de rede daarvan vragen zoude, ten
einde op die wijze iets te ontdekken omtrent de meerdere
of mindere gegrondheid van mijn gevoelen, dat gemelde
benoeming eene voorbode der keuze van den Heer Membrede 2 ) tot voorzitter der Eerste Kamer, gedurende de
aanstaande Zitting, was, dog vond mij in die hoop teleurgesteld. Zijne Majesteit voegde mij enkel toe, den gemelden
Heer aan het hoofd der gedagte Commissie geplaatst te
hebben, omdat dezelve, in zijne denkbeelden omtrent de
zaak, welke de Commissie behandelen moest, den middenBesluit betrekkelijk de daarstelling van bewijzen van Deelgeving in
de geldleening ten behoeve der overzeesche Bezittingen, make ik
op, dat deze idaarstelling het onderwerp van het gesprek geweest
is. — Over deze geldleening en de . daarmee verbandhoudende wijziging in de Indische economische politiek, vgl. thans W. A. Knibbe:
De Vestiging der Monarchie, Utrecht, 1935, passim.
1) De bij K.B. van 30 Juni 1829 benoemde Commissie belast met
het ontwerpen van de bij K.B. van 19 Febr. d.a.v. in uitzicht gestelde
wet op het Onderwijs in zijn geheelen omvang.
2) A. C. Membrede (1758-1831) voor de revolutie schepen en
burgemeester van Luik; partijganger der Luiksche revolutie; 1794
president Hooggerechtshof te Maastricht, waar hij ook under het
Fransche bewind hooge betrekkingen bekleedde. Hij was reeds in
1816/17 en 1820/21 voorzitter der Eerste Kamer geweest, waartoe
hij, evenals Nicolai in 1819/20 bijzonder in aanmerking kwam, omdat zij beiden tot de nog onder het ancien regime gediend hebbende
Luiksche ambtenaren behoorden, die de beide landstalen van het
toenmalig bisdom machtig waren.
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weg tusschen ide beiden uitersten van liberalismus en illiberalismus scheen te houden. Uit het benoemingsbesluit
dier Commissie was het mij niet duidelijk gebleeken, welke
eigentlijk hare taak was; of zij namentlijk enkel en alleen
moest nagaan, welke punten een ingredient van wet behoorden te worden, en die punten dan, overeenkomstig het
gevoelen der meerderheid, moest inrichten, dan wel, of zij,
voor zo veel die punten betreft, tusschen de onderscheidene daaromtrent voorkomende in de Brie Rapporten,
welke haar waren toegezonden, bij meerderheid van stemmen uitspraak doen moest, en de redactie der wet, overeenkomstig die uitspraak, inrichten? ')
Ik nam de vrijheid, dienaangaande eenige opheldering
aan Zijne Majesteit te vragen, dewelke mij dadelijk te ken.nen gaf, dat het laatste de bedoeling was, voorts er bijvoegende, dat het eerste geene dergelijke Commissie zoude
gevordert hebben, maar gevoeglijk aan een der amptenaren
van het Departement van Binnenlandsche Zaken zoude
hebben kunnen opgedragen worden. Ik hernam, dat ook
dit aan mij het meest waarschijnlijk was voorgekomen,
maar dat ik het dan ook nu daarvoor meende te mogen houden, dat de werkzaamheden der Commissie van geenen
korten duur zijn zouden.
De Koning stemde dit toe, dog maakte de opmerking,
dat er geene volstrekte noodzakelijkheid was, de geprojecteerde wet reeds in het begin der zitting voor te dragen 2).
Ik voor mij konde dit wel niet tegenspreken, dog gaf niettemin, uit hoofde men over de zaak van het Onderwijs zo
1) De bedoeling was, dat de Commissie het werk van de Commissie op het Hooger Onderwijs van 13 April 1828, van de Cornmi§sie voor het Middelbaar Onderwijs van 19 Febr. 1829 en de departementale ontwerpen-Van Ewijk van Juni en Oct. 1827 voor het
Lager onderwijs zou samenvatten. Over het verloop van het werk der
Commissie vgl. thans: S. Stokman: De Religieuzen en de Onderwijs-

politiek der Regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden
1814-1830, 's Gravenhage, 1935, p. 278 e.v. en Groen, Bescheiden,
Kabinet des Konings, Onderwijs (ter perse), waar de stukken worden afgedrukt.
2) Het werk der Commissie, een ontwerp in 78 artikelen, was
echter reeds voor den aanvang der nieuwe zitting gereed.

148

GESPREKKEN MET DEN KONING 1826-1839

buitengemeen veel beweging gemaakt had, mijne vrees te
kennen, dat, zo lange het te dien opzigte niet tot eene beslissing zoude gekomen zijn, zommige de bestaande onzeekerheid gewisselijk tot een voorwendsel zouden neemen,
om alle verdere voorstellen van het Gouvernement te
dwarsboomen.
Het was mij niet voegzaam toegescheenen, onder de
maaltijd over de zaken der Orde 1) met Zijne Majesteit te
spreeken. Ik stelde zulks derhalven uit, tot dat wij opgestaan waren, en verzogt toen de vergunning, om eene
enkele aanmerking omtrent de onlangs (den 4 Julij) gedane benoemingen te maken. Vermoedende, dat ik mij
welligt zoude veroorloven, iets omtrent het overgroot aantal der benoemingen, hetwelk nagenoeg tweehondert bedroeg, in het midden te brengen, zeide Hoogstdezelve zonder mijne aanmerking of te wagten, dat dit getal wel wat
groot en ongelijksoortig geweest was, maar dat er tog voor
iedere benoeming de eene of andere rede bestaan had, en
voegde er deze opmerkelijke woorden bij : „Ik hope, dat wij
hiernanzaals insgelijks alle zo door malkander staan mogen."
Mij nimmer omtrent de aart van 's Konings godsdienstige
beginzelen hebbende kunnen verzeekeren, was het voor
mij raadzelachtig in welken zin ik dit zeggen moest opvatten.
Zijne Majesteit scheen over zommige opneemingen in
de Orde berouw te hebben, bepaaldelijk van eenige Leden
der Provintiaale Staten, wier verheffing aan het oogmerk
niet had beantwoord, hetwelk geweest was, om dezelve bij
de toen ophanden zijnde deliberation hunner vergadering
in eene medewerkende stemming te brengen. Daar Zijne
Majesteit zig hieromtrent zo rondborstig verklaarde, oordeelde ik het niet onbescheiden te zijn, de opmerking te
maken, dat het verleenen van gunstbewijzen, om langs dien
weg gemoederen te winnen, altijd een gewaagd middel was,
en bovendien allezins geschikt, om ook andere tot tegenkanting optewekken, ten einde op hunne beurt te worden
aangezogt om eenen anderen weg te volgen.
1 ) van den Nederlandschen Leeuw van welke orde Roell in 1817,
bij zijn aftreden als minister van binnenlandsche zaken, tot kanselier
was benoemd.
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Daar mijne aanmerking niet euvel wierd opgenomen,
maakte ik mij deze gelegenheid te nutte om eene anecdote,
aan het onderwerp geenzins vreemd, en welke mij juist op
dat oogenblik voor den geest kwam, te berde te brengen.
Zij is deze:
Toen de Koning Lodewijk Napoleon zijne benoemingen
voor de door hem ingestelde orde der Unie gedaan had,
zeide hij eens tot een zijner Staatsraden, den Heer N. Calkoen, een man die veel geest bezat : „Eh bien, Monsieur
Calkoen, que dites vous de mes nominations?" „Sire," antwoordde deze, na zig een oogenblik beraden te hebben:
„le dis, que Votre Majeste agit comme le bon Dieu, qui fait
luire son soleil sur les mechants et sur les bons."
De toepasselijkheid mijner anecdote konde aan een zo
doorzigtig oog als dat des Konings niet ontgaan. Zij wierd
mij echter evenmin als de voorafgegaane aanmerking ten
kwade geduid, en bragt zelfs Zijner Majesteits laghspieren
eeniger mate in beweging.
Ik nam nu verder de vrijheid, om dat geene te doen,
hetwelk ik mij aanvankelijk had voorgesteld, namentlijk
Zijne Majesteit in overweging te geven, of niet, naar het
beginzel, waarvan Hoogstdezelve bij, het doen der laatste
benoemingen scheen uitgegaan te zijn, om namentlijk die
leden der beide Kamers, welke bijzondere blijken van
goede gezindheid aan den dag gelegd hadden, een openlijk
bewijs van goedkeuring te geven, ook de Baron Van Asbeck, Lid der Eerste Kamer, daartoe had behooren in aanmerking te komen. Deze tog, die in zijnen bijna onafgebroken podagreuzen toestand, zedert jaren, niet bij de zittingen der Kamer was tegenwoordig geweest, had zig ditmaal
met ter zijdestelling van alle bedenkingen, naar Brussel
begeven, om, gelijk hij zig uitdrukte, het sanctionneeren
der verkeerdheden der Tweede Kamer bij de Eerste te helpen tegengaan. Het zoude hem derhalven, zoo ik meende,
diep moeten treffen, wanneer hij niet, evenals onderscheidene andere leden der Kamer, welke om gelijke rede
scheenen gedecoreerd te zijn, die onderscheiding kwam te
genieten. De omstandigheid, dat hij tot de Roomsche kerk
behoorde, scheen mij nog eene rede te meer opteleveren,
om, ten zijnen opzigte, geen onaangename uitzondering te
maken. De Koning zag de zaak op dezelfde wijze en aar-
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zelde geen oogenblik den Heer Van Asbeck alsnog in het
benoemingsbesluit te doen begrijpen.
Het gunstig onthaal, hetwelk dat voorstel ondervonden
had, vervrijmoedigde mij, om tot het begiftigen van den
Heer Van Tuyll, Gouverneur van Noordholland 1 ), met
het commandeurskruis eene nieuwe poging te doen. Daar
de verwisseling van deszelfs betrekking, als Gouverneur
van Utrecht, met de zo evengemelde in het oog van het
Publiek als eene blijk van groote achting en vertrouwen
moest beschouwd worden (hoewel ik voor mij dezelve aan
andere redenen, die zig welligt later zullen openbaren, toeschreef) had ik reeds vroeger door eene brief aan den
Secretaris van Staat, welke onder het oog des Konings
komen moest, eene poging daartoe gedaan en het antwoord
in dato 28 January 1829 was van lien aart geweest, dat ik
mij thans met eenen goeden uitslag meende te mogen
vleien.
Al aanstonds zag ik mij nochtans in mijne verwagting
bedrogen, daar Zijne Majesteit mij op het eerste woord
reeds met eenige levendigheid toevoegde: „Ik heb hem
anderdaags eerst Kamerheer honorair gemaakt." Op dit
zeggen konde ik mijne gelaatstrekken naauwlijks in eenen
ernstigen plooi houden. Ik deed dit nochtans, zo goed
mooglijk, dog merkte niet te min op, dat, hoe vereerend
ook eene dergelijke benoeming op zig zelve zijn moge, ik
nochtans onderstelde, dat de Heer Van Tuyll in zijne tegenwoordige betrekking grooter waarde aan het commandeurskruis hechten zoude, te meer, dewijl zijn amptgenoot,
de Gouverneur van Zuydholland 2 ), reeds sedert eenen geruimen tijd met het grootkruis begiftigd was. Mijne aanmerking bleef echter zonder gevolg. Zijne Majesteit zeide
daarop alleenlijk: „Men kan niet alles tegelyk doen."
Ik wierd door dit wedervaren meer en meer bevestigd in
mijn vermoeden, dat de verplaatsing van den Heer Van
Tuyll aan andere redenen, dan het zig uiterlijk liet aanzien,
was toeteschrijven. Daar een Antwerpenaar 3 ) hem ver1) I. M. van Tuyll van Serooskerken (1771-1843) sedert April
1828 gouverneur van Noord-Holland.
2) A. F. J. A. van der Duyn van Maasdam.
3) J. F. van Ertborn.
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vangen had, scheen de eerste daarin te zoeken, dat de
Koning om alien blaam van eenzijdigheid voortekomen,
even zo vele Zuyd Nederlanders tot Gouverneurs van
Noordelijke Provintien meende te moeten benoemen, als
er Noord Nederlanders waren, welke die betrekking in de
Zuydelijke Provintien bekleedden. In dat laatste geval bevonden zig de Heeren Van Doorn en Sandberg, respectievelijk Gouverneurs van Oostvlaanderen en Luik, terwijl de
Heer Van der Fosse 1 ), de eenige Gouverneur van eene
Noordelijke Provintie, namentlijk van Noord Braband was.
Dog het kwam mij voor, dat Zijne Majesteit in deze overplaatsing nog door eene andere rede was geleid geworden.
Reeds sedert lang had de Heer Van Tuyll van hogerhand
onaangenaamheden in zijnen post moeten ondervinden.
Wat hiertoe den grond mag gelegd hebben, durve ik niet
beslissen. Het zoude mij echter niet bevreemden, dat als
hoofdoorzaak moest beschouwd worden de weinige omzigtigheid, waarmede de Heer Van Tuyll, eenige jaren geleden, in gevolge de aan hem gegevene wenken, werkzaam
geweest was, om den Heer Van Nes 2 ) , toenmalig Lid der
Tweede Kamer, dien men bij het Gouvernement wenschte
geweerd te hebben, niet wederom te doen inkiezen, hebbende hij, om daarin te slagen, niet onduidelijk te kennen
gegeven, dat Zijne Majesteit daarop veel prijs stelde, zonder welk middel hij bevreesd was, vrugteloze moeite te
zullen aanwenden.
Hoe het nu ook hiermede moge gelegen geweest zijn, ik
voor mij hield het daarvoor, dat men den Heer Van Tuyll
wilde ter zijde stellen, en dat men, geene termen gevonden
hebbende, om zulks tegens zijnen zin te doen, daartoe
eenen zijdelingschen weg had ingeslagen.
Hij is namentlijk een braaf en achtenswaardig man, voor
de administratie eener Provintie als die van Utrecht genoegzaam in staat, maar voor die van eene zo uitgebreide
Provintie als Noordholland, [waar] zulke moeilijke en
1) A. F. G. van der Fosse.
2) J. G. van Nes van Meerkerk (1776-1859) prom. dr. jur.
utr. te Leiden, 1817 lid der Tweede Kamer, waarin hij, om zijn hevige oppositie tegen de begrooting van 1818, niet herkozen werd voor
1830; hij woonde te Utrecht, waar hij voor 1813 rechtelijke betrekkingen had bekleed.
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hoogst gewigtige zaken te behandelen vallen, oogenschijnlijk minder berekend. Bij aldien dit nu werkelijk het geval
mogt zijn, dan konde men onderstellen, dat hij, zijne ongenoegzaamheid voelende, uit eige beweging van zijne nieuwe
functie zoude verlangen ontslagen te worden, en zo dit niet
gebeurde, dan konde men ligtelijk den eenen of anderen
grief vinden, om hem te verwijderen en dan zoude de begiftiging met het commandeurskruis nog tot vergoeding
van den pil kunnen dienstbaar gemaakt worden. De tijd zal
leeren, of ik mij in mijne wijze van zien bedrogen hebbe.
Zo neen, dan verwagte ik verder, dat dezelfde, die hem in
Utrecht vervangen heeft, ook zijn opvolger in Noordholland zijn zal 1).
Na de wijze, waarop de Koning mijne aanbeveeling van
den Heer Van Tuyll had opgenomen, spreekt het van zelve,
dat ik mij van alien verderen aandrang onthield.
Alvorens te scheiden stond Zijne Majesteit nog eenige
oogenblikken stil bij de wijze, waarop zommige Provintiaale Staten zig in hunne laatste vergadering gedragen
hadden. Er was hun namentlijk eene aanschrijving van den
Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneurs
medegedeeld 2 ), inhoudende eenen last aan dezelve, van
wegens den Koning, dat zij in gemelde vergaderingen
geene raadpleegingen gedogen zouden over ander dan Provintiaalsche belangen 3 ). Deze aanschrijving had men in
onderscheidene Provintien in den wind geslagen, en, in
weerwil van dezelve, zig met zaken van algemeen belang
ingelaten, en daaromtrent adressen aan den Koning aangeboden 4).

1) De tijd heeft geleerd, dat Roell wat te ergdenkend is geweest.

2) Vgl. Ged., IX, 12, no. 211, Van Gobbelschroy aan de Gouverneurs, 19 Oct. 1828.
3) Dit verbod kwam voor in het Reglement op de Provinciale
Staten, dat volgens de G.W. art. 7, „een deel der grondwet" uitmaakte. Terecht was in de zitting der Namensche Staten van 8 Juli
d.a.v. door het lid Mary opgemerkt: „Aujourd'hui la revocation n'est
plus au pouvoir du Roi et depuis que la mesure se trouve associe a
la L. F. elle ne peut plus etre abrogee que dans les formes tracees
dans les artt. 229 et 230 de cette loi."
4) Vgl. ibid. de processen verbaal der zittingen.
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In dit opzigt hadden zig de Staten van Zuydbraband nog
meer, dan eenige andere, onderscheiden, daar hunne adressen bijna met eenparigheid van stemmen waren doorgegaan 1).
Daar Zijne Majesteit mijne gedagten omtrent dit punt
verlangde te weeten, meende ik onbeschroomd te mogen
te kennen geven, dat het, mijnes inziens, verkieselijker geweest ware, de bedoelde circulaire niet aan de Provintiaale
Staten medetedeelen, maar dezelve alleenlijk tot eene geheime instructie voor de Gouverneurs te bestemmen, daar
het wel te voorzien was, dat men zig aan den inhoud van
dezelve in zommige Provintien niet storen zoude, dat intusschen, nu de zaak geschied was, niet anders overbleef,
dan de adressen, welke tegens den inhoud der circulaire
mogten inlopen, aan de adressanten terugtezenden met te
kennen geving, dat dezelve geen onderwerp van deliberatie
konden uitmaken. 1k voegde er nochtans uitdrukkelijk bij,
dat ik hierdoor niet wilde verstaan worden, van oordeel te
zijn, dat op de ingebragte bezwaren, voor zo verre zij op
zig zelve mogten gegrond zijn, geen acht behoevde geslagen te worden, maar alleenlijk, dat dit laatste den schijn
niet moest hebben, een gevolg der gedane demarches te
zijn. Vervolgens op Zuyd Braband in het bijzonder terugkomende, gaf ik mijne bevreemding te kennen, dat de Heer
De Viron, die, om de ongesteldheid van den Gouverneur
dier Provintie 2 ), deszelfs betrekking bij de vergadering der
Provintiaale Staten had waargenomen, zig bij den aanvang
der beraadslagingen met zo veel omzigtigheid zo zeer in
den geest der bovengemelde circulaire van den Gouverneur
had gedragen, eensklaps eene zo geheel andere houding
had aangenomen, ja openlijk getoond had, met de tegenstanders van het bij die circulaire uitgedrukte beginzel gemeene zaak te willen maken.
De Koning zelve scheen zig op een dergelijk gedrag niet
verwagt te hebben, en zeide mij, den Heer De Viron 3 ) op
1 ) Vgl. ibid., p. 624.
='-) H. C. G. G. van der Fosse.
3 ) Lid der Gedeputeerde Staten, wien het, volgens Van der Fosse
„ondanks goeden wil" onmogelijk was geweest, den Heeren De Baillet, Cornet de Grez, Charles d'Hoogvorst en Kockaert den mond te
snoeren. Behalve De Ballet, die betrekkingen in staatsdienst had,
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aanbeveeling van den Gouverneur zelve benoemd te hebben. Een vijand zijnde van wantrouwen inteboezemen,
onthield ik mij, ten dien opzigte, van alle aanmerking, dog
konde mij over de gedaane aanbeveeling niet genoeg verwonderen, daar het den Gouverneur niet onbekend konde
zijn, dat de benoemde tot de partij der zogenaamde liberalen behoorde, en dat, zo hij al mogt hebben aangenomen,
om ditmaal tot de bedoelingen van het Gouvernement medetewerken, er maar weinig zoude nodig zijn, om hem
wederom aan 't wankelen te brengen. Onder het gesprek
kwam het ,denkbeeld bij mij op, dat er van de op 4 July
gedane benoemingen voor de orde van den Nederl. Leeuw
waaronder de Heer Viron zich niet be yond, welligt kort
na de aanvaarding zijner provisioneele functien iets was
uitgelekt, en dat die omstandigheid, gevoegd bij de benoeming van andere leden der vergadering, tot de verandering van zijn gedrag aanleiding zal gegeven hebben. Zijne
Majesteit scheen dit vermoeden niet geheel te verwerpen.
Over het gedrag van de overige leden der vergadering
was Hoogstdezelve veel minder gebelgd, dan ik mij had
voorgesteld, en hield het daarvoor, dat de meesten met de
beste voorneement in de vergadering gekomen waren, maar
zig niet bestand gevoeld hadden, om aan zommige drijvers
het hoofd te bieden, en zig meer door de vrees, dan door

kwade gezindheid hadden laten wegsleepen. De zaak zelve
konde ik niet tegenspreeken, dog het was mij niet mooglijk
de aanmerking agtertehouden, .dat ik juist daarin eenen
grond te meer zag, om mij over den toekomst te bekommeren, er bijvoegende, dat ik niets ergers kende, dan met lieden te doen te hebben, op welke men geen staat konde
maken, dat ik opentlijke vijanden voor minder gevaarlijk
hield, dan halve of wankelende vrienden, als welke laatste
alle berekeningen konden doen verijdelen. Zijne Majesteit
antwoordde alleenlijk, dat hij nog steeds het beste hopen
wilde, en brak daarmede het gesprek. Na nog dezen en
geenen van het gezelschap toegesproken te hebben, vertrok
Hoogstdezelve naar den Hollandsche Schouwburg, alwaar
de opera van het Spraakelooze Meisje van Portici zoude
vertoond worden. Ik begaf mij insgelijks derwaarts en
hebben al deze oppositieleiders een achterbaksche rol bij de muiterij

van 1830 gespeeld.

GESPREKKEN MET DEN KONING 1826

1839

155

moet betuygen, nog nimmer zoveel geestdrift bij Zijner
Majesteits receptie aldaar te hebben bijgewoond 1).
Ook herinner ik mij niet, de plaatsen immer of ooit zo
buitengemeen bezet gezien te hebben. Hoewel de zaal voor
niet meer dan ruim viertienhondert aanschouwers berekent
is, waren er ditmaal bijna zestienhondert aanwezig.

GESPREK VAN ROELL MET DEN KONING,
10 NOVEMBER

1829.2)

Bij gelegenheid, dat ik mij ter bijwoning der galafelicitatie wegens de verloving van de Prinses Marianne met
den Prins Albert van Pruissen naar 's Hage begeven had,
wierd ik vanwege den Koning uitgenodigd 3 ), om mij tegens den men November 's middags ten een uur bij
Hoogstdezelve te vervoegen.
Het was mij meer dan waarschijnlijk, dat Zijne Majesteit
mijne gedagten eens omtrent de moeilijke omstandigheden,
waarin het Rijk zig beyond verneemen wilde, weshalve ik
eenigermate was voorbereid op die punten, welke ik onderstelde, dat een onderwerp van gesprek worden zouden.
De uitkomst beantwoordde geheel aan mijne verwagting,
en van alle de gesprekken, welke ik ooit de eer heb gehad,
met den Koning over 's Lands aangelegenheden te houden,
is er geen geweest, hetwelk het tegenswoordige in belang1) La Muette de Portici, de bekende opera van Auber, op een
tekst van Delavigne, waarvan de uitvoering te Brussel in 1830 door
de factie als een welkome gelegenheid tot het doen uitbarsten der
langberaamde muiterij werd gekozen. Het feit, ,dat dit stuk, ook in
Holland als hoffahig werd beschouwd, geeft een aannemelijke verklaring van het vaak als onbegrijpelijke zwakheid gedoodverfde advies van Van Gobbelschroy, om de opvoering, toen de roerigheid te
Brussel van de eerste ,dagen na de Juli-omwenteling bedaard scheen,
toe te staan. Hij bedoelde een bewijs van de zedelijke kracht der
liberale Regeering te geven, doch had zich in de macht der fransche
factie misrekend.
2) R.A. (Jorissen) Gesprek in 's Hage met den Koning gehouden
op den 10 November 1829 over den Staat van Zaken bier te Landen.
3) Vgl. Hofmann aan Well, 9 November 1829.
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rijkheid kan evenaaren. Hetzelve duurde ruim 2 uuren.
Zoo veel mijn geheugen mij getrouw is, kwam hetzelve hier
op neder.
Op de vraage, waarmede het gesprek van 's Konings
zijde begon, hoe ik namentlijk de zaken beschouwde, was
mijn antwoord dadelijk, dat ik de toekomst donker inzag,
te meer, omdat het nog raadzelagtig was, welke de eigentlijke inzigten waren van die geenen, wier woelingen zoveel
beweeging onder een gedeelte der Natie veroorzaakten. Ik
gaf te kennen, dat het gedurig verschil van denkbeelden
tusschen het noordelijk en zuydelijk gedeelte des Rijks in
het algemeen, en tusschen de noordelijke en zuydelijke
Leden der Staten Generaal in 't bijzonder, mij minder dan
veele anderen bevreemdde, en herinnerde Zijne Majesteit
hoe ik, reeds in den beginne van 1814, toen ik Lid der
Commissie tot ontwerping eener Grondwet was, mijnen
wensch had te kennen gegeven, dat de Oostenrijksche Nederlanden nimmer onder eene en dezelfde Grondwet met
het oude Nederland mogten vereenigd worden 1 ). Ik voegde
er nogtans bij, dat de zaken thans te verre waren gekomen,
am alsnog dien wensch te koesteren, en dat ik gaarne al
dat geene zoude in 't werk gesteld zien, om het Rijk in
dien staat, waarin het thans is, te behouden, zo lang er
eenig uitzigt op eene goede uitkomst zijn zoude, dog dat
1 ) Vgl. R.A. (Jorissen) : Aanteekeningen, op het einde van 1818
opgemaakt omtrent Gesprekken door mij in 1814 gehouden met den
Koning en den graaf van Hogendorp en in 1818 met den Oostenrijkschen en andere gezanten, over het min verkieslijke eener volkomen
vereeniging der Nederlandsche gewesten onder een en dezelfde grondwet. Het eerste gedeelte van deze aanteekeningen is later, na een
briefwisseling met Van Maanen (vgl. Colenbrander: Ontstaan der
Grondwet, II, p. 5/9, Rod! aan Van Maanen, 8 Sept. en Van Maanen
aan Welt, 12 Sept. 1831) uitgewerkt in ROell's Bedenkingen omtrent
de oprichting van het thans vaneengescheurd Koninkrijk der Nederlanden (vgl. Ged., VII, p. 820/5). De Aanteekeningen wijken van de
Bedenkingen slechts in zooverre af, dat ROell in de Bedenkingen verzwijgt, dat hij in den Kabinetsraad van Maart 1815 met het besluit
om de vereeniging op den voet van 'amalgame' te effectueeren, zonder verzet is meegegaan. Daar deze Gesprekken, overigens, naar den
inhoud weinig of geen nieuws geven, heb ik gemeend (vgl. Inleiding)
ze niet te moeten opnemen.
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ik mijne vrees voor het tegendeel niet verbergen konde,
dat het weldra tot eene beslissing dienaangaande zoude
moeten komen, en er zeer veel van den uitslag der deliberatien over de Tienjarige Begrootingswetten zoude moeten
afhangen, want dat, indien deze door de meerderheid verworpen wierden, en indien dit ook tevens het lot van eene
alsdan voortedragene transitive wet mogt worden, de hoop
op eene voortdurende vereeniging van de beide deelen des
Rijks meer en meer bij mij verflaauwen zoude, en dat er
clan ten slotte niet anders zoude overblijven, dan de geschiktste middelen tot een afscheiding van Bestuur te
beramen.
De Koning antwoordde hierop, dat het indedaad, de
zaak van agteren beschouwd, beter geweest ware van den
beginne of aan eene verschillende vorm van Bestuur voor
de twee groote afdeelingen des Rijks te beramen, maar dat
er niet aan te denken was, om op het gedane terug te komen, en dat zulks ook, enkel en alleen om eene halstarrige
verwerping van de Regeeringswetten, niet nodig was, vermits de Grondwet gewild heeft, dat er voor het exspireeren
van ieder tienjarig tijdvak een nieuwe begrooting voor
het volgende tienjarig tijdvak zoude vastgesteld zijn, en
dat het derhalven, indien de Staten Generaal de oorzaak
waren, dat aan deze bepaling niet voldaan wierd, Hij zig
dan, uit den aart der zake, bevoegd, ja zelfs verpligt, zoude
oordeelen, eigener autoriteit, de nodige weg inteslaan, om
de zaken buiten verwarring te houden 1 ) ; — dat ook eene
transitive wet, juist om de zoeven gemelde bepaling der
Grondwet, thans niet konde te pas komen, en Hij uit dien
hoofde dan ook geene zodanige wet zoude voorstellen, dat

het Hem bitter grieven zoude, tot uitersten te moeten komen, maar dat hem, als handhaver der Grondwet, niet
anders zoude overblijven, en de verantwoording geheel op
die geenen zoude nederkomen, welke Hem daartoe als
't ware gedwongen hadden. Hij meende alles gedaan te
hebben, wat nodig was, om het heil des lands te bevorderen, en het viel hem dus hard, eenen dergelijken tegen1 ) Deze opvatting had de Koning reeds tijdens de crisis over de
eerste Tienjarige Begrooting verdedigd; vgl., Ged. VIII, p. 234/7,
zijn merkwaardig gesprek met den Prins van Oranje in diens hoedanigheid als lid van den Raad van State op 20 Febr. 1820.
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stand, als men thans in 't werk stelde, te ondervinden. Hij
was bereid (hier vielen hem de tranen uit de oogen) dit
Rijk met zijne geheele familie te verlaten, inzien daardoor
het geluk der Ingezetenen konde bevordert worden, dog
twijfelde er ten hoogsten aan, of zulks het geval zijn
zoude.
Hier nam ik de vrijheid den Koning, die zeer bewogen
was, in de rede te vallen, en den wensch te uiten, dat tog
zulke denkbeelden nimmer wortel bij Hem schieten mogten, en dat in alien gevalle de noordelijke Provintien, die
Hoogstdenzelve uit eige beweging hadden teruggeroepen,
en over welker gedrag Hoogstdezelve (zich) niet te beklagen had, nimmer op die wijze het slagtoffer der kwaadwilligheid van hunne zuydelijke Landgenoten worden mogten 1).
Ik nam verder deze gelegenheid waar, om aangaande
hetgeen Zijne Majesteit, bij eene eventueele verwerping der
Begrootings-wetten, in zin scheen te hebben, mijne gedagten in dezer voege open te leggen. Alvorens namentlijk tot
eenig uiterste te komen, achtede ik het onvermijdelijk de
aanneeming eener transitive wet te beproeven. Ik konde
niet inzien, dat de bepaling der Grondwet, volgens welke
er voor ieder tienjarig tijdvak eene nieuwe Begrooting
moet worden voorgedragen, daarin in den weg stond 2).
De Staten Generaal hadden tog evenzeer het recht van
afkeuring als van goedkeuring, en hoe noodlottig het eerste, mijnes oordeels, ook zijn zoude, was daarin alleen nog
geene genoegzame rede, om, tot het gaande houden der
zaken, naar buitengewone middelen omtezien. Hiertoe zouden eerst dan misschien termen kunnen geacht worden
aanwezig te zijn, wanneer ook eene transitive wet verworpen, en daardoor het voorneemen tot stichting van verwar1) Men meent de inwerking van ROell's hartelijke woorden te
bespeuren in de uitlatingen tegenover Groen, op 15 en 19 Februari
1830: Voor „twee maanden" (was hij, de Koning) o„gerust"; hij
„had zijn partij genomen. Hij zou niet de Wanderstaf opnemen,
want hij heeft betrekking ook op het yolk."
2) Art. 125: Een jaar vOOr den afloop van den termijn, voor
welken deze vaste uitgaven geregeld zijn,, wordt door den Koning
de nieuwe Staat voor de tien jaren, die op dien termijn volgen, voorgesteld.
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ring wierd aan den dag gelegd. Ik konde wel niet ontkennen, dat het voorstel tot zodanige wet de stilzwijgende erkentenis des Konings zoude medebrengen, dat tot het
heffen van 's Lands belastingen, en het doen van 's Lands
uitgaven, de toestemming der Staten Generaal onvermijdelijk nodig is, en dat derhalven in gevalle ook die wet verworpen wierd, de Koning bij veelen zoude kunnen geacht
worden, zig de handen meer gebonden te hebben, dan
wanneer zij niet was voorgesteld, dog ik hield mij over-.
tuygd, dat de zaak bij veele andere uit een geheel tegenovergesteld oogpunt zouden beschouwd worden. Ik rangschikte mij onder het getal dezer laatste, en beweerde dat,
zoo het tot een coup d'etat komen moest, dezelve de minste
afkeuring vinden zoude, indien men alles had in 't werk
gesteld, om denzelven voortekomen, en derhalven, door het
beproeven der aggreatie van eene transitive wet, de maat
aan de Staten Generaal zo vol moogelijk gemeten had. Ik
meende daarop te meer te moeten aandringen, dewij1 ik de
gevolgen van eenen maatregel, die niet op de Grondwet
berustende was, niet dan met bekommering konde tegemoet zien. De bedoelde coup d'etat zoude, blijkens de wijze,
waarop de Koning zig verklaarde, in eene sluiting der
tegenswoordige zitting en daarmede gepaarde provisioneele voorduring der belastingen, voor zo verre zij tot bestrijding der verminderde uitgaven nodig was, bestaan
moeten 1 ), maar was het niet te verwagten, dat, zo men
zig al in de noordelijke Provintien, waar men zo zeer op
rust en orde gesteld is, zodanigen maatregel liet welgevallen, dezelve integendeel in het ander gedeelte des Rijks
den grootsten wederstand zouden ondervinden en dat zelfs
de Rechtbanken weigeren zouden, tot het invorderen der
belastingen door hunne uitspraken de hand te leenen. Ik
mogt niet afzijn, die bedenkingen in het midden te brengen,
en voegde er nog bij, dat ook dan, wanneer de Rechtbanken
mogten willen medewerken, de zaak daarmede nog niet
1 ) Een dergelijke maatregel zou geenszins als een coup d'etat
behoeven te worden beschouwd; maar kan zeer wel als overeenkomstig de bedoeling van art. 61 G.W. worden opgevat; vgl. mijn
Koninklijk Kabinet of Dictatuur, passim. In elk geval, zou een dergelijke maatregel, naar 's Konings opvatting, volkomen grondwettig
zijn geweest.
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zoude gered zijn; want dat alsdan een groot gedeelte der
Ingezetenen het zeekerlijk op de executie zouden laten
aankomen en dat, zo al deze maatregel, in individueele
gevallen, aan het oogmerk mogt kunnen beantwoorden, zij
dit niet doen konde, wanneer het massale quaestien goldt,
inzonderheid wanneer dezelve het gevolg van den bedoelden coup d'etat waren 1 ) ; terwijl ik tevens opmerkte, dat
het onder de mooglijkheden behoorde, dat zelfs die geene,
welke met de uitvoering der zaak belast wierden, zig daaraan kwamen te onttrekken. Al wat tot overkoming van
dergelijke gevolgen strekken konde behoorde, mijnes inziens, beproefd te worden, en het was ,daarom alleen, dat
ik mij, casu quo, voor eene transitive wet meende te moeten verklaren.
Indien ook deze mogt verworpen worden, dan wilde ik
wel instemmen, dat er voor het oogenblik niet antlers
overbleef, dan om tot den voorgenomen coup d'etat den
toevlugt te neemen, maar schroomde niet, om in dat geval
de voortdurende vereeniging van alle de deelen des Rijks
onder eene en dezelfde Grondwet voor bijna onmooglijk te
houden, en oordeelde, dat de weg, om de afscheiding op
eene regelmatige wijze te behandelen, zig als 't ware van
zelve aanwees. De bestaande orde van zaken moest namentlijk op dezelfde wijze wederom ontbonden worden,
waarop zij indertijd was daargesteld. De Mogendheden,
aan welker goedvinden het Rijk der Nederlanden zijne
samenstelling verschuldigd was, en die gewild hadden, dat
de Grondwet der voormalige Vereenigde Nederlanden
overeenkomstog de bekende acht Artikelen op het geheele
Koningrijk zouden toegepast worden, zouden nu moeten
te kennen geven, dat de ondervinding hun het onraadzame
had doen inzien, om de Vereeniging op den bestaanden
voet te laten voortduren, en daarom geoordeeld hadden,
de zaken te moeten terugbrengen op den voet, waarop zij
voor de Vereeniging stonden, ten dien effecte, dat de
voormalige Vereenigde Nederlanden wederom als een onafhankelijk Land en de toegevoegde Provintien als over1 ) Inderdaad heeft men in Frankrijk, bij wijze van ‘grondwettige
weerstand", in de dagen voor de Juli-revolutie met plannen eener
„declaration de refus d'impOt" rondgeloopen.
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wonne gewesten beschouwd werden, over welker toekomstig lot men dan nailer zoude raadplegen.
Op dit laatste denkbeeld scheen de Koning dadelijk gevat te zijn, hetwelk mij te minder verwonderde, dewijl ik
hetzelve, twee dagen tevoren, ook in een gesprek met den
Heer Secretaris van Staat had te berde gebragt met oogmerk, dat deze Zijne Majesteit daarmede zoude bekend
maken.
Hoogstdezelve konde aan iets dergelijks zijnen bijval
niet geven, dewijl eene erkentenis, dat de bedoelde Mogendheden het recht hebben, om terugtekomen van de
bepalingen, onder welke het Koningrijk der Nederlanden
is opgericht, „Hem even zo dikwijls aan nieuwe schikkingen van hunnen kant zoude blootstellen," als zij mogten
goedvinden, hetwelk met de onafhankelijkheid van zijn gezag onbestaanbaar zijn zoude 1).
1k antwoordde, dat het mij toescheen vanzelve te spreeken, dat dergelijke veranderingen nooit dan met eenparige
toestemming van alle de contractanten konden plaats hebben, en dat het derhalven van den Koning der Nederlanden
in der tijd zoude afhangen, dezelve te keer te gaan.
Schoon erkennende, dat de zaak in Bier voege behoorde
beschouwd te worden, scheen het Zijne Majesteit nogtans
bedenkelijk, de hand tot het ontwerp te leenen, uit vrees,
dat hij, eenmaal aan de bemoeienis der Mogendheden gehoorgevende, daardoor ten minsten het beginsel zoude
toegeven, dat zij bevoegd zijn, zig met de zaken van Zijn
Rijk intelaten, hetwelk Hij, zolang eene gebiedende noodzaaklijkheid zulks niet vorderde, moest tragten voor te
komen.
Mijne wijze van zien omtrent de transitive wet had nog
minder 's Konings bijval. Het artikel der Grondwet, houdende dat de eerste Tienjarige Begrooting voor het ingaan
van lien termijn bestaan moest, was van eene nog veel
dringender toepassing op de tweede en volgende, vermits
1 ) De hier door Wien aanbevolen methode is in 1830, door 's Konings beroep op de Magendheden van 7 Sept., inderdaad toegepast
met het door den Koning gevreesde gevolg. Het rondschrijven van
7 Sept. bij Den Beer Portugael: De Tiendaagsche Veldtocht, 's Grab
venhage, 1906, blz. 363/4; de retroacta in Muiterif en Scheuring, II,
p. 59/65.
Bijdr. en Meded. LVII.
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de ondervinding nu, na verloop van tien jaren, al dat licht
gegeven had, hetwelk men toen nog miste, en er derhalven
geene andere rede van verwerping, dan die uit kwade oogmerken voortvloeide, bestaan konde.
Ik tragte nogmaals, zo beleefd mogelijk, te doen gevoelen, dat de leden der vergadering geene reden voor hunne
afkeuring behoefden te geven, en dat, indien het voor hun
volstrekt verplichtend was, hunne toestemming aan eenige,
hetzij Tienjarige, hetzij eenjarige Begrooting, te geven, de
Koning in der tijd het altijd in deszelfs magt zoude hebben,
zodanige begrooting doortedringen, als door Denzelven
mogt begeerd worden 1).
Dog er was, in gevalle van verwerping der Tienjarige
Begrooting, nog eene andere rede, welke mij, vooral in de
gegevene omstandigheden, toescheen, ten voordeele eener
transitive wet te pleiten, en waarvan ik mij des te gereeder
bediende, dewij1 ik mij voorstelde, dat dezelve, meer dan
eenige andere, bij den Koning indruk zoude maken, namentlijk het uitzigt, om langs dien weg misschien het gedeeltelijk behouden van het zo productief, en zo zeeker
werkend, middel van het gemaal ongemerkt bij de meerderheid der vergadering te doen ingang krijgen. De ontwikkeling mijner denkbeelden kwam hierop neder:
Ik meende van de onderstelling te mogen uitgaan, dat
het bedrag der uitgaven voor het aanstaande jaar bij de
transitive wet niet hoger zoude gesteld worden, dan hetzelve bij de aanhangige wet was voorgedragen, en, dit zo
zijnde, dan scheen mij daaruit van zelve te volgen, dat de
middelen van inkomst in gelijke evenredigheid lager zouden kunnen gesteld worden, waartoe dan het middel van
het gemaal bij voorkeur zoude dienen in aanmerking te komen, hetgeen welligt eene vermindering tot de helft gedogen zoude.
Indien het nu waar mogt zijn, gelijk door veelen beweerd
werd, en ook door een der hevigste oppositie-leden der
Eerste Kamer (den Graaf van Aerschot) aan mij gezegd
was, dat men zig het bedoelde middel in de zuydelijke
Provintien eerder dan de nu voorgestelde verhogingen op
1) Oak het omgekeerde was het geval: en daardoor zou het
monarchale karakter van den grondwettigen regeeringsvorm worden
vernietigd. Vgl. Inleiding, p. 113, noot 1.
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de bieren, enz. zoude laten welgevallen, wanneer hetzelve in dezer voege konde vermindert worden, dan vermeende ik dat eene provisioneele voortduring van hetzelve al ligtelijk den wensch zoude doen ontstaan, om dat
provisioneele voortduren voor tien jaren permanent te verkiaren, en de voorgestelde verhogingen van zommige andere middelen agterwege te laten. Tot verdere aandrang
voegde ik er nog bij het in mijn oog zo allezins wenschelijke, dat eene belasting, als die van het gemaal, al was het
dan ook maar in eene geringe mate in den reeks der middelen van inkomst behouden bleef, teneinde daarvan, in
tijd van nood, door verhoging partij te trekken, want dat,
indien dezelve eenmaal geheel was afgeschaft, het dan na
al wat daarover was voorgevallen, vrugteloos zijn zoude,
de wederinvoering te beproeven. 1k merkte almede bij die
gelegenheid aan, dat de nu overledene Minister Appelius
mij, juist de laatste maal toen ik hem voor zijnen dood
sprak in een gesprek over de toen aanstaande Tienjarige
Begrooting, met zeer veel nadruk aangespoord had, om,
wanneer ik iets mogt kunnen toebrengen, om het bestaande finantiestelzel te handhaven 1 ), want dat hij, ofschoon
met de invoering van hetzelve weinig ingenomen geweest
zijnde, nu echter, nadat hetzelve was ingevoerd, en zo geheel aan de verwagting had beantwoord, hoogst onraadzaam
zoude achten, daarin wezentlijke veranderingen te maken.
Zo veel ik uit de houding van Zijne Majesteit konde
opmaken, hadden mijne gronden, om casu quo eene transitive wet voortedragen, zo niet eene omkeering, dan ten
minste eene verzagting van Hoogstdeszelfs eerste denkbeelden dienaangaande te weeg gebragt. Er viel ten minsten daarover geen verder woord, en Zijne Majesteit bragt
nu het onderhoud over op de geprojecteerde wet betreffende het Onderwijs 2 ). Het was aan Hoogstdezelve be1) Hier heeft ROell klaarblijkelijk enkele woorden, „zulks niet na
te laten", of jets dergelijks, uitgelaten.
2) Vgl. omtrent de Onderwijswet, Groen, Bescheiden, Kabinet
des Konings, Adviezen; waaruit blijkt, dat voor geen enkel plan een
meerderheid in de Staten-Generaal te vinden was, zoodat de Koning
gedwongen was, de aangelegenheid bij K.B. van 27 Mei 1830 te regelen. Eerst meer dan 25 jaar na de Scheuring is in het Noorden een
wettelijke regeling van de materie mogelijk gebleken, en deze rege-
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kend, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken 1 ) mij
daags na mijne komst in 's Hage had opgezogt, om op dat
stuk mijne gedagten te verneemen, en het scheen mij zelfs
toe, dat dit op Hoogstdeszelfs last geschied was. Ik herhaalde hetgeene ik aan gemelden Minister gezegd had, dat,
indien de Projectwet, althans opzigtelijk het Lager Onderwijs, die hoge mate van zogenaamde liberaliteit mogt ademen, welke ik uit de gegevene openingen van den Minister
had opgemaakt, dat zijne wijze van zien medebragt, dezelve
alsdan mijnen bijval niet zoude kunnen hebben, en Zijne
Majesteit mij ten goede zoude moeten houden, dat, indien
zodanig Project bij de Tweede Kamer mogt doorgaan, ik
dan den geringen invloed, lien ik in de Eerste Kamer bezitten mogt, mij zoude trachten te nutte te maken, om de
bekrachtiging van het ontwerp voor te komen. Op 's Konings vrage, welke dan mijne gevoelens omtrent dit onderwerp waren, gaf ik dezelve nagenoeg in dezer voege te
kennen:
Het Gouvernement is niet alleen bevoegd, maar zelfs
verplicht, om te zorgen, dat ieder Ingezetene, in daartoe
opterigtene openbare scholen, de gelegenheid hebbe, om
zig die kundigheden aan te schaffen, welke ieder Lid eener
beschaafde Burgerlijke Maatschappij behoort te bezitten,
waaronder ik alleenlijk brenge het lezen, schrijven, rekenen
en de algemeene kennis van maten, munten en gewigten,
benevens de Nederlandsche Aardrijkskunde, dog, om nader
te meldene redenen, noch de Vaderlandsche, noch de Algemeene Geschiedenis.
Is nu het Gouvernement, aan den eenen kant, tot het
doen oprigten van zulke scholen verpligt, dan is hetzelve
ook, om het belang der geheele Maatschappij, gerechtigd,
om te zorgen, dat het Joel Bier instellingen niet geheel of
ten deele verijdeld worde. leder Ingezetene heeft aanspraak
om dit te eischen, de eene ten einde zig in zijne daaglijksche
handelingen zo veel mogelijk zelve te kunnen redden; de
andere, om zo min mooglijk blootgesteld te zijn, met lieden
ling, de wet van 1857, heeft daarna nog een halve eeuw de geheele
staatkunde vergald; hoe zou dan de Koning reeds in 1830 een bevredigende regeling in gemeen overleg met de Staten Generaal hebben kunnen tot stand brengen?
1 ) Van Gobbelschroy.
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te doen te hebben, welke zig niet redden kunnen. Zodanige
verijdeling nu zoude al ligtelijk kunnen plaats hebben, indien het aan een ieder zonder uitdrukkelijke toestemming
van het Hooge Bestuur vrijstond dergelijke scholen, als
ten dezen bedoeld zijn, opterichten, ook zelfs daar, wanneer de oprichter vooraf het nodig bewijs van bekwaamheid
bezitten moest. Wie tog zijn het, die thans zo sterk op de
vrijheid, am bijzondere scholen te mogen oprichten, aandringen? Het is inzonderheid de partij der Roomsche geestelijkheid, aan welke zig die der ultraliberalen thans uit
bijoogmerken heeft aangeslooten, terwiji dezelve, nog niet
lang gelegen, de grootste voorstanders der bestaande verordeningen omtrent het Lager Onderwijs waren. Wanneer
men nu het oogmerk van dien aandrang nagaat, dan zal
hetzelve alleen daarin blijken gelegen te zijn, dat de gemelde geestelijkheid zig zo veel mooglijk van dat onderwijs
hoopt meester te maken. Hare invloed zal dan ook wel
weten te weeg te brengen, dat er bijzondere scholen nevens
de openbare worden opgericht, en dat de gewone leiding
van dezelve onder haar opzigt geschiede, terwijl zij, wat
het oppertoezigt der Regeering betreft, wel zorgen zal, dat
hetzelve niet veel meer dan eene ijdele klank blijve.
En wat moet daarvan het noodwendig gevolg worden?
In de zuydelijke Provintien zal het onderwijs wederom tot
dien staat van veragtering terugkeeren, waarin het te voren
was, toen het onder den invloed der geestelijkheid stond.

Dit is voor die gewesten een groot onheil, maar voor de
noordelijke zal de ramp nog veel grooter zijn, vermits de
bevolking aldaar niet, gelijk in het zuydelijke gedeelte,
bijna geheel met Roomsch-Catholieken, maar, in onderscheidene verhouding, uit leden van alle de kerkgenootschappen bestaat.
Tot nog toe gaan de kinderen van die leden tot op eenen
zekeren leeftijd op dezelfde school, verkeeren aldaar met
elkander vreedzaam en minzaam, en er is niets, hetwelk
hen aftrekt van het denkbeeld, dat zij tot hetzelfde groote
huisgezin behooren, en dezelfde pligten als burgers van
den staat te vervullen hebben. Maar van het ogenblik of
aan, dat ook daar bijzondere lagere scholen zullen mogen
opgerigt worden, zal er geen moeite door de Roomsche
geestelijkheid gespaard worden, om aan die vergunning
gevolg te geven, en de ouders, tot die kerkleer behorende,
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te noodzaken, hunne kinderen niet meer naar de openbare, maar naar de bijzondere, onder hare invloed staande
scholen te zenden, hetwelk onmisbaar allengskens zal teweegbrengen, dat in de noordelijke Provintien het eene
gedeelte der Natie geheel vreemd aan het andere worde,
en er indedaad twee Natien, de eene Roomsch en de andere
onroomsch, komen op te staan.
Tot eenen staat van zaken, welke zulke gevolgen hebben
kan, en mag de Regeering de hand niet leenen. Zij mag
zig het gezag, hetwelk haar toekomt, door de geestelijkheid
niet laten ontwringen. Dit te doen zoude tot het gevaarlijkst imperium in imperio, hetwelk er is uittedenken, den
grond leggen. Er zijn er, welke de zaak uit een minder
ongunstig oogpunt beschouwen, en van oordeel zijn, dat
de particuliere scholen zig niet ligtelijk nevens de openbare zullen kunnen staande houden, omdat de onderwijzers
op deze laatste, behalve de schoolgelden, eene bezoldiging
uit de publieke kas genieten, en de schoolgebouwen met
derzelver toebehoren insgelijks ten lasten dier kas komen,
terwijl bij de eerstgemelde alles uit de schoolgelden moet
gevonden worden. Ik voor mij kan mij door deze redeneering niet laten geruststellen, maar houde het daarvoor, dat
het aan de geestelijkheid nimmer aan middelen ontbreken
zal, om wanneer de particuliere scholen onder haren invloed staan, de nodige middelen tot derzelver instandhouding aanteschaffen 1 ). De mooglijkheid daarvan is genoeg,
om er de zaak niet aan te wagen. Andere vermeenen, dat,
wanneer men het er maar op toelegt, om de openbare scholen, zo in grondigheid van onderwijs als anderzins, te doen
uitmunten, de kinderen altijd bij voorkeur derwaarts zullen
1 ) Aanteekening van Roell: „Eenige dagen na dit gesprek vernam
ik van goederhand, dat er met de daad reeds bijzondere scholen
bestoonden, welke, onder den naam van godsdienstige scholen en
werkscholen, zig ook tot verder onderrigt uitstrekten, en geheel
onder den invloed der geestelijkheid stonden." — Het is verwonderlijk, dat Rik11 met deze omstandigheid onbekend was; de strijd tegen
de scholen der Onderwijs-congregaties vult het geheele tijdperk
tusschen 1818 en 1830. Vgl. hierover thans: S. Stokman: De Religieuzen en, de Onderwijspolitiek der Regeering in het Vereenigd
Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830), 's Gravenhage, 1935,
p. 142 vlg.
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gezonden worden, dog de zodanige verliezen uit het oog,
dat het hier niet zo zeer op den wil der ouders, als op die
der geestelijkheid aankomt, en dat deze in de voortreffelijkheid van het onderwijs juist geene bijzondere rede tot aanbeveling van de openbare scholen zal vinden, daar zij meer
belang heeft, om domheid dan om kennis bij den gemeenen
man te helpen bevorderen.
Maar, al bestond er ook mindere grond, om voor de
aangewezene gevolgen bedagt te zijn, welke rede is er dan
tog om eene orde van zaken, die door eene langdurige
ondervinding gebleeken is zo veel goeds aantebrengen, en
die de bewondering zelfs van vreemde volken wegdraagt,
aan de theorien van zommige, en de geheime bedoelingen
van anderen opteofferen? Het is niet alleen in de noordelijke, maar ook in de zuydelijke Provintien, dat het goede
der instelling door ieder onbevooroordeelde erkend wordt,
zonder daarom juist te willen ontkennen, dat de suprematie
der schoolcommissie wel eens te verre gegaan is, — voor
zo verre dit het geval is, moet het misbruik worden te keer
gegaan, maar het wezen der zaak moet gehandhaafd
worden. —
Zo men er nochtans in dat gedeelte des Rijks, waar de
kreet tegens de bestaande orde zig zo zeer horen laat,
daaraan mogt willen toegeven, dat men dan ten minsten
in dat gedeelte, waar men zig met die orde gelukkig acht,
de zaak niet uit haar geheel brenge, maar alleenlijk op
zodanige wijzigingen bedagt zij, als blijken mogten tot
wegneming voor gegronde klagten vereischt te worden.
Hiermede stapte ik van de openlegging mijner gevoelens
omtrent het Lager Onderwijs af, en ging nu over, om hetzelfde met betrekking tot het Middelbaar Onderwijs te
doen.
Hetzelve begon, zeide ik, waar het Lager Onderwijs eindigt, en heeft de kundigheden tot onderwerp, welke niet in
ieder Ingezetenen tot gerief van zig zelve en anderen gevordert worden, maar tot eene meer beschaafde opvoeding
behooren. Tot het oprigten van scholen, alwaar die kundigheden kunnen verkregen worden, berust er geene verpligting op de Regeering, maar het is dan ook juist daarom,
dat dezelve niet bevoegd is, omtrent het Middelbaar Onderwijs hetzelfde gezag uitteoeffenen, hetwelk haar omtrent het Lager Onderwijs toekomt. Hare bemoeienis, op-
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zigtelijk de Middelbare Scholen, behoort zig niet verder
uittestrekken dan tot een algemeen toezigt tegens verkeerdheden, en tot de zorge, dat geene andere tot oprigting
van dezelve worden toegelaten, welke voldoende bewijzen
van bekwaamheid en goed gedrag geven kunnen. Even
weinig als zij de zaak zelve vermag te beletten, evenzeer is
zij tot het vorderen van dezen waarborg verplicht, ten
einde de ouders zo min mooglijk het slagtoffer van bedrog
en onkunde worden. Die aan de Regeering de bevoegdheid
ontspreeken wil, om daartegen te waken, kan niet anders
dan bijoogmerken hebben, want, zo al eens mogt kunnen
toegegeven worden, dat zuiks niet volstrekt noodzaaklijk
is, zo is het tog onmiskenbaar, dat daaruit nimmer nadeel
kan voortvloeien.
Wanneer men nu aan de genoemde vereischtens voldoet,
dan behoort de oprigting van Middelbare Scholen aan niemand belet te worden, hoe groot ook het getal zij, hetwelk
men in eene gemeente mogt willen oprigten. Er is zelfs
geene billijke rede om te verbieden, dat op dezelve, bij
uitsluiting, zodanig godsdienstig onderwijs aan de leerlingen gegeven worde, als het Hoofd der inrichting zal verkiezen. Het daarstellen tog van scholen, waar enkel en
alleen godsdienstig onderwijs gegeven wordt, staat aan een
ieder vrij, die daartoe door het kerkgenootschap, waartoe
hij behoort, bevoegd verklaard is, en waarom zoude dan hij,
die aan de voorwaarden, om eene Middelbare School te
mogen oprichten, voldoet, niet ook gerechtigd zijn dezelve
tevens tot godsdienstig onderwijs te doen dienen? Niemand
zoude zig daarover te beklagen hebben, vermits men het
in zijne magt heeft, om zijne kinderen naar geene school
te zenden, waar eene godsdienstleer, met welke men niet
overeenstemt, onderwezen wordt. Door de aanneeming van
dat beginzel zouden, wel is waar, de zogenaamde kleine
seminairen der Roomsch Catholieken terugkomen, dog
deze bedenking brengt geen verandering in mijn gevoelen
te weeg. Als belijder van de leer der Hervormde Kerk mag
ik wel het tegendeel voor wenschelijk houden, maar verder
gaat mijne bevoegdheid niet. Als staatsman moet ik, bij de
beoordeeling van het geene door andere godsdienstige
gezindheden verlangd word, mijne kerkleer geheel ter zijde
stellen. Het is inzonderheid, voegde ik erbij, de beperking
van het Middelbaar Onderwijs, tegens welke de tegenstand
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gerigt is, en wanneer die beperking met de daaraan verbonden bemoeienis der Regeering mogt worden opgeheeyen, dan meende ik, dat men zig omtrent het Lager Onderwijs geredelijk zoude vereenigen met het denkbeeld, dat
dit laatste alleenlijk in de openbare scholen vermag gegeven te worden. Het zal er dan, vervolgde ik, maar op
aankomen, dat er eene gepaste grenslijn tusschen het Lager
en het Middelbaar Onderwijs getrokken worde. Op dit stuk
kan verschillend gedagt worden. Ongetwijfeld zullen er
zommige zijn, welke het onderwijs verder zouden willen
uitstrekken, dan door mij is voorgesteld. Inzonderheid zouden zij niet gaarne de algemeene beginzelen der Geschiedenis, vooral niet der Vaderlandsche, daarvan zien afgescheiden.
Naar het beginzel, waarvan ik ben uitgegaan, kan ik mij
met dat gevoelen niet vereenigen. De algemeene kennis
der Vaderlandsche aardrijkskunde, welke ik onder het
Lager Onderwijs begrepen heb, is voor ieder Ingezetene,
hoedanig ook, belangrijk. Hij moet weeten, welke voorname plaatsen zijn Vaderland bevat, op welken afstand
dezelve gelegen zijn, langs welke weg men derwaarts komen kan, en wat dies meer is; maar het is hem, enkel als
lid der groote maatschappij, tamelijk onverschillig, welke
veranderingen de Regeeringsvorm van zijn Vaderland ondergaan heeft ; welke de groote mannen zijn, die zig als
Staatslieden, als helden, als geleerden onderscheiden hebben. Die kennis is alleenlijk voor hen geschikt, welke eene
meer beschaafde opvoeding verlangen 1 ) ; en ik achte het
vooral doorom noodzaaklijk, dat het onderwijs der Geschie1) In deze tegenstelling toont zich Rtbe11 als typisch vertegenwoordiger van den Tiers, de liberale burgerij, naar de opvatting
van haar geestelijken Vader Sieyes: 'tout ce qui n'est pas le Tiers
ne peut pas se regarder comme êtant de la Nation'; omdat alleen die
burgerij de natie vormt, heeft ook zij alleen met de nationale geschiedenis te maken. Het is tegen deze opvatting, dat de kleinzonen
van 1748, de democratische of oranje-liberalen reeds tijdens het Vereenigd Koninkrijk verzet aanteekenen; vgl. b.v. H. W. Tydeman's
afkeurende aanteekening op p. 10 der Nederlandsche vertaling van
De Stael: Brieven over age land: „Ou est donc le peuple?" Zij
meenen, la populace, het gemeen, het grouw. Merkwaardige overeenstemming van de taal der overheersching en die der aristocratie!"
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denis, hoe bepaald ook, en hoe oppervlakkig, van het Lager
Onderwijs worde afgezondert, dewijl ik daardoor zelfs het
geringste voorwendzel van tegenstand meene wegteneemen
bij die geenen, welke bevreesd zijn, dat op de Lagere Scholen ongemerkt zaden in de gemoederen hunner kinderen
zullen gestrooid worden, welke met de godsdienstleer,
waarin zij moeten opgevoed worden, niet bestaanbaar zijn,
tot hoedanige handelwijze zekerlijk niet ontkend kan worden, dat de behandeling der Geschiedenis eene zeer eigenaardige gelegenheid aanbiedt.
Dit behoeft nochtans niet te beletten, dat de openbare
inrichtingen voor het Lager Onderwijs ook tot het Middelbaar Onderwijs worden uitgebreid, ten einde aan die geenen, welke zulks verkiezen mogten, de gelegenheid te
geven daarvan gebruik te maken. Waar die uitbreiding
plaats heeft, spreekt het nochtans van zelve, dat het eene
onderwijs geheel van het andere moet afgescheiden blijven, en dat het Middelbaar Openbaar Onderwijs volstrekt
niet met eenig godsdienstig onderwijs behoort gepaard te
gaan.
Alhoewel in gemoede overtuygd, dat aan die geenen,
welke de nodige bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag geven kunnen, ,de oprigting van Middelbare Scholen
in billijkheid niet kan belet worden, houde ik het nochtans
niet voor wenschelijk, dat derzelver getal al te zeer toeneeme. 1k gaf dit dan ook nog ten slotte mijner consideratien omtrent dit onderwerp te kennen, en meende, dat het
beste middel om dit kwaad voortekomen in de moeilijkheid
der examens zoude kunnen gevonden worden. De moeilijkheid zoude vooral daarin moeten gelegen zijn, dat er, tot
bekoming van het nodige bewijs van bekwaamheid, een
dubbel examen zoude moeten worden afgelegd. Een ieder
zoude de bevoegdheid hebben, om zig in de eerste plaats
te laten examineeren door zodanige schoolcommissie als
hij zoude mogen goedvinden, maar, om het effect van zijne
bekwaamverklaring door die commissie te kunnen genieten, zoude er nog een tweede, gelijksoortig examen nodig
zijn. Tot de afneeming van dit tweede examen zoude men
een van deze twee wegen kunnen inslaan : of dat er een
vaste algemeene commissie tot dat einde wierd aangesteld,
of dat daartoe aan de geexamineerden een andere schoolcommissie wierd aangewezen. Bij aldien de Provintiale
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Commissieen blijven bestaan, zoude de laatste weg, ter besparing der kosten eener nieuwe algemeene commissie, bij
mij den voorkeur verdienen. Wanneer nu de geexamineerde, ook bij zijn tweede examen, bevonden was, de vereischte bekwaamheid te bezitten, zoude hij bevoegd moeten
verklaard worden, om overal, waar hij zulks in dit Rijk begeeren mogt, eene Middelbare School, beantwoordende aan
den graad, dien hij zoude verkregen hebben, opterichten,
zonder zig aan eenig nader examen te behoeven te onderwerpen, zolang hij zijn onderwijs binnen de grenzen van
dien graad bepalen zoude. De voorgestelde maatregel
scheen mij, zowel van de kant der ligtvaardigheid als van
de kant der partijdigheid, eenen voldoenden waarborg
tegens misbruik op te leveren, en misschien alleen daarin
bedenkelijk, dat zij de examens al te moeilijk maken zoude.
Flier ter plaatse bragt Zijne Majesteit de zeer juiste opmerking in 't midden, dat men het op de Middelbare Scholen in de magt zoude hebben, om ook tot het Lager Onderwijs aftedalen, en dat daardoor het oogmerk, hetwelk ik
mij voorstelde, geheel zoude verijdeld worden.
Ik bedankte den Koning voor deze aanmerking, en gaf
te kennen, dat dezelve mij te meer genoegen gaf, dewijl ik
niet alleen daaruit meende te mogen besluit, dat Hoogstdezelve mij met de meeste aandagt had aangehoord, maar
ook, dat ik, bij de ontwikkeling mijner denkbeelden, een
voornaam en daarvan onafscheidelijk punt had overgeslagen, namentlijk de noodzakelijkheid, om, bij de aanneeming
van mijn stelzel, tevens op de stelligste wijze te verbieden,
dat op de particuliere Middelbare Scholen nimmer eenig
Lager Onderwijs zoude mogen gegeven, en daarin geene
anderen zoude mogen opgenomen worden, dan de zodanige, welke de beoefening van het Lager Onderwijs reeds
volbragt hadden.
De Koning scheen met deze oplossing voldaan: tenminsten wierd er geene nieuwe bedenking door Hoogstdenzelven daartegen ingebragt. Na zig een oogenblik beraden
te hebben deed Zijne Majesteit mij de vraage, of ik, indien
er eens eene wet, geheel in den door mij voorgestelden zin,
aan de Staten Generaal wierd voorgedragen, vermeenen
zoude, dat er op den bijval van alle de noordelijke leden
zoude kunnen gerekend worden?
Ik antwoordde, dat ik rondborstig verklaaren moest,
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daaraan, althans voor zo veel het Middelbaar Onderwijs
betrof, te twijfelen, dewiji ik mij overtuygd hield, dat veele
hunner, ook op dat stuk, den thans bestaanden staat van
zaken zouden willen behouden, en daaromtrent in minder
liberale denkbeelden, dan de mijne, stonden; bij welke gelegenheid ik voorts oordeelde te moeten opmerken, dat ik,
ofschoon theoretisch anders denkende, nochtans practisch
wel lijden mogt, dat ook ten aanzien van het Middelbaar
Onderwijs aan de thans bestaande bepalingen de hand
wierd gehouden, als bij ondervinding zeer doelmatig bevonden zijnde ; dog dat ik mij niet durfde vleyen, dat zulks
bij de Staten Generaal ingang vinden zoude, en daarom
naar een ontwerp had omgezien, hetwelk aan de voornaamste bedenking, waartoe het tegenswoordige mij gegronde aanleiding scheen te geven, zoude tegemoet komen, en welligt door de meerderheid aanneemlijk zoude
geoordeeld worden.
Ik beschouwde hiermede het gesprek als ten einde gelopen, en verwagtte, dat ik alsnu zoude kunnen vertrekken,
dog wierd door Zijne Majesteit nogmaals teruggebragt op
het onderwerp, waarmede het gesprek begonnen was, namentlijk den toestand van het Land. Hoogstdezelve wilde
van mij weeten, wat ik dan tog wel dagt, dat men eigentlijk begeerde en bedoelde, en wat er in de gegevene omstandigheden door het Gouvernement behoorde gedaan te
worden?
De beantwoording dezer vrage, inzonderheid van het
laatste gedeelte, was vooral daarom moeilijk, dewiji daarbij tedere snaren moesten aangeroerd worden, dog ik mogt
mij hierdoor niet laten terughouden, al wat mij 1 ) te lien
zake voor den geest kwam onbeschroomd openteleggen.
Ik begon met de opmerking, dat het geene er gebeurde
voor geen gering gedeelte was toe te schrijven aan de bij
mij bestaande overtuyging, dat men er in Frankrijk steeds
op uit was, om de gemoederen hier te Lande in zodanige
stemming te houden, dat er, wanneer eens de omstandigheden van Europa zulks mogten toelaten, niet veel nodig
zijn zoude, om het tot eene uitbarsting te laten komen, ten
einde alsdan de zuydelijke Provintien, die door derzelver
twintigjarige inlijving met Frankrijk zo zeer met dat Rijk
1 ) De Brie laatste woorden in ms. herhaald.
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waren geidentifieerd geworden, wederom aan hetzelve in
te lijven. De wensch naar die hereeniging oordeelde ik niet
minder groot te zijn bij het Huis van Bourbon dan zij bij
de onderscheidene Gouvernementen, welke Frankrijk gedurende het zo even genoemde tijdvak bestuurd hadden,
waaromtrent de geschiedenis van vroegere tijden nu geen
twijfel scheen te kunnen overlaten. Ik herinnerde Zijne
Majesteit bij die gelegenheid, hoe het Huis van Oostenrijk, toen hetzelve in het midden der vorige Eeuw eene
alliantie wenschte tot stand te brengen, aan hetzelve, onderanderen, in het verschiet den afstand zijner Nederlandsche Provintien zien liet, wel overtuygd van geen beter
lokaas aan hetzelve te kunnen aanbieden. Het tijdstip,
waarop de bedoelingen van Frankrijk ten opzigte dezer
hereeniging zouden kunnen vervuld warden, mogt dan
misschien nog verwijderd zijn, de zugt om woelingen hier
te Lande te onderhouden, zoude, mijnes inziens, altijd een..
wezentlijk bestanddeel van deszelfs hoge staatkunde zijn,
en veele zouden misschien zonder het eens zelve te bemerken als werktuigen dier hoge staatkunde Frankrijk's
bedoelingen helpen bevorderen.
Ik herhaalde Zijne Majesteit bij deze gelegenheid, dat ik
onder zekere papieren, afkomstig van den Grootvader 1)
van den tegenswoordigen Heer van Rhoon, en door mij niet
lang geleden voor 's Konings Reekening gekogt 2), dateerende van 1755 een stuk gevonden had, waaruit ik veilig
meende te mogen opmaken, dat ook de Regeering van de
Republiek der Vereenigde Nederlanden van de opgegevene
wijze van zien niet verwijdert was, hebbende dezelve, volgens dat stuk, altijd als vast beginzel aangenomen, dat het
hoogst bedenkelijk zijn zoude, met Frankrijk in aanraking
van grenzen te komen, en dat de Republiek daarom nooit
de toenmalige Oostenrijksche Nederlanden moest zoeken
in bezit te krijgen.
Dit bezit, zeide ik, heeft nu plaats en zo lang de bezetene
gewesten het eigendom blijven van eene mogendheid,
welke, indien het er op aan mogt komen, den worstelstrijd
1) Kell schrijft abusievelijk: Vader.
2) Vgl. C. Gerretson en P. Geyl: Briefwisseling en Aanteekenin-

gen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon, I, Voorrede, p. VI
(Werken Historisch Genootschap, 3e serie, No. 62).
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met Frankrijk niet zoude kunnen uithouden, scheen het
mij buyten bedenking, dat de, uit hunnen aart reeds zo
woelzieke, Belgen d000r fransche aanblazing in dien geest
onafgebroken zouden onderhouden worden. En hiertoe
zoude ook, zo ik vreesde, allerbijzonderst medewerken de
afkeerigheid der Roomsch Catholieke, vooral Hoge Geestelijkheid, van zig onder den scepter van een Protestantsch
vorst gebragt te zien. Ik erkende, dat het belang dier geestelijkheid veelen tot een juist tegenovergesteld gevoelen.
nopen moest, omdat zij, bij eene zo groote meerderheid
van aanhangers dier leer, als zig in dit Rijk bevindt, altijd
zeker zijn kan, veel meer te zullen verkrijgen, dan van
eenen vorst, die hunnen kerkleer belijdt en hen daarom
minder zal behoeven te ontzien. Maar bij een fanatismus,
in 't groot, als de Roomsche Geestelijkheid hier te Lande
bezielt, konde ik niet verwagten, dat het gezonde verstand
zoude bovendrijven. En diezelfde rede zoude dan ook, gelijk ik verder opmerkte, meer nog dan eenige andere, steeds
aan eene volledige ineensmelting van de beide hoofdafdeelingen des Rijks, waarvan de eene uit bijna enkel Roomschgezinden, en de andere, verreweg voor het grootste gedeelte uit Protestanten is zaamgesteld, in de weg staan.
Wat nu bepaaldelijk de bedoelingen der bestaande tegenkanting aanging, zo meende ik daaromtrent tusschen de
beide hoofdpartijen, die zig vereenigd hadden, te moeten
onderscheiden.
Bij de eene, die uit de zogenaamde Apostolieken was
zaamgesteld, was het hoofd-doel, mijnes inziens, kennelijk
tendeerende, om aan de Roomsch-Catholieke geestelijkheid,
door welke zij blindelings geleid wierd, de hoogst mooglijke mate van gezag en invloed te bezorgen, ja zelfs het
gezag in den toestand te brengen van zig geheel naar haren
zin te moeten schikken. Hare zugt om te regeeren kende
geene grenzen, en al ging de Koning tot hare kerkleer over,.
zoude hiermede aan hare begeerten nog niet voldaan zijn.
Kloosters, bezit van geestelijke goederen, om daaruit hare
inkomsten te vinden, en wie weet wat niet almeer zouden
dan begeerd worden.
Bij de andere hoofdpartij was dit een en ander de bedoeling niet, schoon zij, door hare verbroedering met de Apostolieken, dezelve met de daad in de hand werkten, hetwelk
zij te laat zoude inzien. Een vast plan, hetwelk een stelzel-
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matig geheel uitmaakte, geloofde ik niet, dat zij hadden.
Zij scheenen zelve nog niet regt te weeten, waar zij been
wilden en hunne tegenstand was derhalven niet zo zeer
positief als wel negatief. Zij zorgden alleenlijk den gang
der Regeering te bemoeilijken om langs dien weg, dan
deze, dan geene concessie, welke hun zoude mogen in
't hoofd komen, te verkrijgen.
Beide intusschen, ofschoon misschien in ongelijke mate,
waren voor de staat gevaarlijk, weshalven de verdere
voortgang hunner pogingen door de meest doelmatige middelen moest gestuit worden.
Hetzelfde onderscheid, hetwelk er tusschen de bedoelingen der beide hoofdpartijen in het algemeen plaats had,
kenmerkte ook de leden der Tweede Kamer, welke tot die
partijen behoorden. Dezen hadden echter bovendien een
belangrijk punt, waarin hunne denkbeelden zig vereenigden, namentlijk het verlangen om de kracht van het Bestuur, als 't ware, geheel in den boezem dier Kamer over
te brengen, ten dien effecte, dat dezelve zig met allerlei
zaken ook buiten den kring der wetten gelegen zoude
mogen bemoeien, en, wanneer het Gouvernement niet gezind mogt zijn, daaraan gehoor te geven, hetzelve door
weigering van fondsen en hetgeene verder aan hetzelve
groot belang mogt inboezemen, te noodzaken. Een van de
zuydelijke leden dier Kamer had mij zulks, een paar dagen
te voren, met ronde woorden te kennen gegeven, en mij
met nadruk toegevoegd, „Si nous avions seulement la majorite parlementaire, nous savions bien faire Monsieur van
Maanen en etat d'accusation."
Toen de Koning mij vroeg, wie dat lid geweest was,
had ik geene rede, om de naam van den Heer De Brouckere
te verzwijgen.
Omtrent hetgeene er te doen stond, om door gepaste
maatregelen tot eene verbetering van omstandigheden te
komen, verontschuldigde ik mij, een stellig gevoelen uit te
brengen, dewijl ik, alvorens mij daartoe in staat te rekenen,
zoude moeten zu courant gebragt worden van al wat er, in
de laatste tijden, aan het Gouvernement aangaande het bestaande kwaad was bekend geworden en van hetgeene
door hetzelve, zo buiten als binnenslands, te dien opzigte
gedaan was. Met dit laatste zeide ik voornamentlijk de
vrage te bedoelen, of men, wanneer het eens op kracht-
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dadige middelen van beteugeling, en bepaaldelijk op maatregelen buiten de Grondwet mogt aankomen, zeker zijn
konde van de medewerking der Groote Mogendheden, en
inzonderheid hoe daarover bij het Fransch Gouvernement
gedagt wierd?
Behalve die enkele keeren, dat de Koning er een woord
had tusschen gevoegd, was ik onafgebroken blijven doorredeneeren. Ditmaal brak ik een oogenblik af, om te zien,
of Zijne Majesteit ook genegen was, mij omtrent de aangevoerde punten eenige opening te geven.
Uit het stilzwijgen des Koning besluitende, dat zulks
het geval niet worden zoude, ging ik nu verder voort en
zeide, dat ik het, onafhankelijk van alle verdere gepaste
maatregelen, voor eene hoogst wenschelijke zaak zoude
houden, dat er, zo min mooglijk, aan vernieuwde aandrang
der Tweede Kamer of der menigte tot het verleenen van
concessien voldaan wierd ; — dat echter, mijnes erachtens,
de Koning na al wat men onderstellen konde, dat nog verlangd wierd, overwogen te hebben, zigzelve stellig zoude
behoren aftevragen, of, en in hoe verre, daaraan nog konde
voladan worden en dat Hoogstdezelve dit dan ook uit eige
beweging doen moest, maar dat er dan ook omtrent de
overige punten, wat er ook gebeuren mogt, geene toegevendheid moest plaats hebben. Op deze te kennen geving
wierd de Koning eenigzins levendig, en voegde mij op
eenen vrij scherpen toon toe, dat er op dit oogenblik niet
in het minste of geringste konden worden toegegeven, vermits men, bij de Tweede Kamer, de aanneeming of verwerping der Begrotingswetten daarmede in verband gebragt had, en alle toegeeflijkheid dus vrees en zwakheid
verraden zoude.
Ik antwoordde, dat het mijn voorneemen juist niet geweest was te beweeren, dat zuiks onverwijid geschieden
moest, maar alleenlijk, dat ik in 't algemeen had willen
doen gevoelen, dat ik wel toegeeflijkheid uit eige beweging, maar niet ten gevolge van eischen of dreigementen
doelmatig achtede.
Zijne Majesteit, dit zonder weerzin schijnende aantehooren, verzogt ik de vergunning om twee concessien te
noemen, welke ik dagt, dat vroeger of later met goed gevolg zouden gedaan worden, dog voegde erbij, dat dezelve
van eenen tedren aart waren, en ik mij •dus liever van
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derzelver opgave onthouden wilde, indien ik niet de verzeekering had, dat Hoogstdezelve mijne vrijmoedigheid
zoude ten beste houden.
Tengevolge van een toestenimend teken gaf ik in de
eerste plaats als raadzaam op de geheele suppressie van
bet Collegium Philosophicum. 1k verklaarde van den beginne of aan behoort te hebben tot die geene, welke zig
over deze instelling verwondert hadden, en dat het nu wel
hoe bevoegd ook om zig met het uitwendige van een kerkgenootschap te bemoeien, wel gerechtigd was, ondanks
lietzelve voorschriften te geven, die alleenlijk tot de inwenclige huishouding betrekking hadden, dog dat het geenzins
daarorn was, dat ik mij den gegevene raad veroorloofde.
Zo de oorspronkelijke bepalingen der inrichting ten vollen
waren gehandhaafd gebleeven, zoude ik, in de gegevene
9rnstandigheden, het voortdurend bestaan van dezelve eerder aan- dan afraden, maar nu dezelve ten gevolge der
aangegaane schikkingen met het Hof van Rothe niet meer
verpiigtend was, en derhalve de geheele grondslag, waarop het gebouw rustte, was weggenomen; nu het derhalven
te voorzien was, dat de kweekelingen van het genoemd
ollegie, zo zij al naderhand in de bisschoppelijke seminarien magten toegelaten worden, niet ligtelijk in kerkelijke
bedieningen zouden geplaatst worden, immers niet dan de
minst gunstige standplaatsen bekomen zouden; nu het dan
ook, uit dien hoofde, meer dan waarschijnlijk was, dat er
zig weldra geene jongelingen meer voor hetzelve zouden
aanbieden, scheen het mij meer met de eer van het Gouvernement te strooken, hetzelve, alvorens het zo verre
kwam, intetrekken, dan daartoe naderhand, bij ontstentenis van kweekelingen, verpligt te zijn; daar, in dat geval
tog de aanzienlijke kosten, welke de inrichting vordert,
gevoeglijk niet langer op de begrooting zouden kunnen gebragt worden, gezwegen nog van de spotternijen, waartoe
cle intrekking alsdan ongetwijfeld aanleiding zoude geven.
Omtrent het eerste punt liet Zijne Majesteit zig volstrekt
niet uit.
Het tweede, waarop ik deszelfs aandagt vestigde, was
van eenen nog veel teederer aart, dan het andere, vermits
de Koning, op dat stuk, nog hoegenaamd niets meer had
willen toegeven, dan bij het laatste ontwerp van wet tot
organisatie der rechterlijke magt geschied, dog alstoen
Bijdr. en Meded.
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door de Tweede Kamer als onvoldoende was afgekeurd.
Hetzelve betrof de materie der zbgenaamde Conflicten.
Om mijne wijze van zien, op dat stuk zo veel mooglijk te
doen ingang vinden, ging ik van het denkbeeld uit, dat de
zaak zelve niet geheel konde ter zijde gesteld worden, maar
dat het altijd eene evenzeer onaangename als moeilijke
taak was, te beslissen, of een geschil tot de uitspraak van
het administratief, dan wel van het rechterlijk gezag behoorde, en dat, vermits het in het oog van het Publiek
altijd iets aanstootends had, eene zaak aan het rechterlijk
gezag ontrokken te zien, ik vooral het Koninklijk gezag,
voor zo verre het zijn konde, van de last Bier beslissing
wenschte ontheven te zien. Ik ontwikkelde vervolgens het
stelzel, hetwelk mij omtrent dit onderwerp het meest aanneemlijk was toegescheenen, in dezer voege:
Indien het mooglijk was, alle de gevallen te voorzien,
waarin het twijfelachtig zijn konde, of de uitspraak rechterlijk, dan wel administratief, geschieden moest, dan zoude
zeekerlijk de behandeling van alle die gevallen bij eene algemeene wet aan de Staten Generaal worden voorgedragen, evengelijk de wetboeken. Het is intusschen niet mooglijk, zig dezelve vooraf voor den geest te brengen, weshalven dan ook het denkbeeld van zodanigen algemeenen
code niet kan in aanmerking komen. Maar nu ontstond de
vrage, of dan niet dezelfde weg, Welke, zo het mooglijk
was, voor alle de gezamentltjke gevallen zouden behooren
ingeslagen te warden, ook de rigtsnoer van behandeling
bij ieder voorkomend geval diende te zijn? Deze vraag
meende ik dat ontkennend moest beantwoord warden:
vooreerst omdat de Staten Generaal niet altijd vergadert
zijn, maar ook ten anderen om dat die Vergadering, hoe
onzijdig ook, wanneer het op de beoordeeling der mooglijke
gevallen voor het vervolg mogt aankomen, bij ieder bijzonder geval, diezelfde onzijdigheid welligt niet bezitten zoude, daar men alligtelijk, zonder het eens te bemerken, door
deze of geene drangrede zoude kunnen gedreven worden,
om de zaak niet uit het juist oogpunt te beschouwen. Hoe
nailer nu het aanteneemen stelzel te brengen was bij datgeene, hetwelk, indien het uitvoerlijk was, het eigenaardigste zijn zoude, hoe meer hetzelve mij toescheen, zig
aantebevelen. Het gedagte oogmerk zoude, zo veel de aart
der zaak het toeliet, bereikt worden, indien dezelve autori-
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teiten, welke tot het daarstellen van het wetboek zouden
moeten werkzaam zijn, in de zaak betrokken wierden, namentlijk de Koning, de Staten Generaal en de Raad van
State. Daar intusschen de Koning, gelijk ik reeds heb opgemerkt, zoveel doenlijk, van de last der bemoeienis moest
ontheven blijven, wilde ik Hoogstdeszelfs tusschenkomst
eerst dan, wanneer het onvermijdelijk was, ingeroepen hebben. De behandeling zoude dan, mijnes erachtens, gevoegelijkst aan eene gecombineerde Rechtbank of Commissie
van Arbitrage, uit een gelijk getal Leden van de Staten
Generaal en van den Raad van State zaamgesteld, worden
opgedragen, en de zaak, als bij arrest beslist, moeten beschouwd worden, indien er eene meerderheid bestond.
Eerst dan, wanneer de stemmen staken mogten, zoude het
Koninklijk gezag zig den last der definitive uitspraak moeten getroosten.
Alhoewel Zijne Majesteit mij met bedaardheid had aangehoord, was het nogtans uit de gelaatstrekken en uit de
geheele houding zigtbaar, dat de openlegging mijner
denkwijze Hoogstdenzelven niet zeer welgevallig geweest
was, hetwelk mij ook nog daaruit bleek, dat ik vrij droog
ten antwoord kreeg, dat er reeds zedert lang over de zaak
gedagt wierd, maar dat de uitslag waarschijnlijk niet met
mijne wijze van zien strooken zoude.
Hiermede liep het gesprek ten einde, zijnde ik den volgenden dag naar Amsterdam teruggekeerd, alwaar ik de
bijzonderheden, zo veel mijn geheugen mij dezelve to binnen bragt, dadelijk heb opgetekent.
Iv.
GESPREKKEN VAN ROELL MET DEN KONING E.A.,

15/17

DECEMBER

1829.1)

Ik had in den loop van den morgen 2 ) van meer dan
eenen kant horen klagen, dat het Gouvernement niet de
minste pogingen deed aanwenden om bij de leden der
Tweede Kamer, welke goed gezind maar vreesachtig wa1) R. A. (jorissen): Korte aanteekening van eenige gesprekken
met Diverse op 15, 16, 17 December 1829.
2) 15 December 1829.
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ren, stemmen ten voordeele der begrotingswetten te veroyeren. Die klagte wierd ondersteund door het denkbeeld,
dat er misschien nog wel een twaalftal leden zijn zouden,
welke zig aan de zaak der Regeering zouden willen aansluiten. De indicatie was te belangrijk om stil te zitten. 1k
begaf mij derhalven denzelfden morgen nog naar den Heer
Secretaris van Staat, de Mey van Streefkerk, die met alle
de geheimen van het ogenblik bekend was. Al dadelijk
kreeg ik de verzekering van de ongegrondheid der klagte,
en vernam tevens, dat alles beproefd was, maar dat men,
een paar leden uitgezondert, nog bij niemand had kunnen
slagen, en omtrent het gedrag dier twee leden nog niet
eens volkomen zeker was 1).
Het eene woord gaf aanleiding tot het andere, en de
Heer de Mey, die zig niet zo gemakkelijk uitlaat, zeide
onder anderen : „Ik ben nu overtuygd, dat het kwaad ons
„grootendeels uit Frankrijk toekoomt. Onder de Lieden,
„welke door den Koning geemployeerd geweest zijn, is er
„geen, die een zo verraderlijke rol gespeeld heeft, als de
„Graaf de Celles. Hij heeft den Koning verraderi en ver„kogt."
Ik antwoordde, dat dit laatste bij niemand minder verwondering baren konde, dan bij mij, en verhaalde hem toen
voor het eerst, dat de voorname rede der verkoeling, welke
in 1816 bij den Koning ten mijnen opzigte ontstaan was,
moest gezogt worden in mijne weigering om dien Heer
alstoen, bij de organisatie der Provinciale Staten van Zuydbrabant, als Lid dier vergadering voor te dragen 2 ) .
En wat de fransche opstokerij betrof, gaf ik hem te kennen, dat ik bij alle gelegenheden hetzelfde gevoelen had
aan den dag gelegd, en, gedurende mijn laatste verblijf in
's Hage, in denzelfden zin met den Koning gesproken had.
Ik voegde er voorts nog bij, dat, mines inziens, in dit
oogenblik zig geen gevaarlijker persoon hier te Lande bey ond, dan de Pauselijke Nuntius Capaccini, van wien ik
mij overtuigd hield dat hij, bij den Koning zijnde, alles af-

1) Vgl. over de pogingen om zich van een meerderheid te
zekeren, Groen, Briefw., 1, Bijlagen, No. 8: Voorbereiding van

strijd om de Tienjarige Begrooting.
2) Vgl. p. 189, noot 1.
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ketirde, wat thans door de Catholijke geestelijkheid word
in het werk gesteld om de gemoederen in beweging te
btengen, en, naauwlijks van Zijne Majesteit vertrokken,
onderdehand zoveel mooglijk zijne geestelijkheid aanmoedigde, om op den beganen weg voort te gaan.
De Heer De Mey stemde hieromtrent volkomen met mij
in, en zeide mij : „Breng dit tog, bid ik U, eens aan den
Koning onder het oog, die dit volstrekt niet geloven wil."
Ilc nam dit aan, en konde zulks met te meer vertrouwen
doen, dewijl zelfs een voornaam Roomschgezinde, die veel
weet van hetgeen er omgaat, geene zwarigheid gemaakt
had, mij ztilks te erkennen.
II< begaf mij heden 1 ) naar de publieke audientie des
Konings. Zijne Majesteit scheen mij zeer opgeruimd, en
nam de houding aan van in omnem eventum paratus te zijn.
Na over het waarschijnlijk lot der begrootingswetten eenige woorden gewisseld te hebben, verklaarde Hoogstdezelve, dat het hem tamelijk onverschillig was, welken loop
de zaak nam, want dat het tog te voorzien was, dat het
vroeg of laat tot buitengewone maatregelen zoude moeten
komen, en dat het dan meer verkieslijk was nu, dan later,
doorteslaan. a ontveinsde niet, dat ik de toekomst, ook
dan zelfs, wanneer de begrootingswetten mogten doorgaan,
donker bleef inzien, dog tragtede tevens het allezins wenschelijke te doen gevoelen, om zo lange niet alle gewone
middelen uitgeput waren, geenen buitengewonen weg inteslaan.
1k had in den loop van het gesprek de gelegenheid, om
mijn gevoelen omtrent de Heer Capaccini, in dier voege
als ik daags te voren over hem met den Heer De Mey
gesproken had, aan den dag te leggen. Zijne Majesteit nam
mij zulks niet euvel op, maar hij zeide: „Hij doet immers
zijn metier."
1k antwoordde, dat, inzien zijn metier medebragt, den
verrader te spelen, dat hij dan volkomen aan zijne bestemming voldeed. Zijne Majesteit zeide, dat hij op de plegtigste
wijze betuygd had, het gedrag der geestelijkheid niet te
kunnen beletten, als welke zig van het Hof van Rome
schier onafhankelijk en alleenlijk tot ondergeschiktheid aan
1) 16 December 1829.
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hare hoofden hier te Lande verpligt rekende 1 ). Ik merkte op, dat het mijne begrippen omtrent de hierarchie der
Roomsche kerk te boven ging, dat het Hoofd Bier kerk,
iets, hetwelk hem mishaagde, willende beletten, geen invloed genoeg bezitten zoude, om dezelve bij zijne geestelijkheid te doen gelden, en dat, zo dan al de lagere geestelijkheid zig tot geene andere gehoorzaamheid dan aan hare
opperhoofden gehouden achtede, deze dan tog wel zo veel
egards voor het Hoofd der Kerk hebben zouden, dat zij
hem in eene zaak als deze believen zouden, indien zij meende, dat het hem daarmede ernst was; maar dat zo al mogt
kunnen beweerd worden, dat die invloed bij het Bisschoppelijk gezag minder groot is, dan ik mij voorstelde, het dan
tog wel niet zal kunnen betwist worden, dat de Paus in de
noordelijke provintien, die nog onder een missionarisstelzel staan, alles naar welgevallen kan regelen, en dat derhalven het voorwendsel, hetwelk men voor zo veel de zuydelijke Provintien betreft nog met eenigen schijn van
oprechtheid mogt kunnen te baat neemen, met betrekking
tot de noordelijke nietig en van geener waarde is.
De houding van op alles bereid te zijn, welke de Koning
bij mij op de audientie van den vorigen dag had aangenomen, maakte mij zeer nieuwsgierig te weeten, wat het Gouvernement dan tog wel bij eene afstemming der Begrootingswetten mogt in den zin hebben.
Onder de Leden van 's Konings Raad waren er geene,
van welke ik op dat stuk eene meer vertrouwelijke mededeeling verwagten konde, dan de Ministers van Finantien 2 ) en van Justitie 3 ). Ik liet derhalven bij beide belet
14) Capaccini sprak op dit punt zonder twijfel de waarheid: het
conflict tusschen de verzoenende pauselijke en de onverzoenlijke
capitulaire politiek heeft 's Koning's Vrede met Rome (vgl. Muitery

en Scheuring, I, Aanhangsel, De December-crisis 1829, D. 's Konings
Vrede met Rome, p. 447/55), feitelijk buiten effect gesteld; een kras
voorbeeld van sabotage in mijn: Een aanvulting op de Brief wisseling
van Bisschop van Bommel met Koning Willem I, in Historisch Tijdschrift, XIII, p. 285/302. Voor een overzicht over het geheele conflict mijn Geschiedenis van het Vereenigd Koninkrijk, 1/111 (in voorbereiding).
2) Van Tets.
3) Van Maanen.
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vragen, en wierd door hen in den loop van den avond afgewacht 1 ). De Minister van Finantien, die ik het eerst
sprak, gaf mij al spoedig te kennen, dat de Koning, welke
houding hij dan ook mogt aanneemen, ten uitersten bevreesd was voor eenen zogenaamden coup d etat en zekerlijk niets zoude onbeproefd laten alvorens daartoe te komen, dat men bereids met nieuwe voorstellen in gereedheid was, indien dezelve door de geheele of gedeeltelijke
verwerping der voorgedragene wetten nodig worden mogten, en dat men dan dadelijk met die nieuwe voorstellen
zoude te voorschijn komen, en eindelijk, dat zo er tot eene
maatregel buiten den Grondwet moest overgegaan worden,
die maatregel zig dan tog zeekerlijk voor eerst bepalen
zoude tot eene continuatie van het bestaande op eige gezag, waarvan nochtans de Koning, zo zeer als iemand, alle
de gevolgen inzag.
De Minister van Justitie sprak in eenen anderen geest.
Hij was zeer opgewonden, en meende, dat de Koning nu
vastelijk besloten had, zig van de banden die hem knelden
lostemaken, wanneer hij zig daartoe door het gedrag der
Staten Generaal in de tegenwoordige omstandigheid zoude
kunnen gerechtigd achten.
Wat intusschen de Koning case quo doen zoude, wist
Zijne Excellentie mij niet te zeggen. Ik konde niet nalaten
mijnen wensch aan den dag te leggen, dat het daartoe niet
komen mogt, vermits de gevolgen van eenen dergelijken
stap niet te berekenen waren. Op mijne vrage, of de vreemde Mogendheden van den eersten rang, inzonderheid Engeland, in de zaak gekend waren, konde de Minister mij niets
met zekerheid mededeelen. Hij meende echter bespeurd te
hebben, dat er meer dan gewoonlijk met den Engelschen
Ambassadeur 2 ) gesproken wierd.
Omtrent het lot der Begrotingswetten had Zijn Ed. meer
vrees dan hoop. Hij had meer dan een lid der Tweede
Kamer, welke in het rechterlijke y ak geemploieerd was,
over de gevolgen onderhouden, welke uit eene verwerping

1) 17 December 1829.
2) Sir Charles Bagot. Vooral met Rusland is in die dagen nauwe
voeling gehouden: vgl. Muiterij en Scheuring, I, Aanhangsel, De
Decembercrisis 1829, A. Buitenlandsche lnmenging, p. 399/434.
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konden voortvloeien, onder anderen de Heeren Sandelin I)
eti Taintenier 2 ). Op den laatsten meende hij te kunneh
staat maken, gelijk dit uit zijne redevoering, in de Tweede
Kamer gedaan, reeds kennelijk was, dog bij den andereh
was alle moeite tot overreding vrugteloos geweest. Veel
zoude er, zijner inziens, van de stemming van den Heer
Van Crombrugghe, Burgemeester van Gent 3 ), afhangen,
hetwelk volkomen strookte met hetgeen mij door den Minister van Binnenlandsche Zaken, lien ik in de loop van
den dag onttrioet had, was te kennen gegeven. Zonder de
Koninglijke Boodschap van ii dezer, ten geleide der nieu*e Concept-wet omtrent de Drukpers, dagt de Heer Van
Maanen, dat de verwerping onmisbaar zoude geweest
zijn 4 ). De vaste taal, in die Boodschap voorkomende, had
1) P. A. Sandelin (1777-1857) dr. jur., 1807/11 geemployeerd
bij de droits reunis te Maastricht; 1811/14 procureur-crimineel te
Amersfoort; 1814/7 vice-president, 1817/30 president van de rechtbank te Brugge; Rijksgezinde; voorstander van de Nederlandsche
taal; vgl. over herb A. de Jonghe: Onuitgegeven bescheiden over de
gebeurtenissen te Brugge in Augustus en September 1830, in Hande-

fingen van het Genootschap „Societe d'Emulation" te Brugge, Dl.
1,XXV11, 1934, p. 127 en passim.
2) C. P. B. Taintenier (1770-1839), uit een door Maria Theresia
geadeld Bergensch geslacht; 1796 lic. jur.; 1796 president-municipal
te Ath; 1798 secretaris onder-prefectuur te Charleroi; 1804 afgevaardigde voor Jemappes naar het Fransche Corps legislatif en
advocaat te Bergen; aldaar 1817 secretaris Kamer van Koophandel,
1824 lid van den Raad; 1827 rechter; sedert 1824 lid Tweede Kamer
der Staten-Generaal; als Franschgezinde Waal onverzoenlijk lid der
oppositie; vgl. zijn redevoeringen in 1830, bij de behandeling van
het ontwerp tegen hoon en laster.
3) J. van Crombrugghe, lid voor Oost-Vlaanderen. Hij was een
Rijksgezinde, en steunde het Nederlandsch onderwijs te Gent; na
1830 door de ,muiters afgezet, loch later in eere hersteld.
4) De Tienjarige Begrooting der uitgaven, iste afdeeling, werd
met 61 tegen 46, 2e afdeeling met 54 tegen 53 stemmen aangenomen. Vgl. Proces porte devant la Caur d'Assises etc., Bruxelles, Juin
1830, II, p. 176, Tielemans aan De Potter, 19 Jan. 1830: „Apres
la presentation du fameux message, les principaux du midi ont ete.
un peu etourdis, les faibles ont tremble. On a alors agite la question
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dezen en geenen, die niet geheel aan de factie onderworpen
was, tot nadenken gebracht, en van het ogenblik of aan,
dat die Boodschap bekend geworden was, had zig eenige
hoop opgedaan, dat het tot geene uiterstens zoude behoey en te komen.
1k nam de gelegenheid waar, om te vragen, wie de steller van dat stuk was, eh vernam, dat eigentlijk niemand als
zodanig kande beschouwd warden, vermits ieder Minister
zijhe denkbeelden daartoe had opgegeven, dog dat de Miiftter van Finantien eigentlijk de geene was, dien de taak
Was opgedragen, om van dat alles een geheel te maken 1).
Verdere onderwerpen hebben wij in dat gesprek niet
aangeroerd.
de savoir s'il fallait, a tout prix, rejeter le budget, ou s'il fallait
sauver l'honneur de la Chambre, que le message avait insulte. II
semblait impossible d'obtenir ce double resultat en meme temps,
d'abord parce que tous les Hollandais etaient bien determines a
voter pour, et ensuite parce que un grand nombre de Beiges, tout
en consentant a voter (38) contre, etaient neanmoins d'avis qu'il
fallait se moderer dans la discussion, ne point toucher aux griefs.
et s'en tenir aux chiffres. Force fut done d'opter." ... Er waren verschillende inzichten: Le Hon, De Brouckere et De Celles `pensaient,
au contraire, qu'il fallait un rejet, COUTE QUE COUTE C'est
dans cette vue qu'ils proposêrent d'abord le comite secret ... On
s'opposa au comite secret. Mais alors, au lieu d'abandonner cette tactique et de tonner publiquement, on chercha a concilier les deux partis,
la moderation et la force, le budget et les griefs et l'on devint
Ward. Cependant si Van Crombrugghe avait tenu parole, on aurait
encore reussi. Jusqu'au dernier moment, it avait promis de voter
contre et vous savez que sa voix entraine ordinairement presque
toutes celles de la Flandre. Au fait, c'est lui, qui a decide de l'adoption ..."
1 ) Vgl. Groen, Bescheiden, Kabinet des Konings, Adviezen (ter
perse). De oorsprong van de Boodschap ligt in Groen's op eigen
initiatief ingediende Nota aan den Koning van omstreeks 17 November 1829, die op 's Konings last door De Mey aan den Prins van
Oranje in diens qualiteit van vice-voorzitter van den Raad van
Ministers wordt toegezonden; zij komt met praeadvies van Van
Maanen en Gobbelschroy in den Raad van 19 Nov. 1829 ter tafel. Bij
die bespreking wordt het denkbeeld van eene afzonderlijke Boodschap
het eerst te berde gebracht.
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V.
GESPREK VAN ROELL MET DEN KONING,
11 SEPTEMBER 1830. 1)

Op den Ben September 183o ontving ik te Amsterdam
een zeer onverwagt bezoek van den Heer Asser, Ref erendaris bij het Departement van Justitie 2 ), die denzelfden
ogtend uit 's Hage gekomen was, ten einde mij vanwege
Zijne Majesteit voortestellen, mij eenen korten tijd met de
Portefeuille van genoemd Departement, welke door het
ontslag van den Minister Van Maanen was opengevallen,
te belasten, ter ondersteuning van welk voorstel hij mij
tevens het nevengaand billet van genoemden Minister ter
hand stelde '3 ), terwijl hij mij voorts te kennen gaf, dat de
Koning met dit voorstel ook de bedoeling had, mij aan de
deliberatien van den Cabinetsraad te zien deelneemen.
Aan den eenen kant genegen om, vooral in deze moeilijke oogenblikken, den Koning van eenigen dienst te zijn,
gevoelde ik, aan den anderen kant, meer dan eene gewigtige bedenking, welke zig tegens de aanneeming van het
1) R. A. (Jorissen), Verslag van het voorgevallene ter gelegenheid dat ik, in October 1830, wierd aangezogt, om, na het ontslag
van den Heer Van Maanen, als Minister van Justitie, dat Departement provisioneel op mij te neemen, tot dat daarin definitief zoude
voorzien zijn.
2) C. Asser (1780-1836) 1790 stud. jur. Amsterdam; 1799 prom.
dr. jur. utr. Leiden; 1808 afdeelingschef bij Eeredienst, daarna bij
Binnenlandsche Zaken; 1811 vrederechter te Amsterdam; 1815/36,
bij Justitie; rechterhand van Van Maanen.
3) Vgl. Van Maanen aan Well, 7 September 1930: „Amicissime,
Deze client alleen om U met twee woorden te zeggen, dat ik onuitsprekelijk wensche, dat U.E. zig de Commissie late welgevallen,
waarover de Heer A. U spreeken zat, en die aanneemen. Waarlijk,
mijn vriend, het is hoog noodig, en van de zaken van het Departement van Justitie zult Oij geen last hoegenaamd hebben. Mijne
vrouw is zeer erg ziek, en hare toestand ontrust ons, ofschoon zij
gister veel beter was. Maar heden is het niet zoo goed; mijn Broeder *) echter segt dat het goed gaat, Vale et ama ..."
*) F. J. van Maanen (1777-1855), raad-adviseur voor den Geneeskundigen
dienst bij Binnenlandsche Zaken; 1848 ontslagen en Staatsraad i.b.d.
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gedane voorstel opdeed. Tot vervulling van 's Konings
wensch, om mij in den Cabinetsraad te zien, konde ik mij
niet dan volkomen bereid verklaren, dog hiertoe merkte ik
aan, dat het onnodig was mij eene Ministerieele Portefeuille optedragen, dewijl het lidmaatschap van dien Raad
geheel op zig zelve stond, gelijk ik dan ook, na mijn in
1817 gevraagd en bekomen ontslag als Minister van Binnenlandsche Zaken, zo dikwijls ik mij in de Residentie
be y ond, bij de zittingen van dien Raad was tegenwoordig
geweest 1 ). Omtrent het overige verklaarde ik niet zo dadelijk tot eenig besluit te kunnen komen, maar de zaak in
overweging te zullen neemen, en mij op Vrijdag den ioen
naar 's Hage te zullen begeven, ten einde daarover met
Zijne Majesteit in persoon te spreeken, op zodanigen tijd
als Hoogstdezelve zoude goedvinden mij te doen ontbieden.
In 's Hage gekomen, begaf ik mij dadelijk naar den
Heer Van Maanen, ten einde te verneemen wat er zo al
aan de zaak vast was, en wat den Koning aanleiding gegeven had, om het oog op mij te doen vallen. Het eerste
stelde hij mij als zeer gemakkelijk en eenvoudig voor, als
zig thans enkel tot het daaglijksche gewone werk kunnende bepalen; terwijl hij mij verzekerde, omtrent het
andere niets te weeten vermits de zaak geheel buiten hem
was omgegaan. Hij voegde er bij, wel dadelijk zelve op
1 ) Deze voorstelling is niet geheel joist, althans niet geheel duidelijk. De zaak heeft zich als volgt toegedragen. Well ontving op zijn
verzoek `wegens gezondheidsredenen' bij K.B. van 10 Febr. 1817,
No. 75, La. P. 3 ontslag als Minister van Binnenlandsche Zaken, met
behoud van den rang van Minister en benoeming als kanselier van den
Nederlandschen Leeuw. Onjuist is wat Colenbrander: Willem I, Koning der Nederlanden, I!, p. 21 vermeldt, dat ROell bij die gelegenheid
zou zijn benoemd tot „minister van staat". Zijn titel luidde: ministerkanselier. Als zoodanig had hij geen zitting in den Kabinetsraad. De,
zooals Mien terecht opmerkt, geheel „op zig zeif staande" benoeming
tot lid van den Kabinetsraad volgde eerst bij K.B. van 27 Mei 1819,
La. P. 3, No. 74. Tusschen beide data is Well, naar uit de notulen
van den Kabinetsraad blijkt, nimmer in dien Raad aanwezig geweest.
— Deze onderscheiding bedoelde, naar uit Well's schrijven aan den
Koning van 25 Mei 1819 blijkt, tegenover het publiek het onderscheid
tusschen zijn ontslag en dat van Van Hogendorp te souligneeren.
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mij gedagt to hebben, dog dat hij er niet van gesproken
had, othdat hij mijnen afkeer kende om op nieuws in ministerieele bezigheden betrokken te worden, en dat hij zeekerlijk de aandagt des Konings nimmer op mij zoude geiestigd hebben, zonder vooraf confidentieel mijne gezindheid te verneemen. Intusschett hield hij het voor mooglijk,
dat juist die afkeer, welke den Koning niet onbekend was,
mij bij voorkeur had in aanmerking doen komen, dewijl ik
zeekerlijk verlangen zoude, hoe eerder hoe beter wederom
van den opgedragen last ontslagen te worden, terwiji een
ander naderhand welligt aanspraak op voortdurende bekleeding van de hem opgedragene of andere dergelijke
hooge functien maken zoude. Op de vraag, waarom niet
eeti der overige Ministers tevens met het bedoelde werk
belast wierd, was het antwoord, dat alle, zonder tiitzondering, te veel werk hadden, om daarbij nog nadere bezigheden te kunnen waarneemen.
Den volgenden morgen ontfing ik reeds zeer vroeg het
nevensgaand billet van den Heer Directeur van 's Konings
kabinet 1), en begaf mij dientengevolge om half negen
uur naar Zijne Majesteit. Daar Hoogstdezelve haast scheen
te hebben, duurde het gesprek niet langer dan een half
uur. Na mij den wensch, door den Heer Asser overgebracht, herhaald te hebben, hoorde de Koning met de
meeste oplettendheid de redenen aan, welke ik tegens de
aanvaarding van de gedagte betrekking uitbragt, en welke
hoofdzakelijk hierop nederkwamen, dat ik, zedert dertien
jaren, aan den vermoeienden arbeid, welke een Ministerieel Departement medebrengt, geheel ontwend zijnde, en
den veragterden staat mijner gezondheid daartegens niet
bestand oordeelende, de overtuyging had, op verre na niet
zodanig aan Zijner Majesteits bedoelingen te kunnen beantwoorden, als ik wenschen zoude dat dit inzonderheid
het geval zoude moeten zijn in een Departement, waarvan
de bezigheden mij ten eenemaal vreemd waren, en waarvan
ik niet verbergen mogt, dat het gedeelte, hetwelk de politie,
1)

Vgl. Hofmann aan

11 September 1830: „Ik heb de eer

ter kennis van Uwe Excellentie te brengen, dat Zijne Majesteit, zoo

even vernemende Uwe aankomst alhier, verlangt Uwe Excellentie
dezen ochtend, te half negen uren te spreeken. Uwer Excellentie's
gehoorzame Dienaar..."
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en daarmede verbondene geheime correspondentie betrof,
mij ten uitersten tegenstond, dat het al verder de vrage
zijn zoude of mijne benoeming niet bij die geenen, om
welke genoegen te geven de Heer Van Maanen verwijdert
was, mede zeer ongevallig zijn zoude, daar het hun al spoedig zoude moeten bekend worden, dat ik met dien Heer
altijd vriendschapthetrekkingen had onderhouden, dat het
bovendien, ofschoon de zaak op zig zelve niet inconstitutioneel was, eenen vreemden indruk zoude maken, een Lid
der Eerste Kamer bij de Tweede te zien optreeden, wanneer het eens op de voordragt van eene of andere wet van
laatstgenoemde Kamer, tusschen welke en de Eerste er
altijd eene soort van wrijving bestaat, te zien optreeden;
dat alsmede het voordragen en ondersteunen van eene wet
bij de Tweede Kamer door een Lid der Eerste zodanig Lid
indedaad reeds van den beginne of aan buiten zijn geheel
brengen zoude met betrekking tot het gevoelen, hetwelk
hij daarover naderhand als Lid zijner Kamer zoude moeten
uitbrengen, hetwelk, alhoewel in andere Landen, waar
twee kamers bestaan, niet ongewoon, echter niet van zwarigheid was vrij te spreeken, daar het tog kan gebeuren,
dat hij, die de voordragt van wet ondersteunt, door de
gronden van hen, die dezelve bestrijden, van hare ondoelmatigheid overtuygd (kon) worden, zonder zulks op dat
oogenblik te mogen doen blijken, zo dat hij, indien de zaak
niettemin bij de Tweede Kamer doorgaat, in het geval kan
komen van, ten einde den blaam van inconsequentie te vermijden, eene met zijne denkbeelden niet meer strookende
stem uittebrengen; dat eindelijk het bediscussieeren der
ontwerpen van wet in de openbare zittingen der Tweede
Kamer allengskens den gang van een gewoon pleidooy
had aangenomen, waarin 's Konings Ministers den termijn
van antwoord, en somtijds dien van dupliek, pleiten moesten, hetwelk, om met eenige zelfsvoldoening en goed gevolg gedaan te worden, eene meerdere geoefendheid vorderde, dan bij mij zedert eenen geruimen tijd had plaats
gegreepen, want dat ik, zedert mijne retraite als Minister
van Binnenlandsche Zaken in 1817 1 ), niet meer in het ge1 ) Omtrent de werkelijke reden van Well's ontslag bestaat veel
misverstand, dat opheldering vordert. Colenbrander: Willem 1, II,
p. 18/21 noemt twee redenen, a) een algemeene en b) een bijzondere;
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val geweest was, als verdediger van wetten optetreeden,
terwijl ook bovendien de tegenswoordige behandeling dier
„teen half jaar na Gijsbert Karel verdween Kell, die in de dagen
dat Hogendorps ontslag hangende was, ook al over het zijne dacht"....
a) „Het viel Retell nit de hand dat de Kabinetsraad niet meer beteekende (Falck, 127) en dat de Koning, in plaats van overleg te plegen,
zijn wil beduiden liet door tusschenkomst van Falck (Ged. V1113,
p. 62/3). b. „Maar wat de deur dicht deed was een in Januari '17
uitbrekend en Kell betuigd ongenoegen des Konings over gesprekken, waarin hij zich met vreemde gezanten en Belgische magnaten
begeven had" (Ged. VI11 3 , p. 67) „en er had eene explicatie" „in zoodanige termen" plaats, dat Kell ontslag vroeg, via Falck „als door de
nabijheid zijner betrekkingen meest in de gelegenheid om daarvan te
bekwamer tijd opening te geven" (Ged. V, 578). Wat Faick's mededeeling omtrent Well's ontstemming over het onbeteekenende van
den Kabinetsraad aangaat: Falck's Gedenkschriften zijn, vooral waar
het zijn verhouding tot den Koning betreft, veelal „verdedigingsschriften", en niet dan met groote voorzichtigheid te bezigen. In elk
geval is Colenbrander's interpretatie van Ged. VII13, p. 62/3 onjuist:
uit de daar gegeven briefwisseling tusschen Kell en Falck blijkt
geen ontstemming van Retell tegen den Koning, omdat deze geen
overleg pleegde en zijn wil liet beduiden, maar tegen Falck, die
zijn plaats niet kende en Kell in eigen naam verzocht, hem, Falck
inlichtingen te verschaffen, instede deze inlichtingen, als Secretaris
van Staat, namens den Koning te verzoeken, waarom Kell Falck
(9 Dec. 1816) op onzachte wijze op zijn nummer zette. — De bron
van Colenbrander's relaas omtrent een aan Retell „betuigd ongenoegen" en een „explicatie in zoodanige termen etc.", in Januari
1817 is mij onbekend gebleven; op de beide door hem aangehaalde
plaatsen (Ged. VIII3, 67 en Ged. V, 578) komt het verhaal niet
voor, evenmin op de correspondeerende plaats in Kell's Gedenkschriften (vgl. p. 112, noot 1 en p. 156, noot 1). Het verhaal komt
mij ook ongeloofwaardig voor: Kell had immers geweigerd zich
met de zaak in te laten, en de Koning kon een minister toch moeilijk euvel duiden, dat hij aanhoorde, wat vreemde gezanten hem
geliefden te vertellen? Kell zelf vermeldt in het ter zake handelend
hoofdstuk zijner Gedenkschriften: Redenen, welke tot mijne aftreding uit het Departement van Binnenlandsche Zaken aanleiding gem
geven heeft, dan ook bedoelde „explicatie" niet. Ook hij maakt
onderscheid tusschen a. een verwijderde en b. een onmiddellijke
oorzaak van verkoeling: a. Kell's verzet tegen de benoerning van
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zaak zodanig van de toenmalige verschilde, dat hetgeen
toen eene aangename bemoeienis was, nu eene bezwarenDe Celles, vgl. p. 180; b. ROell's houding bij de behandeling van
het uitvoerverbod op aardappelen „in den ministerieelen cabinetsraad, alwaar de zaken van algemeen belang toen nog bediscussieerd
wierden" (een voors pelling, die in lijnrechten strijd is met Falck,
127). ROell was een voorstander van dit verbod, maar had aanvankelijk den kabinetsraad niet kunnen medekrijgen. „Het duurde
niet lang of mijne voorspelling wierd ten voile bewaarheid. De
sterke aandrang welke tot het daarstellen van het verbod dadelijk
na 's Konings komst te Brussel door de meeste Gouverneurs der
Zuydelijke Provinties wierd aangewend, liet de zaak niet lang onbeslist. Het onaangename gevoel van tegen wil en dank voor de
omstandigheden te moeten bukken, was op zig zelve reeds genoeg
om humeur te weeg te brengen, maar het geene daartoe nog meer,
dan al het overige, bijdroeg, was het denkbeeld, dat de genomene
maatregel, waartoe men reeds voor mijne komst te Brussel had
moeten besluiten, door mij als een soort van zegepraal zou beschouwd worden. Toevallig was de dag mijner aankomst de gewone
dag van den Cabinetsraad. lk begaf mij, ter bijwoning van denzelven, dadelijk derwaarts. Men was juist bezig met de overweging
van de redactie van het Besluit omtrent de aardappelen. Of er bij
het ontwaren hiervan op mijn gelaat eenig gevoel van zelfvoldoening te lezen geweest zij, weet ik niet, maar zooveel is zeeker, dat
de houding welke bij de deliberation van lien dag, door den Koning
ten mijnen opzigte wierd aangenomen, zeer verschillende was van
het geene ik tot nog toe had ondervonden. Misschien ook gaf ik
daartoe wel eenige aanleiding, bij de omvrage, hoedanig er nu, met
betrekking tot de granen zoude moeten gehandeld worden, daar ik
mij tot het kort en zaaklijk antwoord bepaalde, dat ik mij daaromtrent reeds eenmaal in het breede geexpliceerd had, en nog
steeds bij dat gevoelen bleef volharden. Wat nu ook hiervan moge
geweest zijn, zo oordeelde ik, dat alsnu de tijd gekomen was, om
zelve op eene honorabele retraite bedagt te zijn, ter voorkoming,
dat mij niet onverwagts een ongevraagd ontslag wierd toegezonden. Na den afloop van den Cabinetsraad sprak ik daarover met
den Heer Falck, die toen secretaris van staat was, en als zodanig
daaglijks met den koning arbeidde. Hij was te doorzigtig, om niet,
even als ik, de verkoeling, welke er van 's konings zijde omtrent
mij scheen opgekomen, te hebben opgemerkt, en nam aan, om aan
Hoogstdenzeiven, bij eene bekwame gelegenheid mijn verlangen
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de, lastige, en somtijds in de Tweede Kamer met de grootste haatlijicheden verzelde task was, aan Welke een Lid der
Eerste Kamer zig niet gevoeglijk konde blootstellen, en
bekend te maken, om, uit hoofde van mijne veragterde gezondheid,
mij uit het ministerie te retireeren, des dat ik bereid was, mijne
functien te blijven waarneemen, tot dat Hoogstdeszelfs keuze omtrent mijnen opvolger zoude gevestigd zijn. Alhoewel ik, op grond
van vernieuwde blijken, dat ik den koning niet meer welgevallig
was, mijn verzoek naderhand nog meer dan eens aan den Heer
Falck hernieuwde, duurde het echter nog eenen geruimen tijd,
alvorens ik jets van den uitslag vernam. Eindelijk in het begin van
het volgend jaar kwam de Heer Falck mij, op 't onverwagts, berigten, door den koning belast te zijn, mij officieel aftevragen, of
het ,mij dan werkelijk ernst was, het ministerie te verlaten. 1k behoefde mij Been oogenblik omtrent mijn antwoord te beraden,
daar mijn tegenzin omtrent de behandeling van zaken, in de laatste
tijden hoe langer hoe meer was toegenomen. Ook nu verliepen er
nog wel vier weeken, zonder dat mij jets naders wierd bekend
gemaakt. Eindelijk kreeg ik op 't onverwagts berigt, dat de Heer
de Coninck, gouverneur van Oostvlaanderen, tot mijn opvolger
bestemd was. De Heer Falck deelde mij zulks merle op eenen
maaltijd bij den Minister van Buitenlandsche Zaken, met bijvoeging,
dat de koning geoordeeld had, de veivulling van mijne wenschen
niet langer te moeten tegengaan, dog tevens, om mij een blijk van
achting en tevredenheid te geeven, niet alleen voornemens was,
om mij, voor het begin der aanstaande vergadering tot Lid der
Eerste Kamer van de Staten Generaal te benoemen, maar mij ook
bovendien dadelijk het nog onvervutd kanselierschap der Orde yap
den Nederlandschen Leeuw op een Tractement van vierguyzend
guldens, met behoud van mijnen titel en rang van minister, optedragen, en bovendien nog een pensioen van Drieduyzend guldens
's jaars daarbij te voegen. Op zulke uitstekende blijken van welwillendheid had ik niet kunnen rekenen, en nam dezelve met te
meer welgevallen aan, dewijl mij wierd toegestaan, om mijne
woning als kanselier te Amsterdam te vestigen."
Het komt mij voor, dat men goed zal doen zich aan
eigen voorstelling te houden en dat, tenzij daarvoor aisnog een
betrouwbare bron kan worden aangevoerd, de voorstelling omtrent
de „explicatie in zoodanige termen" etc. over de gesprekken met
Binder e.a., zeker althans als hoofdreden van Rijell's ontslag, behoort
te worden geschrapt.
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die voor mij inzonderheid weinig passen zoude, indien het
Zijne Majesteit behagen mogt mij voor de zitting van October aanstaande wederom tot President Bier Kamer te
benoemen.
De Koning tragtte geen mijner redenen optelossen, en
bepaalde zig tot de vrage, of ik dan stellig weigede, aan
deszelfs verlangen te voldoen. Mijn antwoord was, dat
weigeren eene te sterke uitdrukking was, en dat ik mij
enkel veroorloofde, mijne bedenkingen voortedragen, dewelke ik verzogt dat door Hoogstdezelve in overweging
mogten genomen worden, met bijvoeging, dat, wat het zitten en uitbrengen mijner gevoelens in den cabinetsraad
betrof, ik daartoe van stonden aan bereid was, en ten lien
einde zo lang in 's Hage zoude blijven vertoeven, als Zijne
Majesteit zoude goedvinden.
Hoogstdezelve zeide daarop zig omtrent de zaak te zullen beraden, en verzogt mij, dezelve insgelijks in nadere
overweging te willen neemen, waarmede het gesprek over
dit punt een einde nam.
Alvorens te vertrekken, gaf Zijne Majesteit deszelfs begeerte te kennen, dat ik, vermits de Graaf De Thiennes
verhinderd was de reize herwaarts aanteneemen 1 ), met
den Heer De Mey van Streefkerk overleggen zoude, wie
der Zuydelijke Leden van de Eerste Kamer alsnu tot het
voorzitterschap derzelve zoude behoren in aanmerking te
komen. In den loop van den dag had ik daarover het verlangde onderhoud met den genoemden Heer, met wien ik
al spoedig overeen kwam, dat tot de gemelde betrekking
gevoeglijk geen ander dan de Prins de Gavre, als oudste en
tevens de hoogste in rang der Zuydelijke Leden, konde
benoemd worden, op wien dan ook de keuze gevallen is.
Het spreekt van zelve, dat ik deze gelegenheid niet
1 ) De Thiennes de Lombize. Hij was de eerste geweest, die den
Koning bericht van de Brusselsche muiterij had gezonden. Vgl.
M.uiterij en Scheuring, p. 210; vgl. in verband met zijn verhindering, ibid. p. 267: Deltenre aan den Prins van Oranje, 3 Sept.
1830: „La depeche a ete remise a M. le comte de Thiennes de
Lombize. J'espëre qu'il sera au poste." Was dat een schrijven om
bem van de bijeerrroeping van de Staten Generaal te verwittigen en
Meld het zijn herbenoeming als Voorzitter in, of was het een schrijyen van den Prins van Oranje, die hem te Brussel wilde hebben?
Bijdr. en Meded. LVII.
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voorbij liet gaan, zonder ook het andere punt, waarover
de Koning mij onderhouden had, aanteroeren. ZijnEd.
sprak daarover met de meeste openhartigheid, en verklaarde mij onbewimpeld, dat er gewigtige zaken bij het Departement van Justitie zouden kunnen voorkomen, hetwelk
mij meer en meer in het denkbeeld bevestigde, dat ik de
waarneeming van hetzelve niet op mij konde neemen, zon.
der mijne gezondheid, die mij reeds tweemaal verpligt had,
om mijne Ministerieele betrekkingen te renuncieeren, op
nieuws in de waagschaal te stellen. In een gesprek, naderhand met den Heer Van Maanen gehouden, begon deze
allengskens het gewigt mijner redenen te erkennen, vooral ook uit aanmerking der vermoeiende wijze van werking,
welke de Koning met zijne Ministers had aangenomen.
Zondag den i2en vervoegde ik mij op nieuws bij den Heer
De Mey, met de kennisgeving van mijn verlangen, dat
Zijned. den Koning zou berichten, dat ik, na op nieuws
over Hoogstdeszelfs voorstel te hebben nagedagt, bij het
gevoel der verpligting volhardde, om mij van de opgedragene werkzaamheden te blijven excuseeren, met bijvoeging, dat ik bereid was, daarover op nieuws met Zijne Majesteit in conferentie te treeden, en onder herhaalde betuyging mijner bereidwilligheid tot het bijwonen van den
Cabinetsraad, hoe weinig aanlokkelijk het ook zoude mogen zijn, in eene vergadering zitting te hebben, zodanig
zaamgesteld, dat er met geene mooglijkheid eene openhartige en vertrouwelijke wisseling van gevoelens te verwagten was 1 ). Dit laatste gebeurde echter niet, maar op
de audientie van Woensdag den 15en, werwaarts ik mij
begeven had, om den Koning wegens het voltrokken huwlijk der Prinses Marianne te complimenteeren 2 ), vernarn
ik uit Hoogstdeszelfs eigen mond, dat mijne bedenkingen
ingang gevonden hadden. Zijne Majesteit namentlijk, ofschoon daaraan niet alle de waarde hechtende, welke dezelve mij scheenen te hebben, erkende nogtans, dat de last
te groot was, om van mij te kunnen gevergd worden, en
zoude derhalven niet verder op de zaak aandringen. Ik
betuygde mijne tevredenheid deswege, en verklaarde mij
1) Zinspeling op de aanwezigheid van De la Coste en Varr
Gobbelschroy.
2) 14 Sept. 1830.
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bereid tot al zulke andere diensten, als ik, met genoegzaam
vertrouwen van daarin nuttig te kunnen zijn, zoude durven
op neemen, hetwelk beantwoord wierd met de beleefde te
kennen geving, dat Zijne Majesteit zig daarvan volkomen
verzekerd hield. De gedistingueerde behandeling, welke ik
denzelfden dag, ter gelegenheid der groote maaltijd, die ten
Hove plaats had en uit omtrent i 5o couverts bestond, ondervond, deed mij denken, dat er geene de minste gemelijkheid wegens het door mij gehouden gedrag plaats had.
daar ik nogtans in den Cabinetsraad, waartoe ik mij aangeboden had, niet geroepen wierd, is het mij altijd twijfelachtig gebleeven, of er niet wel eenige spooren van ontevredenheid waren overgebleven. Welligt is zulks toeteschrijven aan het denkbeeld, dat mijne zitting in den Raad,
zonder Portefeuille te hebben, aan de overige Ministers
van Staat eenigzins hinderlijk zoude geweest zijn, hetwelk
ik te eerder voor mooglijk houde, dewijl een derzelve, namentlijk de Heer Elout, mij dien dag verhaalde, dat hij,
kort te voren, van ter zijde eene bijeenroeping van alle de
Ministers van Staat had aangeraden, ten einde derzelver
gevoelens omtrent de hooge aangelegenheden van het Vaderland inteneemen, dog dat dien raad geenen bijval gevonden had. Intusschen zoude niemand hunner uit mijne
oproeping eenige gegronde reden tot klagte hebben kunnen neemen, dewijl ik, van alle de in 's Hage bevindende
Ministers van Staat de eenige ben, aan wien, gelijk een
ieder dit uit den Staatsalmanak ontwaren kan, het Lidmaatschap van den Cabinetsraad toekomt, zo dat het eenigermate als een grief kan beschouwd warden, dat men mij
niet geroepen heeft, om de zittingen bij te wonen, te meer,
daar de Hertog van Ursel die geen Lid van denzelven was,
gedurende zijn verblijf in 's Hage niettemin telkens bij de
raadpleegingen is tegenswoordig geweest.
VI.
GESPREK VAN ROELL MET DEN KONING,

26 APRIL 1832. 1)
Na Zijne Majesteit met deszelfs komst alhier, op de
1 ) R. A. (Jorissen), Gesprek te Amsterdam met den Koning gehouden, op den 26 April 1832.
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audientie van heden, verwelkomt te hebben, overhandigde
ik Hoogstdezelve een verzoekschrift van de Wed. Koning,
tot tegemoetkoming in de bekommerende omstandigheden,
waarin zij zig door het overlijden van haren Echtgenoot
gebragt zag 1 ), welke overhandiging ik, ter vereering der
nagedachtenis van den overledene, die mijn medelid in de
tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
was, had op mij genomen 2 ) . Ofschoon geene stellige toezegging doende, scheen Zijne Majesteit nochtans in de omstandigheden der adressante deel te neemen, en liet zig

daaromtrent met mij in 3).
1) Het rekest is gedateerd 25 April 1832 en geteekend door Sara
van Dokkum, wed. Jacobus Koning. Zijn eerste echtgenoote, H. C.
van Enst, had 17 (zegge zeventien) kinderen. Het rekest houdt in,
dat Koning tijdens de inlijving, toen hij zijn lucratieve ambt van
klerk van het schoutskantoor had moeten verwisselen voor dat van
commies-griffier bij de rechtbank van eersten aanleg, dat hem slechts
een salaris van f 854 per jaar opbracht, mee door zijn groote gezin,
„heeft moeten opofferen en interen al hetgeen hij in vroeger jaren
door vlijt en zuinigheid had overgegaard," en nog schulden had moeten maken, ter voldoening van welke de rest van zijn deels reeds in
1828 geveilde boekerij moest verkocht worden. De weduwe vraagt
nu een jaarlijksche gratificatie of andere geldelijke onderstand.
2) Jacobus Koning (1770-1832) had zich sedert 1786 met de
studie van de uitvinding der boekdrukkunst bezig gehouden. Zijn
bekende Verhandeling over den oorsprong, de uitvoering, verbetering en volmaking der boekdrukkunst, Haarlem, 1816, in antwoord op een oorspronkelijk op voorstel van Koning Lodewijk in
1808 door de Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem uitgeschreven prijsvraag, werd de grondslag van de Laurens Costerviering in 1823, waarin het herlevend nationaal bewustzijn uiting
zocht. Vgl. A. J. Lastdrager: Proeve eener Geschiedenis van het
Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam, 1835, II, p. 319/20.
3) Het rekest werd om c. en a. aan Van Maanen gezonden. Deze
`meent', bij voordracht van 30 Sept. no. 30, 'ter vervulling van onderscheiden vacatures en vredesgerechten volgens art. 6 van K.B. van
17 Februari 1817,' o.a. 'met eerbiedigen aandrang te mogen voordragen Gerrit van Enst Koning, oudsten zoon van de zoo waardigen
als zeldzaam bekwamen en verdienstelijken man, door wiens overlijden deze vacatuur is ontstaan, en de geleerde wereld, zoowel als
zijn overgebleven huisgezin, een zeer groot en droevig verlies hebben
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Het gesprek nam echter spoedig eene andere wending.
Zijne Majesteit deed mij namentlijk onverwagts de vrage,
geleden. Sedert lange jaren is de Heer G. van Enst Koning, ambtenaar en wel adjunct commies bij het Departement van Justitie, en
aan den minister bekend als iemand van niet gewone bekwaamheid
en ijver en van een alleruitnemendst gedrag, ja geheel berekend en in
staat om het ambt van zijn overleden Vader, wiens verdiensten hij
al ,mede met gelukkig gevoig tracht na te streven, met eere en ten
nutte der Justitie te vervullen. Indien hij het voorregt mag genieten
van met dat ambt begiftigd te worden, zal het Departement van
Justitie eenen ambtenaar missen, aan wien hetzelve zeer veel verliezen zal, ,maar deze beschouwing mag den minister niet terughouden van deze zijne voordracht. Door die benoeming zal niet alleen
het brave overgebleven huisgezin van een man, die in zijn leven zoo
veel voor den vaderlandschen roem heeft gedaan, worden gered, en
bovendien op eene aangename wijze voldaan warden aan de groote
belangstelling door menigvuldige aanzienlijke personen buiten Amsterdam en ook in de 2e kiasse van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut bij het hierbij overgelegd adres betoond en door zeer vele
barer leden in persoon bij den minister aangedrongen ten gunste
der overgebleven weduwe en onverzorgde kinderen van den Heer
Jacobus Koning." Op deze wijze zou er ook Been pensioen aan de
weduwe noodig zijn. Bij K.B. van 16 Sept. 1832, no. 99, volgt dan de
benoeming van Gerrit van Enst Koning (1794-1853), vgl., over
hem, N.N.B.W., I, kol. 853. — Ik geef de afdoening van dit rekest
eenigszins uitvoerig, ook als illustratie van het in de inleiding ter
zake gezegde. In dergelijke benoemingen, en ze zijn legio, heeft men
ook de toepassing te zien van een bepaald beginsel; aan het oude
stelsel der republiek bij de begeving van ambten was voorgoed een
einde gemaakt; doch in een enkel opzicht werd een zekere erfelijkheid erkend: bij gelijke verdiensten als zijn medecandidaten, had de
zoon van een verdienstelijk man den voorkeur. Men houde overigens
in het oog, dat de bovenaangehaalde voordracht slechts naar den
vorm van den minister uitging, doch in wezen den wensch van den
Koning uitdrukte. Tallooze malen vindt men op zulke rekesten 's Konings potloodaanteekening: 'mondeling'; bij de wekelijksche conferentie gaf de Koning dan een wenkje, waarop de ministers functioneerden — d.w.z. indien en voor zoover als zij de verantwoordelijkheid voor de voldoening aan 's Konings wenschen, zooals in dit geval, meenden te kunnen dragen. Maar het kwam ook herhaaldelijk
voor, dat de minister een bepaald persoon niet wenschte voor te
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hoe het met de publieken geest te Amsterdam gesteld was,
eene vrage, welke mij thans verwonderde, dewiji de Koning, denkelijk omdat Hoogstdezelver wijze van zien omtrent de publieke zaken niet in alien opzigte door mij
gedeeld werd, zedert meer dan anderhalf jaar geen enkel
woord daarover met mij gesproken had. Mijn antwoord
konde intusschen geen oogenblik twijfelachtig zijn, daar ik
met vol vertrouwen zeggen konde, dat die geest bij voortduring zeer goed bleef, en het publiek, zo veel mij bekend
was, alles goedkeurde, wat hetzelve wist, dat door Zijne
Majesteit verrigt was tot verbetering der voorwaarden,
welke, in de bewuste 24 Artikelen, tot grondslagen onzer
afscheiding van Belgie door de Londonsche Conferentie
waren vastgesteld, dog dat de beoordeeling van het publiek
zig bepaalde tot het geene officieel aan de Staten Generaal
was medegedeeld, en dat, vermits er na den 1 February
1.1. 1 ) geen nadere openingen gegeven waren, het niet
mooglijk was, de denkwijze van het publiek ,omtrent het
verder voorgevallene te kennen.
De Koning voegde mij hierop dadelijk toe, dat er geene
genoegzame stoffe tot latere mededeelingen aanweezig geweest was, dat Hoogstdezelve niets meer wist, dan hetgeene algemeen bekend was; dat er thans geene geheimen
meer in de Diplomatie bestonden 2 ) ; dat de schrijvers der
dragen. Meestal legde de Koning, die uiterst vatbaar was voor
redelijke overtuiging, zich dan bij een goed gemotiveerd advies van
zijn minister neer; slechts zelden zette hij zijn wil door, waarbij de
minister zich dan veelal neerlegde. Lastig werd het slechts, wanneer de Koning zich ten aanzien van een opzichzelf onbeteekenende benoeming tegenover een candidaat wat veel had vastgelegd
en de minister overwegend bezwaar maakte. Typisch is b.v. de strijd
tusschen Verstolk van Zoelen en den Koning over de plaatsing van
den jongen De la Barre de Flandre in den diplomatieken dienst,
waarover de twee stijfkoppen maanden lang hebben gevochten zonder
een streep verder te komen. Doch dat was een uitzondering.
1) Gevolgd, in dezelfde maand, door de publicatie van Tome II
van het Receuil.
2) De Regeering had voortdurend te worstelen tegen indiscreties
van de liberale pers, die zich niet ontzag zich in dienst te stellen
van de buitenlandsche diplomaten om de bevolking tegen de politiek der Regeering op te zetten. Vooral het Handelsblad, dat overi-

GESPREKKEN MET DEN KONING 1826

1839

199

Nieuwspapieren doorgaand even spoedig als de Regeeringen zelve onderrigt waren van het geene haar te wagten
stond en dat hij wel eens het allereerst, langs dien weg van
den gang der zaken was geinformeerd geworden. Zijne Magens geruimen tijd door de Regeering gesubsidieerd was, verheugde
zich in dit opzicht in een droevige reputatie. Vgl. Groen, Briefw.,
Bijlagen, No. 32, 91, Van Assen aan Prins Frederik, 22 Sept. 1832,
`Klagte, dat de redactie van het Handelsblad zich beroemde zelfs te
weten door zijn correspondentie, wat in het Kabinet omging.' Dit
betrok zich op een geval, dat vermeld wordt in een vertrouwelijk
schrijven, dat Copes van Hasselt 7 November 1842 aan Koning
Willem H heeft gericht: „Toen in eene der kanselarijen der Diplomatie, de destijdige Oostenrijksche legatie„ trouwelooze handelingen
met het toenrnaals hoogstverdacht Amsterdamsch Handelsblad plaats
hadden en men een brief van Palmerston door den Engelschen gezant aan den Baron Van Zuylen, waarnemend minister van Buitenlandsche Zaken, in een bijzonder gehoor voorgelezen, den volgenden
dag letter voor letter in dat blad zag opgenomen, stelden de Koning
en Zijn ministers er een onbegrensd belang in, dat zou worden uitgevonden, van waar dit trouweloos gedrag henen kwam; ik werd er
door den Heer Van Tuyll mede belast *) en hoe moeyelijk, ja schier
onmogelijk de Minister van Justitie ook had gemeend, dat die ontdekking, waarvoor zelfs de verwijdertste aanduiding niet bestond,
zijn zou, was reeds acht dagen later door mijn rusteloos pogen, wat
men gewenscht had, verwezenlijkt; de Heeren Van Maanen, Van
Doorn en Van Zuylen erkenden dat voor een Meesterstuk van Hooge
Politie en de gezamentlijke Nederlandsche ministers, die er een onbepaald belang in stelden, dat geen vermoeden op hun Departement
zou kleven, waren er mij dankbaar voor. — Weinig dagen later geraakte ik tot de ontdekking, dat er van uit den Haag met de redactie
van datzelfde blad in cijfers werd gebriefwisseld; ik wist mij in het
bezit van eenige aldus geschrevene brieven te doen stellen en binnen
de 14 dagen was ik tevens in het bezit van den sleutel; ik ontcijferde
hetgeen geschreven was en de Minister van Justitie kwam daardoor
tot de ontdekking, dat dit verraad inhoudend geschrift het bevorderen van de Scheiding van Belgie ten kennelijk oogmerk had,
hetwelk aan de Amsterdamsche bevolking smakelijk moest worden
gemaakt **).
*) Van Tuyll was gouverneur; Copes van Hasselt griffier. **) R.A. (Kabinet
des Konings).
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jesteit gaf vervolgens te kennen, de toekonist nog zeer duister intezien, daar Europa zig in een Voorbeeldelozen staat
van gisting be yond, die evenzeer ten gevolge kon hebben,
dat wij de tooneelen der middeleeuwen wederom beleef den,
als dat wij de orde en rust hersteld zagen, welke in den
lateren tijd hadden plaats gehad; — dat het eerste wel eens
het gewrocht konde worden juist van die algemeene verlichting, door welke de tegenswoordige eeuw zig kenmerkte, daar zo veelen zig thans tot het bestuuren der Natien
berekend gevoelden, en eene verdeeling van Europa, in een
groot aantal kleine burgerlijke maatschappijen, ruime gelegenheid gaf, om dat gevoel te bevredigen, — dat ten
tweede, bij den opgewondenen staat der gemoederen, niet
ligtelijk zoude kunnen worden verwezentlijkt, dan door
eene ijzere hand, die de harstogten weet in toom te houden,
en genoegzaam uitstekende hoedanigheden bezat, om ontzag inteboezemen; en dat alleen een man als Napoleon
daartoe in staat zoude zijn, dog dat zulke mannen naauwiijks eens in eene Eeuw geboren worden. Al voortredeneerende betuygde de Koning zijn leedwezen over de langdurige onzekerheid, waarin de toestand van ons Vaderland

bleef verkeeren, en zijn verlangen, om daaraan op eene,
met onze belangen strookende, wijze een einde gemaakt te
zien; waaromtrent Hoogstdezelve echter nog geene berekeningen maken konde, er ten slotte bijvoegende, dat de
Oostenrijksche en Pruisische Ratification, met de aankleeve
van lien, de zaken geen stap nader aan de ontknooping gebragt hadden, en dat het nog te bezien staan zoude, of de
Russische wel volgen zoude.
Omtrent deze laatste gaf ik te kennen, dat ik voor mij
dezelve op gelijksoortigen voet, als de twee anderen, voor
meer dan waarschijnlijk hield, dog uit 's Konings gelaatstrekken opmakende, dat mijne verwagting niet welgevallig
was, liet ik er dadelijk op volgen, dat het zeer mooglijk
was, dat dezelve niet zoude bevestigd worden, daar zij al-

leenlijk gegrond was op de onderstelling, dat de Keizer
van Rusland gaarne geheel ongehinderd in de uitvoering
zijner ontwerpen omtrent Polen wenschte voortegaan, en
daarom al ligtelijk van oordeel zoude kunnen zijn, ook van
zijnen kant iets te moeten doen, hetwelk aan die Mogendheden, van welk Hij opzigtelijk de Poolsche aangelegenheden de meeste moeilijkheid te wagten had, behagen kon-
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de, en dat Hij in het verleenen der bedoelde ratification
welligt te minder zwarigheid zoude vinden, dewijl de staat
van zaken in Europa nog zo geheel wisselvallig was, dat
dezelve op het alleronverwagts konde veranderen, en de
ratificatie daardoor van zelve krachteloos worden. 1k zeide
verder, dat, bijaldien dezelve werkelijk mogt inkomen, ik
dan verwagtte, dat de leden der Conferentie, wel begrijpende dat het van Zijne Majesteit niet wel te vergen was in
eene vriendschappelijke aanraking met Belgie te komen,
zo lange niet al wat nog te vereffenen viel zoude vereffend
zijn, den taak zouden op zig neemen, om het zo ver te
brengen, dat de 24 Artikelen, op eenen voor den Koning
aanneemlijken voet, gewijzigd werden, en alsdan aan dezelve een nieuw voorstel tot goedkeuring doen zouden.
Het geene ik omtrent de vermoedelijke behandeling der
zaak door de Conferentie gezegd had bleef van 's Konings
zijde onaangeroerd. Met betrekking tot de Russische Ratificatie was het anders gelegen.
Op dat stuk verklaarde de Koning geheel anders dan ik
te denken, omdat Rusland, na tot demping van den Poolschen opstand zo krachtdadig gehandelt te hebben, niet
gevoeglijk op lien van onderdanen eener bevriende Mogendheid het zegel zijner goedkeuring drukken konde, en
ook, omdat het finantieel belang van Rusland medebragt,
het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden zo lang
mooglijk dragende te houden, hetwelk, van 's Keizers kant,
het geval niet meer zijn konde, wanneer het Tractaat door
Rem zoude geratificeert, en alzo Leopold tot Koning van
Belgie erkend zijn. De Koning ontleende deze tweede rede
daaruit, dat de betaling van een vierde der oude Russische
schuld hier te Lande door Engeland aan het bestaan van
het Rijk der Nederlanden verbonden was, en derhalven,
wanneer hetzelve zoude ontbonden zijn, niet meer verpligtend bleef ; dat nu, wel is waar, het Engelsche Ministerie

zedert lang aan Rusland had doen zien, dat men, ingevalle
der Russische medewerking tot afdoening der Belgische
quaestie verkregen werd, Engeland met die betaling zoude
blijven voortgaan, maar dat Keizer Nicolaas zeer wel moist,
dat zulks niet zonder toestemming van het Parlement zoude kunnen geschieden, te minder, dewij1 de verbintenis van
Engeland tot het dragen van een deel dier schuld, in der
tijd, onder een ministerie van Torys was aangegrepen, en
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men alstoen zelfs noodig had de medewerking van het Parlement, zo dat het tegenwoordig ministerie, hetwelk uit
Whigs bestond, het Parlement nog veel minder zoude kunnen voorbijgaan, omtrent welks gezindheid het reeds in die
vergadering voorgevallene weinig geschikt was, den Keizer
in de vervulling der gegevene uitzigten te waarborgen 1).
Daar de gevoerde redeneering verre of was, van zonder
waarde te zijn, en ik bovendien weinig genegenheid gevoelde met Zijne Majesteit in eenige woordenwisseling te
treeden over iets, het geene alleenlijk question de fait was,
en zig binnen weinige dagen moest oplossen, onthield ik
mij van alle wederspraak dienaangaande, en bepaalde mij
tot de opmerking, dat, indien het nog maar op de sluiting
van het Tractaat aankwam, ik dan in het gevoelen des
Konings omtrent de waarschijnlijke weigering van Rusland deelen zoude, dog, dat vermits hier blotelijk van ratificeeren de rede was, ik de zaak anders meende te moeten
inzien.
Zijne Majesteit voerde mij hierop te gemoet, dat de Russische gevolmagtigden te Londen hunne instructien waren
te buiten gegaan, daar zij wel bevoegd waren Artikelen
vasttestellen, om dezelve aan ieder der belanghebbenden
voor te dragen, maar geenszins, om dezelve in een definitief Tractaat met Belgie op te neemen.
Teneinde het gesprek op eene voor den Koning niet
ongevallige wijze te besluiten, merkte ik op, dat, ingevalle
de Keizer van Rusland zijne ratificatie weigerde, zuiks dan
het tweede voorbeeld eener zodanige weigering, gedurende
mijnen leeftijd, zijn zoude, want dat ook de Keizer Alexander het, door zijnen staatsraad d'Oubril in den jare 1806
te Parijs gesloten, vredestractaat met Frankrijk niet had
willen bekrachtigen, om dat desselfs gevolmagtigde zijne
instruction was te buiten gegaan. Daar ik mij herinnerde,
in het bezit te zijn eener brochure 2 ), tot dat onderwerp
1) Op dit punt heeft zich de Koning misrekend; Engeland had
op dat moment reeds Rusland's medewerking gekocht; vgl. den text
van de z.g. „Bribe Treaty" van 16 Nov. 1831, Groen, Briefw., 1,

Bijlagen, No. 40, Orloff's Zending, no. 5.
2) Observation sur la Conduite de M. d'Oubril, sur le Traite
qu'il a signe, le 20 Millet, et le refus de rEmpereur des Russies de le
ratifier.
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betrekkelijk, welke mij in der tijd, dat ik minister-secretaris
van Staat onder den Koning Lodewijk Napoleon was, door
den beruchten Wijbo Fijnje 1 ) (die als toenmalig directeur
der officieele courant tot mij in gemelde qualiteit in betrekking stond) als een zeer zeldzaam stuk was ter hand
gesteld, hood ik den Koning aan, die brochure, welke in een
quartier uurs te doorlezen was, aan Hoogstdezelve ter inzage toetezenden, welk aanbod werd aangenomen, en het
gesprek daarmede afgebroken.
Het stukje is mij eenige dagen teruggekomen met de
hiernevens gevoegde geleidende missive 2).

VII.
GESPREK VAN VAN ASSEN MET DEN KONING,

8 MEI 1833.3)
Op een wenk van den Heer Groen, mij schrijvende, dat
Zijne Majesteit naar mij gevraagd had 4 ). Sedert 2 Augustus had ik de eer niet den Koning te spreken 5 ). Met opzet
mijdde ik dit, voelende, welke de denkwijze van Hoogstdezelve was ; ik kan er niet merle instemmen 6).
De Koning is zeer vriendelijk, duidt mij niet ten kwade,
dat ik sedert October het hoofdkwartier verliet 7 ), en
1) W. Fijnje, 1750-1809. — „Berugt" wegens het bekende, na
den staatsgreep van 22 Jan. 1798 tegen hem ingespannen, proces
wegens besteding van publieke gelden voor partijdoeleinden.
2) Vgl. R.A. (Retell), Hoffmann aan Well, 4 Mei 1832 ... `Z.M.
doet haar daarvoor Hoogstdeszelfs meesten dank betuigen.'
3) R.A. (Jorissen).
4) Vgl. Groen, Briefw., 1, Groen aan Van Assen, 6 Mei 1833.
5) 2 Augustus 1832, bij gelegenheid van 's Konings inspectie
van het leger in Brabant, die aanleiding gaf tot de, door Van
Assen gestelde, maar door den Prins van Oranje, (met het oog op
een, , merle door de Belgische Orangisten verlangden, tweeden inval
in Belgie) gewijzigde, dagorde van 4 Aug. 1832, vgl. Groen: Briefw.
1, Bijlagen, no. 43, no. 1.
6) De Koning wilde, na Orloff's zending, volhouden, Van Assen
sluiten.
7) In September 1832 wilde de Prins van Oranje, ter ondersteuning van de Nederlandsche nota van 20 Sept. 1832 -- vgl. Receuil
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vraagt mij terstond wat mij dunkt van de publieke take.
1k had gaarne terstond gezegd: „Die nota van 16 April 1)
van den Heer Dedel bind nog niet," doch ik durfde niet
en tastte de zaak meer zijdelings aan door te zeggen : „Het
antwoord op de nota van Palmerston en Talleyrand van
23 April heeft mij gesmart 2)."
„Verwachtte Gij dan iets antlers dan onbeleefde ton van
hen?"
„Neen dat wel niet, doch de beleefdheid van de vorige
nota van 4 April 3 ) was ons alien een soort van toenadering toegeschenen en nu is deze hope geheel teleurgesteld."
„Gij schijnt moedeloos te worden."
„Dat niet, maar ik zie zo weinig gunstigs in 't verschiet.
Wij hebben ons met duizend dingen gevleyd en wat is de
uitkomst geweest?" 1k sprak van Frankrijk enz.
Het gesprek duurde bijna een uur.
Zijne Majesteit kwam telkens terug tot de vraag, of ik
dan maar wilde toegeven, of ik Holland tributair aan Belgie wilde zien enz., en mijn ref rein was : toegeven op dit
III, p. 188 vlg. — waarin, „dans un terme aussi rapproche que comporte la matiere", van de Conferentie „la signature du traite de
separation de la Hollande d'avec la Belgique, sur le pied des notes
neerlandaises du 30 juin et du 25 juillet" (1832) werd geeischt, een
tweeden inval in Belgie forceeren; wat Van Assen, door De Mey
onder's hands in te lichten, had pogen „voor te komen en te verbieden". De order was reeds gegeven, om 17 September op te marcheeren, toen 16 September een koerier van den door Van Assen's
dringende brieven ingelichten Koning, de order bracht om den aanval uit te stellen. Vgl. de stukken in Groen, Briefly ., I, Bijlagen,
No. 34. Van Assen was, merle deswege, bij den Prins van Oranje in
ongenade gevallen, waarom hij, begin October, het hoofdkwartier
verliet; vgl. Groen, Briefw., I, Bylagen, no. 67/69.
1) Vgl. Papers, II, 1, p. 228.
2) Lees: het antwoord van Palmerston en Talleyrand van 22
(niet 23) April op Dedel's nota van 16 April heeft mij gesmart. De
Nederlandsche repliek op dit antwoord van 16 Mei d.a.v., dat leidde
tot de ,,prealabele conventie" van 21 Mei 1833, was nog in de maak;
vgl. Ged., X 5, no. 186.
3) Bedoeld is de Engelsch-Fransche Nota van 2 April 1833, vgl.
Papers, II, p. 228.
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oogenblik om nieuwe krachten in te zam.elen; gedeeltelijk
te ontwapenen, de schutterijen zoo naar huis te zenden,
dat zij spoedig weer bijeen konden zijn.
De Koning integendeel oordeelde om reserve, schutters
en landstorm, in gereedheid te moeten houden om daardoor te imponeeren. Zijne Majesteit vleyde zich, dat er ligtelijk of hier of daar toch in Europa (wat) kon gebeuren,
waaruit oorlog ontstond. Talleyrand kon steunen. Talleyrand wilde Belgie deelen, doch Zijne Majesteit begreep,
dat, als dit geschiedde, het hem onmogelijk zou warden
om ooit het geheel te herkrijgen. In een woord: Belgie te
herwinnen was doel 1).
1k wierp de haat der Hollanders tegen.
Zijne Majesteit ontkende, dat ze bestond.
Ik wilde het enthousiasme van het oogenblik te baat
nemen om de huisselijke zaken te regelen.
De Koning sprak veel van Fabius Cunctator en van de
tij d.
VIII.
GESPREK VAN VAN ASSEN MET DEN KONING,

11

SEPTEMBER

1833.2)

„Weer verzekerd, dat eene aanbeveling van U en de
nagedachtenis van Kemper bij mij zwaar zullen wegen 3).
Maar wat zegt Gij nu van onze zaken?"
„Sire, ik ben buiten geweest en weet van niets af, doch
mij dunkt zij blijven op eene hoogte en gaan niet veel
vooruit."
„Neen, dat doen zij niet, zij gaan achteruit."
„Indien U.M. dit zegt, dan wordt het tijd om te sluiten;
ik durfde het niet zeggen."
„En wat zoudt Gij dan willen dat ik moet?"
„Ja, indien het mij geoorloofd is te zeggen wat mij op
het hart ligt, voor geweld moet men bezwijken."
1) Vgl. Groen: Briefw., I, Bijlagen, No. 33, Verdeeling van Belgie
en Ged., X4, no. 279.
2) R. A. (Jorissen), Op Gewone Audientie.
3) Ten behoeve van J. de Bosch Kemper, die plaatsing zocht bij
de rechterlijke macht.
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„Zoo, en je woudt dus dat ik maar alles toegaf, ik zou
zoo maar voor hun bezwijken?"
„Sire, ik bezig misschien niet het regte woord; door
bezwijken versta ik het wijken voor de overmagt."
„Jawel! wijken, ... en dan van de wal in de sloot."
„Neen! U.M. mag mij niet voor dwaas genoeg houden
om dit te bedoelen."
„Maar wat wil je dan?"
„Mag ik het beeld vervolgen, dat Uwe Majesteit gebruikte? Ik wilde wijken, terwijl er nog ruimte achter ons
is om veilig te staan en nieuwe krachten te verzamelen
voor de toekomst; want zoo de zaak achteruitgaat, staan
wij wachtende, en dan kan men wel eens langs sluipwegen
achter ons om loopen, om ons in de sloot te trekken.
U.M. zei mij toch eens, dat ook onze menschen niet zoo
mak waren, als ze begonnen."
„Ik kan op niets rekenen. Gij ziet het immers, zij willen
naar geen rede luisteren."
„Dus, te eer, Sire, wordt het tijd een schitterend besluit
te nemen. De Mogendheden zien toch dat de geest van de
propaganda in Duitschland veld wint bij [de Jugendbund] 1 ). Zij zullen maatregelen moeten nemen. Uwe Majesteit belemmert haar nu door oponthoud, maar zien zij,
dat U.M. om des vredes wille wil toegeven, dan zal U.M.
met een zoo trouw yolk voor de toekomst de steun en toeverlaat zijn."
„Och Mijnheer, gij maakt U illusién. Gij denkt nog aan
beginselen!, waarlijk," (met luide stem) „Gij maakt U iilusien."
„Sire, hoe kan ik dat, die geene hoop meer heb en daarom een einde wensch. U.M. zegt immers zelve, dat het
achteruitgaat, maar als ik in het verre verschiet nog eenig
licht zie, dan wijs is het gaarne aan om op te beuren. U.M.
is onrechtvaardig behandeld. Het kwaad zegepraalt, doch
de gerechtigheid triomfeert ten laatste, en op lien tijd
1 ) Op deze plaats begint een nieuwe snipper en ontbreekt een
woord. Vermoedelijk moet „de Tugendbund", of iets dergelijks worden gelezen; te Teplitz had men zich van 7 tot 16 Augustus d.a.v.
vooral beraden over maatregelen tegen den aan de Duitsche universiteiten veldwinnenden revolutionairen geest, die door de Parijsche
comitës voortdurend werd aangewakkerd.
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doel ik. Door nu te wijken, zal U.M. dan geéerd zijn en de
voldoening genieten van alle hare opoffering."
„Voldoening! die is er niet meer voor mij. Ik wacht
geene belooning op deze wereld. Ik wenschte dat ik ouder
was."
„Ik niet, Sire! Er is geen y olk, dat aan zijn Koning zoo
hartelijk geattacheerd is; dit heeft zij 1 ) getoond. Zij wil
daarom, dat U.M. glorierijk eindige en niet geheel gedwongen wordt."
„Nu, als zij mij niet verlaat, zal ik haar niet verlaten.
Dan moeten wij desnoods te zamen te gronde gaan."
„Sire, dat wilde ik toch liever voorkomen, want waarlijk
er komt eens een tijd, dat wij, nu integre blijvende, nog
een groote zedelijke rol kunnen spelen. Maar thans is de
geestdrift over."
„Zoo, dus wilt gij, dat het geheele leger maar naar huis
zou kuyeren?"
„Waarom niet, daar wij toch een tegen 5 zijn? De groote
massa heeft evenals de kinderen een speelpop noodig, waar
zij zich mede vermaakt. Er is nu niets meer dat de geestdrift opwekt en de hope levendig houdt. Alles is ons tegengeloopen en U.M. zegt zelf, dat het achteruit gaat. Verleden jaar beschouwde men Leopold nog als een zetschipper, doch, nu hij een zoon heeft, is hij een princeps geworden 2 ). Lodewijk Philips zal hem niet zoo gemakkelijk weg
laten jagen. Daarom, als onze menschen nu naar huis gaan,
zullen zij, wanneer er nieuwe beweegredenen bestaan, U.M.
toonen, dat zij niet ontzenuwd zijn."
„Als zij heen zijn, krijg ik ze niet meer bij elkaar."
„Maar, Sire, het is nu het vierde jaar!" 3)
„Weet Gij wat het voorjaar zal geven?"
„0 neen, doch ik zag reeds zoovele voorjaren, die nieuwe hope aanbragten, de herfst kwam en de winter kwam."
„Ik heb zooveel op dit hoofd geleden en zooveel ondervonden, desnoods ben ik een Jan de Wit en offer mij op !"
„Maar, Sire, Jan de Wit werd door het Souvereine yolk
1) Van Assen denkt „natie", doch heeft „volk" geschreven.
2) Leopold's eerste zoon, Leopold Victor Ernest, was 24 Juli
1833 geboren. Hij overleed in Mei 1834.
3) De bekende, door Groen gestelde proclamatie „Te Wapen",
was van Sept. 1830. Het vierde jaar was dus juist begonnen.
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vermoord, omdat hij de stem des y olks miskende. Alles
riep om Oranje, en hij verzette zich, hij had dus schuld.
Daarenboven een Koning is geen individu, hij is een moreele persoon" ....
„Nu ja, ik beken, omnis comparatio claudicat. Maar ik
laat mij niet coujonneeren door mijns gelijken."
„Sire, hierom handhaaft de natie Uwe eer, maar durf ik
jets zeggen? Uit de diplomatieke stukken, die ik vroeger
las, bleek mij wel eens, dat de groote Mogendheden in de
goede trouw meenden, dat zij U.M. met eerbied behandeld,
en alleen door de omstandigheden gedrongen tot het tractaat overgingen. Zij vleyden U.M. met de toekomst, want
men gevoelde, dat het niet zoo blijven kon."
„ja, ik kan ook niet zeggen, dat zij mij niet genegen zijn,
maar ik heb je wel begrepen. 1k heb veel gehoord, dat ik
ter harte zal nemen, ik hoor je met plezier ..."
„Ik ben zeer gevoelig aan die eer! U.M. wil mij dus toestemmen dat het tijd is?"
„Maar heb dan toch geduld. Ge hebt volstrekt geen ged.uld. Het verveelt de Heeren en daarom willen zij er een
einde aan hebben. Ik wilde, dat jij op mijn plaats stond.
Ik heb er genoeg van en ben mijn leven moede. Weet jij
raad? ik neem ze gaarne."
„Vergeef mij, Sire, ik heb geduld, maar moet toch een
uitzicht hebben, wââr naar ik wacht? Ik beken, dat het
moeyelijk is, om precies te zeggen, wanneer die tijd daar
is, doch ..."
„Ha, ha, daar heb ik je juist, nu zijn wij het eens. Dat
tijdstip is er nog niet. Weet je wat men te [Miinchen
Gratz] 1 ) gaat doen?"
„0 neen, Sire, maar zou het dan juist over onze zaken
zijn? De Mogendheden hebben zich sedert 2 jaren daarin
stellig verklaard."
„Dat zei ik je ook niet, dat het juist over onze zaken
zal wezen, maar in die onzekerheid moet ik wachten" 2).
1) Onleesbaar; doch de Koning heeft zonder twijfel gezinspeeld
op de conferentie, die, na de mislukking der bijeenkomst te Teplitz
door de vertraagde aankomst van den Keizer van Rusland, van 10
tot 12 September 1833 te Munchen Gratz heeft plaatsgevonden.
2) De Koning had inderdaad goede reden, om de uitslag van
de besprekingen te Munchen Gratz of te wachten; vgl. A. Debidour:
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„Sire, October nadert en de Staten Generaal . . ."
„Wel, die zullen mij toch geen crediet weigeren, en doen
zij dat dan . . ."
„Sire, de schutters kosten zooveel geld ! In de steden
betaalt men voor de vrouwen. De menschen klagen over
de belastingen en de Belgen betalen ons niet."
„Ja, dat beken ik, wij zijn nu achter de XXIV Artikelen."
„Dat is toch jammer, Sire, liever ze dan aangenomen met
een protest voor heel Europa, dat klinkt als een klok."
„Ja, maar dat is nog geen tijd. Gij zeiclet aanstonds, dat
het moeyelijk was het juiste tijdstip aan te wijzen."
„Sire, de omstandigheden, die ons omgeven, wijzen die
tijd aan, en dat bedoelde ik. De quaestie over Luxemburg . . ." 1)
„Och, Mijnheer, geloof niet, dat het daar zit!"
„Neen, Sire, dat beweer ik ook, want, niet waar, U.M.
nam zelve op zich, om de noodige demarches te doen . . ."
„Dat is te zeggen, ja, dat weiger ik niet, mits zij mij
vooraf waarborgen, dat zij dan op het overige redelijker
zullen zijn" 2).
„Sire ! het tractaat is geteekend en de Mogendheden hebben toch schriftelijk beloofd, dat zij U.M.'s eere wilden
handhaven, zoodra de teekening van U.M. er was. De woorHistoire Diplomatique de I'Europe, I, La Sainte Alliance, p. 32: II
fit aussi question de la Belgique dans les conferences. Le prince
royal de Prusse" (de Koning van Pruisen was van Teplitz naar
huffs gegaan) „tres porte a la guerre et particulierement tres desireux d'une querelle avec la France, ne fut pas ecoute. 11 fut arrete
que l'independence et la neutralite du nouvel Etat seraient respectees; que les trois grandes cours devraient hater la solution des difficult& encore pendantes entre les rois Leopold et Guillaume, enfin
qu'elles ne croiraient devoir prendre les armes, que si cette solution
etait contraire aux interets de la Confederation Germanique (qui
pretendait ne se relacher d'aucun de ses droits sur Luxembourg);
dans ce cas, it y aurait guerre generale, et le czar fournirait au
minimum 120.000 hommes a la Prusse ..."
1) Vgl. Van Assen's Nota over de Luxemburgsche Kwestie in
Groen, Briefw., I., Bijlagen, No. 46.
2) Vgl. Ged., X5, p. 337, de Pro Memorie van Van Zuylen van
17 Aug. 1833 en bijbehoorende stukken.
Bijdr. en Meded. LVII.
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den, door Pruissen gebezigd, zijn in dat opzigt belangrijk.
U.M. ziet, dat Duitschland genegenheid toont door het
handhaven van de regten van Luxemburg als deel van het
Bond. Zij zal dus genegen blijven, indien U.M. kan besluiten."
„Maar, Mijnheer, wij zijn nog zoo ver niet! Over eenige
weken komen de Staten-Generaal bij elkaar en dan zullen
wij zien. Ik hoop je nog wel iets antlers te zeggen, maar ik
kan nu niet alles zeggen" 1).
„O, dit verstaat zich, Sire. Ik maak slechts gissingen,
uit hetgeen ik om mij heen zie. Ik wil dus met U.M. aanneemen, dat het nog zoo lang Buren moet, eer de zaak kan
beslist zijn.
„Nu, ik zal je nog eens nailer spreken hoor, mijn les is:
„abstiens-toi". Maar nu ga je weer heen en dan zie ik je
niet!"
„O, Sire, ik woon te Leiden en dat is slechts 3 uren van
hier."
„In November dan wil je nog wel eens weder komen?" 2)
„Sire, ik ben zeer vereerd." Enz.

1) Toespeling op het nieuwe overleg omtrent de in de toekomst
aan te nemen houding, vgl. Ged., X5, no. 221, Verstolk's rapport
van 21 Sept. 1833, waarin, onder de alternatieven, behalve 's Konings opvatting (3: onbepaalde schorsing of afbreking der onderhandeling en gewapende afwachting der gebeurtenissen; `abstienstoi') ook Van Assen's wensch (2: aanneming der XXIV art.) en de
oplossing, die de Prins van Oranje ten vorigen jaar had pogen door
te drijven (1: gewapende inval in Belgie tot verkrijging van billijke
voorwaarden van scheiding, of naar gelang der omstandigheden tot
het terugbrengen van Belgie onder den scepter van Z.M.) ter toetse
komen.
2) In dien tusschentijd was de beslissing gevallen op een ander,
door Verstolk voorgestaan, alternatief (5: Vertoogen te Berlijn,
Weenen en Petersburg, en aanhouding van het te nemen besluit tot
dat derzelver uitslag zal bekend zijn). Vgl. Ged., X5, no. 242, Verstolk's instructie voor zijn zending naar Weenen, 2 Dec. 1833, no. 21.
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IX.
GESPREK VAN VAN ASSEN MET DEN KONING,
14 MEI 1834.1)

Dank betuigd voor mijn ontslag 2 ) van de bezigheden
aan het Hoofdkwartier te Tilburg 3).
Zijne Majesteit vraagt, of mijne academische bezigheden
de heusche redenen waren van het ontslagvragen 4).
Zijne Majesteit vraagt, hoe het aan de Hoogeschool gesteld zij. Klagt, dat dikwijls jongelieden, die van onder of
aan een ministerie werken, bekwamer zijn dan die gedocterd
van de Hoogeschool komen. Zijne Majesteit meent, dat wij
te ouderwetsch zijn en te veel aan het oude hechten.
Antwoord, dat uit het rapport der Commissie van 1829 5)
was gebleken, hoe eensgezind de leden oordeelden over het
niet verbinden der praktische wetenschap met academisch
onderwijs.
Ik klaagde over de verwaarloosde regtenstudie wegens
de niet-invoering der wetboeken.
Zijne Majesteit zeide, dat de organisatie niet plaats kan
hebben en de Constitutie een hof eischte voor elke provincie.
Andwoord, dat dit punt gemakkelijk kan veranderen bij
andere noodige wijzigingen van de Constitutie, loch deze
thans onaangeraakt moest blijven bij lien toestand, waarin
wij verkeeren.
De Koning: „ja, wat zegt Gij van onzen toestand?"
1) R.A. (Jorissen), Op de Gewone Audientie.
2) 4 Mei 1834; vgl. Groen: Briefw., I, p. 830, vgl. Nos. 95/100.
3) Als Secretaris-Generaal van den Prins van Oranje.
4) Vgl. over de redenen Groen: Briefw., I, p. 821, vgl. Nos. 62,
64, 69.
5) Bedoeld is de Commissie, benoemd bij K.B. van 13 April
1828, No. 100, „ter raadpleging over sommige punten betreffende
het Hooger Onderwijs". Het Rapport der Commissie werd vastgesteld op 30 Mei 1829 en in 1830 gepubliceerd; vgl. Groen, Be-

scheiden, No. 12, Verdediging der Beginsels op het Hooger Onderwijs die in de Noordelijke gewesten van het Rijk algemeen aangenomen zijn, p. 153/193, (ter perse), waar men in de noten een overzicht aantreft.
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Ik: „Niemand kan dien beter beoordeelen dan U.M.!
Mij komt ze zoodanig voor, dat de schutterijen naar huis
zouden gezonden kunnen worden."
S.: „Hoe krijg ik ze weer bijeen?"
Ik: „Gelijk in 183o."
S.: „Toen had ik
jaar werk."
Ik: „Maar nu zijn ze georganiseerd."
S.: „Welke houding zal het buitenaf hebben?"
Ik : „Het ontwapenen zal onze morele kragt vermeerderen. Ook zonder wapenen kan men onrecht afweren. De
bondgenoten hebben ons toch verlaten."
S.: „Ja, maar mij blijft Een."
Ik: „Op dien rekent ieder y olk evenzeer."

X.
GESPREK VAN VAN ASSEN MET DEN KONING,
15 MAART 1837. 1)

Sire : „Het is mij aangenaam U te zien."
Ik: „De Heer Van Royen, mijn schoonvader, is zeer
gevoelig voor de goedheid, die U.M. gehad heeft door het
betoonen van Hare deelneming in zijne ongesteldheid" 2).
Z.M. sprak hierover met groote hartelijkheid na.
S.: „Hoe gaat het te Leiden?"
Ik: „Zeer wel. Studenten geen gebrek: 712 volgens de
laatste raming; voeg hierbij Utrecht en Groningen. Er zijn
veel uit Noord-Braband, die vroeger in Belgie studeerden;
tot mijn leedwezen houden zij zich te veel onder elkander
en zijn zeer gesloten."
S.: „Zijn ze knap?"
Ik: „Ja, in vergelijking knapper dan de Hollandsche. Zij
leeren Latijn op de ouderwetsche wijze en weten dat gene
ding beter, dan de Hollanders hun allerlei. Het is een belang, dat er stevige maatregelen worden genomen tot handhaving van de soliede studie. Wij zijn in onze fakulteit
1) R. A. (Jorissen), Op de Gewone Audientie.
2) H. van Royen (1760-1844); 1775 stud. litt. te Leiden; 1778
stud. theol.; rector Latijnsche scholen te Vlissingen, staatsraad i.b.d.;
administrateur der Posterijen; zijn papieren berusten thans onder
lste luit. art. M. W. P. J. A. van Royen te Bergen op Zoom.
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streng, om U.M. sollicitanten te leveren, die op goede
grond een post kunnen vragen."
S.: „Ik vleye mij, dat de organisatie eerlang tot stand
kome."
Ik: „Ja, dat is een behoefte."
S.: „Maar het is zoo moeyelijk de leden bij elkaar te
houden."
Ik : „De Commissie kan gelast warden het werk te voltooyen."
S.: „Ja, maar de Staten Generaal maken op alles aanmerking; bepaalden zij zich bij het wezenlijke, dan ware het
spoedig voltooid. Wat hebben zij mij nu niet weer gecontrarieerd ! 1 ) De eene wil, de andere niet."
„Zij hebben hun gevoelen uitgebragt en ten slotte
zijn toch de wetten 2 ) aangenomen, doch alles roept om een
einde aan de Belgische zaak, die zoo lang duurt."
S.: „Ik kan dat einde niet bevelen. De Heeren werken
mij tegen en willen niet begrijpen. Wij moeten door harmonie aan de Mogendheden toonen, dat wij ons niet laten
bang maken."
Ik: „Dat kan op zulk een wijze in het oneindige duren
en de uitgaven voor oorlog zijn buitengewoon !"
S.: „Maar Mijnheer gelieve dan toch te begrijpen, dat
wij in een toestand van oorlog zijn. Dat willen de Heeren
niet bedenken. Ik moet gewapend staan voor elke onverwachte verrassing."
Ik: „Het oordeel hieromtrent is verschillend. Juist die
3 Leden uit de Kamer, die bij het leger te velde dienen,
hebben tegengestemd 3 ). Zij wordeni geoordeeld beter dan
anderen te weten, of die uitgaven niet al te hoog zijn;
daarenboven, ik weet dat nog anderen bedenkingen [hadden] of voorgeven te hebben gehad."

1) De Tweede Kamer was na het reces 15 Februari 1837 weer
bijeengekomen.
2) N.1. de drie financieele wetten: a. leening ten Taste van OostIndie; b. voorziening in de voile rentebetaling der Staatsschuld;
c. verhooging der begrootingen voor marine en oorlog. De laatste
werd aangenomen met 31 tegen 20 stemmen.
3) n.1. Schimmelpenninck van der Oye, Van Dam Van Isselt,
Backer.
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S.: „Welke?"
Ik : „Ja, als ik het durf zeggen, zij willen wat meer leven
en kracht in dien armee. Er zijn zoovele versieten krijgslieden, voor welke de jongeren geen genoeg eerbied hebben."
S.: „Wat noemt men oud? De jongeren voeren thans
niet meer uit dan de ouden. Zal ik ze op stal zetten, dan
wordt immers die uitgave nog grooter, dan komt de Kamer
weer met nieuwe bedenkingen. Ik kan ze toch niet zonder
pension aan den dijk jagen."
Ik: Dat stem ik gaarne toe; doch bij dezen slependen
toestand gaat het wetenschappelijke van de krijgskunde
zoo achteruit. De krijgskunde toch is eene wetenschap gelijk medicijnen en theologie."
S.: Een weinig nadenkend: „Heb je daar met Frits over
gesproken?"
Ik: „Neen, in de laatste tijden niet meer."
S.: „Maar hoe kan men het eene verloren uitgave noemen? Het geld blijft in het land."
Ik : „Ja, maar ik ben een man des vredes en zag liever
dus andere komende werken, dan een leger, dat jaar uit
jaar in op de grenzen ligt."
S.: „Maar er moet eens kans komen."
Ik: „Och, er zijn zoovele zaken, die verloopen en geene
kans zelfs hebben."
S.: „Nu ja, ik beken de kans kan nog lang achterblijven: jaren misschien. Hebben onze voorouders niet
12 jaren in een Bestand geleefd?"
Ik: „De geschiedenis van die tijden is in mijne oogen
van geene toepassing. Het is thans met Europa zoo geheel
anders gesteld."
S.: „Daar kan iets gebeuren, waar niemand op rekende.
Heb ik geen ondervinding? Toen ik het minst rekende op
het terugkomen in dit land, naderde de tijd het snelst. Ik
moet gereed staan. Ik moet mij hierboven kunnen verantwoorden. Daar heb ik mijn eed voor gedaan. Dat hebben
ook de Staten Generaal gedaan, doch zij schijnen het te
vergeten, en, Mijnheer, wat zal het zijn als ik daar opgeef
en zeg: „Ik wil met Leopold en die duivelsche kerels niet
meer te doen hebben!" he? Dan heb ik voor inlandsche
onlusten te vreezen. Men kan mij, de eene met de grond-
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wet, de ander met . . 1 ), als anderen en dan ben ik „le lion
mourant" en zal ezelstrappen moeten lijden. Neen, Mijnheer, denkt men, dat ik smaad zal dulden, dan kent men
mij niet! Ik kan mijn Wanderstab opnemen en heb nog
buitenlands een schutplaats."
Ik : „Maar Sire, welke gedachten ! Er is niemand in de
Kamer, die voor anderen rede tegenstemt, dan om het welzijn van den Troon zelve."
S.: „Dat kan ik beter beoordeelen dan zij. Ik ken mijn
zaak. Ik heb mij genegen getoond tot schikkingen ; dat zij
niet willen is mijne schuld niet. Ware ik een Napoleon (en
hier zette zich Z.M. in waarachtig Koninklijke houding),
ik behoefde geen verantwoording te geven, loch nu sta ik
alleen tegenover magtigen en heb dus niets dan de regtvaardigheid mijner zaaken. De Natie denkt ook antlers dan
de Kamer."
Ik : „Ja, Sire, de een ziet hier waarheid, de andere daar.
De wil om te eindigen is wel nationaal. De gehouden redevoeringen worden gedrukt en overal gelezen en vestigen
dus eene opinie. Onze regeeringsvorm brengt die publiciteit mede; dat mag Uwe Majesteit niet uit het oog verliezen. In de Kamer drukt men algemeene wenschen uit."
S.: „Och, Mijnheer, zij willen mij plagen en tegenwerken. Is er niet een tijd geweest, dat ik de colonien moest
opgeven 2 ) ; wat had er het moederland aan ; toen erkende
men mij wel als Opperheer en meer 3 ) ; ik zag het beter in,
of niet ik, maar de Voorzienigheid gaf het mij in ... 4 ) Ik
handhaafde, en nu, nu de colonien goud geven, waarmede
ik doen mag wat ik wil of niet, al werp ik het in het water,
nu ik alles besteed aan Oorlog, werkt men mij nog tegen.
Waarom hebben zij verleden jaar het budget verworpen?
Waarom? Omdat zij durfden zeggen, dat zij dan in 3 jaren

niets te zeggen hadden! Gelijk ik U zeg, ik kan mijn Wanderstab opnemen. Denk niet, dat het nog om Belgie te doen
1) Hier zijn blijkbaar eenige woorden weggelaten, waardoor de
zin niet duidelijk is.
2) Vgl. I.
3) Vgl. Antwoord op de Troonrede 1826/1827.
4) Zinspeling op den Last aan Van den Bosch van 23 Mei 1829,
vgl. W. Knibbe: de Vestiging der Monarchie, Utrecht, 1935, p. 127
en passim.
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is. 15 Jaren lang heb 1k er merle getobt. Ik heb er geen
lust in."
Ik : „Dat vleye ik mij allezins. U.M. heeft er groot verdriet genoeg over gehad en ..."
S.: „Maar het is mij om de zaak te doen. Het is een
,,mal necessair" en Holland's belang." 1)
Ik: „Zoo denkt men er toch niet over.
Hier ontstond een breed betoog van de eischen der Mogendheden en de schikkelijkheid dezerzijds betoond.
Ik betuigdelmijn leedwezen, dat wij voor eene quaestie
nu twee hadden en de Luxemburgsche steeds grooter
wierd.
Waarop Zijne Majesteit, 'dat herinner ik mij nog, zeide:
„Ik ben in ouderwetsche principes opgevoed. Ik heb sedert
ik wat meepraten mogte altijd geleerd, dat Maastricht ons,
bolwerk was, enz.
Ik: „O ja, dat zegt ook de Heer Van Hogendorp in een
zijner schriften en ik heb van die plaats soms partij getrokken. Doch ik meende, dat men niet Maastricht maar de
enclaves vroeg." 2)
S.: „Ja, ik laat mij niet dwingen. Ik moet mij verantwoorden en een gerust geweten hebben. Ik word elken dag
kalmer en onverschilliger en zie met, gelatenheid de toekomst in."
Het is mij niet mogelijk alles te herhalen, wat Zijne
Majesteit met buitengewone gemakkelijkheid zeide. Eigenlijk ving ons staatkundig gesprek aan over den vraag, die
de Koning mij deed, hoe mijn vriend, de President van de
Tweede Kamer het maakte 3).
1)

De geheele passage is slecht leesbaar. 's Konings bedoeling

is: „dat het bezit van Maastricht voor de veiligheid van Noord-Nederland onmisbaar is". De richting die Nederland met Holland vereenzelvigde, was altoos spoedig bereid om dergelijke „buitenvestingen" maar op te geven. Bij den Koning leefde nog zeer sterk de
militaire traditie van de 18e eeuw en de herinnering van de veldtocht van 1793/4. Vgl. over de rol van Maastricht en de Maaslinie

De Pradt: De La Belgique, depuis 1789 jusqu'en
1794, Bruxelles, 1820, die op levendige wijze de indruk van den tijd-

in die jaren vooral
genoot weergeeft.

2) En Maastricht en de enclaves.
3) L. G. Lusac. Hij was in 1829 lid van de Tweede Kamer ge-

GESPREKKEN MET DEN KONING 1826-1839

217

Ik antwoordde „Hij is zeer blijde te kunnen uitrusten.
Hij neemt nu weder met dezelfde wijver de rechtbank waar
en gevoelt zich gelukkig bij ons. Hij houdt veel van zijn
vrouw en zijn mooye bibliotheek, want hij is een man van
stu die.
S.: „Ja, hij is een braaf ban en die alles met nauwgezetheid behandelt."
Ik: „De Heer Lusac heeft niets van zijn oom V [alckenaer] 1 ) dan diens bekwaamheid."
S.: „Nerd hij niet erfgenaam van zijn oom?" 2)
1k : „Van deszelfs schulden."
De nota van den Heer Schimmelpenninck is ook in het
gesprek gekomen 3 ). Zijne Majesteit zeide, dat de Heer S.
groote complimenten had gemaakt over de edelmoedigheid
der regeering met al het Indisch geld aan te munten, hij dus
niet had mogen stemmen tegen de uitgaven voor Oorlog.
Ik antwoordde, dat ik die nota kende en er die gevolgtrekking niet uit had opgemaakt.
Ook de ontbrekende som bepraat.
1k drong aan op de organisatie.
XI.
GESPREKKEN VAN VAN ASSEN MET DEN KONING
EN PRINS FREDERIK, 21 FEBRUARI 1838 4).
Het is heden reeds Vrijdag. Ik werd gisteren verhinderd.
warden en werd voorzitter voor de zitting van 1836-1837. Het
was de eerste maal, dat de Kamer een uitgesproken liberaal als
no. 1 off de voordracht plaatste. Bij zijn afwezigheid te 's Gravenhage trad zijn neef C. J. Lusac (die, na het omkomen van zijnvader, den graecus en historicus J. Lusac, bij den Leidschen kruitramp in 1807, ten huize van L. G.'s vader, E. Lusac, was opgevoed) als zijn plaatsvervanger op.
1) De bekende J. Valckenaer (1759-1821).
2) Lusac's vader, E. Lusac (1754-1827), was gehuwd met
J. Valckenaer's zuster Johanna Suzanna.
3) Van Alphen en Schimmelpenninck hadden beiden een in het
proces-verbaal der 2e afdeeling opgenomen nota ingediend.
4) Colenbrander heeft Ged., 1X 5, p. 654 het eerste deel van dit
stuk, bevattende het Gesprek met den Koning, gepubliceerd, echter
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Het is zoo moeijelijk zulk een lang gesprek van langer dan
uur geleidelijk te herinneren. Wat ik schrijf is gezegd,
loch nog vele andere zaken zijn gezegd, die ik mij niet
precies en in orde herinner. Van Z.M. ging ik bij Z.K.H.
Prins Frederik, met wien ik terstond in gesprek had. H.D.
gaf mij te kennen, dat alle de Mogendheden ons ongenegen
waren en men ons strafte voor hetgeen Z.M. in 1831 eigenhandig aan de drie had geschreven. „Het hangt van mij of
geheel Europa in vuur en vlam te zetten". Z.K.H. had dien
brief afgekeurd, gelijk ook dePrins van Oranje — de verhooging in het Leger was noodig. Meyer was een man
van gewone manieren, dien men niet langer houden kon.
Ik geef U.K.H. de eer, zich omtrent dezen gelijk te zijn
gebleven in haar oordeel. Ik herinner mij nog hoe vreemd
ik opkeek, toen wij in 1831 in Breda waren en U.K.H. mij
zijne brieven toonde. Hand en stijl was van een keukenmeid Edoch Van Geen kende het niet beter. Ik had gedacht, dat ook deze op stal zou zijn gezet, maar misschien
bleef hij omdat Van Geen beteekent van nu 1. Hoe
heeft hij zich zoo goed kunnen houden. In Nov. 1831 zei
de Prins van Oranje mij : „Ik geloof dat Van Geen gek is".
Er is zoo veel, dat mij niet bevalt. Welk een boel heeft
d'Aubrene ons gelaten, Livery bedienden zijn door hem tot
officieren voorgedragen.
1k weet hoe dit U.K.H. moet ergeren. U.K.H. wil dat
Pruisische martiale en fatsoenlijke in ons leger brengen, en
dat gaat langzaam. Houd echter goeden moed, al piano
wordt het toch beter. De Kavalerie a1thans waarvan te
Leiden een depot ligt, heeft zeer beschaafde officieren en
met uw lievelingswapen de artillerie gaat het ook goed,
van Uwe K. nieuwe adjudant zegt men veel goeds. Waren
onze zaken maar eens op orde ! De Staten Generaal zijn
verdrietig en het zal nog erger worden.
Dit is onbillijk. De belastingen worden elk jaar verminderd.
zonder aan te duiden, dat het vervoig is weggelaten. Zijne aanteekening bij dit gesprek luidt (p. 654, noot 1): „R.A. (Hog.)
— In de hand van Van Assen." — Men moet daaruit opmaken, dat
bet door hem gepubliceerde stuk een origineel is. Het stuk in R.A.
(Hog. 1913, no. 204 C. is echter geen orig. maar een afschrift en
niet in de hand van Van Assen.
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Op finantien versta ik mij niet veel, doch zij beweren
dat die bezuinigingsmaatregelen slechts in schijn zijn, en
dit moet ik zeggen: Er is geen ding van het dagelijksch
leven dat niet belast is. U.K.H. staat te hoog in de Maatschappij om dit te gevoelen.
Het zijn de steden met al haar opcenten, die zoo bezwaren, doch dit is de schuld der Regering niet.
Ik brak dit punt af en wilde Z.K.H. liever vragen of
mijne plans bij den Kroon-Prins van Pruissen nog eenig
gevolg konden hebben, , dan de Generaal Trip liet zich aandienen, en ik wist vooraf uit het gesprek van 14 Oct. dat
Z.M. aan dat voorstel Secundoginiture van Luxemburg
geen zin had.
Hierop ging ik bij den Heer de Mey.
„Zijt gij bij den Koning geweest?" was de eerste vraag.
„O ja! zijne Majesteit was zeer vriendelijk."
„Ik heb hem uwe laatste Missive laten leezen. De Koning spreekt zeer gaarne met U" zeide ......
„Mijne Missive ! ?" (ik bloosde, want er stonden stoute
Bingen in) „O ja, dat is nog het eenige nut, dat ik doen
kan."
„Ik weet dat men U nog raadpleegt. Maar durf ik 't zeggen, men neemt het den Heer van Doorn kwalijk, dat hij
nog openlijk hecht aan het herstel van Belgien."
„Het ,doet hem dan toch eer aan, dat hij openlijk voor
uitkomt."
„En waarlijk, er zijn aannemelijke gronden voor."
„Wij kunnen thans niets doen. Aan schuld en Schelde
moeten wij niet meer denken."
„Mijn hemel!"
„Ja, alles is ons tegen. Ancillon was nog heilig in vergelijking van Werther. Hij is geheel Franschgezind."
„Ziet gij niet, dat de Franschen geen ander doel hebben,
dan ons eerst aan Leopold over te leveren en dan met hen
in te lijven. Er moet weinig gebeuren of wij heb:ben de
Pruissen in ons land."
Hierop liet zich de Burgemeester van Cattenburg aandienen en ik brak af.
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XII.
GESPREK VAN VAN ASSEN MET DEN KONING,
23 SEPTEMBER 1838. 1)

Vrage van Zijne Majesteit naar de onlusten onder de
studenten.
Ik antwoordde, dat die studententwist geheel was bijgelegd, en ik Zijne Majesteit durfde verzekeren, dat alle
die gerughten aangaande Roomsche en Protestantsche oneenigheden valsch waren 2).
Zijne Majesteit betuigt mij, niet te weten, hoe alle die
gepromoveerden te helpen, nu de hope op de organisatie
vervuld was voor de geplaatsten, doch den nieuwaankomenden eene teleurstelling was 3).
Op de vrage van Zijne Majesteit, wat nieuws ik medebragt of had, was mijn antwoord, dat sedert het ophouden
mijner briefwisseling met den Heer De Mey de lust mij ontgaan was voor alle politieke bemoeyingen en de ziekte van
den geeerden man mij dagelijks meer en smeer smarte
deed 4).

Hierop werd Zijne Majesteit zichtbaar aangedaan. Ik
zag een traan in zijn oogen.
1) R. A. (Jorissen).
2) Vgl. Studenten Almanak 1839, blz. 145/6: 'Reeds sints jaren
voelde men dringende behoefte aan „eenheid van een studentencorps en de uitdelging van alle kleingeestige partijschap". Dit leidde
in 1839 tot de instelling van het Collegium Supremum.
3) Vgl. K.B. van 16 Sept. 1838, houdende de benoeming van alle
regterlijke ambtenaren. Met het oog op het groot aantal benoemingen
werd, in stede van het gebruikelijk uittreksel, een gedrukt exemplaar, door den secretaris van het departement, Muller, persoonlijk
onderteekend, aan de belanghebbenden toegezonden; in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek wordt, in de verzameling „Varia", zulk
een exemplaar bewaard.
4) Vgl. voor de briefwisseling tusschen Van Assen en De Mey
Um. 1833 Groen, Briefw., I, Bijlagen, no. 32. J. G. de Mey van Streefkerk, sedert 28 Dec. 1823 Secretaris van Staat, had wegens gezondheidsredenen 4 Nov. 1835 ontslag gevraagd, dat hem 12 Nov. werd
verleend. Sedert verflauwde de briefwisseling om in 1837 een einde
te nemen.
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„Ja, Mijnheer," zeide de Koning, „welk een man hij was
en wat ik aan hem verlies, gevoelt niemand zoo diep als
ik zelf. Zijn lijden is zoo langdurig, dat men bijna het einde
moet wenschen" 1).

„Zou Uwe Majesteit zijne toestand hopeloos rekenen?"
„Ja, er zou een wonder moeten gebeuren, herstelde hij.
In de twee laatste jaren was hij van eigenlijke bezigheden
verwijderd, loch het was mij een genoegen hem te raadplegen" 2).

„Ik weet, Sire, dat hij kinderlijk geattacheerd was aan
Uwe Majesteit en eene zoo edele ambitie had om ..."
„Weet Gij welke ambitie hij had? De ambitie om goed
te doen, en in mijn lange ondervinding heb ik er zoo zelden
ontmoet."
Het gesprek ging over op het Fransche Ministerie, op
de moeyelijke tack van Mole en over onze Belgische zaak.
Zijne Majesteit was ter neergedrukt.
Ik zeide, dat de teekening der XXIV artikelen van het
voorjaar onzen toestand in alle gevallen had verbeterd;
enz. Z.M. nog op dit oogenblik in haar geheel was 3).
„Wij verkeeren in onzekerheid," zeide Zijne Majesteit.
„Moge de Voorzienigheid ons niet verlaten!"
1) De Mey overleed in 1841.
2) Gelijktijdig met zijn ontslag als Secretaris van Staat had de
Koning De Mey benoemd tot Minister van Staat, met recht van
zitting in den Kabinetsraad en tot lid van de Eerste Kamer. 18 Oct.
1836 zag De Mey zich, wegens verergering van zijn kwaal, genoopt
intrekking van dit besluit te verzoeken.
3) Bedoeld is de overhandiging, door Dedel, op 14 Maart 1838
aan Palmerston van een nota, waarin hij kennis gaf, namens zijn
Regeering de XXIV Art. te willen teekenen. Van dit besluit was
reeds 11 Maart aan de Staten-Generaal in Comite-Generaal medecIeeling gedaan. Vgl. R. A. (Jorissen), Van Assen's Aanteekening:
'Isla mijn bezoek bij den Heer De Mey 16 April (1838) toen Z.E.
mij verhaalde hoe Palmerston aan Dedel op deszelfs verzoek om
de XXIV Art. te teekenen, had geantwoord: „Vous badinez! beaucoup de choses sont changes depuis 7 ans" enz.; hoe Palmerston een
ontwerp van antwoord aan den Koning lief vervaardigen door
Billow en onze minister nog intijds hiervan de lucht hebbende gekregen, verzocht had, dat de gezanten der Noordsche hoven niets
zouden toestemmen zonder nader order van hunne hoven enz., en
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Wij spraken nog over de noodzakelijkheid van alle voorzorg te nemen ...
XII.
GESPREK VAN VAN ASSEN MET DEN KONING,
11 DECEMBER 1839. 1)
Zijne Majesteit was buitengewoon voorkomende en
scheen den onaangenamen indruk te hebben vergeten, die
ik 3 Juli 11. 2 ) had gegeven door het zeggen : dat ik, alles wel
in overweging hebbende genomen, Zijne Majesteit geluk
wenschte met einde der Belgische geschillen, en waarop
mij toen, bij het krijgen van een hoogroode kleur, werd
tegemoet gevoerd: „Hoe kan een zoo wijs man, gelijk Gij,
mij geluk wenschen?" „Wij zitten er nu erger in dan ooit
en nu vangt het verdriet eerst aan."
1k andwoordde toen, dat die moeyelijkheden mij onbekend waren en ik niets wist, dan wat de Nieuwspapieren
mij meldden. Mijn wensch toch was sedert jaren lang geen
andere geweest, dan finale scheiding of divorce; inrigting

van ons staatshuishouden als een modelstaat, gegrond op
lief de en ondersteund door wederzijdsch vertrouwen; en
hierdoor opwekking van de jaloezy der Belgen, van hun
berouw en herlevende wensch van het ontbonden huwelijk
te herstellen.
De eerste vraag nu was na eene heusche berisping, dat
ik niet op de eerste wenk van Prins Frederik voor 3 weken
was gekomen : — Hoe het mij in Belgie was bevallen en
wat er was van de groote welvaart?
Mijn antwoord was, dat er overal gebouwd werd, als b.v.
A. de Ridder: Histoire diplomatique du Traite de 1839, Bruxelles/Paris, 1920, p. 15 vgl.) „Z.M.

dus onze zaak slecht stond" (vgl.

had met genoegen herlezen mijne memorie van 1833 over de verplichting der Belgen om nog altijd de teekening des Konings aan
te nemen. 1k werd verzocht, ook die over art. 58 der Grondwet, die
men in het kabinet niet kon vinden, medetedeelen . .." (etc.); vgl.
Groen, Briefw., 1, Bijlagen, nos. 48 en 41, waar beide memories
zijn afgedrukt.
1) R. A. (Jorissen).
2) Dit gesprek is niet teruggevonden.
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te Gend Theater en Palais de Justice, terwijl er meer dan
ooit klagten werden opgeheven over het Fransche douanestelsel en het verval der fabryken. Ik noemde dat bouwen:
behoefte om aan de ingeschapen activiteit te voldoen, die
de Belgen eigen was, een deugd in dit yolk, die ik altijd
op groote prijs had gesteld, en waarom ik altijd de hereeniging met ons zielkundig wenschelijk had geoordeeld.
Ik sprak van hun ijver voor de taal tegenover de slaperigheid, die bij ons heerscht, om iets tot stand te brengen. Ik
doelde op hetgeen Zijne Majesteit mij in Juli andwoordde
op mijne klagte, dat het zoo moeyelijk bij ons was een
groote zaak met spoed voltooid te zien, of gebreken verbeterd. Ik had met name het verderfelijke aangetoond van
het besluit van Zijne Majesteit van 1826, waarbij aan het
Academisch Diploma een schoolmeesterlijken graad vervoegd wierd.
„Bij ons, Mijnheer," zeide Zijne Majesteit, „is een
spreekwoord : „langzaam, maar zeker." Gij kent het. Ik zie
ook niet altijd zoo spoedig vervuld, wat ik wenschte."
Ik herinner mij zeer goed toen gerepliceerd te hebben:
„als alle ambtenaren zoo vroeg opstonden als Uwe Majesteit, dan zou de dag lang genoeg zijn, ons rijk is zoo groot
niet."
Zijne Majesteit vroeg mij nu, of ik in de Courant de vrijstelling gelezen had van den Heer Metdepenningen. Mijn
andwoord was: „ja, en men zal nu niet meer twijfelen aan
zijn onschuld, wijl de Chambre de mise en accusation te
Brussel streng zal onderzocht hebben." „Metdepenningen," voegde ik er bij (om op het boek van mijn vriend
Thorbecke te komen) „schijnt een hupsch mensch te wezen. Ik hoorde dat van den Heer Thorbecke."
„Kent die hem?"
„0 ja, Sire. Metdepenningen is zelfs een zijner eleves
uit Gend en bezocht hem nog dit voorjaar" 1).
1) H. D. Metdepenningen (1799-1881) prom. dr. jur. utr. 18
Juni 1818 als eerste aan de pas opgerichte Hoogeschool te Gent op
diss. inaug. De agnoscendis naturalibus liberis secundum jus civile
hodiernum; vgl. over de feestelijke viering Gazette van Gent, 19 Juni
1818. Hij ontwikkelde zich tot een schitterend pleiter. Hartelijk Nederlandsch-gezind en overtuigd vrijmetselaar, bekampte hij, als leider der Gentsche loge en leider de Gentsche orangisten lange jaren
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„Zoo! wat moet ik met dat boek van den Heer Thorbecke? Wat zal ik daarmee, het is vast zeer geleerd."
„0, Sire, doet U.M. mij de eere er over te spreken, dan
mag ik zeggen, dat het zoo gemakkelijk is, dat toch te
leeren kennen. Gelijk ik reeds vroeger aan U.M. schreef,
het boek is soliede gelijk de schrijver en zonder bijoogmerk
geschreven. Thorbecke wordt niet verleid door den wind
van nieuwe denkbeelden, noch is vol ambitie aan een partij
gehecht. U.M. late op een exemplaar Hoogstderzelver alle
de punten aanteekenen, die de Heer Thorbecke als vatbaar
voor verbetering aanwijst. Hij prijst de Constitutie en
handhaaft hare beginselen" 1).
„Maar ik kan aan die Grondwet niet veranderen. De
Heer G. C. van Hogendorp, dien ik met name bij Mijnheer
noemen mag, heeft mij altijd ernstig geraden, dat men niet
dan in den hoogsten nood aan de Grondwet raken mogt.
Bedenk dat, Mijnheer!"
„Maar, Sire, de Heer G. C. van Hogendorp dacht er in
183o geheel antlers over 2 ) en durf ik zeggen wat mij op het
harte ligt? De Regering beloofde het overwegen van wijzigingen openlijk in Januari 1831, zelfs sprak men toen van
Ministerieele verantwoordelijkheid."
hardnekkig den Belgischen Staat; het is uit zijn loge, dat de bekende
tafeldronk: „Op den ondergang...!" stamt, die, tijdens den wereldoorlog, door de activisten als herkenningsteeken werd gebruikt, en
waarbij „van Belgie" in gedachten moet worden aangevuld. Zooals
olijkt uit mijn ‘Muiterij en Scheuring', II, Rapport van Gregoire aan
den Prins van Oranje, 20 April 1831, behoorde hij, met de gebroeders Jacquemijns en ettelijke andere aanzienlijke Gentenaren, tot de
intellectueele hoofden van den aanslag op Gent; ook in 1839 werd
hij van orangistisch complot verdacht. Van Assen vergist zich echter, wanneer hij hem een leerling van den' eerst 4 Oct. 1825 zijn
intrede te Gent doenden Thorbecke noemt. In Archief Thorbecke
is, om begrijpelijke redenen, geen briefwisseling tusschen beide
mannen aanwezig; zijn door Van Assen vermeld bezoek behoort tot
het ongeschreven hoofdstuk van de betrekkingen van Thorbecke
tot het Orangisme en de Orangisten.
1) De Aanteekening op de Grondwet, die te Amsterdam in 1839
was verschenen.
2) Maar Thorbecke en Groen waren destijds tegen grondwetsherziening.
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„Mijnheer! is men dan nag niet wijzer geworden? Heeft
men dan in F'rankrijk niet met Polignac en Charles X gezien wat ijdelheid het is?" 1)
1 ) De Koning doelde hier op de omstandigheid, dat Karel X door
de Polignac in zijn val was meegesleept, ondanks art. 13 der Charte
van 1814, dat, in tegenstelling met de Grondwet van 1815, uitdrukkelijk bepaalde: 'La personne du roi est inviolable et sacree. Ses
ministres sont responsables.' — De Koning had daarop reeds gewezen, toen de Brusselsche bezending de verwijdering van de
ministers, die de ministerieele verantwoordelijkheid afgewezen, in
't bijzonder Van Maanen en de invoering van de ministerieele verantwoordelijkheid gewenscht had. Vgl. imijn Muiterij en Scheuring,
p. 8, De Koning aan den Prins van Oranje en Prins Frederik, 1 Sept.
1830: „ ..ayant donne a connaitre sur le premier point ce que j'avois
dit a ceux de Liege, que la nomination des conseillers de la couronne etant un droit constitutionel du Roi, c'etoit un objet qui me
concernoit uniquement et sur lequel je ne pouvois admettre d'influence quelconque, tandis que sur le troisieme point, je donnois
egalement a connaitre qu'il ne se trouvait pas dans la loi fondamentale, le contraire s'y trouvant, tandis que les formes de poursuite en cas de mefait etoient fixees d'une maniere qui n'etoit
dans aucune autre constitution, qu'il etoit pas dans le cas de juger
actuellement ce qui peut etre bon et desirable, mais uniquement ce
,qui est et que par consequent . ., du moins aussi longtemps que
la loi fondamentale est conserve intacte, ayant ensuite fait observer
sur les [demandes] que l'exemple recent de la France prouve que
celle de la responsabilite et inviolabilite du Roi n'est pas suffisante
pour garantir la stabilite, puisque la decheance du Roi a ete deer&
tee, et que les ministres sont poursuivis pour les memes actes."
Reeds tijdens het contitutioneel conflict over de eerste Tienjarige Begrooting, had de Koning op dit verschil tusschen de
beide constituties gewezen. De Prins van Oranje had toen gesproken van un gouvernement representatif (monarchie moderee
et notemment responsalibite des ministres) tel que le notre",
waarop de Koning geantwoord had: „Nous n'avons pas un Gouvernement representatif; la France, l'Angleterre sont des Gouvernements representatifs, mais notre Gouvernement est une monarchie
moderee... vows me parlez de la responsabilite des Ministres; je
n'en veux pas ... je n'en peux pas avoir avec l'espece de mon Gouvernement voyez le Bernier paragraphe de Particle 73 de la Constitution: de Roi decide seul ..." Het lijdt geen twijfel of 's Konings
Bijdr. en Meded. UM.
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„Sire, de vraag is ook niet, of het goed zij, want ik versta ze niet, maar wat beloofd zij. En het gebeurde met Polignac en Charles X was meer dan die belofte, of mijn
geheugen bedriegt mij" 1).
Zijne Majesteit beet een weinig op de lippen en herhaalde : „nu dit heeft U, Mijnheer van Assen, mij altijd gezegd."
In den loop van het gesprek klagte over de 3 ton, die de
Justitie met alle de Hoven kostte. Ik haalde er een bewijs
uit tegen den tekst der Grondwet, enz.
opvatting was de juiste: toen in 1815 door de Belgische leden der
Grondwetsherzieningscommissie op de invoering van de ministerieele verantwoordelijkheid aangedrongen werd, verklaarde Hogendorp ze „bij ons vreemd en ongevoegelijk", en de Koning zelf verklaarde haar to houden voor „een der gevaarlijkste instellingen
voor den geregelden gang der bezigheden". Vgl. Mr. P. W. Kamphuizen: Koning en Minister, Utrecht, 1935, die, p. 28/35, de verschillende plaatsen o.a. uit Colenbrander: Ontstaan der Grondwet,
op overzichtelijke wijze bijeenstelt. De aangehaalde uitlatingen des
Konings: Ged., V1112, p. 234/7.
1 ) Van Assen bedoelt: Bij de Juli-revolutie ging het niet om
verbreking van een toezegging van grondwetsherziening, maar om
schending van een bezworen grondwet. Of Karel X met de bekende
Juli-decreten inderdaad de Charte geschonden heeft, is en blijft,
in verbi-nd met art. 14, een open vraag.

BRIEVEN VAN ROCHUS NIEULANDT
MEDEGEDEELD DOOR

Dr. F. BREEDVELT-VAN VEEN.

Wat de brieven van Rochus Nieulandt, die ik vond in.
het Algemeen Rijks-Archief in de liassen Zweden, een publicatie ten voile waard maakt, is voornamelijk het feit, dat
ze, aangevuld met mededeelingen uit de Resolution der
Staten-Generaal, een onmisbare schakel vormen in de geschiedenis van den koperhandel tusschen Nederland en
Zweden, toen de directe uitwisseling van dat zoo waardevoile product uit den Zweedschen bodem tegen klinkende
munt uit de schatkist der Vereenigde Nederlanden nog in
het beginstadium was.
Niet alleen voor deze beide landen, ook voor het Duitsche rijk en het overige Europa, was de koperhandel in de
17e eeuw van economisch, van krijgskundig en zelfs van
monetair belang. Echter is het hier niet de plaats om daarover uit te weiden: de geschiedenis van dezen handel wacht
nog op een beschrijving 1 ), die ons dat alles uitvoerig moge
schetsen. Voor een juist begrip van den inhoud der hierna
uitgegeven brieven is het evenwel wenschelijk een vluchtigen blik te werpen op het ontstaan van de koperrelaties
tusschen Nederland en Zweden 2 ) .
Voor 1613 werd het koper niet rechtstreeks uit Zweden
naar Holland gezonden, maar kwam het via Lubeck naar
ons land. In dat jaar echter legde de vrede van KndrOd aan

1) G. Wittrock heeft daarmee een begin gemaakt in zijn Svenska
Handelskompaniet och Kopparhandeln under Gustaf II Adolf.
2) Dit heb ik uitvoeriger behandeld in mijn Louis de Geer, p. 47
vlg. waar ook de bronnen opgegeven zijn.
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Gustaaf Adolf zulke hooge geldelijke verplichtingen op —
hij moest een schadevergoeding van i.000.000 rdr. betalen
aan Denemarken en als onderpand daarvoor de zeehaven
Elfsborg afstaan — dat hij gedwongen was koper uit zijn
kroondomeinen te koop aan te bieden aan de Staten-Generaal. Juist in dezen tijd was er een groote behoefte aan dit
metaal in ons land, zoowel voor het gieten van geschut, als
voor de in vele steden sterk opkomende koperindustrie.
Zoo waren de omstandigheden den Zweedschen koning
gunstig en er kon na eenige onderhandeling een afspraak
gemaakt worden tusschen den Zweedschen ambassadeur
Van Dijck en de Staten-Generaal: 200 schippond koper zou
Gustaaf Adolf tegen den prijs van 40 rdr. het schippond
naar Holland zenden.
Om het transport hiervan naar ons land te begeleiden
werd Rochus Nieulandt aangewezen. Wij weten van hem
slechts, dat hij klerk bij den Raad van State was en dat hij
vroeger de gecommitteerden te velde had vergezeld1).
Allerlei werk scheen hem door de Staten-Generaal opgedragen te worden; zoo moest hij in 1621 voor het logies
van den Winterkoning in den Haag zorgen 2 ). Veel belangrijks is ons dus niet van hem bekend, maar hij bleek
handig en betrouwbaar — naar den zin van de StatenGeneraal slechts wat te hoog in zijn declaraties ! — zoodat
de Hoogmogende Heeren meermalen van zijn diensten gebruik maakten.
Van Nieulandts eerste reis naar Zweden heb ik geen
brieven gevonden ; ook blijkt niet uit de Resolution der
Staten-Generaal, dat hij zijn bevindingen schriftelijk aan
haar meldde ; slechts zijn instructie is nog over 3).
Uit deze instructie blijkt, dat Nieulandt niet alleen werd
gezonden om het verschuldigde koper uit Zweden te halen,
maar ook om als onderhandelaar op te treden voor een
verdere transactie : hij moest een nieuwen aankoop van
moo schippond doen en mocht daar zelfs geld op voor-

1) Een brief, door R. Nieulandt geschreven aan baron van Rheidt,
uit naam van de gecommitteerden te velde d.d. Rijnsberck, 21 Juli
1605, n. st., in de lias Zweden.
2) Louis de Geer, p. 22.
3) Door mij uitgegeven als Bijlage I bij Louis de Geer.
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schieten aan Gustaaf Adolf. Bovendien kreeg zijn zending
nog een politieke tint, want hij moest de toestanden in
Zweden goed opnemen en de gezindheid van de aan de
Oostzee gelegen Hanzesteden ten opzichte van de Nederlanden peilen; dit laatste natuurlijk, omdat het in 1616
gesloten verbond tusschen Nederland en de Hanzesteden
toen reeds in de lucht hing.
Zijn eerste reis naar Zweden maakte Nieulandt in 1613.
Hij bleef 5 maanden weg en bracht na zijn terugkeer in
September rapport uit in de vergadering der Staten-Generaal. Het gewenschte resultaat was bereikt: de 200 schippond kwam — met slechts een gering tekort — te Amsterdam aan en Nieulandt bracht ook een nieuw contract
mede, waarbij Gustaaf Adolf zich, nadat hij een voorschot
van 600 rdr. had gekregen, verbond woo schippond koper
in de volgende 2 jaren, telkens bij 50o tegelijk, af te leveren. Dit contract was in Zweden met Nieulandt gesloten op
2 Juli 1613, het werd 9 Mei 1614 door de Staten-Generaal
geratificeerd, nadat zij op 17 April besloten hadden Nieulandt „metten minsten costen" wederom naar Zweden te
zenden om het tekort van de eerste leverantie alsnog af te
halen en den nieuwen voorraad in Stockholm in ontvangst
te nemen.
Misschien waren de Staten in hun opdracht aan Nieulandt — een instructie kreeg hij dezen keer niet — minder

duidelijk geweest of wel was deze hem niet geheel
naar den zin, want op 8 Mei werd in de vergadering der
Staten-Generaal een memories ) van Nieulandt behandeld,
waarin hij op verschillende punten nauwkeurige opdracht
vroeg en zijn bezwaren tegen de reis, die de Staten hem
over zee wilden laten doen, uitte. Op dit laatste punt echter
hielden zij voet bij stuk 2 ) , op de andere punten van zijn
memorie kreeg Nieulandt bevredigende antwoorden : hij
kon op den ontvanger-generaal wissels trekken om den
Zweedschen Koning te betalen, de voorgeschoten gelden
moesten verrekend worden en er mochten geen nieuwe
penningen worden „geavanceert."

1) Deze memorie ligt in de lias Zweden.
2) Uit zijn eersten brief blijkt, dat Nieulandt toch niet door de
Sont, maar via Hamburg en Lubeck Stockholm bereikte.
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Van deze reis, die hij in gezelschap van Van Dijck maakte, en die van Juni tot November 1614 duurde, zond Nieulandt de 5 brieven, die hierachter I tot V genummerd zijn,
aan de Staten-Generaal. Een schreef hij te Lubeck, de
overige te Stockholm. Wij zien, dat hij zich hield aan zijn
instructie van 1613, wat betreft zijn mededeelingen over
gebeurtenissen en toestanden. Politiek nieuws en nouvelles
van het oorlogstooneel in Rusland hebben in zijn brieven
vaak den voorrang boven de koperaffaires. Objectief beschouwt en vertelt hij alles, wat hij als ooggetuige zag of
van anderen hoorde. Wij krijgen eenig inzicht in de moeilijkheden, die de Zweedsche regeering aan de scheepvaart
in den weg legde, maatregelen, die Nieulandt belemmerden
in zijn taak: te zorgen dat het koper op tijd naar de Nederlanden ging. Dit werd hem ook niet gemakkelijk gemaakt, doordat met de of levering van het koper aan den
koperberg steeds werd getalmd. Toch had hij succes:
13 November werd in de Staten-Generaal medegedeeld, dat
de 50o schippond te Amsterdam waren aangekomen. Gustaaf Adolf had er zelfs nog een geschenk bijgevoegd:
3 stukken geschut, door hem op de Russen veroverd 1).
In aansluiting op deze reis — immers het volgende jaar
moest de tweede 50o schippond door Gustaaf Adolf geleverd worden —, vertrok Nieulandt weer naar Stockholm,
waar hij van Juli 1615 tot Januari 1616 verbleef en veel
moeite had het koper te krijgen. In zijn brieven, no. VI tot
IX, wijt hij dit aan de afwezigheid van den Koning en den
Rijkskanselier, die geheel in beslag genomen werden door
den oorlog met Rusland en de spanning, die er heerschte
tusschen Polen en Zweden, niettegenstaande den wapenstilstand. Zijn brieven bevatten veel, wat daar betrekking
op heeft evenals op de internationale diplomatie. Van het
koper kreeg hij slechts 30o schippond mee, de rest zou
later volgen.
Op verzoek van Van Dijck besloten de Staten-Generaal
in Mei 1617 Rochus Nieulandt nogmaals naar Zweden of
te vaardigen. Nu ging hij echter niet meer op haar kosten,
1) Volgens Res. St. Gen. 13 Oct. 1614 had Nieulandt hierover een
brief aan Oldenbarnevelt geschreven. In de correspondentie van
dezen vond ik echter den brief niet.
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maar in dienst van den Zweedschen Koning en wel om
koper te halen, waarmee de rente van een leening, door
Gustaaf Adolf hier in December 1616 aangegaan, moest
betaald worden. Slechts een gedeelte bracht hij naar Holland. Ook nu hield hij in zijn brieven, geschreven tusschen
Juni 1617 en Augustus 1618 — no. X tot XIV —, de Staten
van alle wetenswaardigheden op de hoogte. Dit waren zijn
laatste brieven, die hij in een zoodanige functie — als
agent, zou men kunnen zeggen — aan de Staten-Generaal
schreef. Wel ging hij later weer naar Zweden, maar zijn
correspondentie strekt zich dan uit over persoonlijke aangelegenheden van Van Dijck en deze is dus voor ons onderwerp niet meer van belang.
Wat de dateering van zijn brieven betreft, hierin is
Nieulandt niet consequent; bij de meeste geeft hij niet aan,
welken jaarstijl hij gebruikt. Uit den inhoud blijkt, dat niet
alle brieven, die hij uit Zweden verzonden heeft, bewaard
gebleven zijn. Zoo zijn er van zijn laatste verblijf in Stockholm, dat toch ruim een jaar duurde, slechts 5 in de liassen
Zweden over, een klein aantal, als we Nieulandts vaardigheid met de pen in aanmerking nemen.
Den inhoud vond ik belangrijk genoeg om dezen onverkort weer te geven.

I.
Hooge Mogende Heeren,
Mijne Heeren, Alsoo ick tot Amsterdam geen gelegenheyt conde vinden om vandaer te vertrecken naer
Stockholm, hebbe ick mijne zaecken aldaer verricht 1 ) om
met het eerste schip op Hamborch te reysen, vandaer op
Lubeck ende zoo voorts op Stockholm omme alsoo met
de coperen
— sint Godt belieft — — door de Sondt
wederom naer Hollandt te commen. Midlertijdt is den
1) Waarschijnlijk zijn zaken met den ontvanger-generaal te Amsterdam, op wien Nieulandt wissels kon trekken ten behoeve van den
Zweedschen Koning: Res. St. Gen. 8 Mei 1614.
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heere Ambassadeur van Dijck merle tot Amsterdam gearriveert, denwelcken ick aengedient hebbe de resolutie
van mijn reys. Heeft d'selve heer goet geoordeelt ende
oock alsoo begeert te reysen, soodat wij den T en deser alhyer tot Lubeck wel gearriveert zijn, alwaer wij oock een
schip hebben gevonden, dat in 2 oft 3 dagen vertreckt naer
Telgy 1 ), zijnde omtrent 4 of 5 mijlen van Stockholm, daermede wij verhoopen onse reyse — met Godes hulpe —
te vorderen.
Nieuwe tijdinge en hebbe ick tot Hamborch niet besonders connen vernemen, dan dat Sijne Mat. van Denemarcken aldaer was geweest, Bonder eenige merckelijcke zaecke
verricht te hebben ende dat Sijne Ma t. noch al vast besich
is met Zijn groote schip, hetwelcke dus Lange heeft over
zijt gelegen, maar onlanx met gewelt van wintas(s)en ende
ander instrumenten zoo verre gebracht zijnde, dat het tot
op dander zijde overgewonnen was ende met over de
moo marck aen touwen beseth, zijn alle de voors. wintas(s)en met touwen ende alles, wat Baer was, op eenen
nacht tegelijck aen stucken gesprongen ende 't voors. schip
weder gaen leggen zulcx het te vooren hadde gelegen.
Sijne Mat. wil noch een ander op een nieu doen bouwen
ende meynt niettemin het voors. schip noch te rechte te
bringen.
Alhyer tot Lubeck zijn de Hensesteden bij den anderen
bescreven ende oock ten deele vergadert, alsoo hare Unie
van Ioo jaeren — — met 72 steden gemaeckt — — nu
geexpireert is, loch en zijn maer gecompareert die van
Danswyck, Rostock, der Wismer, Brunswijck, Hildesem,
Lunenborch, Meydenborch, Hamborch ende Bremen. Die
van Brunswijck houden zeer aen om heure particuliere
zaecke, maer — — als ick verstae — — ende wert hyer zoo
niet aengenomen, gelijck zij d'selve wel souden willen
voerdragen 2 ). De respectieve gedeptueerden hebben desen

1) Telge of Sodertelge, kustplaats ten Z.W. van Stockholm.
2) Bedoeld zal zijn het verzet van deze stad tegen Christiaan IV
van Denemarken, die haar tweemaal, evenwel zonder succes, belegerde. De tweede belegering had het verbond tusschen de Nederlanden en de Hanzesteden ten gevolge. Zie D. Schafer: die Hanse,
p. 115-116.
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dach reces genomen ende staet alles tusschen henluyden
in zeer goede hoope. Die van Rostock zijn een dach te vooren vertrocken, omdat Sijne Ma t. van Denemarcken aldaer
verwacht wierde, zonder dat ick hebbe connen vernemen,
waerom Sijne Ma t. derwaerts treckt.
Den Co. van Polen is mette geconfedereerden 1 ) verdragen ende wert Sijne Mat. van Sweeden wederom metten
eersten te Stockholm verwacht. Hetwelcke alle 'tgene is,
daervan ick Uwe Ho. M. voor dees tijdt hebbe connen berichten, Godt Almachtich bidde, Hooge Mogende Heeren,
Uwe Ho. Mo. te behouden in een gelucksalige, voerspoedige regeringhe. In Lubeck, desen IX en Juny 1614.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen dienaer
R.

NIEULANDT.

II.
Hooge Mogende Heeren,
Mijne Heeren, Wij zijn den I7 en alhyer geluckelijck gearriveert, Godt loft. Sijne Ma t. is noch in Ruslandt, zonder
dat ick alsnoch yet besonders uut die quartieren conde vernemen, dat de penne waerdich is. Ick hebbe over 2 dagen
alhyer gelesen een brieff gesonden uut Novagroot 2) bij
Sr. Monichhoven 3 ) — — loch was al out van date — —
daerbij de schoonheyt van het landt zonderlinge wiert gepresen, maer het volck ganschelijck gedetesteert; dat sijluyden oock zoo obstinaet zijn in haer religie, datse eer
1) Zweden sloot een wapenstilstand voor 2 jaar met Polen door
bemiddeling van de „geconfedereerden": Engeland, de Nederlanden
en Brandenburg. Zie Droysen: Gustaf Adolf, 1, p. 94.
2) Nowgorod.
3) Overste Joh. van MOnnichhofen was in 1612 in ons land om
soldaten voor Zweden te werven. De Staten-Generaal stonden dit niet
toe, maar toch kon MOnnichhofen met enkele, reeds voor het verbod
der Staten gelichte, compagnieen naar Zweden vertrekken: Res. St.
Gen. 11 Maart en 15 November 1612.
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totte loot, als tot veranderinge zouden resolveeren, hetweicke hem doet twijffelen van groote conquesten.
Hier zijn gisteren gemonstert omtrent 600 ruyters ende
ettelicke compagniEn te voet, die in een Bach of twee naer
Ruslandt vertrecken, het is al volck hyer uut het landt
ende in tamelicke goede ordre. Sijne Mat. is geresolveert
hem voortaen met zijn eyghen onderdanen te behelpen,
dewijle het uutheemsche crijchsvolck tot al te hooge costen
loopt.
Sijne Mat. heeft oock doen staet maecken van alle de
lasten, daermet het Rijck beswaert is ende mette crediteurs
geaccordeert in Brie termijnen te betalen, heeft oock te
dyen ende op de laesten Rijcxdach voor alle de Rijcxstenden selffs de propositie gedaen, wel bij de 2 uuren lanck
geduerende ende oock veel daermet geobtineert, zulcx, dat
althans noch geestelijck noch waer(elt)lijck van eenige Co.
thollen geeximeert is. De coopmanschappen zijn oock
meerder beswaert, die incommen, behalve noch een nieuwe
dan die der is van zeeckere legdaghen, waerdoor de Nederlantsche schippers gansch qualijck te vrede zijn, doch door
de aencompste van den heere Ambassadeur van Dijck wat
beeter te vreeden, die maer wacht opte compste van den.
heere Canseler, hetwelcke noch 3 of 4 daghen zal aenloo-

pen, eer hij alhyer can zijn. Midlertijt zoo prepareert hem
den gemelten heere Ambassadeur van Dijck om — — naer
des heeren Canselers aencompste — — naer Sijne Ma t. te
trecken, alwaer oock voerheen getrocken is de gesante van
den landtgrave van Hessen 1).
Hyer is oock aengecommen den bastaertzoone van den
Co. Carl Ho. ged. 2 ), dewelcke naer zijne thienjarige gevanckenis eynstelijck tegens eenen Poolschen graeff -Kurefsky — — losgelaten is. Hij zal medetrecken
naer Ruslandt ende aldaer generael zijn van de cavallerie
1) Maurits van Hessen-Cassel zond in 1614 een gezant naar Gustaaf Adolf met het verzoek den Russischen oorlog op te geven en
zich aan te sluiten bij de vereenigde Duitsche vorsten ter verdediging
van de godsdienstvrijheid: Geyer, Geschichte Schwedens, III, p. 137.
2) De latere Rijksadmiraal Karel Gyllenhjelm, onechte zoon
van Karel IX, was volgens Fryxell: Gustaf Adolf, 13% jaar in Polen
gevangen gehouden.
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inde plaetse van den hartoch van Saxen 1 ), dewelcke eerstdaechs weder hyer verwacht wordt. Sijnen hoffmeester
— genaemt Julius Plouch — — is aldaer gestorven ende
tot Abo begraven.
Den Co. van Polen is met de geconfedereerden verdragen ende staen de saecken noch tusschen dit Rijck ende
Polen in eodem statu.
Van mijn particuliere saecke can ick niet scrijven voor
de aencompste van den heere Canseler, dan hebbe zoo wel
verstaen van deghene, die uut 't gheberchte commen, datter wel 7 of 8000 schippont Co. copper bij den anderen legt,
maer dat het noch niet can affcommen om datter geen
voeder noch is onderwech voor de beesten door de lange
coude ende dat over 15 of 16 dagen de sneeuw noch meer
als een knie hooch gelegen heeft in alle die quartieren.
Hiermede, Hooghe Mogende Heeren, bidde ick Godt AImachtich Uwe Ho. Mo. to willen behouden in een gelucksalige, voerspoedige regeringe. In Stockholm, desen
XXIIen Juni 1614.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen dienaer
R.

NIEULANDT.

Hooge Mogende Heeren,
Mijne Heeren, Den heere Canseler is alhyer over vyer
daghen gearriveert, hebbe Zijne E. gesproocken ende onder
ander merle van de coperen, die mij voor antwoordt gaff,
dat d'selve al over lange gereet hadden gelegen, maer alsoo
't noch geen 14 dagen gele gen alle nachten daer hadde gevrosen was de oorzaeck, dat 'tzelve alhyer noch niet en
was gecommen. Ick vraechde Sijn E. off de woo schippont
nu niet tegelijck zouden connen werden gelevert. Gaff mij
voor antwoordt: Neen, want de ordre is alreede op de
1 ) Julius van Saksen-Lauenburg. Zie brief no. IV. Hij wend later
katholiek en aanhanger van den Keizer: Fryxell, p. 353.
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500 schippont jaerlix genomen ende dat zoude nu — — om
zeeckere redenen — — niet wel connen verandert werden,
maer de Soo schipponden jaerelix — al waert oock tot
veele jaeren — — zouden genoch connen gelevert werden.
Den heere Canseler vertreckt metten heere van Dijck
mergen ofte ten lanxten overmergen naer Sijne Co. Mat.,
waervan hyer scrijvens court, dat hij gearriveert is binnen
der Nerve ende dat Sijne Mat. zeer verlangt naer het
crijchsvolck, dat hyer nu alle dage — alsoock van andere
quartieren — — affgeschickt werdt. Ick en can geen zeeckere tijdinge vernemen, in wat poincte de zaecke in Ruslandt staen mach, wel, dat het landt in alle die quartieren
zeer is bedorven ende weinich provisie voor de soldaten
ende dat de Russen haer connen behelpen met een stuck
broot, een weynich cnofflook ende water.
Ick hebbe oock gesien ende gelesen een brieff uut Riga
gescreven, inhoudende onder anderen, dat een veltoverste
Gotsewitz ende den heere Rasevil 1 ) wederom tegens den
Co. van Polen in contentie waren, dat de Russen Smalenske hadden belegert, ende dat den Co. van Polen noch
eenich volck bij den anderen hadde gecregen om tot haer
secours te schicken, maar hadden niet geeffectueert, insonderheyt door het belech van die van Plescou 2 ). Onder
Muscou was een commandeer gestelt over de stadt ende
het crychsvolck, denselven hebben zij gedoot ende heeft
moeten door de piecken passeren, zonder dat daerbij stont
eenige omstandicheyt. Hiermede, Hooge Mogende Heeren,
bidde ick Godt Almachtich Uwe Ho. Mo. te behouden in
een gelucksalige, voerspoedige regeringe. In Stockholm,
desen IX den July 1614.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen
NIEULANDT.

1) Gosiewsky, aanvoerder der Polen; Radziwill, Lithausch veldheer. Zie Geyer, Geschichte Schwedens III, p. 103 vig.
2) Plescou, nu Russ. Pskow.
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Iv.
Hooge Mogende Heeren,
Mijne Heeren, Tsedert mijn laeste scrijven aen Uwe
Ho. M. is alhyer zeer weynich voergevallen, de penne
waerdich. Den heere Rijcxcanseler is metten heere van
Dijck den 14en deser naer der Nerve vertrocken om Sijne
Mat. te gaen vinden. Ick hebbe Haer E. convoey gedaen
tot Waxholm 1 ) toe ende seyde mij den heer van Dijck
onder anderen, dat hij meynde bij Sijne Ma t. te procureren,
dat de woo schipponden copper nu teffens zouden mogen
gelevert werden, hetwelcke ick niet wel en can aennemen,
dewijle den welgemelten heere Canseler mij alreede gesecht heeft — als ick tot mijn aencompste zulcx aen
Sijn K versochte — dat alsdan weder een heele nieuwe
ordre soude moeten gemaeckt werden in 't gene alreede
van de coperen was geresolveert. Maer van de 500 schipponden, daervan mocht ick mij versekeren, gelijck ick oock
— — d'selve ontfangen hebbende — — naer gheen ander
bescheyt zal wachten, maer mijn reys weder naer Hollandt
spoedigen, doch en weet naulix — — als ick de voors. coperen al zoude mogen ontfangen hebben — hoe ick deselve zal wech crijghen ende oock zelffs wech commen,
want de nieuwe ordre, die alhyer is genomen op de uutheemsche schippers ende coopluyden, heeft voor de aencompste van den heer van Dijck genoechsaem alle de Hollantsche schepen doen vertrecken, zoo naer Danswyck,
Coninxbergen als andersints, zulcx dat hyer althans geen
ander Hollantsche schepen en zijn als eenen boeyer ende
wien dat ick aenspreecke, en can nergens vernemen, dat
noch vooreerst eenige andere schepen uut Hollandt alhyer
verwacht werden; want de nieuwe ordre is zulcx, dat, als
eenige schepen hyer aencommen, zoo en mogen zij hare
goederen niet opslaen ofte van hyer in 't Rijck vervoeren,
maer d'selve binnen schipsboort vercoopen ten besten dat
zij connen ende alhyer 6 weecken aende brugge gelegen
hebbende moeten met haer goet — — 'tgene noch zoude
mogen onvercoft zijn — — weder vertrecken ofte boven de

1 ) Aan de kust ten N. van Stockholm.
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ordinaris thollen, die zij alreede betaelt hebben, noch voer
yder weeck, die zij naleggen, betalen 20 Rijcxdalers ende
den coopman ofte factoor voor zijn persoon 16 Rijcxdalers,
behalven noch 3 ten hondert, dat men moet geven van
't gelt, dat ingebracht wordt; doch hebben de Hollanders
ofte hare factoers, die hyer noch zouden mogen zijn, door
de intercessie van den heer van Dijck uutstel van betalinge van heure legdagen gecreghen, totdat den welgemelten heere Canseler weder van Sijne Ma t. alhyer zal aengecommen zijn. De burgers alhyer in deese stadt, alsoock in
ander steden, en gaen oock niet vrij, want d'selve en mogen
van gelijcken niet meer met hare goederen ofte waren int
landt trecken om d'selve opte ordinaris jaermerckten te
vercoopen ende dat op zeer groote peynen, maer en werdt
evenwel bij veelen niet gelaten, die metten anderen getroest zijn de uutcoempste daervan te verwachten. Ende
zoo ick alhyer van goeder hant werde bericht, zoo en
maecken alle deese veranderingen geen cleyne commotie
door het gansche landt, waervan de tijdt de uutcompste
geven wil.
Wat belangt de coperen, die commen nu alle daghe aff ;
men zeyt, latter voer dit jaer commen zal tusschen de 8 en
goon schippont. Het schippont copper wert alhyer gehouden op 75 Sweetsche Baler, maer om het vertreck van veele
schepen ende ander vremde coopluyden meynt men, dat
het wel op minder prijs commen zal.
De hartoch Julius van Saxen 1 ) — — die generael van
de cavalerie was in 't leger van Sijne Mat. van Sweeden
— — is afgedanckt ende alhyer doergetrocken — — soa
men seyt — — naer huys toe. Den baron van Lutz 2 ) is
van gelijke alhyer aengecommen ende corts daernaer vertrocken naer Syne Mat. Te Nycopping, Baer de Coninginne 3 ) althans hoff hout, is aengecommen hartoch Hans
Casimir 4 ), broeder van den jegentwoordigen Administrator, deweicke — — soo men zeyt — — trouwen zal des
Co. Caroli. H. g. voerdochter, genaemt Vrouke Catha-

1) Zie brief no. II.
2)

Ik heb niet kunnen vinden, wie dat is.

3) De koningin-moeder Christina.
4) Johan Kasimir van PfaIz-Zweibrficken.

BRIEVEN VAN ROCHUS NIEULANDT

239

rina 1), zijnde van haer moeders zijde van den geslachte
van Beyeren.
Hyer is oock uut Engelandt aengecommen eenen genaemt Bureius 2 ), die inder haest naer Sijne Ma t . voertgetrocken is. Ende 'tgene hyer wel verhoopt was, als datter
eenige Ambassade van Sijne Ma t . van Groot Brittagne
soude werden geschickt naer Ruslandt op hoope van vreede tusschen de Sweeden ende de Russen, verstae ick doer
den voors. Bureius, dat vooralsnoch niet en zal geschieden,
maer dat wel eenen Sr. Guilliam Mericq 3 ) van wegen
Sijne Mat . van Groot Brittagne naer Ruslandt is gesonden
om aldaer voor de Engelsche coopluyden van wegen den
stapel te handelen, hem voorts van alles te informeren, in
wat poincten de zaecken daer staen om tot zijn wedercompste van alles rapport te doen.
Syne Mat . van Sweeden doen bouwen in verscheyden
quartieren van Sijn Rijck ettelicke nieuwe schepen van
oorloch van 2, 3 ende 400 lasten ; hebben oock met zeeckere
coopluyden conditie gemaeckt, datse alle jaer 20 0 lasten
polver ende voor 20.000 daler aen touw ende zeylwerck
leveren moeten ende dat tot zeeckere jaeren toe. Ick hebbe
oock alhyer veel groote nieuwe anckers zien lossen, die
van de ijserberg affquamen ende tot dienste van de voors.
nieuwe schepen alreede gemaeckt zijn.
Alhyer en hebbe ick in een geruyme tijdt niet connen
vernemen, in wat poincte de zaecken staen tusschen Ruslandt ende Sweeden, maer is altemet wel gezeyt geweest,
dat tusschen de Russen ende Polen tot vreede zoude gearbeyt werden.
Desen dach comt hyer tijdinge, dat Sijne Mat. van Sweeden de Russen een sterck fort omtrent Iwanegroot 4 ) affgenomen heeft, alwaer een clooster inne zoude staen ende
1) Dochter van Karel IX en diens eerste gemalin prinses Anna
Maria van de Palts.
2) Andreas Buraeus was Gustaaf Adolfs leermeester in de geschiedenis. Deze zal hier bedoeld zijn.
3) John Merrick, door Jacobus I van Engeland aangewezen om te
bemiddelen tusschen Rusland en Zweden. Zie Vreede: Nederland en
Zweden, dl. II.
4) Ivangorod, een vesting tegenover Narva aan de rivier de
Narowa.
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in'tzelve be y ond, gemetselt tusschen doubel mueren, een
goede quantiteyt van vyvres ende ander munitie van oorloch behalve 24 groote metale stucken, die op 't voors. fort
stonden; ende is oock desen Bach een schip met metale
stucken geladen uut Ruslandt alhyer aengecommen. Het
schijnt, dat Sijne Ma t . de metale stucken wil herwaerts
schicken ende ijsere in de plaets ontbiet.
Sijne Ma t . is jegenwoordich tot Revel ende men meynt,
dat hij welhaest mocht hyer commen om verscheyden
wichtige zaecken, die Sijne Ma t . herwaerts roupen. Hiermede, Hooge Mogende Heeren, bidde ick Godt Almachtich
Uwe Ho. Mo. te willen behouden in een gelucksalighe,
voerspoedige regeringe. In Stockholm, desen naestlesten
July 1614.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen dienaer
NIEULANDT.

V.
Hooge Mogende Heeren,

Mijne Heeren, Bij mijn scrijven van den naestlesten
der voerlede maent hadde ick Uwe Ho. M. onder anderen
oock verwitticht van de nieuwe ordre alhyer genomen opt
stuck van de commertie ende dat de schippers zoo wel als
de coopluyden ofte Hare factoers naer zess weecken leggens voor yder acht dagen noch zouden moeten betalen
20 Rijcxdaler. Daervan ben ick jegenwoordich naerder bericht, te weten, dat zulcx affgeschaft is, maer dat yder
schip ofte schipper met zijn schip mach blijven liggen zoo
lange als 't hem belief t, maer, als hij weder wilt vertrecken,
hetzij dat sijne goederen vercoft zijn ofte niet, ofte dat hij
weder ladinge inne nemt ofte niet, moet in plaetse van de
legdagen betalen voor yder last, dat het schip groot is, een
Rijcxdaler ende voor yder mast 2 Rijcxdalers. Ende gelijck
tot noch toe van alle incommende goederen betaelt is geweest van yder hondert Sweetsche daler 3 ongersche ghuldens 1 ), zoo moet nu yder coopman daerenboven noch betalen van de voors. Too Sweetsche daler 2 Rijcxdaler, claer1 ) Hongaarsche guldens, gangbare munt in dien tijd in Zweden.
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van ick de lijste hebbe in mijn hand gehadt, Baer alle de
vremde coopluyden bij namen ende toenamen op geteyckent stonden om de voors. 2 Rijcxdaler inne te vorderen.
Mij is oock van een goedt vrundt toegesecht een lijste bij
geschrifte, in wat voughe den omslach alhyer over het
gansche Rijck is gemaeckt tot lossinge van Elfsburch, dewelcke ick verhoop Hare Ho. Mo. haest zelffs te verthoonen 1).
Wat belangt de tijdinge van Ruslandt, daervan ick bij
't voors. scrijven aen Hare Ho. Mo. oock mentie gemaeckt
hadde, te weten van het innemen van Caporra ofte Caporea 2 ), daervan hoore ick cleyn vervolch, waerover ick
desen zal eindighen ende wil Godt Almachtich bidden,
Hooge Mogende Heeren, Uwe Ho. M. te behouden in een
gelucksalige, voerspoedighe regeringe. In Stockholm, desen
Ix Augusti 1614.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedich ende onderdanich dienaer
NIEULANDT.

VI.
Hooge Mogende Heeren,
Mijne Heeren, Naerdat Uwe Ho. Mo. belieft heeft gehadt mij wederom te schicken naer deese quartieren met
last om zoodra moghelijck inne te vorderen het resteerende cooper, ben ik — — niet zonder veele moeyelickheyden
door den langen Noorden en Noordoosten wint — eyntelijck den XII en deser tot in de scharen ofte Landtsoort 3)
gearriveert, alwaer ons een boot gerencontreert zijnde
onsen schipper heeft gewaerschout, dat hij niet zoude
voortvaren ofte dat hij zonder twijffel met volck zoude na
Ruslandt moeten, alsoo Zijne Mat. geen schepen en verschoende. Seyde noch, dat Syne Ma t. des anderen daechs
1) Deze lijst

ligt bij Nieulandts brief in de lias Zweden.

2) Dat is in den vorigen brief niet vermeld. Bedoeld is Koporie
aan de kust van Ingermanland.
3)

Een der z.g. scheren of kleine eilandjes aan de Z.O. kust van

Zweden.
Bijdr en Meded. LVII.
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met alle het crijchsvolck vertrecken zoude, immers met
zooveel, als aireede ingescheept waren; hetwelcke den
schipper verstaen hebbende, is datelijck after de clippen
geloopen in een plaetse genaemt Elsnap 1 ), zijnde van
Stockholm te water 18 mijlen ende 4 groote mijlen te lande.
Waerover ick, mijne brieven bij mij genomen hebbende,
liet mij datelijck aen landt roeijen ende hebbe met een
guide alle lien nacht gereyst tot des anderen daechs na de
middach op hoope Zijne Mat. noch te mogen aentreffen.
Maer alsoo Zijne Mat. al daechs te vooren was vertrocken, wierde mij geraden met een roeyjacht te volgen,
seggende, dat Zijne Mat. apparentelijck wel een dach in de
scharen zoude toebrengen, aleer hij alle 't volck bij den
anderen hadde. Hebbe 'tzelve datelijck in 't werck gestellt,
maer mede te vergeeffs, want tot Waxholm toegecommen
zijnde waren Baer alreede oock eenige van des Co. zijde
aengecommen, die al over ettelicke mijlen van Zijne Mat.
affscheyt genomen hadden seggende, die Zijne Ma t. zoude
willen spreecken, most tot der Nerve 2 ) toe volgen; zulcx
dat ick genootsaeckt was weder naer Stockholm te keeren
ende aldaer de aencomste van den heere Canseler verwachten, gelijck hij oock noch dienzelven nacht tot Stockholm
aengelandt is. Hebbe denzelven des anderen daechs gaen
begroeten ende oock datelijck mijne brieven overgelevert,
relaterende alle mijn wedervaren, die mij voor antwoordt
gaf, dat Zijne Mat. verscheyden malen voor zijn vertreck
naer mij gevraecht hadde ende overzulx oock datelijck
eenen expressen — — zoo mette brieven van den heere
Ambassadeur van Dijck als van Hare Ho. Mo. — — affschicken wilde. Vraechde noch, off ick oock eenige andere
commissie hadde als van de coperen. Antwoerde : Neen.
Seyde weder: Wel, ick hadde verstaen ende Sijne Ma t. van
gelijcken, dat Hare Ho. Mo. geneycht waren U alhyer een
tijdt te laten. Repliceerde, dat ick vooralsnoch daertoe geen
last en hadde, maer dat ick gelooffde, dat Hare Ho. Mo.
wel mochten mette eerste gelegenheyt mij — — of to diet
haer zoude moghen believen — — daertoe last gheven;
doch voor dees tijdt geen ander commissie hebbende als de
leverantie van de resterende coperen te vorderen, versocht
1)

Elfsnabben, haven ten 0. van Stockholm.

2)

Narwa.
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gansch dienstelijck, dat ick daermet niet langhe zoude moghen opgehouden werden. Gaff voor antwoordt : Ick wil
ordre stellen, dat U deselve coperen metten eersten zullen
werden gelevert.
Alhyer werde ick van de coopluyden bericht, dat Sijne
Mat . dit jaer wel 1300o schippont cooper uutleveren zal,
daerinne gerekent 4000 schippont, die voor Zijne Ma t. van
Denemarcken gehouden werden ende 'tgene alrede aen de
coopluyden alhyer vercoft is. Ende indyen ick de coperen
metten eersten zoude mogen ontfangen, zal d'selve moeten
opleggen, totdat de Hollantsche schepen uut Ruslandt ofte
andere uut Hollandt weder zouden mogen aengecommen
zijn.
Sijne Mat. heeft van hyer veel volcx doen schepen van
alderley natién, zoowel te peerde als te voet ende verwacht
noch dagelijx meer uut verscheyden andere quartieren, die
alle haer rendevous op der Nerve hebben. Daer werdt staet
gemaeckt, dat Sijne Mat . deese zoomer zal te velde brengen omtrent 16 of 17000 man ende Plescou belegeren,
waerover desen dach een generalen be(de)dach door
't gansche Rijck is gehouden.
Ick hebbe oock — — passerende door Lubeck — — den
heere burgemeester Brokus I ) wesen begroeten, die mij
onder anderen zeyde, dat de zaecken van de Republicque
van Lubeck den laesten deser binnen Coppenhagen weder
zullen aengevangen werden, de uutcompste daervan zal
den tijdt geven 2).
Hiermede, Hooge Mogende Heeren, wil ick Godt Almachtich bidden Uwe Ho. Mo. te behouden in een gelucksalige voerspoedige regeringe. In Stockholm, den XViiien
July 1615.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen
NIEULANDT.

1) Heinrich Brokes, burgemeester van Lubeck, was de ziel van de
diplomatieke onderhandelingen tusschen de Nederlanden en de
Hanzesteden.
2) De Nederlanden probeerden te bemiddelen in de oneenigheden
tusschen Christiaan IV van Denemarken en de Hanzesteden Lubeck
en Brunswijk: Res. St. Gen. 3 Maart 1615.
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VII.
Hooge Mogende Heeren,
Mijne Heeren, Naerdat Zijne Mat. van Sweden hem
met zijn leger voor Plescou hadde begeven, zoo hebben
die van de stadt een uwtval gedaen, waerinne ettelicke aen
wederzijden gebleven zijn ende onder andere des Co. veltmarschalck ghenaemt Evert Hoorn 1), die aen de zijde van
Sijne Mat . geschoten is. Men verlangt hyer zeer, dat eenmael een goede vrede — — tot contentement van wederzijden — — zoude mogen ghetroffen werden, te meer ten
aensien alhyer dagelicx veel vremde geruchten uut Polen
onder het volck gestroeyt werden. Den heere Ambassadeur van Groot Brittagne 2 ) is alreede tot dyen eynde in
Ruslandt gearriveert, alwaer d'selve tweemael bij Sijne
Mat. audiéntie heeft gehadt. Sijne Ma t. heeft den heere
Canseler in persoon bij hem ontboden, dewelcke gereet
zijnde om met een van Sijne Ma t. schepen te vertrecken, is
subitelick zieck geworden, zulcx dat hij continuelijck het
bedt houdt.
Ick hebbe lichtelijck connen bemercken, dat men alhyer
gaerne zoude verstaen, dat oock yemant van wegen Hare
Ho. Mo. tot de voors. handelinge in Ruslandt zoude mogen
werden gecommitteert, doch en weet niet, off zulcx aen
Hare Ho. Mo. is versocht.
Wat belangt de cooperen, werden hyer alle dage van
den coperberch verwacht, die mij alsdan — — volgens het
toeseggen van den heere Canseler — datelijck zullen gelevert werden. Hier commen weder altemet eenige Hollantsche schepen, daerinne ick de cooperen bequamelijck soude
connen doen schepen, zoo ick d'selve maer ontfangen
hadde. Ende desen hiermet besluitende wil ick Godt almachtich bidden, Hooge Mogende Heeren, Uwe Ho. Mo.
te behouden in een gelucksalighe, voerspoedige regeringe.
In Stockholm, desen laesten Augusti 1615.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen
NIEULANDT.
1) Oudere broeder van den lateren Rijksmaarschalk Gustaaf Horn.
2) Zie brief no. IV.
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VIII.
Hooge Mogende Heeren,
Mijne Heeren, Ick hebbe alhyer door een goet vrundt
becommen dubbelt van zekeren geintercipieerden brieff
van den Co. van Poolen 1 ), die ick hebbe laten translateren
ende daernaer zelffs int net gestelt, zulcx ick Hare Ho.
Mo. d'selve hyerneffens oversende.
Ick hebbe oock over weynich dagen scrijven becommen
uut der Nerve, hetwelcke — niettegenstaende het wat
oudt van date is — — ick van gelijcken hyer wel hebbe
willen bijvoughen 2 ), hoewel de loopende tijdingen, die
hyer uutgespreyt werden, al heel anders schijnen te luyden,
te weten, dat Sijne Ma t . met gewelt van Plescon soude zijn
geslagen met verlies van veel volcx, geschut ende ammunition van oorloch etc. Doch ick soude veeleer gelooven,
zulcx bij de Poolsgesinde uutgestroeyt te zijn, dewijle mij
desen Bach noch een brieff is laten lesen van den iiien
Augusti uut der Nerve gescreven, die niet als alle goede
tijdinghen medebracht, dat wel de Russen eenen dapperen uutval uut der Plescon gedaen hebben, maar zoo te
rugge gedreven, datse tot in de poorten toe dootgeslagen
zijn 3 ). Hier werdt oock noch gesecht, dat de Russen een
statelijcke legatie in Polen hadden geschickt, maer aldaer
niet conden terechtcommen, doordat den Pool beducht was,
dat anders tusschen de Sweden en de Russen vrede zoude
mogen ghemaeckt werden, oversulcx mette selve Russische gesanten zoude verdragen zijn; dat nu oock de Russen, — — die haer eerst heel weeck gelieten — — naer
ghene condition zouden willen hooren, maer zelffs de weth
stellen naer heur welgevallen.
Men houdt oock voer seker, dat tot Stetin 4 ) niet veel
goets voor dit Rijck zal gehandelt werden, gelijck alrede
in Polen op den Rijcxdach besloten is den Co. weder in
1) Deze brief van Sigismund ligt er bij in de lias Zweden.
2) Deze brief is niet meer aanwezig.
3) Toch had Gustaaf Adolf Plescou niet kunnen innemen. Zie
Geyer, Geschichte Schwedens, Ill, p. 96.
4) Te Stettin zou de definitieve vrede tusschen Zweden en Polen
gesloten worden.
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zijn Rijck te helpen zonder eenige middelen daertoe te
sparen. Den Co. van Polen heeft alreede in verscheyden
quartieren gescreven, oock in druck uutgesonden, overal
vruntschap versouckende ende dezulcke oock merckelicke
vordelen belovende, zoodat dit Rijck met geen cleyn onweder schijnt gedreycht te werden.
Wat belangt de cooperen, daervan wert mij alle dage
wel ghoede toesegginge gedaen, maer can tot het effect
niet commen. Mij dunckt, nu den Co. ofte den heere Canseler niet hier zijn, dat het al wat vremt toegaet. Ick hebbe
den XXVIII en deser weder audientie gehadt ende alsoo ick
mijn versouck wat ernstelijck instelde, wierde mij van den
heere President 1 ) tot antwoordt gegheven, dat het wel
waer was, dat de leverantie van de coperen wat langer
aenliep, als zij wel hadden gemeynt, evenwel voor dees tijdt
niet antlers hadde connen geschieden; dat zij oock niet en
twijffelden oft Hare Ho. Mo. en was int beginsel van heure
regieringhe altemet buyten gissinghe wel yet voergevallen,
dat door de tijdt heeft moeten geremediéert worden. Niettemin, zij wilden niet laten zorge te draghen, dat mij metten
eersten het cooper zoude mogen ghelevert werden. Hier
liggen noch 2 of 3 schoone Hollantsche schepen, daerinne
ick 't zelve bequamelijck zoude connen laden, zoo ick het
maer hadde; het zijn de laeste schepen ende van dit jaer
commen hyer geen andere. Ende oft geviel, dat ick immers
van dit saysoen geen cooper zoude connen becommen — —
gelijck ick beter wil verhoopen — — zoo wil ick Hare Ho.
Mo. gansch oetmoedelijck gebeden hebben mij met geen
ongunste te willen affnemen, dat ick met het laeste schip
naer huys come ende alhyer een geheele winter niet te
vergeeffs en blijve. Ende ick wil Godt Almachtich bidden,
Hooge Moogende Heeren, Uwe Ho. Mo. te behouden in
een gelucksalige, voerspoedige regeringe. In Stockholm,
desen laesten Septembris 1615.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanighen
NIEULANDT.

1 ) Misschien de president der in 1615 opgerichte Kopereompag-

nie?
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IX.
Hooge Mogende Heeren,
Mijne Heeren, Den 29 en Octobris, stilo veteri, hebbe
ick alhyer ontfangen 104 stucken zeugen cooper wegende
t'zamen omtrent 125 schippont, die ick hebbe doen schepen
in een Amsterdams schip, alwaer schipper op is eenen Jan
Maertsz., daer ick mijn knecht met mijn bagage met affgesonden hebbe. Den 30 en dito noch ontfangen 98 stucken,
wegende t'zamen omtrent 116 schippont, die ick hebbe
doen schepen in een Vries schip, daer schipper op is eenen
Jolle Sibis, die mij heeft belooft noch so schippont te willen
laden, zoo het eerste schip een dach naer hem wachten
wil, welcke 5o schippont mij belooft zijn op mergen te
leveren ende de reste — zoo ick hier blijff — in acht
ofte thien daghen ; daerop ick voor antwoordt hebbe gegheven, zeer gaerne alsnoch die tijdt te willen verbeyden,
loch alsoo deese voors. twee schepen de laeste zijn, die
hier vandaen trecken ende alhyer van dit jaer Been andere
meer uut Hollandt werden verwacht, hebbe evenwel raedtsaem gevonden, de presentatie van het resterende cooper
aen te nemen, zoo hetzelve maer werdt gelevert.
Angaende den tol in de Sont — dewijle mij bericht is,
dat Isack Pietersz soude overleden zijn — — hebbe ick
gescreven aen Maerten Jensz., dat hij der heeren Staten
cooper — — geladen in zulcke schepen als voors. — — wil
laten passeren, dat ick binnen io oft 12 daghen verhoopte
te volghen ende alsdan mijne brieven — — die ik van de
heeren Staten Generael met hadde — — overleveren zoowel aen Sijne Ma t. als aen den heere Rijcxcanseler ende
antwoordt daerop becommen hebbende, zeer gaerne Wilde
naercommen alles, wat mij tot betalinge van de thollen
zoude moghen aengesecht werden. Indien ick dan de reste
vant cooper zoude moghen becommen — als ick wil
verhoopen — — zal 'tzelve hyer opleggen, daert wel versekert ende bewaert sal zijn, om tegens het voorjaar ingescheept te werden, zulcx als het Hare Ho. Mo. alsdan
zoude mogen gevallen.
Wat belangt de tijdingen, die wij alhyer hebben uut RusIandt, vermelden de laeste brieven van den 25 en Septembris,
dat Sijne Mat. in twee ofte Brie daghen verhoopte in de
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wallen van Plescou te zijn 1 ) ; dat den heere Bas 2 ) met den
Canseler naer Sijne Ma t . int leger vertrocken waren ende
den Ambassadeur van Groot Brittagne naer Nougaerde 3),
deweicke onder weech van alle zijn bagage gespolieerd is;
dat oock de heer Venhuysen ende Joachimi tot Nougaerd
verwacht wierden ende met sterck convoey derwaerts
trecken zouden; dat de Russische gesanten tot Nougaerd
waren ende mette gedeputeerden van Zijne Ma t . hadden
beginnen te handelen ende alreede zouden gepresenteert
hebben dertich tonnen gouds; dat oock Zijne Ma t . tot zijn
wedercompste in Sweden geneycht was eenen generalen
Rijcxdach te houden, hetwelcke de jegenwoordige tijdingen
zijn, die ick niet hebbe connen laten Hare Ho. Mo. met te
deylen, Godt Almachtich biddende, Hooge Mogende Heeren, Uwe Ho. Mo. te behouden in een gelucksalighe, voerspoedige regeringe. In Stockholm, desen I en Novembris
1615, stilo veteri.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedighen ende onderdanighen
NIEULANDT.

X.
Hooge Mogende Heeren,
Mijne Heeren, Naerdat ick mijn zaecken in de Sont
— — volgens den last van Hare Ho. Mo. — — hadde verricht 4 ), ben ick den I9 en Juny vandaer weder t'zeyl gegaen ende den Ben July — — naer groot onweder ende
contrari wint — — alhyer tot Stockholm wel aengelandt.
1) Zie de noot bij den vorigen brief.
2) Het Nederlandsche gezantschap, dat in 1615 naar Zweden en
Rusland ging, bestond uit de heeren Bas, Brederode van Veenhuizen
en Joachimi. Zie Vreede: Nederland en Zweden, dl. II.
3) Nowgorod.
4) Hij moest voor een escader van 6 schepen, dat onder Obdam als
admiraal naar Zweden ging, vrijen doortocht door de Sont zien tekrijgen. Zie mijn Louis de Geer, p. 56.
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Des anderen daechs hebbe ick Sijne Co. Mat. — in presentie van den heere Rijcxcanceler — — de hant gecust,
de gebiedenis van weegen Hare Ho. Mo. gedaen ende alsoo
mijne brieven 1 ) in Sijne Mat . handen gegheven, die deselve
datelijck geopent ende in mijn presentie ten deele gelesen
hebbende, vraechde, off ick oock van de heeren Staten
Generael eenige naerder last metgebracht hadde. Waerop
bij mij geantwoert zijnde : Neen, docht mij, dat sulcx Zijne
Mat . niet wel en geviel, want Sijne Co. Ma t. daerop terstond repliceerde : Wel, ick wil den brieff voort lesen ende
daernaer met u spreken. Ende alsoo mijn affscheyt —
voer die tijdt — — van Zijne Mat . genomen hebbende, ben
des anderen daechs gaen vinden den hoochgemelten heere
Rijcxcanceler, metten welcken ick van mijne zaecken int
particulier hebbe gesproocken ende eyntelijck versocht, dat
ick door de intercessie van Zijn G. op mijne overgeleverde
brieven van Hare Ho. Mo. een genadich antwoordt van
Sijne Co. Mat. metten eersten becomen mochte ende Hare
Ho. Mo. overscrijven. Heeft den hoochgemelten heere
Canceler mij voer antwoert gegheven, dat hij seeckerlijck
wiste, dat den heere Ambassadeur van Dijck binnen weynich daghen hyer soude zijn ende oversulcx — om seeckere consideration — voer desselffs overcompste gheen
antwoert van Sijne Co. Ma t. hadde te verwachten; dat ick
oock soude wel doen zoo lange met mijn scrijven aan Hare
Ho. Mo. op te houden, gelijck oock gedaen hebbe ende
alsoo de aencompste van den welgemelten heere van Dijck
verwacht, die den V en deser alhyer tot Stockholm aengecomen is ende den VII en bij Sijne Co. Mat. audientie gehadt heeft. Ende niettegenstaende vele wangunstige, die
hem gemeynt hadden in ongenade bij Sijne Co. Ma t . te
brenghen, heeft den welgemelten heere van Dijck hoochstgedachte Sijne Co. Mat. mitsgaders oock alle de heeren
Rijcxraeden in alles zoo goeden contentement weten te
gheven, dat hij jegenwoordich in meerder aensien ende
genade bij Sijne Co. Ma t. is als oeyt te vooren. Ende heeft

Minuut van den brief van de Staten-Generaal aan Gustaaf Adolf
d.d. 12 Juni 1617 in de lias Zweden. Nieulandt moest het koper halen,
waarmee de rente van een leening, groot 150.000 rdr, door de StatenGeneraal aan Gustaaf Adolf toegestaan, betaald moest worden.
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den heere Rijcxcanceler mij op gisteren noch gesecht, dat
tzedert zijne aencomste alhyer noch verscheyden resolution
van importantie genomen zijn ende insonderheyt nopende
de betalinghe van Hare Ho. Mo., die Sijne Co. Ma t. ten
hoochsten geneycht is soo veel mogelijck contentement te
gheven. Dan alsoo int voerjaer alle de gemonteerde schepen
van Sijne Co. Mat. met crijchsvolck naer Courlandt zijn
vertrocken ende noch io oft 12 zeer schoone schepen resteerden om tot het overbrengen van de cooperen ende andersints gebruyckt te worden — — gelijck d'selve oock
noch alsoo gereet leggen — — is door een merckelijck ongeluck alle het touwerck ende zeylage — — dat tot behouff
van dezelve schepen zoo van Danswyck als uut Hollandt
was ontboden — — tot pulver toe verbrant, wel over de
20.000 Rijcxdaeler in waerde. De heere Rijcxcanceler heefft
mij noch desen Bach versocht te willen vernemen, hoeveel
Hollantsche schepen alhyer souden moghen zijn om cooper
over te voeren. Hebbende daernaer gezien ende jegenwoordich niet meer gevonden als twee, waervan aen den
hoochgemelten heere Canceler rapport gedaen hebbende,
gaff voor antwoordt: Wel, men zal Baer bij provisie moo
schipponden cooper in doen ofte zooveel meer, als deselve
zullen connen laden, begerende dat ick de schippers van
de voors. twee schepen sulcx zoude willen aenseggen, ende
ingevalle metten eersten geen meer bequame schepen uut
Hollandt zouden moghen aencommen, Syne Mat. geresolveert is t'ghene voer dees tijdt met cooperen niet geschieden can, met gelt te suppleren ofte immers Hare Ho. Mo.
presentatie daervan te doen ende tot dyen eynde den
Raetsheer Rurgers 1) naer Hollandt te schicken om onder
anderen Hare Ho. Mo. van deese genomen resolution van
Sijne Co. Mat. te verwittigen ende oock de cooperen — —
die zouden mogen gesonden worden — te doen verseeckeren; dat oock Sijne Ma t. den welgemelten heere van
Dijck alhyer niet lange meynt op te houden, maer van
gelijcken metten eersten weder naer Hollandt affvaerdigen
ende met hem noch eenen anderen, genaemt Johan
1) Dr. Jan Rutgers kwam in September 1617 naar ons land. Het
eigenlijke doel van zijn zending was aan de Staten-Generaal een
nieuw krediet voor Zweden te vragen: Louis de Geer, t.a.p.
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Schutt 1 ), ofte dat immers denselven heere Johan Schutt
— — corts naer het vertreck van den welgemelten heere
van Dijck — — volgen zoude.
Verclaerde noch den hoochgemelten heere Canceler, hoe
aengenaem ende oock hoe noodich voor Zijne Co. Mat.
ende het gansche Rijck was geweest 't subsidium van het
credyt van de heeren Staten tot lossinge van Elffsburch
ende hoe grotelicx Sijne hoochstgedachte Mat. mitsgaders
het gansche Rijck Sweeden daerover in Hare Ho. Mo. waren gehouden, dewijle Sijne Co. Ma t. sonder het voors. subsidium niet mogelick ware geweest in de lossinghe van
Elffsburch te continueren ende cock alnoch — — sonder
de continuatie van dyen — onmoghelick is te doen;
ende dewijle Hare Ho. Mo. genoch bekent is de consequentie van de zaecke nopende de betalinghe ende insonderheyt
de inportantie van de plaetse, als zijnde de eenige haven
van het Rijck om uut ende in de Noortzee te commen sonder de Sont te passeren, soo vertroudt Sijne hoochstgedachte Co. Ma t. alsnoch vastelijck, dat het Hare Ho. Mo.
ofte immers den heeren Staten van Hollandt niet en zal
verdrieten noch voor een jaer ofte twee Sijne Co. Mat. ende
het Rijck Sweeden alleenlijck met het verstrecken van haer
credyt bij te blijven, dewijle Sijne Co. Ma t. niet alleene de
intressen ende alle andere oncosten daerop gevallen wil
betalen, maer oock van nu off de gansche traffyque van
Sijne cooperen tot Amsterdam brenghen ende tegens het
toecomende jaer daermet beghinnen.
Wat belangt mijn aencompste in deese quartieren heeft
Sijne Co. Mat. bij provisie geapprobeert. De Nederlantsche
coopluyden hadden wel verhoopt, dat ick met eenige ander
commissie van Hare Ho. Mo. soude aengecommen zijn, als
zij nu wel antlers verstaen hebben.
Hyer wert althans eenen generalen Rijcxdach ghehouden 2 ), die nu omtrent acht dagen geleden zijn beginsel
genomen heeft. Tot de crooninge van Sijne Co. Ma t. werden veel preparaten gemaeckt, loch zoo ick verstae, zoude

1) Gustaaf Adolfs extra-ordinaris gezant Johan Skytte kwam in
November in de Nederlanden: Res. St. Gen. 15 November 1617.
2) In 1617 werd zoowel in Orebro als in Stockholm een Rijksdag
gehouden: Geyer, Geschichte Schwedens, III, p. 39.
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noch tot in de toecommende maent wel moghen aenloopen.
In Lieflandt heeft Sijne Mat. verovert Dunemunde 1) ende
noch drie ander casteelen of to forten ende daervan een geslicht. Op der Pernou 2 ) heeft Sijne Ma t. volck een entreprinse gehadt, maer gefailleert. Hyer is zeer groote hoope,
dat noch deesen zoomer wel wat goets van wegen Sijne
Co. Mat. in Lieflandt zoude mogen uutgericht werden,
maer alsnoch niet antlers daervan hebbende zal desen endighen ende Godt Almachtich bidden, Hooge Moogende
Heeren, Uwe Ho. Mo. te behouden in een gelucksalige,
voerspoedige regeringe. In Stockholm, den XX en Augusti
1617, stilo novo.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen
NIEULANDT.

P.S. Voor 't sluyten deser comt hyer tijdinge, dat het
volck van Sijne Co. Mat. der Pernouw souden hebben verovert.
XI.
Hooge Moogende Heeren,
Mijne Heeren, Bij mijn laeste scrijven van den XIIen
Septembris 3 ) hadde ick Hare Ho. Mo. verwitticht van het
geluckich progres, dat Sijne Co. Ma t. heeft gehadt in Courlandt ende Lieflandt door het valsch beleydt van eenen
genaemt Farensbeeck 4), die de eerste personage heeft gemaeckt ende het eenichste subject is gheweest van alles,
wat in die quartieren is gevolcht, meynende hemselven
alleenlijck credyt te maecken ende Sijne Co. Mat. in persoon aldaer te locken, maer, Godt toff, de apostumatie 5 ) is
noch tijdtlijck deurgebroocken ende de valsheyt van den
voors. Farensbeeck aen den Bach gecommen, dewijle be1) Dilnamtinde, vesting aan de uitmonding der Duna.
2) Stad aan de noordkust van de golf van Riga.
3) Deze brief ontbreekt in de lias Zweden.
4) Wolmar Farensbach, generaal in dienst van hertog Willem van
Koerland, ging in 1617 eerst over in Zweedschen, vervolgens in
Poolschen dienst.
5) Wellicht bedoelt Nieulandt apostasie: afvalligheid.
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vonden wierde, dat hij onder den duym het crijchsvolck van
Sijne Co. Ma t . socht te deboucheren ende omme te coopen
ende alreede ettelicke tot zijn devotie gebracht hadde,
onder anderen mede den Capitein Thomas vant regiment
van den Oversten Sternschilt 1 ). Ende bemerckende, dat hij
genochsaem was ontdeckt ende oock geen hoope meer en
hadde om Sijne Co. Ma t . aldaer te crijghen, heeft beginnen
zijn personagie te speelen ende weder alles inne te nemen,
dat hij te vooren hadde helpen winnen ende ook zelffs
overgegheven, behalve der Pernouw, alwaer den Overste
Sternschilt noch commandeert, wiens regiment, dat hij in
't voerleden jaer in Hollandt heeft gelicht, genochsaem is
gediscipeert, want, als ick verhaelt hebbe, den Capitein
Thomas is overgelopen ende den Capitein Ruysch ende
Muys beide gestorven ende het resterende van hare cornpagnie ondergesteecken. La Croey 2 ) is mede heel cranck
gheweest, maer hebbe noch van sijn doot niet gehoort. Den.
Controlleur Monier 3 ) is uut der Pernouw alhyer aengecommen met een sware quetsure in zijn rechterhandt niet
verre van de juncture van den erm, daer hij seer groote
pijn aen lijdt ende soo der een cortse wil toeslaen, zal groot
perijckel loopen.
De crooninge van Sijne Co. Ma t . is geschiet tot Opsael 4)
den 22 en Octobris, st. n., met zeer groote solempniteyten
ende ander triomphen ende heeft den heere Rijcxcanceler

mij die eer aengedaen, dat hij mij tot het banquet zelffs
genodicht heeft. In de triomphen behielt Syne Co. Mat.
boven alle andere den prijs van het tournoyen ende senile
hyerneffens een van de minste penningen, gelijck deselve
van gout ende silver op de voors. crooninghe ettelicke
1) Nicolaas of Nils StjernskOld mocht bij Res. St. Gen. van 29
Maart 1617 in de Nederlanden 1200 soldaten lichten.
2) Waarschijnlijk was dit Andries de la Croix, de eenige „mineur"
in dienst van de Staten-Generaal. Aan hem had Gustaaf Adolf „advantageuse condition" gedaan om in dienst van Zweden te komen:
Res. St. Gen. 25 en 28 Maart 1617..
3) Anton Monier, hier te lande „contrerolleur" van het geschut,
was in 1616 voor eenige maanden aan Gustaaf Adolf „gesonden ende
geleent" om diens magazijnen in orde te brengen. Hij bleef evenwel
in Zweden: Res. St. Gen. 13 Aug., 6 Oct. 1616; 19 Mei 1618.
4) Uppsala.
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dagen zijn gestroeyt geweest, alleenlijck om Hare Ho. Mo.
de munt eens te verthoonen.
Opten 6" dach na de crooninge is den ongeluckigen
Hartoch van Courlandt 1 ) tot Opsael aengecommen ende
so ick verstae, mocht wel van hyer na Hollandt trecken.
Vorders hadde ick Hare Ho. Mo. bij mijn naestleste scrijy en 2 ) verwitticht, hoe dat den heere Rijcxcanceler mij
hadde belast, dat ick in seeckere twee Hollantsche schepen
— die hyer aen de brugge lagen — — bij provisie zoude
doen inschepen de quantiteyt van moo schipponden cooper
ofte meer om 'tzelve van wegen Sijne Co. Ma t . naer Hollandt te voeren ende van die tijdt aff de commertie van de
cooperen aldaer tenemael te stabilieren ; maer als ick met
de schippers daervan hebbe beginnen te spreecken, zoo
was den eenen ten naestenbij geladen ende den anderen
op Danswyck bevracht, zulcx dat ick voer die tijdt met
haer niet en conde terecht commen, zoo om het lossen, van
vracht te veranderen, legdagen ende andere swaricheyden,
die zij veele wisten bij te brengen, waerover ick ghenootsaeckt ben geweest te vertouven op de schepen, die nu alle
dage met wijnen, harinck, zout ende ander provisie uut
Hollandt alhyer aencommen, gelijck ick oock alreede hebbe
doen inschepen in seecker schip van Hoorn, genaemt de
Robbe, Baer schipper op is eenen Gerrit Gerritsz., tweehondert schipponden ende noch in een ander schip, daer
schipper op is eenen Gerrit Egbertsz. van Ackersloot, gelijcke twee hondert schipponden ende meyne alsoo voorts
te continueren met twee hondert schipponden na de ghelegenheyt ende oock de schepen, die hyer zijn ofte alnoch
zouden moghen aencommen. Waermet desen besluytende,
wil ick Godt Almachtich bidden, Hooge Moogende Heeren,
Uwe Ho. Mo. te behouden in een gelucksalige, voerspoedighe regeringe. In Stockholm, den VIIIen Novembris 1617.
Van Uwe Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen
NIEULANDT.
1) Hij

was door de Polen uit zijn hertogdom verdreven: Geyer,

Geschichte Schwedens, HI, p. 103.
2) Van 20 Augustus 1617.
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XII.
Hooge Moogende Heeren,
Mijne Heeren, Bij mijn laeste scrijven van den Tien
deser 1 ) hadde ick Hare Ho. Mo. onder anderen oock verwitticht van seeckeren inval bij de Poolen in Lieflandt gedaen, doch niet perticuliers — voer die tydt — daervan overgescreven. Maer althans eenige naerder ende
seeckerder tijdinghe becommen hebbende ende insonderheyt occasie om te scrijven — die hyer dagelicx zoowel
als in onse quartieren niet voer en valt — soo en hebbe
ick oock niet connen laten Hare Ho. Mo. een weinich naerder daervan te perticulariseren.
Eerstelijck, naerdat de Poolen was gefailleert zeeckeren
aenslach, die zij in Lieflandt — — door behulp van een
Lubecx schipper — meynden in 't werck te stellen. soo
zijnse met zulken furie te lande ingetrocken, dat zij 't alles
hebben gerooft, vermoort ende verbrant tot voor Revel toe,
zonder te verschoonen de cleynste kinderkens in de wieghe
ofte de arme stomme beesten van het velt, waervan zij
alles, wat niet heeft connen vercoft ofte wechgedreven
worden in verscheyden schueren hebben doen sluyten ende
alsoo den brant daerinne gesteecken. Het arm volck is in
zulcken menigte binnen Revel gevlucht, dat zij niet alleen
de huisen, maer oock de merckt en de straten genoechsaem
met hutten hebben beseth. De Poolen houden haar nu een
weinich stille omtrent een plaetse, genaemt Tolsburch 2),
verwachtende op de aencomste van den heere Rasevil, zoo
haest den Landtdach in Poolen zal geéndight zijn. Syne
Co. Ma t. en is van alsulcke tijdingen niet heel wel tevreden ;
heeft belast alle Sijne schepen van oorloch toe te rusten
ende zoude wel gaerne in persoon noch dees toecoemende
zoomer derwaerts trecken, maer — zoo ick verstae -in geender manieren werden gheconsenteert. In Ruslandt maecken 't de Poolen niet een haer beter; haer leger
— onder het beleydt van den jongen prins 3 ) - lecht

1) Deze brief is niet in de has Zweden bewaard.
2) Stad in Esthland, aan de kust tusschen Reval en Narwa.
3) Waarschijnlijk Sigismunds oudste noon Wladislaus.
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bij seecker plaets, genaemt Asky 1 ), niet verre van Muscouw ende rooven, moorden ende branden aldaer mede tot
voor de stadt toe.
Men secht, dat de Co. van Poolen ganschelijck zoude
geresolveert zijn om hem in 't cort ofte in 't lange meester
van Ruslandt te maecken om daernaer met meerder cornmoditeyt het Rijck Sweeden aen te grijpen ende also metter
tijdt over de gansche Oostzee commanderen, mais l'homme
propose et Dieu dispose.
Hyer zijn over weinich daghen verscheyden gesanten uut
Ruslandt aengecommen, waervan eenighe — — mette welcke den goeden Hartoch van Courlandt hem meynt te vervoughen — — naer Engelandt, eenige naer Denemarcken,
oock naer Hollandt ende andere quartieren vertrecken. Ick
verstae, dat den Grootvorst van meyninghe sonde zijn noch
dees toecommende zoomer in 't velt te brenghen niet alleene alles, wat hij in zijn Rijck vermach, maer oock, wat
hij noch meer buyten sijn quartieren, zoo door gelt als
behulp van sijne goede vrunden zal connen te weege brenghen. Deselve gesanten wachten hyer alleenlijck op de aencompste van Sijne Co. Ma t ., die noch tot Wadtsteyn 2 ) is
om aldaer ordre te stellen over het sterffhuys van Hartoch
Johan 3 ), zijnde een broeder van den Co. van Poolen en
Sijne Co. Ma t . oom ende eenige voile zusters man, deweicke
den liken deser tot Wadtsteyn overleden is zonder eenige
kinderen ofte erffgenamen achter te laeten, waerdoor wel
een van de beste leenen van dit Rijck wederom aen de
Croon is commen te vervallen. Men begroot de incompsten
van dyen omtrent 200.000 Baler jaerlicx, verhopende dat
Sijne Co. Ma t . alzulcken rouw metter tijdt zal connen versetten.
Ick verwachte van gelijcken met goeder devotie op Sijne
Co. Ma t . aencompste mitsgaders van den heere Rijcxcanceler om alsoo — — hoe eer hoe liever — — een genadich
affscheyt te mooghen becommen ofte ten minsten eenmaal
1) Deze plaats heb ik niet kunnen vinden, waarschijnlijk heeft
Nieulandt den naam erg verhaspeld.
2) Wadstena, ten Z. van Motala aan het Vatternmeer.
3) Johan van Oost-Gothland, gehuwd met Maria Elisabeth, dochter van Karel IX en diens tweede gemalin Christina.
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weeten, waernaer ick mij — — in deese vremde quartieren
— zoude moghen reguleeren. Voorwaer, zoo het den
heere Ambassadeur van Dijck hadde belieft, zoude alsulcx
wel anders ende met veel beter commoditeyt hebben connen instellen, zonder mij met vrouw ende kinderen op zoo
een onseeckeren voet in zoo grooten ongelegenheyt te helpen. Waermet ick deesen zal endighen ende wil Godt Almachtich van harten bidden, Hooge Moogende Heeren,
Hare Ho. Mo. te willen behouden in een gelucksalige, voerspoedige regeringe. In Stockholm, den XXVIII en Martii
anno 1618, st. vet.
Van Hare Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen
NIEULANDT.
XIII.
Hooge Moogende Heeren,
Mijne Heeren, Alhoewel ick alle daghe mijn affscheyt
alhyer verwachte, soo en can ick evenwel — — zoo lange
ick alhyer ben alsoock om mij te quijten naer mijn schuldige plicht — — geen occasie om te scrijven laten voerbijgaan, zonder Hare Ho. Mo. te verwittigen van 'tgene t'zedert mijn laeste scrijvens van tijdt tot tijdt alhyer zoude
mooghen voergevallen zijn.
De ambassadeurs, die uut Ruslandt zijn affgevaerdicht
om alhyer te confirmeren den vreede tusschen haren
Grootvorst ende Zijne Co. Ma t. 1 ) hebben audientie gehadt
den 23 en Juny ende is de confirmatie geschiet van den
voors. vreede in de groote kerke met veele solempniteyten
den 28 en Juny, hebbende de voors. gesanten weeder haer
affscheyt becommen den VIII en July, alles stilo vet.
Uut Groot Brittagne heeft men advysen, dat de Russe
gesanten aldaer oock hebben geobtineert subsidium van
een goede somme gelts, daervoor de ordinaris Ambassadeur 2 ) van Groot Brittagne — — in Ruslandt residerende
—
zoude hebben gecaveert.

1) Deze was reeds op 27 Februari 1617 te Stolbowa gesloten.
2) John Merrick. Zie brief no. IV.
Bijdr. en Meded. ISM

17
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De tijdingen, die hyer zijn van het oorloch tusschen de
Russen en de Poolen loopen verscheyden. Eenige seggen
advysen te hebben, dat de victorie van den Pool aldaer
groote voortganck beef t, andere seggen advysen te hebben,
dat de Poolsche zaecken in Ruslandt gansch te rugge loopen, oock zoo verre, dat den prins van Poolen zelve binnen
Smalensko zoude zijn belegert met zeer \groote hoope van
dezelve stadt door hongersnoot te mogen emporteren. De
Rijcxstenden in Poolen hebben deesen laesten Landach
hare consenten extraordinaris gedragen om den crijch in
Ruslandt met meerder gewelt te vernieuwen.
In Littouw werdt oock groot volck bij den anderen gebracht om daermede met gewelt in Lieflandt te vallen.
Men secht oock, dat zeecker graeff uut Slesia van hetzelve crijchsvolck zoude commanderen 6000 te voet ende
woo peerden, die bij den Paus van Roomen zouden werden
onderhouden ende betaelt ende souden deselve entretenidos 1 ) haer alreede laten vernoemen Cavallieros van de
Rooden ofte Roosen Creutze 2 ), doch eenige meynen, dat
zulcx noch niet absolutelijck bij Zijne Heylicheyt en soude
zijn geconfirmeert.
Wat aengaet de cooperen, die voor dit jaer van hyer
zouden mogen gescheept werden naer Hollandt, is Zijne
Co. Ma t . geresolveert derwaerts te schicken 3000 schipponden.
Syne hoochstgedachte Co. Ma t . is oock geresolveert den
i6e" deser zelffs in persoon met een vloote van omtrent
30 oorlochschepen naer de Oostzee te gaen, ten aensien de
geruchten hyer loopen, dat ettelicke zeeroovers — van
weghen den Co. van Poolen — — alreede zouden op 't water weesen, doch geschiet zulcx insonderheyt om de garnisoenen in Lieflandt met een goet getal versch crijchsvolck
te ververschen ende te verstercken.
Ick hebbe hyer oock gesien ende geleesen dubbelt van
de propositie, bij den heere Ambassadeur van Denemarcken
aan Sijne Co. Ma t . van Groot Brittagne overgelevert, aen1) De soldaten, die onderhouden worden; entreteneeren = onderhouden.
2) Zij hadden waarschijnlijk niets te maken met het genootschap
der Rozenkruisers.
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gaende de zaecken van Groenlandt mitsgaders het antwoordt op deselve propositie gevolcht. Dan alsoo ick niet
en twijffel, oft Hare Ho. Mo. en zijn daervan alreede genoch gedient, zoo wil ick van onnoodich scrijven ophouden
ende deesen hiermet endighen, biddende Godt Almachtich,
Hooge Moogende Heeren, Hare Ho. Mo. te willen behouden in een gelucksalige, voerspoedige regeringe. In Stockholm, den XIIIen July 1618, st. vet.
Van Hare Ho. Mo.
gansch oetmoedighen ende onderdanighen
NIEULANDT.

XIV.
Hooge Moogende Heeren,
Mijne Heeren, Deesen dach hebbe ick gesproocken met
zeecker treffelijck coopman, die noch over vijff daghen binnen Danswyck is geweest. d'Selve heeft mij seeckerlijck
verhaelt, hoe dat in Ruslandt de zaecken van Poolen
gansch te rugge loopen, dat hij oock omtrent een maent
geleden tot Warsou heeft zien incommen ettelijcke gequetste soldaten metten biechtvader van den jongen prins,
die seyden ontcommen te zijn van zeecker rencontre in
Ruslandt, alwaer over de s000 Poolen op de plaets waren
doot gebleven; ende den jongen prins zoo hardt gevolcht,
datse denzelven noch vast hielden belegert, zonder eygentlijck te weeten off het was binnen Smalensco of to binnen
zeecker ander casteel, dat genoemt wierde; dat oock in
't leger van den Pool groote armoede was ende gansch
geen ghelt. Verclaerde noch, dat men van de Russe zaecken
ende insonderheyt van den jongen prins door gansch Poolen qualijck in 't openbaer dorfte spreecken ende dat de
Co. hadde doen opmanen alle den adel van Zijn gansche
Rijck op peyne van de hoochste ongenade, dat in 40 jaren
herwaerts in Poolen niet en was geschiet. De voors. coopman meynde oock, dat het crijchsvolck, 't welck in Littouw
bij den anderen is gebracht om daermet in Lieflandt te
vallen, bij deese gelegenheyt meede wel totte Russe crijch
mochten gebruyckt werden. Seyde oock, dat den Tarter
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twee sware invallen in Poolen hadde ge g aen ende de laeste
reys wel ISO mijlen in 't landt geweest ende alles, wat hij
niet heeft connen met wagens ofte peerden wechvoeren, in
den brant gesteecken ende ter neder gehouwen zonder yet
te verschoonen. Ende 'tgene de meeste verwondering geeft,
dat evenwel in weynich tijts de greynen in die quartieren
wel de helft affgeslaghen zijn.
Sijne Co. Ma t . van Sweeden is dees Bach met zijn
scheepsarmade t'zeyl gegaen. Men seght hyer, dat Zijne
Ma t . zulcx alleene doet om een schoen nieut schip — —
dat over de 40 metale stucken voert — zelffs eens in
't zeylen te beprouven. Andere meynen, dat Zijne Co. Mat.
wel mocht eenen anslach hebben op een plaetse ofte haven,
genaemt Potsky 1 ), niet verre van Danswyck geleghen,
doerdien seecker persoon, commanderende aldaer, ghenaemt Weyer 2 ) , onlancx gheleden ettelicke soldaten hadde
doen aennemen ende alle de boeren daeromtrent in de
wapenen doen brenghen.
Dit hebbe ick niet connen laten — — noch voor mijn
vertreck van hyer — — Hare Ho. Mo. meede te .deylen,
Godt Almachtich biddende, Hooge Moogende Heeren,
Hare Ho. Mo. te willen behouden in een gelucksalige,
voerspoedige regeringe. In Stockholm, den I7en July 1618,
st. vet.
Van Hare Ho. Mo.
gansch oetmoedigen ende onderdanigen
NIEULANDT.

1) Putzig, ten N. van Danzig aan de kust.
2) Misschien dezelfde persoon als Hans Weijer, die Christiaan IV
er toe bracht Sigismund als koning van Polen te erkennen? Zie
Droysen: Gustaf Adolf, I, p. *107.
(

s-Gravenhage, Algemeen Rijks-Archief,
liassen Zweden.)

HERINNERINGEN VAN EEN FRIESCH
SCHUTTEROFFICIER
1831-1834
MEDEGEDEELD DOOR

Dr. K. HEERINGA.

Harmanus Boekhout Klaasesz werd 13 November 1810
te Dockum 1 ) geboren als oudste zoon van den notaris Jan
Klaasesz en Renske Boekhout. Zijn grootvader, 1796-1798 representant van Friesland en in 1797 tweemaal voorzitter van het provinciaal bestuur, heette Klaas Igles, en
hijzelf zal, volgens de gebruikelijke naamgeving, een korten
tijd Harmanus Jansz geheeten hebben, doch met de invoering van den burgerlijken stand werd Klaasesz een familienaam, waaraan alleen de oudste zoon den naam zijner
moeder toevoegde.
Bij Koninklijk Besluit van 22 Juni 1816 werd mr. Albert
ten Broeke Hoekstra tot grietman van Westdongeradeel
benoemd en Jan Klaasesz tot secretaris. De eerstgenoemde
bedankte spoedig; ware de vrederechter jhr. Albertus van
Harinxma thoe Slooten niet kort te voren overleden, dan
zoude deze zeker voor de opvolging in aanmerking genomen zijn, omdat zijn oudste zoon Johan Sippo nog niet den
vereischten leeftijd bezat; de heerschende kringen schikten
de zaak zoo, dat in 1817 tot grietman werd aangesteld Willem Hendrik baron van Sytzama, te Kollum, een oom van
den jongen van Harinxma, maar hij bleef te Kollum wonen,
kwam of en toe naar Ternaard, de hoofdplaats van Westdongeradeel, en liet de loopende werkzaamheden over aan
den secretaris en den oudsten assessor. In 1825 mocht hij
zijn plaats aan den neef inruimen.
1 ) Deze schrijfwijze, de officieele van de gemeente, is in de
Levensherinneringen steeds in acht genomen.
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Jan Klaasesz had, toen hij tot secretaris benoemd werd,
de state Herwey te Ternaard gekocht, de oude woning
laten sloopen en een nieuwe doen bouwen, die hij in 1818
met zijn familie betrok. Het geslacht thoe Herwey is alleen
uit de middeleeuwen bekend ; tijdens de Republiek behoorde de state aan de familie van Aylva, die buitendien in
Westdongeradeel, waar hare leden doorgaans de grietmanswaardigheid bekleedden, andere staten, als Hania te Holwerd en Tjessens bij Waaxens, als ook eenige grafkelders
bezat. Thans was Hania gesloopt; op Tjessens had de oudgeneraal J. S. van Harinxma in den omwentelingstijd een
zekeren staat kunnen blijven voeren ; de state te Ternaard,
met hare indrukwekkende grachten en singels, diende dan
tot woning van de familie Klaasesz 1).
Deze bijzonderheden moeten het begrijpelijk maken, dat,
toen er sprake kwam van het mobiliseeren van de Friesche
schutterij, en de grietman J. S. van Harinxma zich beschikbaar stelde om als kapitein uit te rukken, hij den jongen
zoon van zijn secretaris als luitenant voordroeg. Deze was,
na een opleiding, die ten deele te Leeuwarden plaats had
gehad, in den zomer van 1816 als tweede klerk op het kantoor van zijn vader werkzaam gesteld en had het aangedurfd, in Mei 1828 het eerste-klerkschap op zich te nemen.
Ook thans was zijn zelfvertrouwen groot genoeg, om den
aangeboden rang te aanvaarden.
Na den terugkeer der schutterijen hervatte hij zijn werk
op het notaris-kantoor en de secretarie. In 1836 deed hij
1 zijn examen als notaris, kreeg, in verband met zijn 3 A
jarigen diensttijd onder de wapenen, dispensatie van het
voorschrift betreffende den tijd van verplichte werkzaamheid op een notariskantoor, en werd, daar er in het kanton
Holwerd nog een notaris kon zijn, 20 November 1836 tot
notaris benoemd, met standplaats Ternaard. Zijn vader
bleef nog notaris in naam tot 1843 en overleed 1856.
H. B. Klaasesz bleef op Herwey wonen, waar later zijn
broeder Jilles, secretaris en daarna burgemeester, met
vrouw en eenigen zoon introk.

1 ) Toen deze in het laatst der eeuw uit Ternaard vertrok, en
geen kooper kon vinden, is Herwey gesloopt. Er is nu het spoorwegstation.
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De praktijk noemt hijzelf voldoende, loch niet groot.
Aan het politieke leven nam hij ijverig deel, en jaren lang
was hij lid der Staten van Friesland. In 1868 werd hij benoemd tot majoor der rustende schutterij. In 1872 legde hij
het notariaat neer; in 1876 is hij overleden.
Een deel van zijn tijd besteedde hij aan studie. Een geschiedenis van Westdongeradeel in handschrift wijdde hij
aan zijn neef en huisgenoot Pieter Christiaan, zijne in zijn
sterfjaar voltooide Levensherinneringen aan zijn broeder
jilles. De bestemming van deze geschriften moet men in
het oog houden, om te verstaan wat al of niet opgenomen
is. Familiezaken zijn opgeteekend in een stamboom; in de
Levensherinneringen blijkt ergens van een afzonderlijke
reisbeschrijving. Het meeste is alleen van belang voor een
beperkten kring; de mededeelingen uit zijn staatkundig
[even zouden waarschijnlijk hier of daar tot aanvulling
kunnen dienen. Van meer algemeene beteekenis schijnt het
verslag van zijn schutterlijke loopbaan. Hijzelf zegt dit deel
van zijn levensgeschiedenis uitvoeriger te hebben behandeld wegens den invloed, dien het heeft gehad op zijn vorming; maar een soortgelijke vorming hebben zonder twijfel
vele gemobiliseerden ondergaan, en het nageslacht kan uit
dit geschrift proeven, hoe de stemming zich heeft gewijzigd, ook hoe de militaire beteekenis der schutterij in den
loop van drie jaren is versterkt.
De eigenaar van het handschrift, mr. P. C. Klaasesz Jz.,
oud-raadsheer in het Hof te Arnhem, heeft vroeger inzage
er van gegund aan dr. G. A. Wumkes 1 ), die in de Nieuwe Rotterdammer Courant van 6 Maart 1932 Ochtendblad
een feuilleton heeft doen opnemen onder het opschrift:
„Een Friesch notaris bij mr. Thorbecke". Dan heb ik,
kleinzoon van een in de hier volgende mededeelingen genoemden broeder van den schrijver, machtiging bekomen
om uit de Levensherinneringen te kiezen, wat m.i. openbaarmaking verdiende.
We hebben herinneringen voor ons, Been gelijktijdige

1 ) Dr. Wumkes noemt den notaris Klaasesz terloops in: „Worp
van Peyma en zijn vrienden. Een bladzijde Friesche cultuurgeschiedenis". (De Vrije Fries. XXII blz. 150 vlg.) Een, zuster van notaris
Klaasesz was getrouwd met een zoon van Worp van Peyma.
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opteekeningen, wat we in het oog dienen te houden. Dat
de schrijver het werk van Knoop over Seelig heeft gebruikt,
zegt hijzelf, maar over het algemeen is dit oorspronkelijk
werk. Een enkele maal heb ik kunnen constateeren, dat de
naam der familie, wier gastvrijheid hij op een doortocht
genoot, niet juist kan zijn; eigenlijk doet dit er weinig toe.
Tenzij de schrijver de inkwartieringsbilletten bewaard
heeft, kan hij moeilijk alle namen juist hebben overgebracht. Of de een of de ander hem met meer of minder welwillendheid onthaald heeft, kan niemand meer belang inboezemen ; wel doet dit de gebleken stemming van de
burgerij in het algemeen, waarom sommige gedeelten, met
name van de beschrijving van den terugtocht, behouden
zijn. Het werk is niet bestemd geweest voor een groot publiek en de zaken kunnen dus niet met een bijzondere bedoeling zijn gekleurd. Soms is een aanloopje genomen om
litteratuur voort te brengen, en deze litteraire aspiration
leken mij te aardig om niet over te nemen. Zonder dat naar
stijlwerk gestreefd is, zal hier toch geen stijl worden ontzegd. Eenige „citadelpoezie" mag een goed Nederlander
niet mishagen; aan de overtuiging van de voortreffelijkheid
van de Friesche bataillons boven andere hechte men zooveel waarde als men wil.
De schrijver is opgebracht in de school van Siegenbeek,
loch heeft een tijd doorgemaakt, waarin die niet meer
algemeen werd nageleefd ; met het gevoig dat hij zijn spelregels kwijtgeraakt is. Er is niet naar gestreefd dit te wijzigen ; wel zijn sommige blijkbare vergissingen of verschrijvingen verbeterd. De bedoeling zal zijn geweest de militaire
rangen met hoofdletters te schrijven; dit is gewijzigd naar
het gebruik in de uitgaven van het Historisch Genootschap.
K. H.

In July 1830 brak de revolutie te Parijs uit, die den
24 Augustus te Brussel nagevolgd werd. Al spoedig werd
men hier ondershands gewaar, dat op 's Konings verjaardag bij en na het opvoeren van „La Muette de Portici" de
opstand zijn begin had genomen en het gepeupel het hotel
van den Minister van Maanen, op wien men het meest van
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alien gebeten was, tot voorwerp zijner woede had verkoren
en het had geplunderd en vernield. Geheel vreemd aan
eenige ontevredenheid, integendeel ingenomen met het regeerende stamhuis van Oranje, bijzonder met zijn hoofd,
den geeerbiedigden koning Willem I, die zich nog in de
vorige maand in deze provincie had bevonden en met
geestdrift was ontvangen, konde het wel niet anders of
deze berigten moesten met verbazing en verontwaardiging
bij ons ontvangen worden. Doch men vertrouwde algemeen, dat deze opstand niet ernstig gemeend en wel spoedig zoude gedempt zijn. Immers de Regeering scheen er
zoo over te .denken, geene krachtige maatregelen zag men
nemen, slechts de militie werd opgeroepen, zoo het heette
ter gewone najaarsoefening. De opvolgende gebeurtenissen leerden echter het tegendeel .. ..
Nauwlijks waren de berigten van het voorgevallene in
Belgie tot hier doorgedrongen, nauwlijks had men den
laaghartigen en verraderlijken afval der Belgen vernomen,
of de geestdrift werd algemeen, om de wapenen op te vatten, zich nader aan het geliefde Hoofd des vaderlands aan
te sluiten en de oproerlingen voor hunne strafwaardige
handelingen te tuchtigen of zoo mogelijk weder tot de orde
terug te brengen. Zoo dacht en sprak men in die dagen;
in later tijd is dat oordeel veel gewijzigd, loch dit neemt
niet weg, dat het toen hier algemeen gehuldigd werd. Van
alle kanten, uit alle rangen en standen, kwamen zich tot
dat einde vrijwilligers aanbieden en werden er geldelijke
offers in overvloed, tot ondersteuning van 's lands kas, op
het altaar des vaderlands gebragt!
De Regeering maakte wijselijk gebruik van de vaderlandslievende gezindheid der ingezetenen van de noordelijke gewesten en vuurde die op alle mogelijke wijze aan.
De proclamatie van 5 October 183o vermeerderde de geestdrift, om te strijden voor haardsteen en altaren. Weidra
vermeldden de nieuwsbladen met grooten lof de namen der
voorname ingezetenen, die zich reeds als vrijwilligers hadden uitgerust, van de corpsen die uit die vrijwilligers werden zaamgesteld, en hoe een aantal studenten der academien en athenea hier te lande voor vaderland en vrijheid
de wapenen hadden aangegord. Ook in Westdongeradeel
ontbrak het niet aan vrijwilligers en vrijwillige bijdragen.

Spoedig stonden een twintigtal vrijwilligers ingeschreven,
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waaronder de grietman baron van Harinxma met zijn twee
oudste broeders, die reeds als slecht soldaat naar het corps
grenadiers waren opgetrokken, terwijl de grietman door
den Gouverneur werd teruggehouden, om bij de kurassiers
in dienst te treden. De lijst, die daartoe ter secretarie werd
aangehouden, ontving bijkans daaglijks namen.
Was het wonder, dat even als elders ook in onze huishouding de geestdrift op het sterkst ontvlamde en dat ik
evenals ook broeder Klaas bijkans dagelijks bij onze ouders
aandrong om hunne toestemming, ons met de anderen als
gemeene vrijwilligers onder de vanen, die voor vaderland
en vorst wapperden, te scharen? Onze jeugdige geestdrift
overzag de bezwaren niet daaraan verknocht. Wijselijk
werd ons streven door onze ouders tegengekeerd . . ..
De algemeene wapening gaat voort. De stedelijke of
dienstdoende schutterijen zijn weldra mobiel verklaard en
trekken naar de grenzen op, die van deze provincie bezetten
's-Hertogenbosch. De formatie van den eersten ban plattelandsche of rustende schutterij (ongehuwden en gehuwden
zonder kinderen) ligt aan de beurt. Reeds is het besluit
door Z.M. genomen tot vaststelling van eenige voorbereidende bepalingen, tot oproeping van den landstorm. Een
besluit van den Gouverneur der provincie volgt, waarbij
die bepalingen worden uitgebreid en het verder noodige
voorgeschreven. Er moeten naamlijsten van de leden des
eersten bans opgemaakt, kompagnieskommandanten en
verdere officieren worden gekozen en tot definitieve benoeming aan Z.M. voorgedragen enz. De grietman v. Harinxma, die zich reeds vroeger had aangeboden om als vrijwilliger bij de kurassiers te dienen, laat zich door den,
Gouverneur bewegen, om zich liever aan het hoofd der uittrekkende schutters zijner grietenij te plaatsen, en wordt
als kapitein op de voordragt geplaatst. Daar er onder de
leden des eersten bans geene geschikte personen voor de
officiersplaatsen te vinden zijn, stelt hij mijn vader voor,
mijn persoon in den rang van 'en luitenant voor te dragen.
Na eenige tegenwerpingen werd eindelijk van vaders kant
toegestemd, en dat de mijne dadelijk volgde of misschien
reeds voorafging en ik mij met blijdschap op den staat van
voordragt inschreef, laat zich begrijpen .. ..
De voordragt werd opgezonden en weldra ontving ik het
besluit van den Gouverneur, houdende kennisgeving mij-
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ner voorlopige aanstelling in afwachting van des Konings
definitieve benoeming, tot 'en luitenant bij het 3e bataillon
der le afdeeling Friesche mobiele schutterij.
Bij dat besluit d.d. 3 December 183o werd de formatie
van de Friesche mobiele schutterij voltooid en die in twee
afdeelingen, de le van 3, de 2e van 2 bataillons afgedeeld.
Het 3e bat. 1e afd., waartoe wij behoorden, bestond uit de
schutters van de grietenijen Westdongeradeel, Ameland,
Schiermonnikoog, Dantumadeel, Achtkarspelen, Kollumerland en Nieuwkruisland, Tietjerksteradeel en Smallingerland. De grietenijen Westdongeradeel, Ameland en
Schiermonnikoog maakten te zamen de 5e kompagnie uit,
sterk 185 man .... (Naamlijst der officieren.)
Ziedaar mij dan op 2o-jarigen leeftijd officier der schutterij, alle dagen beschikbaar om met de leden van den eersten ban uit te trekken, tot verdediging van Koning en
Vaderland, of zooals men het destijds ook wel noemde:
van haardsteen en altaren, want de godsdienst werd helaas ! ook weder tot een opwekkingsmiddel misbruikt.
De Regeering had voorschriften gegeven, om de schutters voorlopig binnen hunne gemeenten, zooveel daartoe
gelegenheid was, in den wapenhandel te oefenen. Ten gevolge daarvan werden te Holwerd Gosse Tjipkes Heeringa
en Klaas Dijkman, die beide vroeger militaire rangen bij
het leger hadden bekleed, als instructeurs aangesteld, om
de schutterij aldaar te onderrigten, aan Welk onderwijs ook
de kapitein deelnam ; terwijl Freerk Cupery van Hantum,
die als soldaat bij de 8e afdeeling Inf. had gediend, mij, met
F'okke Beetsma en Willem Kuipers, die voorlopig tot onderofficieren waren gedesigneerd, in het marcheren en in
de handgrepen van het geweer, met groot aplomb, onderwijs gaf. Oude afgekeurde geweren waren ons door de
stedelijke schutterij te Dockum ter leen gegeven. De noodige exercitiereglementen werden aangeschaft en vlijtig
bestudeerd, ofschoon niet met het grootste effect.
Intusschen was er een begin gemaakt met de oproeping
naar de hoofdstad der provincie van de geformeerde batailions landelijke schutterij, tot kleeding, uitrusting en verdere organisatie. Weldra was het 2e bat. le afd., gekleed,
gewapend en in de beginselen van den wapenhandel geoefend,.op marsch naar de grenzen, voorafgegaan door het
1e bat. bestaande uit de stedelijke schutterijen en reeds
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sedert eenigen tijd dienst doende in 's-Hertogenbosch. Ons
3e bat. scheen nu aan de beurt te zijn, loch werd, waarschijnlijk omdat het kader officieren het minst van alien
voltallig was, voorlopig nog tehuis gelaten, voorafgegaan
wordende door de beide bataillons der 2e afd. Z.M. had
middelerwij1 de voorgedragen officieren definitief benoemd
bij Besluit van 26 December 183o No. 73, waarvan mij met
einde January 31 een extract werd toegezonden, ter fine
van aanstelling.
De opgesmukte berigten in de dagbladen, de heldhaftige zelfopoffering van den luitenant ter zee J. C. J. van.
Speyk, die zich op den 5en February 1 831 met zijne kanonneerboot voor Antwerpen in de lucht deed springen, vuurden de geestdrift en moed niet weinig aan.
Eindelijk werd ook ons 3e bat. naar de hoofdplaats der
provincie opgeroepen en gaf de 'beer Gouverneur mij, als
daarbij benoemd officier, bij missive van den 2 'en February
1831 daarvan kennis, tegen Woensdag den Z en Maart, met
uitnoodiging, mij bij den afmarsch uit de gemeente bij de
manschappen te voegen, met hen te vertrekken, over hen
met de overige officieren het noodige toezicht te houden en
vervolgens den beer militairen kommandant bij de overneming en organisatie van het bat. al dadelijk te assisteren.
Nu naderde met rassche schreden het gewigtig oogenblik, waarop ik het ouderlijke huis, mijne ouders, broeders
en zusters, betrekkingen en vrienden, het stille vreedzame
Ternaard, zoude verlaten, om de zachtaardige penneveder
met het bloeddorstige zwaard te verwisselen, een woeligen
en gevaarlijken levensweg te betreden, geheel tegenovergesteld aan den tot dusver door mij bewandelden weg, lien
ik nimmer gedacht had te verlaten. De toebereidselen tot
het vertrek gaven veel drukte aan het kantoor, met de
oproeping der schutters, met het maken van contracten
van plaatsvervanging enz. enz., zoodat er weinig tijd voor
mijzelf ,om afscheid te nemen enz. overschoot. Mijn oom
Jilles Hayma, een oud patriot, die in 1788 bij Ouwerkerk
aan den Amstel tegen de Pruisen had gestreden, was de
eenige van wien ik geen aanmoedigend woord tot afscheid
ontving. „Gij moet zelf weten wat gij doet," voegde hij mij
toe, „maar ik heb de ondervinding opgedaan, .dat Oranje
ons meer kwaad dan goed heeft berokkend." Dat was wel
wat bar voor mijn koningsgezind gemoed; toch kon ik het
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den grijsaard niet kwalijk nemen, die tegen Oranje voor het
vaderland had gevochten en de neerlaag geleden; die nog
altijd treurde over het verlies van zijn oudsten zoon, lien
hij aan het leger van Napoleon had moeten afstaan en
nimmer teruggezien, daar hij, te zwak voor den dienst,
spoedig was overleden.
Na een korte nachtrust vond de vroege morgen van den
Zen Maart 1831 mij volvaardig in krijgsmansgewaad het
stille dorp te verlaten om mij in een stand te begeven, die
mij genoegzaam vreemd was. (Afscheid.) De koele morgenlucht was echter dienstig de voile borst wat te verruimen, en tamelijk opgeruimd zocht ik in gezelschap van
broeder Klaas de schutters op, die zich allengs in de buurt
begonnen te verzamelen, om ten 4 uur met het daartoe afgehuurde digtschip naar de herberg Altena bij Dockum te
worden vervoerd, waar de schutters der geheele grietenij
zich zouden vereenigen.
(Afscheid der schutters van hun familie.)
Met loffelijke bedaardheid en gewilligheid begaven de
opgekomen manschappen zich op mijne uitnoodiging
scheep, de touwen werden losgemaakt, en nu : „Adieu Ternaard ! adieu Ternaard cheri ! L'honneur, l'honneur m'appelle loin de toil" Stilzwijgend dreven wij aanvankelijk ons
lot tegemoet, weinig anders hoorende dan het geklots der
kloeten in het water en het dreunen van voetstappen der
schippers op het dek. Allengs begint het gesprek onder de
manschappen wat op te wakkeren en hoe langer hoe algemeener te worden, tot het zich eindelijk oplost in gezang,
dat de gemoederen niet weinig opbeurt, zoodat, toen wij
Dockum naderden, de gewenschte opgeruimde stemming
onder alien heerscht. Daar stappen wij ten 6 /
1 2 uur bij de
Altena aan wal, waar wij reeds den grietman-kapitein met
de schutters van Holwerd aanwezig vinden, benevens den
assessor Hartmans, die namens het grietenij-bestuur de
schutters aan den Gouverneur zoude aanbieden en overleveren. Het gedruisch en gewoel wordt hoe langer zoo
grooter, vooral toen de schutters van Wierum en Nes,
onder geleide van den tot sergeant gedesigneerden veldwagter Walsma, aankomen onder luid gezang en oorverdoovend gerommel op een trom. Het is een bont gewoel
en gekrioel van ruim 12 0 schutters, vergezeld van vrienden en kennissen, waarbij zich een aantal nieuwsgierige
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Dockumers voegen. Tot voorkoming van wanorde besluit
de kapitein tot een spoedig vertrek, en wil, om zeker te
zijn, dat alien present zijn, nog eerst appel laten houden,
dat echter bij het onophoudelijk geroep en geraas eene onmogelijkheid blijkt te zijn. Dus voorwaarts maar in de vier
met vaderlandsche vlaggen versierde trekschepen, die spoedig onder luid gejuich en hoerah! roepen van wal steken.
Door de zorg van het grietenij-bestuur worden de manschappen te Birdaard onthaald op een kop koffy met een
broodje. De uitdeeling daarvan geeft geschikte gelegenheid tot het houden van appel, waarbij wij de voldoening
hebben dat geen enkel man ontbreekt.
Ten io uur ongeveer stappen wij te Leeuwarden aan
wal, en na de manschappen in drie gelederen gerangschikt
te hebben, gaat het met moed op de kazerne Prins Frederik los, die tot verzamelplaats is aangewezen. Wij vinden
er de schutters van reeds enkele grietenijen aanwezig, terwijl achtereenvolgens de anderen aankomen en de gangen
der kazerne vullen.
Het overnemen der manschappen door den plaatselijken
kommandant duurt vrij lang. Daarna worden de schutters
door twee officieren van gezondheid onderzocht en in de
chambrees toegelaten ....
Doch ik wil geen dagverhaal schrijven van hetgeen er
met de schutters en mij voorviel. Genoeg zij het te weten,
dat de manschappen successievelijk geoefend, gekleed en
gewapend werden, waarop ik ook toezigt moest oefenen.
Als eenige luitenant bij de kompagnie had ik het dan ook
zeer volhandig, daar het werk, dat anders over drie verdeeld werd, nu geheel alleen voor mijne rekening kwam;
doch ik was gezond, jong en opgeruimd, en zag er geen
bezwaar in bijkans den geheelen dag in de kazerne door
te brengen. Toen het allerdrukste over was, werden de
vacaturen aangevuld door benoeming tot 2e luitenants bij
onze kompagnie van de heeren Hayo Tuinhout, die controleur van het kadaster in Belgie was geweest, en Desire
Bertus Batailje, die den post van rijksontvanger te Meenen
had waargenomen en vroeger officier bij het Nederlandsche leger was geweest. Beiden waren uit Belgie gevlugt,
hadden hunne diensten als vrijwilligers aangeboden en
waren daarop door den Konirig als luitenants bij de mobiele
schutterij benoemd. Door hunne indiensttreding bij onze
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kompagnie kreeg ik een groote verligting en tijd om in de
exercitiereglementen te studeren enz., waarvan ook vlijtig
gebruik werd gemaakt, zoodat ik goed mee konde doen bij
de theoretische lessen, die de majoor Deppe met de officieren hield, tot een droevig ongeval op eens een einde
maakte aan deze theoretische lessen, doch niet aan mijne
studie. De zaak was deze: de majoor vond het noodig, dat
de officieren ook kennis kregen hoe met den degen te
salueren. Na eene duidelijke uitlegging liet de majoor de
officieren een voor een hem voorbij marcheren en de onderwezene handgrepen doen. Een der luitenants van de derde
kompagnie, zijne geheele attentie vestigende op den majoor
en niet op den bank die voor dezen stond, had het ongeluk
tegen den bank te loopen, zoodat deze omkantelde en den
majoor op de teenen viel, met het gevolg dat oogenblikkelijk aan het salueren een einde kwam en ook de theorie niet
weder hervat werd.
Intusschen kregen wij berigt van de aankomst van den
kolonel Hoorn, kommandant der le afdeeling Friesche
mobiele schutterij, en van het voornemen van Z.H.E.G. om
op den volgenden dag eene inspectie over ons bataillon te
houden. Dienvolgens werden er bevelen gegeven om alles
daarvoor zooveel mogelijk in orde en proprieteit te brengen. Op last van den majoor stond het bat. den volgenden
1 uur onder de wapenen op het binnenplein
morgen ten 8 4
der kazerne, waar het niet weinig tochtig was, geschaard,
de komst van den kolonel afwachtende, die eerst ten io1/2
uur verscheen. Dat waren een paar onaangename uren, die
stilstaande zonder van de plaats te komen werden doorgebragt, wel geschikt het geduld te .oefenen. „Ah quel plaisir
d'être soldat!" Nadat Z.H.E.G. het bat. vluchtig geinspecteerd had, werden de officieren voorgeroepen en naar rangorde in een kring geformeerd, waarbinnen de kolonel, majoor en adjudant zich plaatsten. De kolonel nam het woord,
stelde zich aan ons voor als door Z.M. benoemd tot bevelhebber der 1 e Afd. F.M.S. en beloofde het ons in onze
nieuwe betrekking zoo gemakkelijk mogelijk te maken.
Met uitgetrokken degen zwoeren daarop de officieren, ten
aanhooren van het geheele bataillon, trouw aan den koning, gehoorzaamheid aan de wet, waarna het bat. weder
inrukte.
Mijn eerste wacht. Het oogenblik is gekomen, dat ik
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gekommandeerd word de hoofdwacht te betrekken. De
veiligheid der stad Leeuwarden zal gedurende 24 uren aan
mijne zorg worden toevertrouwd. Welk een eer! Niet zonder zorg trek ik den degen uit de schede en plaats mij in
het gelid, tegelijk mijne schare onderzoekende, of zij wel in
staat is haren pligt te doen? Neen, met het Joel ,om te
weten of er ook oude gedienden onder zijn, met den garnizoensdienst bekend. Ik vind er geen en vraag in stilte den
sergeant, of hij al vroeger eene wacht had betrokken?
Neen, het was zijn eerste. „Regts uit de flank, naar uwe
posten, marsch !" wordt er gekommandeerd, en daar stappen wij heen, de hoofdstad binnen, onder het gebrekkig
gerommel van een eerstbeginnenden tamboer, op de hoofdwacht los. Weldra is de wacht overgenomen, zijn de posten
uitgezet, de afgeloste kameraad met armes et bagage, op
de gebruikelijke wijze met handgrepen en ceremoniEn gecongedieerd, en ik in 't bezit eener sombere kamer, die
meer ruimte dan meubels heeft. Oogenblikkelijk conferentie met den sergeant, om de dienstpligtigen na te gaan,
waarvan het resultaat is, dat de luitenant met den korporaal de posten gaat visiteren, om daarna zijn middagmaal
te nemen, terwiji het verdere bij de terugkomst wel zal
worden gevonden. Zoo gezegd, zoo gedaan. Maar bij wien
moet het avondrapport gezonden worden, bij den plaatselijken kommandant of bij den plaatsmajoor? Wij besluiten
tot het laatste, en vangen bot. De wacht loopt overigens
geregeld af. Ik slaap wat in den lederen stoel, terwij1 de
sergeant de ronde doet en voor de aflossing der schildwachten zorgt. Het morgenrapport met „geen nieuws"
wordt aan het regte kantoor bezorgd. Een bezoek ontvangen van den plaatsmajoor, die de wacht inspecteert, geene
aanmerkingen maakt, maar mij voor een fatsoenlijk mensch
houdt, omdat ik beter schrijf dan mijn voorganger Hulshoff. Eindelijk slaat de klok middag. Wij hooren het blijde
gerommel der opkomende wacht, die met de noodige eerbewijzen wordt ontvangen en onze plaats inneemt. Nu nog
mijn schriftelijk rapport aan den plaatselijken kommandant
bezorgd, en mijn eerste dienst voor Koning en Vaderland
is volbragt.
Het was reeds in de tweede maand, dat wij van den
ouderlijken haard verwijderd, ons in de hoofdstad voorbereidden tot een vertrek naar de grenzen. Natuurlijk werd
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dat onderwerp bij de zamenkomst der officieren in de kantine der kaserne dikwijls besproken en het vertrek door
velen met verlangen te gemoet gezien. Maar wij hoorden
niets van onze bestemming, tot eindelijk in het midden van
April de kolonel ons kwam berigten, dat de order tot vertrek was aangekomen. Niet het geheele bataillon, maar
slechts een gedeelte zoude afmarcheren, n.l. twee kompagnieen naar Woerden, een naar den Helder, terwijl de beide
overigen, met den staf, provisioneel in Leeuwarden zouden
blijven. Hoewel wij liever gezien hadden, dat het geheele
bat. vereenigd naar de grenzen ware getrokken, was ons
echter de tijd van vertrek welkom. Het zoude er nu maar
op aankomen, welke der kompagnieen het geluk der uittogt
zoude ten deel vallen. Ik hoopte dat onze kompagnie er
eene van mogt zijn, want in Leeuwarden achter te blijven,
om op de gevangenen te passen, daarvoor had ik de wapenen niet aangegord. Vooruit! was mijne leus en wensch.
Volgens beslissing van den kolonel zou het lot daarover
beslissen.
De vroeger vertrokken bataillons hadden van de dames
der stall Leeuwarden prachtige met zilver geborduurde
fanions ten geschenke ontvangen. Ook ten onzen opzichte
bleven die vaderlandslievende schoonen niet achter, want
nauwlijks was het gerucht van ons vertrek bekend geworden, of aan den kolonel werd namens haar voor ons bat.
een dito fanion ter hand gesteld, prijkende aan , den eenen
kant met eene gekroonde W, omgeven door laurier- en
eikenloof, en aan den anderen kant met de woorden: „Ie
Ban Friezen", alles met zilverdraad op rood kasemir gestikt
en keurig bewerkt. Woensdag den 19 April was bestemd
voor de plechtige ontvangst en inwijding van dit symbool
van eenheid en roem. Ten tien uur van lien dag stond het
bat. in grande tenue onder de wapenen. Alvorens tot de
plechtigheid over te gaan, die op het exercitieveld buiten
de Wirdumerpoort zoude plaats hebben, vond de kolonel
goed de bovenbedoelde loting omtrent de bestemming der
kompagnieen te doen plaats hebben. Na vooraf bepaald te
hebben, dat de 2e komp. onder kommando van den kapitein
Pabst naar Woerden bestemd was en dus niet aan de loting
zoude deel nemen, werden door hem vier gesloten briefjes
op het trommelvel voor het front van het bat. geworpen,
die het lot der vier overige kompagnieen zouden beslissen.
Bijdr. en Meded.
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Achtereenvolgende werd door elk der vier kapiteins een der
briefjes opgenomen, waarvan de uitslag was : dat onze
komp. naar den Helder zoude vertrekken, de 3e komp.
onder bevel van kapitein Huber naar Woerden, terwijl de
le en 4e komp. onder kommando van de gebroeders Nauta
en het opperbevel van den majoor, te Leeuwarden zouden
blijven, terwijl de kolonel was gelast zich bij een zijner
bataillons aan de grenzen te voegen.
Daarop voorwaarts naar het exercitieveld, waar het geschonken fanion werd ontrold en door den kolonel met
een korte toespraak aan den majoor bataillons-kommandant overhandigd, die het namens het bat. met dankzegging ontving, belovende het als een dierbaar kleinood, dat
ons op den baan van eer en roem zoude voorgaan, te beschermen, te bewaren enz., idat alles door een daverend
hoerah! en „Leve de Koning!" werd besloten. Daarna
werd het symbool van eer en roem door onderscheidene
manoeuvres, marschen en contramarschen ingewijd, doch
het meest door een keurig souper, dat 's avonds in den
Wijnberg door de officieren werd gehouden, dat tevens tot
afscheid zoude strekken aan de vertrekkenden. Regt genoeglijk werd de avond in een vertrouwlijk vriendschappelijk gesleten, menige toast op heil van Koning
en Vaderland, van het bataillon, de bevallige lieve schenksters, de onderlinge vriendschap enz. enz. gedronken, met
dat gevolg dat het gezelschap laat in den nacht scheidende
vrij algemeen met een luchtig en vrolijk hart en ietwat
zwaar van hoofd de nachtkwartieren betrok.
Was ik verheugd over den uitslag van het lot, dat ons
voor den Helder bestemd had, onze luitenant Batailje was
er gansch niet mee tevreden. Hij had zooveel hooren spreken van de ongezondheid van den Helder, door het insupportable koude en veranderlijke weder, dat hij zich voorstelde bientOt aan de hevigste koortsen te zullen souffreren en misschien wel te creperen. Hij bewoog hemel en,
aarde om bij een andere kompagnie overgeplaatst te worden, waartoe zich de gelegenheid aanbood door ruiling met
den luitenant Habbema van de le komp., die daartoe genegen was. De kolonel echter maakte zwarigheid tot deze
verwisseling zijne toestemming te geven, welligt omdat hij
het beter oordeelde, dat Batailje door vroegere ondervinding en meerdere kennis van den dienst ons grootelijks van

SCHUTTEROFFICIER 1831-1834

275

nut konde zijn. En dat was teregt, zooals wij tot ons genoegen in het vervolg konden ondervinden. Genoeg, er
kwam van de ruiling niet en onze luitenant Batailje was
genoodzaakt bon gre mal gre son sort te obedieren. Beter
gelukte het luitenant Tuinhout, die liever bij zijne vrouw
en kinderen te Leeuwarden achterbleef, dan naar den Helder te trekken. Hij althans werd op zijn verzoek overgeplaatst bij de 4e komp., waar nog eene vakature bestond.
Wij waren alzoo op het punt geweest onze beide 2e luitenants te verliezen, zonder in 't vuur geweest te zijn, enkel
nu we geroepen werden de provincie te verlaten. Wat
moest er van ons worden, als we eenmaal de Brabantsche
grenzen zouden overtrekken om ons aan het vijandelijk
lood bloot te stellen?
(Afscheidsbezoek aan het ouderlijk huis. — Vertrek
van de komp. uit L. op 23 April. Reis over Franeker,
Harlingen en de Zuiderzee naar Nieuwediep.)
Mijn schip was het eerst aangekomen, doch werd spoedig door dat van den kapitein gevolgd. De schutters ontwaakten en kwamen langzamerhand op het dek om een
kijkje van het onbekende land te nemen. De duisternis
was echter nog te digt om meer dan de flauwe omtrekken
van huizen en schepen te laten doorschemeren. Met verlangen werd de opkomende zon te gemoet gezien.
Inmiddels was Noachs duif de arke uitgevlogen, in de
gedaante van luitenant Batailje, die door den kapitein was
afgezonden om den plaatselijken kommandant van onze
aankomst kennis te geven en de noodige bevelen te vragen. Voor zijne terugkomst had Aurora het nachtgordijn
opgeligt, waardoor wij gelegenheid kregen, het land onzer
vreemdelingschap op te nemen. Vlak voor ons komen de
reusachtige gebouwen van de rijkswerf te voorschijn, waarvan de Brie verdiepingen hooge woning van den kommandant het meest in het oog valt en door de heeren schutters
als een fraaye kaserne, nog fraayer dan de verlaten Prins
Frederik, wordt begroet. Regts van ons zagen wij tegen
twee oorlogsfregatten op, waarvan het eene zeilree lag,
het andere afgetuigd als ziekenschip dienst deed. Links het
linieschip Zeeland van 90 stukken ook afgetuigd, dienstdoende als kaserne der mariniers. Verder op de reusachtige
stoomboot Atlas met hare vier marten; en bij dit alles eene
menigte groote en kleine koopvaardijschepen, een geheel
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mastbosch, waarbij de masten onzer schepen afstaken als
heesters bij honderdjarige eiken.
Na lang wachten keerde de Noachsduif terug, met geen
gunstige berigten. Immers de plaatselijke kommandant zou
een despotiek albediller zijn; de ontscheping mogt niet
voor 9 uur plaats hebben, billetten van inkwartiering zouden niet worden afgegeven, maar de manschappen onmiddellijk de door de Noordhollandsche schutters zoo even
verlaten kaserne betrekken, na vooraf van haar de noodige
slaapfournitures en meubels te hebben overgenomen.
Dit een en ander viel magtig tegen, daar wij ons voorgesteld hadden met den dag te ontschepen en de schutters
zich reeds met een welkome inkwartiering bij de burgerij
hadden gevleid. Met groote verveling zouden die uren
wachtens naar de ontscheping doorgebragt zijn, maar al
het nieuws, dat er in de drukke haven te zien was, gaf een
gewenschte afleiding. Nauwlijks had de klok negen geslagen of de troep was met een oogwenk aan wal en op
marsch naar den Helder. Halverwege werden wij door den
plaatsmajoor ontvangen, die ons tot aan de Rode Leeuw
tegenover het fort Erfprins begeleidde, waar halt gehouden
en wij door den plaatselijken kommandant met de officieren van het garnizoen werden ontvangen en beleefdelijk
gecomplimenteerd. Slechts weinige burgers lieten zich zien.
Men zeide ons naderhand, dat zij uit vrees voor de Friesche
barbaren hunne deuren gesloten en zich binnen gehouden
hadden.
De schutters vonden zich geweldig teleurgesteld, toen
zij, in plaats van in een prachtige kaserne, zooals zij zich
voorgesteld hadden, in drie houten loodsen of barakken
binnen het fort Erfprins werden gehuisvest. wij officieren
werden voor drie dagen ingekwartierd bij de wed. Stoll in
den Roden Leeuw, waar het ons zoo goed beviel, dat wij er
voor vast ons anker lieten vallen, tegen betaling van f 3o
's maands voor kost en inwoning. Aan de uitmuntende
table d'hôte vonden wij den plaatskommandant, plaatsmajoor, twee officieren van 't garnizoen, den controleur
der belastingen en Frits, den zoon van tante Stoll, een zeer
beschaafd jongman, die eene reis rondom de wereld had
gemaakt. De luitenant Meyer van het algemeen depot, die
ook bij tante Stoll gelogeerd was, onderrigtte ons in de
garnizoensdienst, die wij te verrigten hadden, daarin be-

SCHUTTEROFFICIER 1831-1834

277

staande, dat wij luitenants elk op zijn beurt gedurende
24 uren het piket hadden, hoofdzakelijk bestaande in het
visiteren der wachten.
(Beschrijving van den Helder en omgeving. Bijzonderheden over het leven in het hotel.)
Nadat de inwendige dienst der kaserne geregeld was,
werd met de exercitién aangevangen, op den daartoe door
den kommandant aangewezen , breden dijkskruin. Batailje
belastte zich met de instructie, waarbij hij grooten lof verdiende door zijn ijver en geschiktheid. Bij eene drukke oefening van 's morgens 7 /
1 2 tot Io en 's namiddags van 41/2
tot 7 uur was de kompagnie weldra zoover gevorderd, dat
zij in massa konde manoeuvreren, dat onder kommando
van ons beide luitenants bij afwisseling volgens de voorschriften der reglementen werd verrigt. Intusschen ging ik
voort de bataillonsschool te bestuderen, loch daar die manoeuvres met eene kompagnie moeilijk in praktijk te brengen waren, bleven mijne oefeningen toch onvolledig, waarvan ik weldra tot mijne beschaming het bewijs zoude
leveren.
(Beschrijving van een bij een parade gemaakte font.
Uitweiding over gemaakte kennissen.)
Niet zoo goed stemde ik overeen met mijn luitenant
Batailje, met wien ik op dezelfde kamer logeerde. Hoewel
door de Belgen vervolgd en mishandeld, trail hij toch op
als hun verdediger, in velerlei opzigten. Ik in mijne opgewondenheid kon dit moeilijk verdragen, zoodat wij menigmaal in woordenstrijd waren, waarin hij mijn meester was,
als beter op staatkundig gebied tehuis. Hij las dan ook het
liefst redenerende dagbladen gelijk het Journal de la Haye,
waarin ik een tegenzin had, bewerende dat de feiten zooals die door de Staats- en Leeuwarder Courant gegeven
werden, veel meer waarde hadden, als die lange redeneringen van ide dagbladschrijvers, die slechts hun eigen gevoelen debiteerden enz. 0 sancta simplicitas ! dat zoude met
der tijd wel antlers worden.
Den 26en Juny 1831 werd het kader officieren der kompagnie weder voltallig, door de aankomst van den Z en luitenant Paul Antoine Renardel de la Valette. Hij was evenals Batailje vroeger in militairen dienst geweest, gehuwd,
op zijn verzoek ontslagen, bij het kadaster als controleur
te Brussel werkzaam, op het oogenblik dat de revolutie
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uitbrak, en gevlucht met achterlating van have en goed.
Dit was nu de derde uit Belgié gevluchte Hollandsche
ambtenaar, die bij onze kompagnie in dienst trad. Het was
geen groote aanwinst, die monsieur de la Valette, die wel
het dienstwerk wat verligtte, doch weinig bijdroeg tot vermeerdering van het gezellig verkeer. Ik althans sympathiseerde nog minder met hem dan met Batailje.
De luitenant Staring van de Marine deed ons het vriendelijk aanbod tot bezigtiging der kolossale stoomboot de
Atlas, die onder zijn bevel werkeloos in de haven van het
Nieuwe diep lag. Wij maakten gaarne van zijn vriendlijk
aanbod gebruik, ofschoon het niet aan de regten besteed
was, daar wij te weinig kennis van het scheeps- en stoomwezen hadden, om over een en ander een oordeel te vellen.
De prachtige officiersvertrekken wekten onze bewondering
meer dan de kolossale drie stoommachines met hunne
groote koperen ketels, die alleen, n.l. de ketels, f 80.000
zouden gekost hebben. De 240 voeten lange, van 4 masten
voorziene boot, die met haar toebehooren OA millioen
gekost had, lag nu voor den wal te verrotten, daar het bij
onderzoek gebleken was, dat zij voor de vaart en dienst
ongeschikt was. Een paar jaren later werd zij voor f 36.000
bij afbraak verkocht en vond ik haar half gesloopt te Mid.
delburg terug, waar de kooper mij verzekerde geene goede
rekening te maken, omdat de koperen bouten de helft korter bleken te zijn, dan zij volgens bestek hadden moeten
wezen, zoodat er bij de optimmering een schandelijk bedrog
moest zijn gepleegd. Daaraan mogt het welligt worden
toegeschreven, dat het schip geen zee had kunnen bouwen.
ZOO werd er met het Nederlandsche geld omgesprongen,
onder de landsvaderlijke regeering van Koning Willem I,
die van geene verantwoordelijke Ministers wilde weten.
Tot dus ver hadden de schutters een goede gezondheid
genoten, doch nu werden ze door koortsen bezocht, zoo erg
dat de garnizoensdienst met moeite konde worden verrigt
en de exercitien moesten worden ,afgesteld. Velen dezer
brave menschen werden het slagtoffer dezer ziekte, die
even spoedig opkwam als langzaam herstelde. Of ze toe te
schrijven was aan de ongezonde kasernes, de veranderlijke
weersgesteldheid, of 't heimwee, durfde men niet beslissen;
welligt aan alle drie omstandigheden te zamen.
Gelukkig dat de kompagnie in zulken zieklijken toestand
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niet aan de zuidlijke grenzen gesteld was, waar de troepen
op de voorposten braaf geoefend werden en zware diensten
hadden te volbrengen. Niemand onzer verwachtte echter,
dat er van Noord-Nederlandsche zijde iets ondernomen
zoude worden. Met verbazing ontvingen wij dan ook de
mare, dat het Nederlandsche leger onder aanvoering van
den kroonprins was opgerukt. „Weet gij het al" — riep
notaris Kluppell, die ik op den weg ontmoette — „weet ge
het al? Onze troepen zijn Belgie ingetrokken en zeker al
slaags. Alle dagen kunnen wij berigten van gevechten te
gemoet zien !" Ik was versteld door ‘dat onverwachte berigt
en verwachtte niet antlers dan dat ook wij weldra zouden
worden opgeroepen, het voortrukkende leger te volgen.
Doch van dat alles kwam niets, men liet ons rustig in onze
kasernes, alsof wij niet bestonden.
Het koffyhuis was bestendig het rendez-vous, waar de
courantberigten werden aangevuld door de mededeelingen.
van den rijksontvanger Schoon, wiens zoon als vrijwilliger
bij de jagers van Rookmaker diende en daaglijks berigten
van zijn wedervaren aan zijne ouders deed toekomen. Van
alle kanten waren de tijdingen gunstig, de schutters niet
vergeten en van de Friezen met roem melding gemaakt, dat
ons eergevoel niet weinig streelde, hoewel wij tot onzen
spijt er geen deel aan konden hebben. De zuidelijke gewesten zouden nu weldra vermeesterd zijn. Doch na een tiendaagsche veldtogt zette de Fransche overmagt paal en
perk aan de overwinningen van ons dapper leger, dat
nolens volens, zoo het heette om verder bloedvergieten te
voorkomen, het overwonnen land weder moest ontruimen
en achter de grenzen terugtrekken. Protocollen en conferenties zouden nu het overige doen.
Het liet zich aanzien, dat het zwaard wel voor goed
zoude opgestoken zijn, zoodat de heldendaden onzer kompagnie zich slechts zouden bepalen bij den togt naar den
Helder. Ik vroeg en verkreeg daarom een mdaags verlof
tot het bezoeken mijner familie in de maand September.
Regt hartelijk was de ontvangst in de ouderlijke woning,
genoeglijk het wederzien. De zusters vond ik met andere
meisjes bezig pluksel en windsels te maken voor de gekwetsten van den veldtocht van i o idagen, die natuurlijk het
voorname onderwerp der gesprekken was. De oorlog
scheen geeindigd, alle gevaar geweken, waarom het af-
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scheid na den of loop van het verlof niet zwaar viel, immers
men verwachtte nu spoedig eene afdoening der Belgische
kwestie en weldra mijne terugkeer in het burgerlijk leven.
Het zoude nog Brie jaren Buren voor het zoover kwam.
Nauwlijks was ik in mijn garnisoen terug, of ik werd
met nog een officier gekommandeerd als commissaris den
auditeur militair ter zijne te staan bij het ten uitvoer leggen van een vonnis des krijgsraads, tegen een soldaat der
strafdivisie, die zich aan insubordinatie had schuldig gemaakt. Als secretaris der commissie van instructie had ik
in der tijd aan het verhoor van den delinkwent deelgenomen. De ongelukkige soldaat had een korporaal een slag
in het aangezicht gegeven, alleen met het doel, zooals hij
bij zijn verhoor verklaarde, om een ligte gevangenisstraf
te ontvangen, die hij den voorkeur gaf boven den dienst bij
het algemeen depot. Doch hij had buiten den waard gerekend. De krijgsraad veroordeelde hem ter flood. Aileen
aan de genade des Konings had hij het te danken, dat het
vonnis veranderd werd in een 15jarige kruiwagenstraf !
Deze beschikking moest nu aan den patient openlijk worden bekend gemaakt en het vonnis overigens ten uitvoer
gelegd. Tot dit einde schaarde zich het geheele garnisoen
in orde van bataille, voor welks front de auditeur met ons
commissarissen zich plaatste, waarna de veroordeelde geboeid voor .ons werd gebragt, en nadat hem het vonnis met
de gunstige beschikking des Konings door den auditeur
was voorgelezen, werd hij langs de gelederen rondgeleid
om daarna naar de gevangenis te Leiden gevoerd te worden. Deze eerste strafoefening van beteekenis werd niet
zonder indruk te maken door onze kompagnie in plegtige
stilte gadegeslagen en werkte misschien ten goede voor de
krijgstugt, hoewel wij ons daarover in den regel niet te
beklagen hadden sedert wij aan den Helder waren.
In het laatst van October ontving ik van Vader het
onaangename berigt dat hij gansch niet wel was en buiten
staat zijne betrekking waar te nemen, waarom hij gaarne
zag dat ik spoedig overkwam om de behulpzame hand te
bieden. Ik verzocht en verkreeg dadelijk een verlof van
vier dagen, dat telkens van 14 tot 14 dagen zoude verlengd
worden, zoolang mijne afwezigheid noodig zoude zijn en ik
in 't garnisoen konde gemist worden. Bij mijne tehuiskomst
vond ik Vader aan de beterende hand. Mijne tegenwoor-

SCHUTTEROFFICIER 1831-1834

281

digheid aan het kantoor was echter niet nutteloos, daar er
bij het einde en begin des jaars vele werkzaamheden of te
doen waren, waarom ik dan ook bij herhaling verlenging
van verlof aanvroeg en verkreeg.
Intusschen had de conferentie te Londen voorwaarden
van scheiding met Belgie gesteld, waarmede koning Willem I zich niet wilde vereenigen. Engeland nam daarop een
dreigende houding aan, waarop onze Regeering besloot
den Helder te versterken. Ons bataillon werd tot dat einde
daar vereenigd, de zeemacht versterkt en het garnisoen met
een kompagnie artillerie en een komp. kolonialen vermeerderd. Den schout bij nacht Ziervogel was het opperbevel
opgedragen. In plaats van tegen de Belgen te vechten,
zouden wij ons tegen de Engelschen moeten verdedigen.
In plaats van vrede stond ons een algemeene oorlog voor
de deur. Zoo scheen het. In dezen staat van zaken konde
mijn verlof niet langer verlengd worden, dat ik nu ook
niet begeerde, zoodat de uitnoodiging van den majoor, die
ik in het midden van January 1832 ontving, om onmiddelijk
mij bij het bataillon te voegen mij niet onwelkom was.
(Lastige reis in den winter.)
't Is nu daaglijks exercitie met het geheele bataillon,
waarbij onze kompagnie niet achterstaat bij de andere kompagnieen, vooral de 1 e en 4e, die te Leeuwarden waren
achtergebleven. De artillerie is druk bezig met herstelling
der vestingwerken of 't aanleggen van nieuwe batterijen.
De wachten versterkt, een luitenant voile 24 uren aan de
hoofdwacht, met uitzondering van den tijd, die hij noodig
heeft om zijn middagmaal te nemen. 's Nachts drukke
rondes en patrouilles. Alles heeft een meer krijgshaftig
aanzien, alsof de vijand voor de wallen staat.
Daar ik bestendig gezond bleef, had de meerdere bedrijvigheid voor mij niets onaangenaams. Daarbij schenen
mijne chefs over mij tevreden en met de kameraden stond
ik op den besten voet. Van het eerste ontving ik een bewijs
van den plaatskommandant, toen hij mij den schout bij
nacht aanbeval als tijdelijken adjudant en secretaris, gedurende de ongesteldheid van den kapitein der mariniers
van der Hoop, die deze functie tot dusver vervulde. (Uitvoerige behandeling dezer zaak; ten slotte wordt luitenant Meyer
benoemd. — Uitvoerige behandeling eener kwestie met een dronken
gepasporteerd soldaat, waarover verschil van meening bestaat en
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waarvoor de schrijver met arrest wordt gestraft, wat zijne krijgsbroeders onbillijk vinden.)

Middelerwijl werd de blijde tijding ontvangen, dat ons
bataillon naar de grenzen zoude marcheren en wel naar
Bergen op Zoom. Groot was de vreugde over de tijding,
zoowel bij de officieren als de manschappen ... Een batailion Noordbrabandsche schutterij zoude ons vervangen.
Onze afmarsch was op den 3en April bepaald, terwijl de
tocht in acht dagen zonder rustdAgen moest volbragt worden. Dat scheen ons wel wat haastig en straf toe; doch
dat was geen bezwaar, nu wij eindelijk het Joel zouden
bereiken, waarvoor wij waren uitgetrokken, de wapenen
hadden aangegord.
(Vertrek.) Halfweg 't Zand ontmoette men het ons aflossende bat. Noordbrabandsche schutterij, dat met wederzijdsc'he eerbewijzen voorbijtrok ... (Tocht naar Schagen,
Alkmaar, Haarlem, Leiden.) ' t Was Zaterdag toen wij in
den vroegen morgen den marsch aanvingen naar Rotterdam. Een paar sterke beenen zullen daarbij te pas komen,
want het is de grootste of stand die wij tot dusver in een
enkelen dag hebben afgelegd. De eentonige weg over Pijnakker langs lage weiden is verre van opbeurend. Wij zien
regts in de verte den Haag en Delft liggen en zijn blijde
dat wij ten 3 ure bij het standbeeld van Erasmus te Rotterdam halt houden. Tot dusverre hadden we weinig belangstelling van de ingezetenen ondervonden. Te verrassender was ons dus de geestdrift, waarmede wij in deze
schoone koopstad werden ontvangen. De straten zijn met
een ontelbare menigte toeschouwers opgevuld, uit vele
huizen wapperen vlaggen ons ter eere. Dat (lit alles geen
ijdele ve:rtoning is, blijkt spoedig, toen de schutters alien
bij welgestelde burgers worden ingekwartierd en ontvangen op eene wijze die niets te wenschen overlaat. Ook voor
de officieren was uitmuntend gezorgd, door hen alien in
fatsoenlijke logementen te huisvesten, waar ze behalve vrij
logement nog elk voor f 3 tot verteering te beschikken
hadden. Een paar oude Leeuwarder vrienden T. Romein
en B. Plantenga, die hier in de leer waren, zochten mij
spoedig op en haalden mij over, 's avonds met hen de stad
te doorwandelen, doch ik was te vermoeid er genot van te
hebben. Onder het appel bij den afmarsch des volgenden
daags werd namens de stad aan elk schutter een pakje
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tabak aangeboden, dat met dankbaarheid werd aangenomen. Rotterdam wilde zich dus niet alleen tot een goede
ontvangst bepalen, maar de schutters bij het vertrek en
daarna nog aan zich verpligten. Dit blijk van vaderlandslievende belangstelling bragt eene aangename stemming te
weeg bij de manschappen, die onder een „Leve Rotterdam!" van wal steken om met ponten over de Maas te
worden gezet en verder naar Dordrecht te marcheren.
(Overtocht der rivieren; marsch naar Zevenbergen.)
Na afscheid genomen te hebben, verliet ik deze vriendlijke woning om het bevel op mij te nemen der voorhoede of
voorwacht, idie in vijandlijk land of in de nabijheid des
vijands den troep vooruitmarcheert, tot opsporing der
wegen en om van alle gevaren en hindernissen den bevelhebber van het hoofdcorps te onderrigten. Mijn detachement bestond uit 20 man, 1 sergeant, 1 korporaal en I tamboer, waarvan ik weder den korporaal met drie man detacheerde om de spits of uiterste voorhoede uit te maken.
Na de geweren mijner manschappen met scherp te hebben
doen laden, gaat het voorwaarts naar Bergen op Zoom,
het doel onzer achtdaagsche marsch.
De kleding en taal der ingezetenen, de troupen die wij
weldra kwamen te ontmoeten, alles doet ons zien, dat wij
de vijandlijke grenzen al meer en meer naderen. Ook de
bodem heeft een woester, zoo men wil romanesker voorkomen, dan de vlakke velden van Holland. Wij trekken
Oudenbosch met zijn schoon park van linden door en naderen Rosendaal langs een mullen zandweg. Daar komt de
korporaal van de spits mij berigten, dat een wacht van
gewapende troepen hem den doortogt belet. Men wil weten
wat wij in ons schild voeren ,van waar wij komen, wie en
hoe sterk wij zijn, alvorens de bevelhebber van het kantonnement verlof tot den doormarsch kan geven. 1k antwoord
op die vragen: doe mededeeling aan den majoor. De kolonne houdt halt ; en na een half uur toevens op het mulle
en warme zand ontvang ik berigt van het hoofdkwartier,
dat wij kunnen doortrekken. De strooyen wachten en
schilderhuizen, waaruit de snorrebaarden te voorschijn treden, geven aan het romaneske oord een „air de campagne".
Met slaande trommen trekken wij Rosendaal binnen, waar
we, op de ruime markt halt houdende, door de officieren
van een Zuidhollandsch bataillon schutterij, dat daar ge-
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kantonneerd en bij de burgerij ingekwartierd is, worden
ontvangen. Het Drentsche bataillon, dat 's morgens uit
Bergen op Zoom gekomen, hier nachtkwartier zal houden,
komt ter gelijkertijd aan en begeeft zich naar zijne kwartieren, terwijl onze schutters op de harde steenen uitrusten
van de veel grootere marsch dan de dagmarsch der Drenthen, die zij op den koop toe nog te maken hebben. Wij
houden het er voor, dat men ons onregt doet, vergetende
dat het regel is een marsch met kleine dagmarschen aan te
vangen, zooals wij van den Helder of ook gedaan hadden.
De mededeelingen, die wij van onze Drentsche wapenbroeders omtrent het nieuwe garnisoen ontvangen, zijn
verre van opbeurend. Zware dienst, strenge chefs, beroerd
garnisoen, ongezonde stad enz. Alles behalve aanlokkend,
zoodat als het te onzer keuze had gestaan, wij gaarne naar
den Helder, nog liever naar huis, zouden teruggegaan zijn.
Weg waren onze illusien van 't opmarcheren naar de grenzen. Zij hebben plaats gemaakt voor onbehaaglijke vooruitzichten, met door den langen marsch afgematte ligchamen
en pijnlijke of gezwollen voeten. 't Helpt niet. Voorwaarts!
klinkt het bevel en de troup zet zich weder in beweging,
op een met gekapte keyen gevloerden weg, die voor de
gevoelige voetzolen onuitstaan'baar is; terwijl de bermen
uit gul zand bestaan, dat bij elken voetstap over de schoenen heenvloeit en in stofwolken oprijst, waarmee de met
zweet bedekte aangezichten, de haren en klederen grijs geverwd worden.
Langzaam sleept de troup zich in het warme weder
voort. De hoop op de aanstaande rust en een goed kwartier houdt den cooed staande, klagten worden niet gehoord.
Die niet verder kan, blijft liggen, in hoop dat de achterhoede hem een plaats op de bagagekarren zal inruimen.
Zoo gaat het meer met voorttrekkende legers; voordat ze
de plaats hunner bestemming hebben bereikt, hebben ze
een aantal manschappen door uitputting enz. verloren, die
eerst later weder voor den dag komen, sours als de strijd
reeds gestreden is.
Wij trekken Wouw door en krijgen de torens der vesting
van onzen landgenoot Coehoorn in het oog. Nog een paar
uurtjes, daar staan wij voor hare gesloten poorten. Evenals te Rosendaal moeten wij wachten totdat de toegang
vergund wordt. Middelerwijl komt de achterhoede met
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bagagie en achterblijvers opzetten. Eindelijk worden de
barrieres voor ons geopend, om de sterke vesting binnen
te trekken, die voortaan onze verblijfplaats zal zijn. Een
lange brug voert ons over een brute gracht; een kronkelende verdekte weg leidt ons voorbij een wacht en brengt
ons aan een tweeden brug, die een ravelijn met de buitenwerken verbindt en bewaakt wordt door een wacht artilleristen ; een derde brug brengt ons ten laatste aan de poort,
die zeer eenvoudig, doch met stevige deuren van eiken
posten kan gesloten worden ; de poort doorgaande bevinden wij ons voor een officierswacht in de nabijheid van een
pleintje, waar halt gehouden wordt. Wij ontvangen van de
kwartiermakers de voor de manschappen geenzins aangename tijding, dat zij in plaats van bij de burgerij ingekwartierd te worden, dadelijk de kasernes moeten betrekken, na
nog voor af, niettegenstaande hunne vermoeidheid, de noodige nachtlegers van het magazijn te hebben afgehaald.
Mijn voorwacht was ontbonden, zoodat ik alleen met een
paar manschappen mijner kompagnie overgebleven, de stad
doortrok naar onze kaserne bij de Waterpoort. Onderweg
zag ik eene jufvrouw voor een bakkerswinkel staan, die ik
naar den weg onzer kaserne vroeg. Hare trekken kwamen
mij bekend voor, bijzonder hare oogen, 't eene bruin, 't andere blauw, had ik meer gezien. Wel zeker, zij herkende
mij ook, 't was niemand antlers dan de zuster van de wed.
Coels; reeds te Ternaard had ik in 1827 met haar kennis
gemaakt. Dat was een aangename ontmoeting, de eerste in
de vreemde stad.
Mijn billet van inkwartiering luidde op een beer Kraan
aan de Haven, tot mijne blijdschap digt bij de kaserne,
waar ik mij be yond. Naar rust verlangende, laat ik mij
spoedig naar mijn kwartier geleiden, waar ik wel een paar
dienstmeiden, maar niet den huisheer aantrof, die met zijne
echtgenoote naar den Haag op reis was. Dat maakte voor
mij geen zwarigheid, doch des te meer bij de eerbare dienstmeisjes, vooral bij de oudste, die zeer confuus was, een
officier onzer dak te hebben. Ik stelde haar zooveel mogelijk gerust, met de verzekering dat mijne behoeften niet
groat waren; een kamer en bed, wat aardappels en vleesch
en daarna een kopje thee, was alles wat ik begeerde. Zij
voldeed met ijver aan mijn verlangen; mijn maaltijd was
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spoedig gereed, en daardoor verkwikt begaf ik mij vroegtijdig ter ruste.
Ofschoon de nachtrust niet langer werd gerekt dan naar
gewoonte, beyond ik mij bij het ontwaken echter niet zoo
frisch in alles als de vorige dagen. Ik zoude weinig lust
gevoeld hebben heden weder een marsch van elf uren te
maken, gelijk wij den vorigen dag gedaan hadden. De gezwollenheid mijner voeten ibegon spoedig te bedaren, en
weldra was ik van de doorgestane vermoeienissen uitgerust en hersteld.
Zoo waren wij dan eindelijk aan de grenzen, in eene
sterke vesting in staat van beleg, dat wil zeggen, waar de
krijgswet de burgerlijke vervangen beef t, en de middelen
van verdediging zoodanig zijn ingerigt, alsof elk oogenblik de vijand voor de poorten wordt verwacht. Bergen op
Zoom was ons afgeschilderd als een der slechtste garnisoenen, met zware dienst en weinig amusementen. Edoch
alle de vestingen in staat van beleg hebben dit met elkander gemeen, en daar militairen veelal slag van klagen en
overdrijven hebben, besloten wij ons oordeel op te schorten
tot wij een en ander bij ondervinding zouden hebben leeren kennen.
De beide eerste dagen na onze aankomst bleven wij van
alle garnisoensdienst verschoond. Waarvan wij gebruik
maakten de inwendige dienst der kompagnie zoo wat te
regelen en naar kwartieren voor onszelf om te zien. De
inwoning in een logement was ons aan den Helder zoowel
bevallen, dat Batailje en ik moeite deden, op gelijke wijze
gehuisvest te worden. Doch dit gelukte niet. Er was in
B.o.Z. geen tweede tante Stoll te vinden, die ons voor f 30
in de maand van al het noodige wilde voorzien. Ik huurde
dus eene kamer bij de gezusters de Paauw, Brie oude jonge
jufvrouwen tusschen 3o en 4o jaren, die een steenwinkel
hielden. Voor f lo in de maand had ik eene nette zindelijke
kamer met bediening, waar ik mij zeer wel bey ond, terwijl
ik met andere officieren in een logement ging eten, waar
het ons echter op den duur minder goed beviel.
De twee rustdagen waren spoedig ten einde, de drukke
garnisoensdienst ons wachtende. Van de 3000 man bezetting moesten daaglijks 350, met 2 kapiteins en 6 luitenants,
de wacht betrekken, zoodat de beurt spoedig om was; voor
de luitenants om de 3e of 4e nacht, bij buitengewone om-

SCHUTTEROFFICIER 1831-1834

287

standigheden om de andere nacht. De officierswachten bestonden uit : de hoofdwacht aan de markt 1 kapitein, 1 luitenant van de infanterie, 1 van de artillerie en 1 plaatsmajoor; de vier poortwachten, Water-, Steenberger-,
Wouw- en Boschpoort elk 1 luitenant ; vervolgens de lunet
„Kijk in de pot" in de buitenwerken 1 luitenant en 's nachts
daarenboven 1 kapitein en 1 luitenant der artillerie. Van
het garnisoen werden buitendien drie kompagnieen gedetacheerd in de kantonnementen Huibergen, Hogerheide
en Ossendrecht aan de grenzen. Mijn eerste wacht trof aan
de Waterpoort, een der drukste, daar bij den dag op de
passagiers der uit- en invarende schepen een wakend oog
moet worden gehouden, terwijl de nacht mij bezig houdt
met rondes en patrouilles. Immers van 's avonds io tot
's morgens 6 uur, de gewone rusttijd van den vreedzamen
burger, volgt de eene ronde en patrouille op de andere.
Bijkans zonder ophouden hoor ik de schildwacht roepen:
„halt! werda ! korporaal heraus ! wacht in 't geweer ! Rond
luitenant!" enz. Nauwlijks zijn de aangekomenen verkend
en doorgelaten, of 't is al weder hetzelfde liedtje, terwij1 de
luitenant . op zijn beurt met een korporaal en drie man een
ronde langs de wallen der vesting maakt. Met het aanbreken van den dag wordt de portier met de sleutelbos
onder goed geleide van de hoofdwacht gehaald, de poort
geopend, een patrouille tot veldontdekking uitgelaten, om
te zien of er ook onraad is; een half uur later komt zij
terug, brengt rapport dat alles wel is, waarop de poort
voor vast wordt ontsloten tot zonsondergang. De manschappen worden door den luitenant in oogenschouw genomen en aangemaand zich wat op te knappen; intusschen
komt mijn oppasser met waschwater en ontbijt, dat den
suffen luitenant wat opfrischt. De voormiddag is rustig,
want het is ebbe, die de gracht droog legt, zoodat er geen
schip in noch uit kan. Na het schrijven der rapporten is er
niets meer te doen dan zich te vervelen en reikhalzend
naar het middaguur van aflossing uit te zien. De nieuwe
wacht is aangekomen, haar kommandant vergewist zich,
dat de op den inventaris vermelde meubels aanwezig zijn;
de zaak is in orde, men wenscht elkander de vrede, de
manschappen zoeken de kasernes op, de luitenant de societeit en versiert zich nog gedurende 24 uren met de oranjesjerp, ten teeken dat hij het piket heeft, dat wil zeggen,

288

HERINNERINGEN VAN EEN FRIESCH

ingeval van nood dadelijk bij de 'hand moet zijn, ter betrekking van de wacht. Des nademiddags wordt er een uur
twee Brie bataillonsexercitie gehouden op de vlakte of het
glacis bij „Kijk in de pot", en 's avonds wat gestudeerd,
want de generaal opperbevelhebber der vesting wil binnen
kort het bat. inspecteren. Gelijk een kind tegen het schoolexamen opziet, zien wij tegen de aangekondigde inspectie
op, waarbij niet alleen naar de practische, maar ook naar
de theoretische bekwaamheden onderzoek werd gedaan en
de inwendige dienst, zindelijkheid van kleding en wapenen
der manschappen nauwkeurig werd nagegaan. Drie dagen
achtereen werden daaraan besteed, en alles liep naar genoegen af.
Na den goeden of loop der inspectie werden de exercitien
ingekort, waardoor wij ledigen tijd kregen, om bij goed
weder kennis te maken met de ommestreken onzer vesting.

(Beschrijving van deze en van de stad.)
De inwoners vinden voor een deel hun bestaan in de
beroemde pottebakkerijen en in de ansjovischvangst; overigens in een kleine handel, waarbij men ook wel sluikhandel kan voegen. Twee derde gedeelten zijn bon catho-

liek, de rest orthodox hervormd of lutersch. Onder de
eersten heerschte een vrij ontevredene antihollandsche
geest, zoowel bij de mindere als deftige burgerstand. De
oudste zoon van den gewezen burgemeester Kuyper was
om die :reden gebannen, de tweede een en andermaal in
aanraking met de justitie geweest, wegens het bezigen van
onbetamelijke zoo niet oproerige uitdrukkingen en handelingen. Welligt dienden de twee veldstukken met de beide
houwitsers en hunne wel voorziene voorwagens met brandende lonten, die voor de hoofdwacht geposteerd waren,
om ontzag te houden onder de ontevreden burgerij, waarvan ook niemand de wallen mogt passeren, zonder voorzien te zijn van een permissiebillet afgegeven namens den
opperbevelhebber.
De opperbevelhebber was de generaal baron van der
Capellen, een man van behoorlijke lengte en breedte, wiens
grootste heldendaden daarin hadden bestaan, dat hij onder
Napoleon in Spanje was geweest en tot twee malen Pampeluna had helpen overgeven, waarover hij gaarne scheen te
spreken als van een daad, waarop hij roem konde dragen.
Naar zijne handteekening te oordeelen was hij een kunste-
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naar met de pen, loch er waren die zeiden, dat het vlieringkamertje van zijn hoog huis weinig bewoond werd. Nochtans was hij „trop rempli de soi-meme".
Een man van ander gehalte was de plaatselijke kommandant, kolonel Simons, in alles militair behalve in zijn uiterlijk voorkomen. Stelt U voor een kort man met breede
schouders en hooge of ronde rug, waarbij een paar lange
armen omslingeren, die beurtlings in het gaan achter hem
omzweven, als wilden ze daar kiappen uitdeelen. Een paar
grijze oogen, waarvan het eene minder horizontaal staat
dan het ander, ziet niets voorbij en schijnt in de ziel van
den aangesprokene te lezen. Streng en regtvaardig in
dienstzaken, was hij minder bemind dan geacht, vooral om
zijne opregtheid.
Onder de officieren van het garnisoen, bestaande uit
een bataillon 10 e ofd. inf., een bat. Zuidhollandsche en een
bat. Noordbrabandsche schutterij, een paar kompagnieén
artillerie, met ons bataillon, vinden wij goede kennissen en
gezellige vrienden. Wanneer ik niet aan de wacht was,
bepaalden mijne werkzaamheden zich tot de kaserne of
inwendige dienst, nietige geestdodende bezigheden, welke
den tijd versnipperden, zonder hem geheel in te nemen,
wel geschikt om luiheid te bevorderen en geenzins tot studie op te wekken. Ten 12 ure moesten alle officieren niet
op wacht bij de wachtparade tegenwoordig zijn. Na afloop daarvan naar de societeit, van daar naar tafel, vervolgens bij goed weder eene wandeling, als er geene exercitién zijn; terwijl de avond meestal ook in de societeit der
officieren of in gesloten gezelschap bij den een of ander
op zijn kamer wordt gesleten. Omgang met de burgerij
hadden wij niet, dat in zeker opzicht te betreuren was;
maar wij hadden het overigens in ons garnisoen niet zoo
min als ons was afgeschilderd, als men daarbij in aanmerking neemt, dat door vertrek naar buiten als anderszins,
waarvan nailer, nog al wat afwisseling in het leven plaats
vond.
Batailje zonderde zich hoe langer zoo meer van ons af,
hetzij zuinigheidshalve, hetzij om andere redenen, daar hij
de eenigste officier bij ons bat. was, die tot de R. C. kerk
behoorde, en daarom welligt met anderen meer sympathiseerde. Het was ons om die redenen tamelijk onverschillig,
toen hij in Mei benoemd werd tot luitenant-kwartiermeesNdr. en Medea.
19
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ter bij het le bat. onzer afdeeling en ons ging verlaten.
La Valette had reeds aan den Helder vorlof gekregen om
zich naar 's Hertogenbosch te begeven, waar hij ziek zoude
zijn geworden en niets van zich hooren deed. De kolonel,
daarover ontevreden, vroeg zijn ontslag aan, dat zonder
verwiji gegeven werd. Door die beide mutatien werd ik
weder . de eenigste luitenant bij de kompagnie, en als bij
den aanvang met de inwendige dienst belast. 1k hoopte
door ide benoeming van den heer Cornelis Burhoven Vietor
tot Zen luitenant bij onze komp. op hulp en verligting,
doch daar hij als vrijwilliger bij de huzaren gediend had,
was hij met de infanteriedienst tamelijk onbekend en zijne
hulp aanvankelijk van weinig beteekenis.
1k ben genaderd tot een der belangrijkste episodes van
mijn krijgsmansleven, n.l. de togt naar de citadel van Antwerpen. Van tijd tot tijd werden de officieren van het garnisoen beurtelings belast met de begeleiding van herstelde
zieken of terugkeerende verlofgangers naar de citadel en
de aan de Schelde gelegen forten. Den 3oen Juny 1832 ontving ik order om den volgenden morgen 8o man naar het
beroemde kasteel en de bedoelde forten over te brengen.
Onmiddelijk de noodige leeftogt, bestaande uit brood, kaas
en jenever, ter waarde van 25 cents per man, gefourageerd
en aan boord gebragt van een in de haven liggend tjalkschip, dat ons zoude overbrengen.
Mijne schriftelijke instructie luidde de meest mogelijke
voorzigigheid in acht te nemen, bij het passeren der vijandlijke posten bepaaldelijk, en 'zoodra ik Lillo voorbij zoude
zijn, te zorgen dat niemand der manschappen zich op het
dek vertoonde, opdat de vijand niet zoude merken, dat ons
transport uit troepen bestond, hetgeen hem in verzoeking
kon brengen ons met eenige kogels te begroeten.
Ten 5 ure in den morgen van den 'en July geembarkeerd, bragten wij het den voormiddag niet verder dan het
fort Bath, waar een paar manschappen werden afgezet en
ik gelegenheid vond, den luitenant der mariniers van der
Beek, met wien ik aan den Helder had kennis gemaakt, en
die thans dienst deed op het hier op stroom liggende fregat de Zeeuw, even toe te spreken. Met het invallen der
vloed ligten wij het anker en laten ons door den fellen
stroom de Schelde opdragen, onder het genot van schoone
gezichten op de beide oevers. Wij naderen het Belgisch
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grondgebied en bevinden ons weldra aan weerskanten tusschen 's vijands land, zonder echter een enkel vijandlijk
soldaat te zien. Het dorp den Doel, waar later een gevecht
plaats had, voorbijgevaren, laten wij ten 5 a 6 uur het anker
vallen tusschen Lillo en Liefkenshoek, waar weder eenige
manschappen worden afgeleverd. De ebbe kort daarna invallende, moeten wij blijven liggen tot de volgende vloed
ons weder voorwaarts zal sturen. Ik maak van dien tusschentijd gebruik de beide genoemde forten, die sterk bewapend tegenover elkaar liggen, in oogenschouw te nemen,
en word er door de officieren zeer vriendlijk ontvangen.
De beide forten zijn aan de landzijde door inundation gedekt, Lillo echter meer volkomen dan Liefkenshoek. De
daken der huizen, de toppen der boomen steken boven het
water uit, dat heinde en ver de vruchtbaarste landen sedert
jaar en dag bedekt. De ongelukkige bewoners van have
en goed beroofd, zijn her en derwaards gevlucht. 0! die
oorlog!
Eindelijk moesten de poorten gesloten worden, en wilde
ik niet in het fort overnachten, dan diende ik haast te
maken om aan boord te komen. Maar jawel, men kan niet
alles wat men wil; want door mijn oponthoud had ik het tij
laten verlopen en nu was de stroom zoo sterk, dat er geene
mogelijkheid was met de sloep bij het schip te komen, dat
midden in de rivier ten anker lag. Tot twee maal toe werd
het vruchteloos beproefd. Na een uur toevens in een buiten
het fort gelegen voorwacht kwam er stilstand en begaf ik
mij aan boord, om tot het aanbreken van den dag te slapen,
daar het vetboden was bij nacht verder op te varen.
Het seinschot der op de Schelde geposteerde flotille
kondigde nauwlijks den morgenstond aan, of wij heeschen
de zeilen om onzen togt naar den beroemden vijfhoek te
vervolgen. Zooals de order luidt, hield ik de manschappen
onder deks, zeer tegen hun zin, maar plaatste mijzelf in
uniform naast den schipper in de stuurstoel. Hij vertelde
mij al menige reis naar de citadel, gedurende de onlusten,
te hebben gedaan, en dat de Belgische soldaten ook al een
en ander maal op hem hadden gevuurd, mij aan het roer
een gat toonende, dat door een vijandlijke kogel zoude zijn
geboord. Ik bleef gerust mijn pijp nevens hem roken en
voer ongehinderd de Belgische schildwachten voorbij, die
hier en daar op post stonden.
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Wind en stroom dienende, hadden wij weldra Antwerpens torens en gebouwen in het gezicht. Binnen weinige
oogenblikken zoude ik deze belangrijke koopstad met eigen
oogen van nabij zien; de barricaden, die de vijand had
opgeworpen om de onzen te bestrijden, de gebouwen, die
de uitwerking van Hollandsch kruid en lood gedurende het
beleg hadden ondervonden, de plek, waar de dappere van
Speyk zich voor het vaderland en de eer had opgeofferd,
en eindelijk de citadel, dat schrikbeeld voor Antwerpen en
de Belgen, met den wapperen verdediger baron Chasse!!
Reeds naderen wij het fort du Nord, dat zijn rood-geelzwarte vlag van den trans laat wapperen, en uit zijne talrijke vuurmonden de vaart op de rivier bedreigt. Ik kan
geene uitdrukking geven aan het gevoel, dat mijne borst
deed tintelen, toen ik voor de eerste maal de hatelijke
kleuren in het oog kreeg, en zocht troost in de kleuren der
vaderlandsche vlag, die statig van den top onzer mast
vvapperd e.
De stoot tegen een Engelsche brik, die voor het bassin
ten anker lag, en ons met haren boegspriet een gat in
't zeil boorde, deed mij uit mijne droomerij ontwaken. Wij
bevinden ons voor de van ouds beroemde stad, waar
vroeger handel en scheepvaart bloeide, terwijl thans hare
schoone dokken bijkans ledig zijn. De fraaye door een
groote Belgische vlag ontsierde toren der Lieve Vrouwenkerk trekt het meest mijn aandacht ; de langs de waterkant
nieuwe daken en muren, met de ruines van het vernield
entrepOt en arsenaal getuigen van de vreeslijke uitwerking
van het bombardement; de met statige wimpels versierde
rij van oorlogschepen voor het Vlaamsche hoofd herinneren aan den heldendood van v. Speyk; de beroemde vijfhoek met zijne vuurmonden en statig wapperende vaderlandsche vlag ligt voor ons, de zeilen worden gestreken en
op eene kleine vlakte voor de citadel stap ik met mijne
manschappen aan wal. Ik verzoek den naastbijzijnden
schildwacht ons aan te melden om binnengelaten te worden, dock krijg ten antwoord, dat de poort 'diet voor 7 uur
mag geopend worden, zoodat ik nog eenigen tijd moet
wachten, waarvan ik gebruik maak mijne manschappen
wat te laten opknappen en in orde stellen.
Nauwlijks heeft de fraaye toren der vijandlijke stad het
verwachte uur verkondigd, of het poortje opent zich; een
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officier doet zich kennen als fungerend plaatsmajoor en
noodigt mij uit met mijn troep binnen te gaan, om de manschappen dadelijk aan de hun kommanderende officieren
over te leveren. Een nauwe kronkelende gang, zoo smal
dat slechts twee personen naast elkander kunnen gaan,
brengt ons op het binnenplein, waar ik spoedig van xnijn
last ontheven ben, de soldaten aan hunne respective officieren overleverende. De fungerende plaatsmajoor geleidt
mij naar den plaatselijken kommandant, den majoor Voet,
die in lateren tijd minister van Oorlog is geweest. Ik word
vriendlijk door hem ontvangen, mijn order geviseerd, waarna ik verlof ontvang de citadel en buitenwerken te bezien,
waartoe een kapitein der artillerie mij wel zal willen rondleiden, lien ik ook binnen weinige oogenblikken met welwillendheid bereid vind. Eene wandeling langs en buiten
de wallen geeft mij spoedig een overzicht van het geheel,
dat men liever een fort dan een kasteel moest noemen, als
men n.l. onder het laatste verstaat een groot steenen gebouw van torens en schietgaten voorzien, door grachten
omringd enz. Dit is geenszins de citadel van Antwerpen.
Een van onder met steen opgetrokken, van boven met
aarde gedekte hooge wal omgeeft een plein met kasernes
en eenige andere gebouwen, waaronder een kleine kerk
bedekt is, in 't midden een ruimte overlatende voor parade
en exercitien. Dit met de buitenwerken, die gelijk bij andere vestingen uit ravelijns, lunettes, poternes, grachten
enz. bestaan, vormt de zoogenaamde citadel, die eigenlijk
niets antlers is dan een fort of kleine vesting. De namen
van enkele bastions herinneren aan den stichter duc d'Alba,
die er, zooals bekend is, zijn eigen standbeeld liet oprigten,
dat later wel in kanonnen zal versmolten zijn. Sic transit
gloria mundi!
Van de wallen schoone vergezichten ... .
Na de buitenwerken omgewandeld te hebben, bragt mijn
vriendlijke geleider mij in de societeit der officieren. Was
de ontvangst op Liefkenshoek voorkomend, zij was het hier
niet minder. Regt genoeglijk sleet ik hier een uurtje onder
deze krijgshaftige verdedigers van het vaderland, om daarna gevolg te geven aan de noodiging mijns geleiders tot
het middagmaal aan de tafel der artillerie-officieren. Ik
werd geplaatst naast den majoor Seelig, een rijzig schoon
man met een vriendlijk gelaat, den man, die zich tijdens
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de belegering met roem overladen heeft, gelijk blijkt uit
het werk van Knoop, getiteld „Seelig, op de citadel van
Antwerpen". Na den maaltijd wees mijn mentor, die mij
met beleefdheden had overladen, mij mijn logeerkamertje
aan, onder toevoeging van ieen soldaat als oppasser. De
avond werd bestemd tot het bijwonen eener toneelvoorstelling, heel aardig door soldaten uitgevoerd. De le luitenant der infanterie Lammerts van Buren had mij nu in
beslag genomen, waarbij ik niet slecht voer, daar hij om
zijn guile vrolijke dienstvaardigheid bij elk bemind was.
Op de stroozak in mijn logeerkamertje vond ik een gerusten slaap, zonder mij te bekommeren, dat ik mij te midden van vijandlijk grondgebied be yond, immers ik kon
gerust zijn, omgeven door mijne dappere krijgsbroeders in
de onoverwinlijke citadel!
In den loop van den volgenden voordenmiddag werd mij
door een adjudant des opperbevelhebbers een uitnodiging
gebragt om het middagmaal bij Zijne Excellentie te nemen.
Niet zonder schroom nam ik deze eervolle uitnodiging
aan. Ik zoude dan in de tegenwoordigheid van een man
komen, van wien de wereld roem sprak; met hem aanzitten, die de schrik van Belgie, in 't bijzonder van Antwerpen
was en die bij zijne bezetting den naam had van onverbiddelijk streng te zijn.
Ten 2 uur begaf ik mij naar de woning van mijn hoogen
gastheer, waar een adjudant mij ontving en in een vertrek
geleidde,, dat eenvoudig gemeubeleerd, tot eetzaal scheen
bestemd te zijn. Het oogenblik van opdisschen nog niet
gekomen zijnde, moest ik eenigen tijd wachten voor de
gastheer zich vertoonde. Gedurende deze oogenblikken liet
de majoor-kommandant van Lillo zich aandienen en om
een moridgesprek met den generaal verzoeken. Hij werd
met barsch bescheid afgewezen. „De generaal was voor het
oogenblik niet te spreken, en zoo de majoor wat te zeggen
had, hij dan maar moest schrijven." Met dit niet vriendlijk
bescheid kon onze majoor, die waarschijnlijk een expresse
reis van Lillo of gemaakt had, maar oprukken.
Deze scene scheen ook mij geen vriendlijke ontvangst te
voorspellen, bijkans wenschte ik mij zonder diner in B.o.Z.
terug.
Nog een oogenblik, en de dappere strenge held treedt
binnen, mevrouw de Boer, de echtgenoote van den kolonel
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van dien naam, aan de hand leidende, terwij1 de kolonel
met nog een paar andere officieren volgden.

1k werd geplaatst tegenover iden generaal, ter regterzijde
van mevrouw de Boer, en had dus de beste gelegenheid
den held met eigen oogen op te nemen. Een breed geschouderd lang man, van ruim 6ojarigen leeftijd, gezond van
voorkomen, met eenigzins hangende wangen, strenge gelaatstrekken, donkere oogen, gekleed in eenvoudige uniform, enkel versierd met het Metalen kruis. Ziedaar het
uitwendige van David Hendrik baron Chasse, luitenantgeneraal opperbevelhebber van de citadel van Antwerpen,
mijn gastheer.
Eene ruim veertigjarige levendige dame, van eenigzins
donkere teint, Wier grootste schoonheid in hare heldere
oogen bestaat, spraakzaam boven mate, is de dame aan
mijne linkerzijde, de bijzondere vriendin, naar men zegt,
van den generaal, de echtgenoot zijns adjudants kolonel
de Boer, een man van een plompe statuur zonder veel uitdrukking in zijne eenigzins boersche gelaatstrekken. Onder
het eten der soep werd er weinig anders gehoord dan het
geraas der lepels en borden. Niet voordat deze is afgenomen en het tweede geregt of de eigenlijke maaltijd, die eenvoudig uit aardappels met eenige groente en vleesch bestaat, is opgedragen, begint het gesprek ietwat levendiger
te worden en neemt hoe langer zoo meer toe. Vooral weert
mad. de Boer haar mondtje in een taal, die Hollandsch
heette, maar met zooveel Vlaamsch en Waalsch doorspekt
is, dat ik moeite heb haar altijd goed te begrijpen. Dit
wordt door haar opgemerkt, waarom zij verschooning verzoekt dat zij zich in hare moedertaal uitdrukt. Ik nam dat
natuurlijk gaarne aan, met bijvoeging, dat als ik in mijne
landstaal sprak, het haar zeker nog meer moeite zoude
kosten mij te verstaan. Oogenblikkelijk word ik verzocht
daarvan een proefje te geven, waaraan ik voldeed door mij
eerst in het Friesch uit te drukken om daarna de woorden
weer te vertalen, dat aan ons onderhoud een kluchtig en
vrolijk aanzien gaf, waaraan ook de generaal begon deel te
nemen, mij verzoekende hem in 't Friesch verslag te doen
van den indruk, die de beschouwing der citadel op . mij
gemaakt had. Ik gaf daarbij mijne verwondering te kennen
over hare sterkte, onder bijvoeging dat ze in mijne oogen
wel oninneembaar zoude zijn. Z. Exc. merkte hierop echter

296

HERINNERINGEN VAN EEN FRIESCH

aan, dat het laatste niet het geval was, daar bij de vordering der krijgskunde thans geen vesting meer onverwinlijk
konde genoemd worden. „Evenwel," liet hij er op volgen,
„wanneer onze armee mij behoorlijk ondersteunt, dan zullen
wij het hier nog al lang uithouden. En dat men ons niet
lang meer met rust zal laten, geloof ik vast, waarom ik de
voornaamste meubelen ook reeds naar Holland heb verzonden, en mij in plaats van venstergordijnen, mij bedien
van het lommer des druivenbooms, die zooals gij zien kunt,
zijne takken en bladen voor de vensterramen uitspreidt."
Onder vriendlijk gekout werd het smaaklijk dessert genuttigd, zoodat de tijd regt aangenaam verliep en het mij
speet, dat ide generaal al opstond, en na mij de hand tot
afscheid gegeven en mij een goede reis toegewenscht te
hebben, zich verwijderde, gevolgd door mevrouw en kolonel de Boer. Ook ik nam afscheid van de andere heeren,
zeer tevreden de eer genoten te hebben bij den generaal
Chasse het middagmaal te houden, eene eer, die aan weinige officieren der bezetting van het fort ten deel viel, maar
wel aan alle schutterofficieren, die transporten hadden
geleid.
De avond werd in de societeit doorgebragt, en den volgenden morgen 4en July de terugtogt aangenomen met de
brievenboot, die daaglijks van B.o.Z. naar de citadel heen
en weder vaart, onder bestuur van de adelborsten de
Braauw en Hart. De eerste was ditmaal bevelhebber. Aan
boord trof ik twee heeren van Limburg Stirum aan, die
een plaisiertogtje naar de citadel gemaakt hadden, om hun
broeder te bezoeken, ,die er als officier diende, en bij de
belegering later een been verloor; dezelfde die een korten
tijd minister van oorlog is geweest, en na zijn aftreden de
strijd aanvaard heeft tot afschaffing der plaatsvervanging
bij het leger. De een mijner reisgenoten was le luitenant
bij de Zuidhollandsche schutterij, de ander secretaris bij
eene onzer ambassades. Beide voorkomende menschen,
loch een weinig jaloersch dat ook hun niet de eer ten deel
gevallen was bij den generaal te dineren. Daar niets de
Schelde mogt afvaren buiten voorkennis van den kommandant der flotille, den kolonel Koopmans, moesten wij eerst
het Vlaamsche hoofd aandoen, om onze passen te laten
viseren, waarna wij onder heerlijk weder de Schelde afdreven tot het fort Bath, waar wij verpligt waren stil te
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houden om de vloed of te wachten. Wij stapten aan wal en
namen onzen intrek bij vrouw Griep, die daar herbergzaamheid uitoefende voor geld en goede woorden en ons
op gebakken aardappels en vleesch onthaalde. De opgekomen vloed dreef ons daarna zachtjes naar B.o.Z., waar
wij voor poortsluiten aankwamen.
Middelerwijl werden de vier eerste kompagnieen van
ons bat. naar Hoogerheide, Ossendrecht en Huibergen gedetacheerd of gekantonneerd, zoodat de 5e komp. weder
op zichzelf alleen bleef. De nog bestaande vacature van
den tweeden luitenant werd kort daarna vervuld door de
benoeming en aankomst van den heer A. W. Stam van.
Sneek, die tot zoolang als vrijwilliger bij de mobile schutterij der stall had gediend. Ik kreeg aan hem een uitmuntend kameraad, die later mijn vriend en huisgenoot werd.
Kort daarna, bij gelegenheid eener groote parade, gaf
de generaal ons te kennen, dat onze kompagnie weldra
voor het kantonnement aan de beurt zoude zijn. Deze tijding werd zoowel door de officieren als de manschappen
met blijdschap vernomen, daar men aan het meer vrije kantonnementsleven verre de voorkeur gaf boven de eentonige
vestingdienst. Het nieuwe idier leefwijze, het denkbeeld om
weer op een dorp te wezen, al was het slechts voor eenige
weken, deed ons met verlangen naar den dag van vertrek
uitzien, die op den lien Aug. werd bepaald. Nadat 's daags
te voren de slaapfournituren en kasernemeubels ingeleverd
waren, zoodat de schutters den nacht op den kalen vloer
moesten doorbrengen, ving de marsch onder vrolijk gejuich naar het een paar uur afgelegen Hoogerheide aan,
waar wij spoedig aankwamen.

De schutters werden dadelijk bij de boeren in den omtrek ingekwartierd, de officieren bij de burgeringezetenen
in den kom van het dorp, die slechts uit een paar rijen
meest armzalige woningen bestond. De kapitein was bij
een nude boerin, mijne collega's Stam en Vietor bij een
joodsche winkelier, ik met den officier van gezondheid
Donkersloot bij de weduwe van een chirurgijn in kwartier.
Wat gevoelden wij ons gelukkig, toen wij als heeren
van het dorp, gelijk trotsche hanen door het zand trapten
en de vrije dorpslucht met voile teugen inademden. De
onaangenaamheden van het kantonnementsleven aan de
voorposten werden niet geteld. Bij voorraad vermaakten
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wij ons reeds met het denkbeeld om 's nachts in eene
schuur op het stroo te slapen en met wat al niet? „Ah quel
plaisir d'etre soldat! On sert par sa vaillance Et son
prince, le peuple et l'etat" etc.
Ten 8 uur 't appel, waarna de schutters in twee schuren
worden geleid, waarvan de grond met stroo belegd hun tot
rustplaats dient, natuurlijk geheel gekleed met de geladen
geweren aan hunne zijde. Een paar uur later begeven de
officieren zich daar ook te rust in een voor hen opengelaten
hoekje, wel tevreden als ze een randsel van een op schildwagt staanden schutter magtig worden. De mantels dienen
als dekens en beschutsels voor togt en wind, die door de
menigvuldige reten der houten schuren vrijelijk binnendringt, terwijl het harmonisch geronk van een iootal schutters tot slaapliedje dient. Voor het aanbreken van den dag
wordt er een patrouille tot veldontdekking uitgezonden,
die een uur werk heeft om het dorp rond te gaan. Gedurende lien tijd staat de troep in de koele morgenlucht
onder de wapenen om zich voor onverhoedsche aanvallen
in gereedheid te houden. Verkleumd en nog half slapende
hebben wij behoefte aan eenige verkwikking, die de marketentster ons aanbiedt in een dronk klare jenever, die wonderlijk op de nuchteren maag te land komt. Eindelijk komt
de veldontdekking terug zonder vijand gezien te hebben,
de manschappen trekken naar hunne kwartieren, de officieren gaan een paar uren te bed, om de te kort geschoten
uren slaaps in te halen. En zoo was de eerste nacht in het
kantonnement ten einde gebragt.
Ten een 's nademiddags appel, de wachten trekken op,

de officieren gaan een uurtje koffyhuis houden in de herberg, waarna ze het middagmaal in hun kwartier nemen,
om vervolgens een wandeling in de ommestreken te maken
of als officieren van de wacht de posten te visiteren ; daarna wat geexerceerd en om 8 uur weder naar de schuur.
De avond wordt door de officieren in de kroeg doorgebragt, onder 't leggen van een kaartje en een vrolijk gesprek. Zoo verstrijkt de eene dag na den anderen, tamelijk
eentonig, loch genoeglijk.
Tegelijk met onze aankomst te Hoogerheide had de
4e komp., die Ossendrecht aan de uiterste grenzen bezette,
zich op last van den generaal opperbevelhebber teruggetrokken naar Hoogerheide. Eenige uren voor hare af-
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marsch zag een schildwagt aan de uiterste voorposten
ettelijke personen, waarvan enkele te paard, van de vijandlijke kant de grenzen naderen. Oogenblikkelijk laat de
officier van de wacht zijne manschappen uitrukken en in
hinderlaag plaatsen, terwijl de vijandlijke troep, die men
op 6o a 70 man schat, met de meeste stilte vast nader en
nader komt en eene overrompeling schijnt te bedoelen.
Ongelukkig kunnen de in hinderlaag geplaatsten hun ongeduld, om op den in zijn verderf loopenden vijand los te
branden, niet Lang genoeg bedwingen. Zij vuren toen de
vijand ter nauwer nood onder schot is. Deze ontwarende
dat hij ontdekt is, retireert met spoed, na eenige geweerschoten met de onzen gewisseld te hebben, en is weldra
uit het gezicht.
Deze mislukte aanval werd toegeschreven aan de woelingen van een kuiper, die vroeger te Ossendrecht had gewoond, loch met de revolutie de wijk naar Belgie had
genomen, bij zijn heengaan de goedgezinde inwoners dreigende, dat hij eenmaal terug zoude komen om hen te tuchtigen. Thans scheen hij een soort brigantijntroep zamengeraapt te hebben om zijn schandlijk oogmerk te volvoeren.
Ten gevolge van deze kleine schermutseling werd voortaan een wacht van een officier met 25 man uit Hoogerheide naar Ossendrecht gedetacheerd, en om de vijf dagen
digelost. Toen de eerste vijf dagen van ons kantonnementsleven om waren, werd ik tot deze expeditie gekommandeerd, en vestigde mij met mijne manschappen, alien bij
een en denzelfden boer, in de nabijheid der grenzen.
Dat de boer Jacobs niet erg met dat bezoek gediend
was, laat zich begrijpen. Het huis was vol van zijn eigen
gezin en dat zijner dochter, die uit de geinundeerde polder
van Lillo had moeten vluchten. De schuur zat vol graan.
Waar zou hij ons onder dak brengen? Er was immers nergens plaats. Daar hielp niet aan. Ik beduid hem, dat zoo
hij niet spoedig schikking maakt, ik mijne schutters aan
het werk zal zetten om in de schuur ruimte te maken. Dat
helpt. Na veel over en weder praten komen wij overeen,
dat hij de kleine schuur, die hoofdzakelijk tot berging van
landbouwwerktuigen dient, zal ontruimen en overvloedig
van stroo voorzien. ZOO gezegd, zoo gedaan. Een aantal
strooschobben door het gezin van den boer aangedragen en
over den grond gespreid dient tot rustplaats; een paar
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varkens in de hoek der schuur tot gezelschap ; terwijl de
handige schutters uit het voor de hand liggend hout een
tafel met een paar banken wisten zaam te stellen. Een afzonderlijk hokje bij den ingang werd met stroomatten voor
mij afgeschut om er te slapen, als ik mij 's nachts niet met
de schutters bezig hield, een kaartje met hen te leggen om
hen wakker en waakzaam te houden, dat ik verkieslijker
achtte. Na de noodige posten te hebben uitgezet, deed ik
een wandeling naar de grenzen, om die te recognosceren,
waarna in de herberg bij Keetje en Betje het middagmaal
werd genomen. Mijn nachtrust nam ik 's morgens in mijn
stroohokje, nadat de veldontdekking was binnengekomen
en het rapport door een mij ten dienste staande marechaussee naar het hoofdkwartier te Hoogerheide was afgezonden. Daarna ontbeet ik bij den boer met een kop koffy, een
snee zelfgebakken brood en een „koppel eyers", waarna
appel gehouden, de manschappen en wapenen nagezien,
tractement uitbetaald enz. 's Nademiddags een wandeling
naar een herbergje aan de uiterste grenzen, aan den weg
naar Zandvliet, bij het riviertje de Kabeljauw. Het herbergje werd gehouden door een paar oude luidjes, met
name Veusen, die ik verdacht hield van het even goed
met den vijand als met ons te houden, gelijk „Michiel met
zijn dubbel aangezicht", in v. Lennep's „Dorp aan de
grenzen". De man zag ik zelden, doch de spraakzame oudt
vrouw deelde mij onder een „potteken Leuvens" het nieuws
merle, dat haar man daaglijks in het bijgelegen Zandvliet
opdeed en wat de Belgen daar uitvoerden. Bij al haar dubbelzinnigheid scheen ze de Beigen niet regt te vertrouwen,
waarom ik haar ook moest beloven, om, wanneer zij mogt
worden overvallen, haar daadlijk ter hulp te snellen, zoodra haar kleinzoontje mij van het gevaar berigt had gedaan.
Mijne hulp is echter nooit noodig geweest.
Als een bewijs dat ook somtijds Belgen haar bezochten,
dient, dat ik op zekeren dag op een ongewoon uur haar
bezoekende, in de kamer een welgekleed persoon van een
beschaafd voorkomen ontmoette. Natuurlijk was mijn eerste werk te onderzoeken, met wien ik de eer had te spreken. Ik vernam, dat het de geneesheer van Zandvliet was,
die zich in mijne magt beyond. Ik gaf mijnheer te verstaan,
dat hij als Belg niet hier mogt zijn, tenzij op bijzonder
schriftelijk verlof van onzen generaal, hem verzoekende
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mij dat verlof te willen toonen. Hij gaf ten antwoord zoodanig verlof niet te bezitten en ook niet te weken, dat hij
zulks noodig had; daar hij, hoewel in Zandvliet wonende,
toch meermalen op Lillo als geneesheer practiseerde,
waarvan hij mij een bewijs, soort aanstelling, liet zien. Het
kwam mij voor, dat de dagteekening van dat stuk wel
eenigzins oud was, te oud om thans meer van kracht te
kunnen zijn, waarop ik hem opmerkzaam maakte, met bijvoeging dat hij wel zoude doen, zijne aanstelling opnieuw
door den kommandant van Lillo te laten viseren, voor hij
het andermaal waagde de grenzen te overschrijden. Hij
begreep mij, nam zijn hoed en stond op om zich te verwijderen, waarna hij tot mij de vraag rigtte „parlez-vous
francais?", waarschijnlijk om te onderzoeken of bij mij welligt eenige Belgische neigingen bestonden. Ik antwoordde
kortweg: „neen!" waaruit hij konde opmaken, dat dat bij
mij het geval niet was en ik geen lust had in „pourparlers"
met hem te treden. Hij haastte zich toen de grenzen over
te stappen, waarin ik hem liet begaan. Ik geloof niet, dat
onze docter sedert weder bij vrouw Veusen bezoeken bragt,
althans zooals zij mij bij herhaling verzekerde.
(Beschrijving van de omstreken van Ossendrecht en van
eene wandeling.)
Na de wandeling keer ik naar mijn kwartier terug, maak
een avondpraatje met mijn boer, dien ik beschaafder vind
dan ik vermoed had, daar hij eenige jaren in Rijssel had
doorgebragt om tot koopman opgeleid te worden en nog
vrij goed Fransch spreekt. Ten 8 uur laat ik taptoe slaan,
de wachtposten uitzetten en voeg mij bij mijne manschappen in de kleine schuur bij de varkens, om de nacht pratende en kaartspelende door te brengen, waarmee mijne
schutters zich vereerd gevoelen, alien even begeerig om
met den luitenant een kaartje te leggen, die natuurlijk
steeds de verliezende partij is. Zoo zijn de vijf dagen spoedig verlopen, waarna ik weder naar Hogerheide terugtrek,
om na verloop van een paar weken weder hetzelfde spel
te spelen, tot de generaal ons in het laatst van September
naar de vesting terugriep.
In de vesting teruggekeerd, kwam ook Stam van verlof
terug, met wien ik overeenkwam zamen te gaan wonen.
Wij huurden daartoe een paar bovenkamers bij een koekebakker in de Fortuinstraat, lieten ons middagmaal uit een
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gaarkeuken komen en leidden een regt huiselijk genoeglijk
leven.
De spanning tusschen ons Gouvernement en de Londensche conferentie wordt grooter. De Engelschen en Franschen leggen op onze schepen een zoogenaamd embargo.
Een aanzienlijk Fransch leger trekt zich op de zuidlijke
Belgische grenzen zamen, om, zoo het schijnt, elk oogenblik bereid te zijn dat land in te trekken tot verdediging
van zijne onregtvaardige zaak. Zullen de Franschen zich
tot eene belegering der citadel van Antwerpen bepalen of
hebben ze ook grooter plannen, b.v. en passant „la belle
Hollande" te veroveren? Wie weet het. Maar alles is een
aansporing tot een wakend oog te houden. De dienst wordt
verscherpt en verzwaard.
In 't midden van November trekt een leger van 6o,000
Franschen Belgie binnen en begint den 29en dierzelfde
maand het beleg der citadel van Antwerpen, die door 444o
onderofficieren en manschappen met 145 officieren verdedigd wordt. De overmagt der aanvallers is groot. Maar
geen nood, dappere verdedigers der citadel ! ons leger zal
u bijspringen. Het zal een algemeene strijd worden tot verdediging van haardstee en altaren ! Immers de 2e en 3e
ban landstorm zijn reeds door den Koning opgeroepen.
Nacht en dag dreunt het gedonder van de kanonnen en
mortieren, die tde citadel beschieten en verdedigen, in onze
ooren. 's Nachts zien wij de lichtkogels en bommen door
de lucht zweven. Maar het leger tot ontzet blijft achter.
In plaats van voorwaarts te gaan, worden onze voorposten
teruggetrokken, om toch vooral niet in aanraking te komen
met ,de Franschen, die een sterk detachement naar Zandvliet hebben vooruitgezonden om ons in 't oog te houden.
De Bredasche courant deelt ons daaglijks berigten merle
van den voortgang der belegering, waarvan door onzen
opperbevelhebber v. d. Capellen een diep geheim wordt
gemaakt, ofschoon hij daaglijks op de hoogte wordt gebragt, z456 door de brievenboot, die nog lang een deel der
Schelde kan opvaren en van de flotille berigten meenemen,
als door een paar spionnen, twee bij Antwerpen wonende
vrouwen, die alle nachten binnen de vesting bij de generaal worden toegelaten en even geheimzinnig als ze zijn
ingekomen weder vertrekken.
Spoedig brengen de couranten ons berigt der aan onze
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zijde gevallen slagtoffers. Onder een der eerst gevallenen
is de luitenant Lammerts van Buren, met wien ik op zulk
een aangename wijze kennis had gemaakt. Hij werd doodlijk getroffen op een oogenblik dat hij bezig was een gekwetsten soldaat van een gevaarlijk punt weg te dragen.
De tweede was de luitenant Noortsing, die bij ons eenige
dagen in B.o.Z. had vertoefd en tijdelijk in dienst was gesteld, omdat voor hem de gelegenheid ontbrak naar de
citadel terug te keeren. Maar hij had rust noch duur, totdat
hij toestemming verkreeg, om met den kolonel Gumoens
en den majoor v. Rappard, die eene bijzondere zending
naar de citadel hadden, de gevaarvolle reis in eene kleine
boot bij duistere nacht merle te maken. Men kwam behouden aan. Weinige dagen daarna sneuvelde Noortsing bij
een uitval. De dappere kolonel Gumoens werd bij eene
batterij doodlijk gewond en stierf eenige dagen later in
het hospitaal te Antwerpen.
En wij blijven werkloos, terwijl onze dappere spitsbroeders den flood worden geofferd. Zal er dan van onze zijde
niets gedaan worden om hen bij te staan? Het schijnt wel,
dat eene voorzichtige politiek verbiedt, alle aanraking met
de Franschen te vermijden, tot voorkoming dat Nederland
in een oorlog met een der groote mogendheden gewikkeld
wordt. Wij keuren dat hooglijk of en vinden het een laffe
politick, zoo niet erger, de dappere verdedigers van de
citadel op te offeren, zonder een hand ter hulpe uit te
steken. Maar stil, daar komt eensklaps een zacht gefluister
uit het geheimzinnig bureau van den generaal opperbevelhebber tot ons doordringen, alsof er door het departement
van oorlog een bataillon was aangevraagd, om een coup
de main bij den Doel, een gehucht aan de zijde van Liefkenshoek, uit te voeren, en de kolonel Simons het Friesche
bataillon daartoe had voorgeslagen.
De zaak was deze: de inundatie bij Liefkenshoek was
niet volkomen genoeg om er op te vertrouwen tegenover
een corps Franschen, dat zich in de nabijheid had geposteerd. Men wilde den Scheldedijk doorsteken, om het omliggende land dieper onder water te zetten, en dit tevens
te doen dienen tot een nieuwe gemeenschapsweg met de
citadel, die langs de Schelde gestremd was. Ons bataillon
scheen daartoe bij uitstek geschikt, en omdat de kragtige
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manschappen gewoon waren met lep en schep 1 ) om te
gaan, en omdat het bataillon in een enkelen nacht met den
vloed afdrijvende voor dag en dauw op de bestemde plaats
konde zijn, zonder door een enkelen vijand bemerkt te
worden. Wij zullen dus niet geheel werkeloos blijven. Maar
„l'homme propose, Dieu dispose!" Onze hoop, de hand te
zullen leenen tot de uitvoering van het nuttige plan, viel
spoedig in duigen, want de generaal maakte zwarigheid
zich een oogenblik van het bataillon te ontdoen, waarop
hij het meeste vertrouwen stelde. ZOO fluisterde men alweder. Immers de Zuidhollandsche schutters zoowel als
de me afd. hadden zich in de tiendaagsche veldtogt niet te
best van hun pligt gekweten en de Noordbrabandsche
schutterij werd nog minder vertrouwd. Hoe het zij, wij
kregen de misschien gevaarvolle eer niet, om voorgedragen
te worden tot volbrenging van de behaalde coup de main.
In plaats daarvan werd er in aller haast te 's Hertogenbosch een marschbataillon geformeerd uit vijf of zes kompagnieen van verschillende corpsen, zoo schutters als
staande armee, dat onder bevel van den majoor Boelen
weldra op marsch ging naar het fort Bath.
Twee omstandigheden hebben bijgedragen tot de mislukking der onderneming, omstandigheden die bij ons bat.
niet bestonden, n.l. 1°. was de zamenstelling van het
marschbataillon uit de ongelijksoortige bestanddeelen, geheel met elkander onbekende officieren en manschappen,
nadeelig voor het onderling vertrouwen en het zoo noodige
esprit de corps; 2°. was de ruchtbaarheid, die de couranten
aan de oprigting en bestemming van het bat. gegeven hadden, een hinderpaal voor het onverhoedsche van den aanval, waarvan welgelukken grootendeels afhing. De vijand,
van alles onderrigt, had zich nu op het bedreigde punt
geconcentreerd en dat met een aanzienlijke magt bezet. Bij
de ontscheping werd het bataillon door een hevig geweervuur ontvangen, dat velen deed sneuvelen en gekwetst
worden, waaronder de majoor Boelen, die onmiddellijk bij
het aan wal stappen in den schouder gekwetst werd, terwijl zijn dappere adjudant sneuvelde. Daarmede verviel de
eenheid in de aanvoering geheel, en de onzen moesten met
bebloede koppen aftrekken. De onderneming was mislukt.
1) Spade en schop.
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De belegering der citadel neemt in hevigheid toe. Daaglijks wordt ze door den vijand met meer dan 320o kanonkogels, bommen en granaten beschoten, waarop de dappere majoor Seelig, kommandant der artillerie en volgens
Knoop de eigenlijke verdediger, het antwoord niet schuldig blijft. Onder een regen van projectielen houdt de majoor Voet, als plaatselijke kommandant, niet op, zijne gewone inspection langs de wallen en wachten te doen. Reeds
zijn er twee tamboers aan zijn zijde gevallen, maar hijzelf
blijft ongedeerd, dat hem bij de soldaten den naam doet
erlangen van „bomvrije majoor". Zoo zijn er meer, ja!
alien bijkans zonder uitzondering gedragen zich even dapper, tegenover een twaalfmaal sterkeren vijand, die zich
niet ontziet een mortier in batterij te brengen, die bommen
van moo ponden zal werpen, om schrik en verwoesting te
verspreiden. De lunet St. Laurent ondermijnd, springt gedeeltelijk in de lucht en valt in 's vijands handen. De
hoofdwal wordt meer en meer met zigzagsparallellen genaderd. In het bastion Toledo is bres geschoten. En, na
een bombardement van 20 dagen (de belegering heeft
eenige dagen langer geduurd) waarin de vijand 64,392
schoten of worpen uit zwaar geschut heeft gedaan, waarbij
136,678 ponden buskruit zijn verbruikt, geeft de dappere
bezetting het in een puinhoop vernielde fort over, zichzelf
in krijgsgevangenschap stellende, omdat zij de belofte niet
wilde afleggen, zich verder buiten gevegt te houden. Den
24en December 1832 legden de dappere verdedigers hunne
wapenen op het glacis neder, om naar St. Omer in krijgsgevangenschap te gaan, overal blijken ontvangende van
achting voor den betoonden moed en volharding, die door
den vijand evenzoo werd gewaardeerd. Zoo eindigde eene
belegering, die den overwinnaar weinig eer gaf, loch den
overwonnene met roem bedekte.
Na of loop der belegering trekken de Franschen terug,
Lillo en Liefkenshoek onaangevochten latende. Onze opperbevelhebber vond nu goed, de kantonnementen weder
te doen betrekken, en gaf last aan onze kompagnie Huibergen te bezetten. Met vreugde trekken wij in het midden
van January naar het dorpje toe, dat ten oosten van Hoogerheide aan de grenzen gelegen, zijn ontstaan hoofdzakelijk te danken heeft aan de monniken der orde St. Guillelmus, die in het jaar 1220 zich bier vestigden. De vrome
Bijdr. en Meded. LATH.

20

306

HERINNERINGEN VAN EEN FRIESCH

broeders, die het aangekochte jagtslot tot een klooster hadden ingerigt, hielden zich hoofdzakelijk met veldarbeid en
het ontginnen van woeste gronden bezig. Door hunne vlijt
werd de woeste heide langzamerhand in een tamelijk
vruchtbaar bouwland herschapen, waarop hutten en hoeyen verrezen, die door werkzame wereldburgers van het
klooster in pacht werden genomen. Zoo ontstond het thans
reedlijk welvarend dorp. Tot de revolutie der vorige eeuw
leefden de kloosterlingen stil tevreden en konde het klooster zeker ruim van zijne pachten bestaan. Doch toen werd
het opgeheven, de eigendommen geseculariseerd, de monniken verdreven, met uitzondering van pater van Bladel,
die als kapellaan dienst deed, nadat de dorpsingezetenen
het kloostergebouw met zijne kerk, aanvankelijk in huur,
doch later in 1817 door koop in eigendom hadden verkregen en een en ander tot woning van den pastoor en bedehuis hadden ingerigt.
Het klooster bestaat uit een vierkant gebouw van twee
verdiepingen, waarvan de kerk de zuidzijde beslaat, terwijl
de Brie overige zijden bestaan in de benedenverdieping uit
woon- en logeerkamers, eet- en receptiezaal, keuken enz.;
op de bovenverdieping uit cellen. Eene vrij uitgebreide welbeplante tuin omgeeft een groot gedeelte van het gebouw
en wordt weder omringd door een stevigen 8 voet hoogen
muur, terwijl een forsche poort met stevige eiken deuren
de toegang afsluit. Bovendien bevindt zich binnen den
ringmuur nog een boerenhuis met stalling, benevens een
bierbrouwerij, doch alles, zoowel als het kloostergebouw
zelve, in tamelijk vervallen toestand. Het is in dit klooster,
dat tegelijk een vrij goede verschansing mag heeten, dat
wij officieren worden ingekwartierd; terwijl de daarbinnen
gelegen schuur tot nachtkwartier voor de schutters client,
die bij den dag bij de burgers en boeren gehuisvest zijn en
het zeer goed naar hun zin hadden, en over hunne gastheeren tevreden waren en dezen met hen.
Pater v. Bladel, een goedaardige grijsaard, heeft het
oppertoezigt over onze tafel, waarvan hij zich zoo uitmuntend kwijt, dat hij zeker de orde van verdiensten als
spijzenkeurder zoude verkregen hebben als er zoo een
bestond. Jans de keukenmeid en Machiel de knecht zijn
zijne suppoosten, zulk een beer waardig. De pastoor de Bie
is een gezellig, opgeruimd man, die benevens pater v. Bla-
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del met ons het middag- en avondeten gebruikt. Daar de
dienst hier niet zwaar is, hebben wij een leventje als de
kippen op 't hok. Lekker eten en drinken, weinig te doen.
Buitendien is het een uitmuntende gelegenheid tot herstel
onzer finantien, als die soms in de vesting niet vooruitgegaan waren; want voor f 21 in de maand met een fooi aan
de knecht en meld genieten wij kost en inwoning en hebben weinig gelegenheid tot depenses.
De beschrijving der levenswijs van een enkelen dag volstaat voor alle dagen. 's Ochtends 8 uur ontbijt in de eetzaal, met thee en zelfgebakken brood, bij een helderbrandend houtvuur ; ten ii /
1 2 uur appa en optrekken der wachten, bestaande uit twee, n.l. de hoofdwacht in de kom des
dorps, en Avancee Putten daarbuiten. De eerste wordt
's nachts door een luitenant betrokken, de laatste is een
korporaalswacht. Na of loop van het middagappel koffyhuis
bij den heer Petrus van Mechelen, burgemeester, kleermaker en tapper, die in zijn jeugd in Parijs op het ambacht
was geweest. Ten half een middagmaal, bestaande uit een
goede soep, aardappels, een paar schotels groenten en
veeltijds Brie soorten vleesch, 's Vrijdags baarsch of andere
visch. Na den eten een paar uurtjes exerceren, „bon pour
la digestion", of een wandeling in de woeste romaneske
ommestreken. Ten 7 uur in de eetzaal, om met pastoor en
pater een slaadje met aardappels te nuttigen, na afloop
waarvan nog een uurtje met de oude heeren werd gekeuveld en geschertst. Zoodra de beide geestlijken zich hebben verwijderd, spoeden wij ons naar den burgemeester
om den avond verder onzer het spelen van kaart of dominospel door te brengen. Vervolgens betrekt een der luitenants
de hoofdwacht, doet een ronde of patrouille in de ommestreken, wacht in de lange veeren den dag af, laat de veldontdekking naar den vijand zoeken en, alles in orde, de
schutters uit de schuur naar hunne kwartieren gaan. De
kapitein en de beide andere luitenants slapen intusschen
zacht op hunne goede bedden.
Ofschoon de vijand in onze nabijheid aan de grenzen
ligt, leven wij zeer gerust, en behalve een enkele deserteur
komen wij niets van de Belgen te zien of te hooren. Edoch,
op zekeren morgen in het begin van February liet het zich
aanzien, dat wij opeens een aanval te wachten zouden hebben, die ons welligt handgemeen zoude maken. De kapitein
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n.1. ontving dien morgen eene geheime mededeeling van
den kolonel, die te Hoogerheide de voorposten kommandeerde : clat volgens stellig verkregen narichten de vijand
zich meer en meer tegenover ons versterkte en onder anderen 's daags te voren twee veldstukjes ontvangen had, die
bij zekeren boer te Zandvliet in de schuur waren opgeborgen , terwijl bovendien volgens de mededeeling van spionnen het plan zoude bestaan, om ons in de kantonnementen
in den aanstaanden nacht te overvallen. De uiterste waakzaamheid en voorzigtigheid werd ons . dus aanbevolen, met
last in het diepst geheim de noodige voorzorgen te nemen.
Ofschoon deze mededeeling vrij stellig was, maakte ze
toch slechts geringen indruk op ons, die het er voor hielden, dat het welligt een dier geruchten was, die even spoedig verdwijnen als ze ontstaan. Op het middagappel begon
de zaak echter een ernstiger aanzien te krijgen, toen de
schutters, die in kwartieren aan de uiterste grenzen lagen en
van den prins geen kwaad wisten, kwamen vertellen, dat er
des morgens in den Calmpthoutschen hoek (een gehucht op
een klein uur of stands ten noordoosten schuins in onzen
rug gelegen) eene kompagnie Belgische garde civique was
aangekomen, dat daar vrij wat opzien gebaard had, omdat
men er geene troepen gewend was. Wij meenden nu al het
plan van den vijand te doorzien. De troepen van Zandvliet
en Beerendrecht zouden zeker op Ossendrecht en Hoogerheide aanrukken, om een frontaanval te maken, terwijl te
gelijker tijd die van den Calmpthoutschen hoek ons in den
rug zouden aanvallen en tusschen twee vuren brengen.
Nu zal het er .dan toch toe komen en wij in de gelegenheid
gesteld worden onze dapperheid of het tegenovergestelde
te toonen.
Wij pakten in stilte onze koffers en maakten ons plan
de campagne gereed. Een gelijke magt zullen wij in het
open veld, in de bosschen en duinen bestrijden. Bij overmagt trekken wij in het klooster terug, waar wij ons krachtig kunnen verdedigen ; is dat onuitvoerbaar, dan zullen
wij trachten ons met de troepen te Hoogerheide te vereenigen. Na het houden van het avondappel werd de kloosterpoort ges..loten, de manschappen met het dreigend gevaar
bekend gemaakt en ieder tot getrouwe pligtsbetrachting
opgewekt. Luitenant Stam trekt dadelijk op de hoofd-wacht ; luitenant Vietor wordt naar Avancee Putten ge-
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zonden ; patrouilles zullen gedurende den nacht aanhoudend door hen worden of gezonden, om den omtrek te
doorkruisen. Bij ontdekking van den vijand onmiddelijk
rapport aan het klooster als ons hoofdkwartier. De wachten, zoowel als de schutters in 't klooster, moeten bij afwisseling voor de helft steeds onder de wapenen staan, om
oogenblikkelijk bij de hand te zijn. De kapitein, de docter
en ik nemen bij afwisseling den dienst in 't klooster waar.
Het is een koude Februarynacht, een dikke mist schijnt
den vijand in zijn plan van overrompeling te begunstigen.
Op de baardige gezichten der schutters beeriest de mist
als een Witte rijm, die hen een regt brutaal aanzien doet
krijgen. De marketenster heeft een voordelige negotie,
daar de koude naar eene vurige verkwikking verlangt. De
nacht kruipt langzaam voorbij met uren zoolang als dagen ; doch geen vijand laat zich zien of hooren. Tegen het
aanbreken van den dag marcheer ik met een twintigtal
manschappen de kloosterpoort uit, om een veldontdekking
te doen, die zich zoo ver mogelijk tot de grenzen zal uitstrekken. Geen vijand wordt ontdekt. Bij Avancee Putten
heeft men de trom in de rigting van Putten hooren roeren, onderscheidene patrouilles uitgezonden, zonder lets
meer gevaar te worden. Na eene omwandeling van OA
uur keer ik in het hoofdkwartier terug met het rapport:
„geen nieuws" ; niets vijandlijks ontdekt. De schutters der
wachten worden weder ingetrokken, de schutters naar
hunne kwartieren gezonden. Alles zonder stoornis afgeloopen, maar niemand wenscht zulk een akelig koude
nachtwake terug.
Zooals wij later hoorden, had de vijand in den bewusten
nacht zich werkelijk in beweging gesteld, doch juist in
tegenovergestelde rigting als wij verwachtten. Hij had zich
namelijk teruggetrokken en bij den afmarsch de trom geroerd, die door onze wachts gehoord was. Een onverklaarbare manoeuvre voorwaar! Men trekt met zeker aplomb
naar onze grenzen, alsof er een ernstige aanval in den zin
is, en na ,een of twee dagen trekt men weder af. Wat mogt
daarvan de reden zijn? Was hij welligt in zijne verwachting
bedrogen van in plaats van Zuidhollandsche of Noordbrabandsche schutters een bataillon Friezen voor zich te zien,
met wie hij minder gaarne kennis maakte? Immers die
Friezen „zij hebben geen politesse, zij slaan met kolven en
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steek met messe", gelijk de Rarekiek zegt. 't Is mogelijk.
Zeker is 't, dat menigeen onzer schutters een soort „kart
Jan" van anderhalf voet lengte onder zijne kapotjas verborg, waarop hij meer vertrouwen stelde dan op zijn
bajonet.
Het gedrag van onzen goeden majoor Deppe, die destijds met twee kompagnieen te Ossendrecht gekantonneerd
was, moet bij deze gelegenheid tamelijk dwaas geweest
zijn, zoodanig dat men wilde hebben, dat het grond gaf tot
een klagte, waarop later zijn ontslag volgde.
Na de gemelde gebeurtenis viel er niets bijzonders meer
in onze nabijheid voor, zoodat wij er stil als kloosterbroeders naar toe bleven leven. Ook waren de schutters zeer
tevreden en de ingezetenen met hen.
Het scheen wel, dat de politieke hemel wat begon op te
klaren, althans wij moesten dit opmaken uit de handelwijze
van het Gouvernement, om achtereenvolgende een deel der
manschappen met verlof te laten gaan, dat ook nog al een
middeltje van bezuiniging was, want daardoor alleen had
men bij onze kompagnie ongeveer f 250 in de maand minder uit te geven, dat bij een leger van ioo,000 man een aardig stuivertje zal bedragen hebben.
De lente is in aantocht, reeds ontspringen de eerste
groenten,de tijd nadert dat wij naar de vesting zullen terugkeeren, ofschoon wij nog gaarne een paar maanden bleven,
dat ook door de ingezetenen gevraagd wordt. Maar wij
hebben reeds het dubbeld van den gewonen tijd in kantonnement doorgebragt, zoodat er aan geen verlenging meer
gedacht kan worden. Den I2en April 1833 verlaten wij het
stille klooster van Huibergen en trekken naar de vesting
terug. Stam en ik nemen onzen intrek bij mijne vroegere
hospita's, de gezusters de Paauw. Eene inspectie van den
opperbevelhebber baron v. d. Capellen staat voor de deur.
Alle morgens van 8 tot 9 uur theorie in de bataillonsschool,
garnisoeris- en velddienst enz., van to tot 1 uur exerceren
in de vlakte bij „Kijk in de pot", zoo luidt de orde van den
dag, terwijl de gewone garnisoenswachten om de drie dagen worden betrokken.
Koorts en geelzucht verpligten mij een week twee drie
mijne karner te houden. Intusschen heeft de inspectie plaats
en loopt naar wensch af. Onze guter alter Herr Deppe ontvangt daarna zijn ontslag als bataillonskommandant, om
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door den majoor baron van Boecop, die in den tiendaagschen veldtogt de Leidsche studenten had aangevoerd, te
worden vervangen. De nieuwe chef wordt als een strenge
hopman afgeschilderd, zoodat wij moesten verwachten, dat
onze konijntjedagen om waren. De tijd leerde, dat wij ons
niet over de verwisseling van chef hadden te beklagen.
Na mijne herstelling verkreeg ik een maand verlof tot
het bezoeken mijner familie, die ik na de doorgestane roodvonkziekte weder geheel hersteld ontmoette. Hoe genoeglijk was het, na anderhalfjarige afwezigheid mij weder te
midden der mijnen te bewegen. Al te spoedig waren de
vier weken voorbijgevlogen.
Den 4en Juny 1833 beyond ik mij reeds weder binnen
de wallen der beroemde vesting aan den Scheldeoever en
de Zoomvliet, waar den 11en dierzelfde maand de grijze
generaal Chasse, uit de gevangenschap ontslagen, tevens
binnentrok, zijn intrek nemende bij mevrouw de Boer, die
er zich reeds eenigen tijd te voren gevestigd had. Hartelijk
was de ontvangst van den gewezen opperbevelhebber der
citadel van Antwerpen, welgemeend de serenade, die hem
's avonds na zijn aankomst door burgers en militairen bij
fakkellicht gebragt werd; en toen de muzijk het „oil peuton etre mieux qu'au sein de sa famine?" aanhief, kwam de
oude krijgsman te voorschijn, blijkbaar aangedaan, het publiek met erkentlijkheid voor de toegebragte hulde dank
zeggende. Het overige der dappere bezetting kwam ook
weldra op den vaderlandschen bodem terug. Het was een
blijde jubelkreet, die van alle kanten oprees. Men scheen
een zegetogt van overwinnaars, geenzins de terugkomst
uit de krijgsgevangenschap te vieren ! ZOO wist de vaderlander den waren heldenmoed te waardeeren, ofschoon
geene overwinning de uitstekende dapperheid had gekroond.
Ter bezuiniging in de geweldige oorlogskosten, waaronder het vaderland gebukt ging, en omdat alles een vreedzaam aanzien kreeg, gaf het Gouvernement last, een goed
deel der schutterij met onbepaald verlof naar hunne haardsteden te zenden. Met blijdschap namen de schutters aan
eene loting deel om uit te maken wie de 4o gelukkigen
onzer kompagnie zouden zijn, die in het begin van Juny
1833 huiswaarts zouden keeren. De officiers en onderofficiers deelden echter niet in 't onbepaald verlof. Het
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langste, dat een officier konde bekomen, was voor twee
maanden. Stam vertrok ter behartiging zijner zaken en
werd spoedig door den kapitein gevolgd, waardoor het
kommando , der kompagnie op mij overging. Tevens werd
ik tot tijdelijke kwartiermeester van het bataillon benoemd,
gedurende dat de luitenant-kwartiermeester van Genderen
met verlof afwezig was. 1k kwam daardoor in de gelegenheid kennis te maken met de geldelijke administratie van
het bataillon. Uit eene begrooting van behoeften voor de
maand Augustus bleek mij, dat er voor eene maand niet
minder dan f 18,200 bij eene sterkte van 621 officieren en
manschappen benoodigd was, als:
voor tractementen
f 5770.50
...... reparation
f
500......, reiskosten en veergelden
f ioo.—
...... bureaukosten
86.5o
f
...... brood
f Ipso.—
..—. campagne vivres na of trek van io % • • • f 2443 ....... huisvesting en voeding
f i800.—
zamen f 18.200.—
Dus nagenoeg per man f 1 per dag, over een leger van
Ioo,000 man daags een tonne goods bedragende ! En dat
alleen voor het personeel, ongerekend de kosten van onderhoud der vestingen met hare bewapening enz.
(Verjaardag van den Koning op 24 Augustus. De bevordering, in plaats van den luitenant Reiding, van den
Schrijver, wekt verwondering, ook bij hemzelf, en geeft
aanstoot, totdat een tot nu toe onbekend gebleven K.B.
opheldert, dat de ancienniteit bij bevordering niet bepaald wordt door den leeftijd, doch door de rangorde,
waarin de officieren in het besluit van benoeming voorkwamen; K. had toevallig bovenaan gestaan.)

1k vond geene reden de benoeming van de hand te wijzen, en reeds den 28en, na de aankomst van luitenant
Deknatel, nam ik afscheid van de 5e komp. om als 22-jarige
jongeling de plaats te vervullen van den algemeen geachten kapitein U. H. Wielinga Huber, die om redenen van
gezondheid zijn ontslag gevraagd had.
Mijn nieuwe kompagnie was met eene der me afd. inf.
te Wouw en ommestreken gekantonneerd en stond daar
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onder het opperbevel van den kapitein Schroder der
1 oe ofd. Een gedeelte met den 'en luitenant Hulshoff beyond zich te Wouw, een ander gedeelte met den Zen luitenant Eskens te Wouwschen hil. Ik begaf mij in de eerste
plaats naar Wouw, een lief dorpje in een boschrijk oord
gelegen, waar ik gaarne in andere omstandigheden een
paar maanden vertoefd zoude hebben. Doch daar slechts
een gedeelte mijner kompagnie hier in kantonnement was,
stelde ik kapitein Schroder voor, om mij het kommandement aan den Wouwschen hil op te dragen en daar mijn
geheele kompagnie zaam te trekken, opdat ik in de gelegenheid zoude zijn, met haar kennis te maken, waarbij ik
in de eerste plaats het grootste belang had. Nadat hij niet
zonder tegenstreven daarin bewilligd had, bragt ik de gescheiden kompagnie weder te zamen te Wouwschen hil,
een verspreid gehucht tusschen Wouw en Huibergen gelegen.
Ik nam mijn intrek bij een paar ongehuwde boeren, broeders, waar het er alles behalve zeer zindelijk uitzag. Maar
„a la guerre comme A. la guerre" leert men in krijgsdienst
zich naar alles schikken en beyond ik mij weldra in mijn
kwartier te huis en wel, daar, hoe sober mijne huisgenoten
de gaven der natuur genoten, hun oude meid toch ook geleerd had, iets beters dan aardappels en roggemelen pap te
koken, zoodat mijn daaglijksche tafel vrij goed was, al was
ze minder smakelijk toebereid dan die in het klooster.
Mijn kompagnie bestond uit schutters van Achtkarspelen en een gedeelte van Kollumerland, en was een der
sterksten van het bataillon. Daar er echter veel plaatsvervangers bij gevonden werden, was de moraliteit in alles
niet zoo goed als bij de 5e komp. Als officieren dienden er
bij de 1 e luitenant 0. Hulshoff en de 2e luitenant A. Eskens, beide boerenzoons uit Achtkarspelen van weinig ontwikkeling, maar goede menschen, die ofschoon ettelijke
jaren onder dan hun nieuwe kapitein, zich gewillig naar
zijne bevelen schikten. Trouwens de kapitein beijverde zich
ook, om zooveel mogelijk in het vriendschappelijke met gemeen overleg te handelen, zonder zijn rang en gezag uit het
oog te verliezen, waardoor de oppermagt van een jong,
door toeval boven hen gesteld krijgsmakker minder onaangenaam of lastig werd gemaakt. De door het vertrek van
den luitenant Deknatel bestaande vacature werd weldra
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vervuld door de aankomst van den Zen luitenant Rameau,
vroeger landmeter, later vrijwilliger bij de artillerie, dock
bij hetzelfde besluit, waarbij ik bevorderd was, tot 2 e luitenant bij ons bat. benoemd. Hij was een beschaafd jongmensch, wiens varier kostschoolhouder in Leeuwarden was
geweest, daarbij zachtaardig van inborst. Het kader onderofficieren bestond meerendeels ook uit zeer geschikte menschen, ijvrig in den dienst.
Behalve twee wachten in de nabijheid, die daaglijks afgelost werden, werd er een officier met 20 man naar de
Wouwsche plantaadje gedetacheerd, die hun intrek namen
in het boschwachtershuis, halfweg Hil en Huibergen, midden in een groot eiken- en dennenbosch gelegen, dat zich
oostwaards tot de grenzen uitstrekte. De schoone stille
lanen, de lomrijke wandeiwegen, onder de hooge kruinen
der dennen en eiken, maakten deze standplaats, aanvankelijk althans, zeer begeerlijk voor de gedetacheerde officieren, maar toen de nieuwheid er of was, begon men het eentonig eenzame leven weldra vervelend te vinden.
(Uitvoerige behandeling van een geval van sluikerij.)
De le October werden wij door eene kompagnie Noordbrabandsche schutterij afgelost en trokken wij weder naar
de vesting terug, waar het oude leven weder aanving, met
dit onderscheid dat ik als kapitein nu minder garnisoensdienst te verrigten had en slechts om de 14 dagen tot cle
hoofdwacht gekommandeerd werd. De eerste maal dat ik
de hoofdwacht betrok schaamde ik mij half, zoo jong als ik
was, het bevel te voeren over een jarigen luitenant der infanterie, een luitenant der artillerie benevens een gehuwden
plaatsmajoor, die alien met mij de wacht hadden. Wederzijdsche voorkomendheid voorkwam onaangenaamheden.
En als de kapitein zijne mede-officieren 's avonds en een
goed deel van den nacht, die onder het leggen van een
kaartje werd doorgebragt, op een goed glas wijn onthaalde,
was men van gevoelen het best met elkander te kunnen
stellen.
De aanvankelijk eenigzins gespannen toestand met de
mede-officieren van het bataillon begon al spoedig te wijken, daar men geloof sloeg aan mijne verzekering van volstrekt niet geintrigeerd te hebben tot verkrijging mijner
nieuwe betrekking. En toen Reiding in de plaats van Persijn van Nauta, die zijn ontslag gevraagd had, tot kapitein
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bij de 4e komp. benoemd werd, was de oude harmonie volkomen hersteld.
In 't laatst van October werd ik met een kapitein der
artillerie uitgezonden, om van Middelburg f 8o,000 ongeveer te halen, tot voorziening in de behoeften van het garnisoen gedurende een maand. Wij maakten bij die gelegenheid een uitstapje naar Vlissingen; terwijl ik te Middelburg een oude kennis van den Helder ontmoette, n.l. de
stoomboot Atlas, die men daar bezig was te sloopen, als
ongeschikt voor den dienst, bij afbraak voor ruim f 30,000
verkocht zijnde. Voor twee jaren pronkte zij nog als een
prachtig reusachtig gevaarte in de haven van het Nieuwediep; thans was zij een reeds grootendeels vernielde romp.
Wel een voorbeeld van wereldsche wisselvalligheid, maar
van zorgeloze, onverantwoorlijke geldbesteding tevens.
Op de goede verstandhouding tusschen den generaal
opperbevelhebber en de Friesche officieren viel niet te
roemen. Wij zochten de oorzaak daarvan in de volgende
omstandigheid. Er bestond een militaire societeit, waarvan
de generaal zoowel als de 2e luitenant lid was, tegen betaling van een gelijke contributie voor alle rangen. Wij
meenden, dat in deze vriendschappelijke bijeenkomsten het
verschil van rang en stand niet behoefde in acht genomen
te worden ; en dat was ook vrij algemeen het geval. In den
beginne kwam ook de generaal nog al dikwijls de societeit
bezoeken; en als Z.Exc. dan met een trotsche houding zich
verwaardigde de zaal binnen te treden, dan kwam alles in
beweging. Als op kommando vielen alle nieuwspapieren,
alle kaartenbladen op de tafels neder, de queues van den
billard stonden onbeweeglijk stijf in de handen der spelers,
de billardballen hielden van schrik op te rollen, terwijl de
lezers, spelers en toekijkers van hunne zitplaatsen oprezen, om den binnentredenden Jupiter met een hollen
rug en achterwaards schuivende voeten bewijzen van hun
diepsten eerbied of eigen laagheid te brengen. Wij en ook
officieren der andere corpsen met ons vonden deze huldebewijzen vreeslijk hinderlijk. Maar men was dat nu eenmaal zoo gewoon ; wie durfde het wagen daarvan of te
wijken? enz. Wij Friezen kwamen overeen, dat voor het
vervolg het ruggebuigen en strijkaadjes maken enkel zoude gedaan worden door hen die noch speelden noch lazen,
en dat de spelers en lezers zonder van den generaal notitie
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te nemen met hun werk zouden voortgaan, althans zoo de
generaal hen niet in het bijzonder toesprak. Zoo gezegd,
zoo gedaan. Bij het eerste bezoek het beste bleven de spelende en lezende Friezen bedaard aan hunne tafeltjes zitten, zonder op te zien, alsof er niets buitengewoons voorvia Een wolk van ontevredenheid verdonkerde het gelaat
van Jupiter. Het bezoek duurde kort, werd niet spoedig
herhaald ; en toen wij een volgende keer dezelfde onverschillige houding in acht namen, was ons vonnis van ongenade geveld, zooals bleek ter gelegenheid van den verjaardag des kroonprinsen op den 6en December. Op den
avond van lien dag werd door den opperbevelhebber een
bal gegeven, waartoe officieren van alle corpsen genoodigd
waren, behalve dat der stugge en lompe Friezen. Noch de
kolonel, .die zich altijd beleefd tegenover den generaal gedragen had, noch zijn adjudant, noch de majoor, in 't kort,
niemand onzer viel de eer der uitnoodiging ten deel. Wij
subalterne officieren stoorden er ons volstrekt niet aan;
loch de kolonel was gevoelig over de opzettelijke belediging, en wilt zich niet beter te wreken, dan door op , denzelfden avond een keurig souper aan zijne officieren te
geven, die daar opperbest mee tevreden waren en veel
genoegen smaakten.
(December 1833—Januari 1834 weder te Huibergen.)

vriend Stam had zijn ontslag gevraagd en was in
afwachting daarvan met een twee-maands verlof vertrokken. Ik verloor aan hem veel van de gezelligheid, waarvan
ik in lateren tijd te meer behoefte gevoelde, nu de luitenants zich, om finantiele redenen zoo het heette, hoe langer
zoo meer afzonderden en in plaats van in de officierssocieteit in bierhuizen of op hunne kamers zamenkwamen.
(Verlangen naar het einde der mobilisatie en hervatting
Mijn

van het burgerlijke leven. Verlof voor twee maanden
tot het bezoeken der familie. De terugreis wordt vervroegd, om er een pleziertocht over Arnhem en Nijmegen aan te verbinden. Onder weg verneemt hij, dat
de schutterijen naar huis zullen worden gezonden. Daar
hij met zijn bataillon wil terugkeeren, verhaast hij zijn
reis naar B.o.Z., waar bij zijn aankomst het officieele
K.B. bekend blijkt te zijn geworden, waarbij de Mobiele
schutterij met onbepaald verlof naar huis wordt gezonden.)
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Kort na mijne terugkomst wordt de order ontvangen om
op den Hen Augustus 1834 de afmarsch aan te vangen.
Groot is de blijdschap, vooral bij de schutters, ook bij de
officieren, met uitzondering van eenigen, wier uitzichten in
het burgerlijk leven niet van de schitterendste waren en
die , daarom wel gewenscht hadden dat het status quo bleef
voortduren. Dat ik daartoe niet behoorde, zal wel onnodig
zijn te zeggen.
De toebereidselen tot vertrek zijn spoedig gemaakt; afscheidsvisites niet menigvuldig, daar met slechts weinige
burgers kennis is gemaakt; de achterblijvende officieren
van het garnisoen worden den laatsten avond in de societeit ontmoet. De dag breekt aan; de troup verzamelt zich
in marschtenue op de Groote markt; de generaal opperbevelhebber met zijn adjudant en kolonel Simons verschijnen voor het front van het bataillon ; de eerste houdt een
korte toespraak, waarin hij zijne tevredenheid betuigt over
het gedrag van dit Friesche bataillon gedurende het onder
zijn opperbevel had gestaan en den dienst voor vorst en
vaderland heeft verrigt; wenscht het daarmede geluk en
met zijne terugkeer naar de haardsteden; hoopt, dat zoo
de toestand des vaderlands het vordert, het weder onder
zijn opperbevel mag terugkeeren, om er mede deze beroemde vesting te verdedigen; al hetwelk met een „Leve
de Koning!" wordt besloten. De officieren roepen trouw
mede, loch de schutters zwijgen als moffen, niemand hunner wil den wensch beamen om eenmaal weder in Bergen
op Zoom dienst te doen. De generaal hierover geergerd
treedt onmiddellijk terug, zich niet verder met ons inlatende. De kolonel Simons neemt van elk officier een kort
maar hartlijk afscheid. Het kommando van den bataillonskommandant laat zich hooren , de troep stelt zich in kolonne en onder het gerommel der trommen vangt de afmarsch aan. Nauwlijks is het bataillon de laatste barriere
der poort doorgetrokken of het stomme zwijgen der schutters wordt door het uitbundige gejuich bij het roepen van
„hoerah ! Oranje boven !" enz. enz. vervangen, om langzamerhand in een vrolijk gezang over te gaan.
Slechts weinigen der burgerij nemen notitie onzer afmarsch. De officieren van het garnisoen doen ons een eind
wegs uitgeleide en nemen afscheid met de hartelijkste gelukwenschen. Na weinig oogenblikken verdwijnt de koepel-
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kerk van ons gewezen garnisoen achter het geboomte.
Niets hecht ons meer aan B.o.Z., waar wij 2/2 jaar onder
lief en leed hebben doorgebragt. Ons behoort alleen nog
de vrije natuur, die ons vriendlijk tegenlacht, alsof zij zich
verheugde over den vrede, dien onze of marsch het vaderland scheen te voorspellen. Te Wouw voegt de se komp.,
die in Huibergen gekantonneerd lag, zich bij ons, om met
ons den marsch naar Rozendaal voort te zetten, waar wij
het eerste nachtkwartier zullen houden.
(Ongastvrij ijzerkooper. — Den tweeden dag naar Breda, vanwaar de schrijver met andere officieren een uitstapje maakt naar het kamp van Rijen. 13 Augustus
naar Gorkum.)
Een drukkende hitte, weinig afwisseling gevende landstreek, maakte den marsch afmattend en onaangenaam.
Daar ook de overtogt der rivier voor Gorinchem vrij wat
tijd nam, kwamen wij eerst in den laten namiddag ter plaats
onzer bestemming aan. Wij ontvingen de onwelkome kennisgeving, dat de bevelvoerende generaal ons met eene inspectie of revue wenschte te vereeren, zoodat wij op de
markt moesten post vatten om Z.Exc. of te wachten. Dikwijis heb ik zulke lange inspection, vooral het daarmee
gepaarde lange stilstaan verwenscht, maar nimmer sterker
dan op (lat oogenblik, ongeschikter, lastiger, onaangenamer en vermoeijender tijdstip konde er voor eene revue
wel niet gekozen worden dan (lit, na een lange afmattende
marsch op een heeten dag, en op een open plein, waar de
zon hare door geen togtje afgekoelde stralen lijnregt neerschoot op een pruttelende en morrende troep, die reikhalzend verlangde de vermoeide ligchamen door zuivering en
rust te herstellen. Maar wij moesten ons gehoorzaam onderwerpen aan de grillen van den nieuwsgierigen ouden
generaal, die zich eindelijk, nadat hij ons, naar ouder gewoonte, eerst een tijdlang had laten wachten, vertoonde.
De oude heer deed een wandeling voor en achter de gelederen, hield met elk officier een regt oudwijvenpraatje.
Zoo vroeg hij mij : „of ik niet blijde was naar huis te keeren,
of ik nu wel niet spoedig zou gaan trouwen" enz. enz. Ik
beantwoordde elke vraag maar met ja! uit vrees van anders nog in meer „pourparlers" te treden, dat ons weer
langer zoude ophouden. Eenige niets beduidende manoeuvres besloten ,deze revue, waarna onze billetten van in-
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kwartiering werden aangeboden, waarvoor velen met mij
bedankten. Met ons zessen van officieren namen wij onzen
intrek in een goed logement, waar wij het stof van buiten
met rivierwater en van binnen met een goed glas wijn afspoelden en na het gebruiken van een souper dinatoire
weer wat op ons verhaal kwamen.
Onze marschorder voor den volgenden dag luidde op
Utrecht, met een rustdag bovendien. Vermits het daar
evenwel met doortrekkende en rustende troepen reeds vol
was, kregen wij contraorder, om in plaats daarvan te Jutphaas te overnachten en rustdag te houden.
Met afgehuurde barges vertrekken wij den I4en 's ochtends 7 à. 8 uur van Gorinchem naar Vreeswijk aan de
Vaart, vanwaar wij te voet onzen marsch tot Jutphaas
voortzetten.
Eerst nu kwamen wij te zien, dat de terugkeer der schutters ook der burgerij welkom was. Overal in dit lief gelegen dorpje wapperden de vlaggen, en guirlandes van
groen en bloemen versierden de huizen of hingen boven
onze hoof den over de straten, terwijl een juichende y olksmenigte ons te gemoet kwam en inhaalde. Geen lastige
revues hielden ons op als te Gorinchem, geen donkere
gezichten ontvingen ons als in Noordbraband. Hier werden
wij door den burgemeester met beleefdheid verwelkomd,
terwijl de inwoners met een vrolijk gelaat, of hunne schutterlijke gasten kwamen afhalen, of hen in hunne woningen
met verkwikkingen afwachtten. Met mijn 1 e luitenant
Huishoff werd ik ingekwartierd bij den baron .de Beaufort 1 ), wiens lijfknecht ons afhaalde en op een klein buitentje in de nabijheid teregtbragt.
(De familie laat hen in het logement nachtverblijf zoeken, waar zij geen plaatsen besproken heeft; dit Levert
moeilijkheid, die ten slotte opgelost wordt. Diner bij de
familie de B., waar aanwezig zijn de heer de Bordes,
lid der Staten-Generaal, diens dochter en de zuster van
den Gouverneur van Utrecht. Op den volgenden dag,
den rustdag, brengt K. een bezoek bij den majoor,
gelogeerd op een kasteeltje 2) bij twee adellijke dames,
1) Een baron de Beaufort bestaat niet; vermoedelijk is ook de
familienaam onjuist.
2) Oudegein blijkbaar.
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moeder en dochter, beide weduwen. Hij blijft er thee
drinken en maakt met de jongste een wandeling door
den tuin.)
Den 1 5 en was volgens den marschorder onze bestemming op Amersfoort, loch bij contraorder moesten wij
daar doortrekken en ons nachtkwartier opslaan te Hoogland, een gehugt in de nabijheid. Na een afwisselende
marsch Tangs de Utrechtsche Maliebaan, de Bildt, het kamp
van Zeist, door heidevelden en dennebosschen en het morsige Amersfoort, over bergen en dalen komen wij ter plaatse onzer bestemming.
(De schutters worden ingekwartierd bij de boeren;
K. met een anderen kapitein bij Mevrouw van Tuyl van
Serooskerken; zij blijven ten slotte op kosten dezer
dame in de herberg.)
Ten een ure in den nacht komt het bataillon op het heike
van Jan Thomas bijeen. De zamenkomst heeft iets voorvaderlijks, eenige overeenkomst met die der oude Friezen
en Bataven, als zij zich bij nacht in heilige bosschen vergaderden om over oorlog of vrede te beraadslagen. Ter
nauwer nood heeft het spookenuur geslagen of een dof
gerommel laat zich hooren op een kleine heidige vlakte
door boomen en struikgewas omringd. Donkere gedaanten
komen van alle kanten uit de heggen en struiken te voorschijn, dringen zich op elkander, vermeerderen van oogenblik tot oogenblik, en door het donkere nachtfloers omgeven schijnt hun aantal legio. Evenals stilte dikwijls de
voorbode is van een onweder, schijnt ze het thans te zullen
worden van een belangrijke catastrophe, die zich op de
velden van Gelderland gaat ontwikkelen. Het idoffe gerommel zwijgt, het geluid als van wapengekletter houdt op, de
donkere gedaanten hebben zich in rijen geschaard, om den
strijd op leven en .flood aan te vangen? de stilte des grafs
heerscht op de plek waar te voren alles in een mierenhoop
dooreenwoelde ; daar schittert opeens bij het bleeke starrenlicht een lemmer hoog in de lucht, daar klinken de rollende toonen van een forsche basstem over de heide, door
de echo der bosschen teruggekaatst, een golvende beweging vertoont zich in de rijen der donkere gedaanten, een
oogenblik later is het heike van Jan Thomas in zijne sombere eenzaamheid teruggekeerd, terwijl op een duisteren
binnenweg onder het geboomte het 3e bat. re afd. Friesche
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mobiele schutterij zich voortbeweegt naar den straatweg,
die op Leuvenum, Elspeet enz. uitloopt.
(Gastvrij doch primitief onthaal te Elspeet. Verzameling van het bat. in den nacht te Vierhouten. Marsch
naar Hattem.)

,,Les extremes se touchent". Dat ondervond ik heden
daadwerkelijk. De stille eentonige heide is vervangen door
de bedrijvige lustige vrolijkheid van eene bonte kermisvierende menigte. Gister in eene eenvoudige boerenstulp
mijn sober middagmaal houdende, heden dineer ik met
keur van spijzen en dranken in een paleis; gister naast de
vrouw van den Elspeetschen winkelier gezeten, heden
word ik aan de zijde van de douairiere des GouverneurGeneraals van Oostindien, mevrouw Daendels geplaatst.
Dit vorstelijk kwartier had ik aan onzen majoor te danken,
met wien ik op zeer goeden voet scheen te staan, daar hij
mij op onzen marsch reeds een en ander maal zijn paard
had laten berijden, als ik vermoeid was en hij wel eens wat
te voet wilde wandelen. Het kwartier bij mevrouw Daendels was voor onzen majoor met zijn adjudant bestemd,
doch daar eerstgenoemde in geen goede verstandhouding
scheen te staan met de familie D., bood hij mij aan van
billetten te wisselen, hetgeen ik gaarne aannam. En zoo
kwam het, dat ik in plaats van den majoor, met zijn adjudant ons bivouacq bij de weduwe van den bekenden Gouverneur-Generaal opsloegen.
(Aan tafel zijn o.a. een Engelsche ritmeester en Daendels Jr., 0.1. ambtenaar met verlof.)
Over Zwolle en Hasselt trokken wij naar Zwartsluis,
waar wij des voor de middags van den i9en vroegtijdig
aankwamen, om er den 2oen rustdag te houden.
(Weldadige rust ten huize van de familie de Vrieze.
Marsch naar Steenwijk, waar de schrijver onthaald
wordt door den heer Ledeboer, den patroon van zijn
broeder Jacob, later apotheker aldaar.)
Had men ons reeds te Jutphaas, Hattem, Zwartsluis en
Steenwijk met vrolijke blijdschap ontvangen en onder het
gewapper der vlaggen, bij de met groen versierde huizen,
trouwhartig de hand gedrukt, dat alles zoude verbleken
bij de wijze, waarop onze gewestgenoten ons na een meer
dan driejarige afwezigheid zouden te gemoet komen!
Reeds zien wij in onze verbe selding de met vlaggen en guirBijdr. en Meded. LVII.
21
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landes overladene woningen, reeds voelen wij onze handen
met geestdrift omklemmen, reeds hooren wij de jubeltoonen waarmede men ons begroet ! en, tevreden met dat
onthaal, begeeren wij niets meer tot beloning voor de doorgestane vermoeyenissen, de diensten aan vorst en vaderland bewezen. Door deze en soortgelijke gedachten bezig
gehouden, vervorderen wij met vrolijken moed onzen weg
en snellen de voorgespiegelde genoegens te gemoet. Reeds
zijn wij nabij de Friesche grenzen, toen onverwacht donkere wolken den tot dusver helderen hemel bedekken, die
een digte stofregen over ons uitstorten. Een slecht voorteeken voor bijgelovige zielen, doch voor onze opgeruimde harten een spoorslag te meer tot verhaasting onzer
schreden. Weldra betreden wij het land der belofte.
„Maar mistrouw 't sirenenzingen,
Bouw niet op geluk, o mensch!
Want verkrijgt gij al uw wensch,
Vrees des werelds wisselingen.
Tusschen een en nogmaals een
Vlamt en klieft de bliksem heen."
Daar is Blesse, het eerste Friesche dorp met jubelende
landgenooten, wapperende vlaggen? Niet alzoo, doodsche
stilte heerscht overal, toen wij het dorp binnenrukken.Geen
enkel inwoner laat zich zien. In plaats dat vlaggen en wimpels onze hoofden omwaayen, stort er al digter en digter
een sombere regen op ons neer. Om den regen te ontwijken, laat de aanvoerder eenigen tijd rust houden, waarvan
wij gebruik maken een herberg binnen te gaan tot bekoming van eenige verversching. Men is er zoo beleefd ons
de gevraagde verkwikking te weigeren, als wij niet vooraf
betalen ! Gastvrij Friesland ! hoe wordt ooit uw roem naar
eisch bezongen! Waar zijn de jubelende landgenooten, die
ons juichende te gemoet zouden snellen, om ons van bliidschap in de armen te sluiten? Zeker in de koude Noordzeedampen verstikt, of door een ijskorst omgeven, die hen
voor alle medegevoel onvatbaar maakt!
Doch Blesse is ter nauwer nood Friesland. Wolvega,
char zal het beter gaan ; char wacht ons het hoofd van 't bestuur, een van ons gelijken, een spitsbroeder, die als zoovelen onzer vrijwillig de wapenen tot verdediging van den
geliefden geboortegrond had aangegord ; die weet wat het
zegt voor haardstee en altaren het zwaard te voeren. Te
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Wolvega, kameraden, te Wolvega, daar wacht u de vreugde, waarvan gij straks droomdet, te Wolvega, daar zal men
u juichend de handen drukken, u welkom in het vaderland
toeroepen ! Voorwaards ,dan naar Wolvega ! En weldra
bevinden wij ons weer op marsch, hoewel in minder opgeruimde stemming dan toen wij Steenwijk verlieten, hoewel
het weder wat opklaart. Met slaande trommen rukken wij
Wolvega binnen, waar wij ons verheugen den grietman
mr. N. van Heloma, te midden van een aantal nieuwsgierigen te zien. De kolonel trekt lien Edel Achtbaren(?) heer
en een zich ter zijne van hem bevindenden anderen mijnheer voorbij. De officieren saluéren met hunne degens de
beide theeren, die zich echter niet verwaardigen dat met
een wedergroet te beantwoorden, veel minder een hartelijk
welkom toe te roepen. Met trotsche onverschillige gezichten staart het paar zijne landgenoten aan, als waren het
een troep barbaren, die zich gereedmaken hen voor hunne
trotsche onbeschoftheid te straffen, of hen van hunne wel
voorziene tafels en gevulde glazen wijn te beroven. Verander in zoutpilaren, ellendige egoisten ! wij maken halt;
vinden althans in de herberg van jufvrouw Scheria een
vriendlijke ontvangst, waarbij wij onzen wrevel over de
slechte ontvangst der Friezen bot vieren.
Wij haasten ons het onvriendlijke Wolvega te verlaten,

en ofschoon de vriendlijke zon de wolken en nevelen wegvaagt, ons een beter vervolg voorspellende, kan zij ons
echter de ontevredenheid over het gedrag van den grietman
van Weststellingwerf, met zijn waardigen vriend, niet
spoedig doen vergeten. Wij begaan idaardoor een soortgelijke misslag, ja onbeleefdheid, door nauwlijks acht te slaan
op eenige heeren en dames, die op de buitenplaats Heerma
te Oudeschoot ons hunne welkomstgroeten bragten, door
het afnemen der hoeden en het wuiven met zakdoeken, op
het oogenblik dat wij daar voorbijtrekken.
(Luisterrijke ontvangst te Heerenveen op het grietenijhuis van Schoterland. Slaap wederom bij dag, en afmarsch in den nacht.)
Opgeruimd verlieten wij den 23 Augustus 1834 Heerenveen, een eind wegs uitgeleid door zijne burgers. De kolonel Hoorn, zoomede de officieren, die met verlof in de
provincie waren, handen zich nu weder bij ons gevoegd,
om de laatste marsch naar de hoofdstad merle te maken.
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Met de blijdste vooruitzichten gaat het voorwaards. Weldra bereiken wij Akkrum ... Met smart zagen de guile
inwoners ons doortrekken zonder een oogenblik stil te
houden. ... Ter wille van de ingezetenen zouden wij gaarne een oogenblik vertoefd hebben, zoo niet de besturen
van Utingeradeel, Idaarderadeel en Rauwerderhem onzen
kommandant hadden doen weten, dat men op de Oude
schouw het bataillon wenschte te onthalen. . .. Regt verkwikt, zeer voldaan over het hartelijk onthaal spoeden wij
ons voort naar Frieslands hoofdstad, het einde van onzen
marsch.
Langzaam naderen wij de stad, die wij in April 1831
onder luide hoerahs ! verlieten. Zoude zij ons ook met gejuich terug ontvangen? Allengs vermeerdert het aantal
belangstellenden, dat ons tegemoetkomt, om ons in te
halen. Sommigen te paard, anderen met rijtuig, de meesten
te voet. Allen toonen hunne blijdschap over onze terugkomst. :De muzijk der stedelijke schutterij stelt zich aan
ons hoofd, doch wordt door het gejoel eener ontelbare
menigte aanschouwers overstemd. Bezweet, bestoven en
vermoeid trekken wij de stad binnen, die met tal van vlag-

gen is versierd. Maar de ontelbare menigte, die het bataillon omringt, bijkans verdringt, getuigt nog meer van Frieslands blijdschap over de terugkomst der schutterij en, waarvan wij de eersten zijn. Brooder Klaas met Rixtje en
Rienkje bevinden zich in hun midden, doch hebben groote
moeite om tot mij door te dringen, tot verwelkoming.
De burgemeester en eenige raadsleden stellen zich aan
het hoofd der kolonne, haar geleidende naar de Lange pijp,
waar de majoor een quarree ,doet formeren, met de „ezels
en geleerden in het midden" 1 ), ik wil zeggen: de leden
van het plaatselijk bestuur, „sans comparaison". De burgemeester houdt een korte aanspraak tot verwelkoming, die
door den kolonel met weinige woorden wordt beantwoord.
De billetten van inkwartiering worden uitgereikt, waarop
de schutters zich verwijderen om hunne kwartieren op te
zoeken. De kolonel geeft ons officieren te kennen, dat wij
ten een „en grande tenue", bij den heer Gouverneur ter
audientie worden verwacht. Waarna ook aan de officieren
billetten van inkwartiering worden aangeboden. Omdat ik
1) Herinnering aan Bonaparte in Egypte.
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1°. de verloren slaap weder wenschte in te halen, en 2°. het
met de overdragt der kompagnie tamelijk druk en veel aanloop zoude hebben, besloot ik mijn kwartier in het logement de Phoenix op te slaan en voor het aangeboden
billet bij den heer secretaris de Wal te bedanken. Op weg
naar mijn logement had ik het genoegen mijn broeder en
beide zusters te ontmoeten. Ik konde mij echter slechts een
oogenblik met hen bezig houden, daar ik mij gereed moest
maken tot de audientie bij den Gouverneur, waarmee ik
evenveel op had als met de vervelende revue te Gorinchem.
Na mij gewasschen en verkleed te hebben, begaf ik mij naar
de woning des Gouverneurs van Zuylen van Nyevelt, waar
ik de officieren reeds alien te zamen vond, zoodat ik de
laatste was, die zich liet aandienen.
Z.H.Ed.Gestr. hield een toespraak, waarin hij ons met
de behoudene terugkomst gelukwenschte, onzen betoonden ijver voor Koning en Vaderland prees en zich aanbood
ons in burgerlijke betrekking van dienst te zijn, als wij
zulks mogten verlangen of behoeven. Wij maakten allen
een diepe bulging, waarmee de klugt was afgelopen en wij
vrijheid verkregen in onze kwartieren van de vermoeyenissen uit te rusten.
Den volgenden dag (24 Aug.) leverden de manschappen
hunne wapenen en ledergoederen in en ontvingen hunne
passen van onbepaald verlof.
Den 25en ontving ook ik verlof tot nader oproeping. En
na van mijne chefs en kameraden of Scheid genomen te
hebben, stond ik gereed in het burgerlijk leven terug te
treden, de degen met de pen te verwisselen.
Ik ben wat uitvoerig geweest met de beschrijving mijner
krijgsmansavonturen. Waarom? Omdat ik die episode als
de belangrijkste van mijn leven beschouw, omdat ze veel
heeft bijgedragen tot mijne vorming voor het maatschappelijk leven. Trouwens, ik deed er veel menschen- en wereldkennis op, en leerde zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
Immers kwam ik vaak in de omstandigheid van op eigen
verantwoordelijkheid onmiddellijk een zelfstandig besluit
te nemen en uit te voeren, dat mijn zelfvertrouwen deed
aangroeyen, waaraan ik groote behoefte had. Niet dat ik
daarbij altijd den regten weg insloeg, volstrekt niet. Dikwijls maakte ik blunders, doch mijne eerzucht bewaarde mij
om mij andermaal aan dezeilde steen te stooten. Die eer-
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zucht heeft mij dikwijls parten gespeeld en menig onaangenaam uurtje berokkend, maar ze was mij tevens een
spoorslag, om mij met ernst en kracht toe te leggen op
hetgeen ik voor mijne betrekking noodig had. Daaraan
heb ik het waarschijnlijk te danken, dat ik bij mijne chefs
goed stond aangeschreven, vooral bij majoor baron van
Boecop, een beschaafd wetenschappelijk man, die niet alleen de krijgskunde practisch, maar ook wetenschappelijk
beoefende, blijkens zijne uitgegevene geschriften, bij zonder
over den kleinen oorlog. Hij behandelde mij steeds met
eene vriendelijke voorkomendheid, waarover sommige kameraden jaloersch waren. (Voorbeeld.)
Ik had dus alle redenen om met mijne positie tevreden te
zijn, genoot daarbij een goede gezondheid, die mij het Leven
van de beste zijde deed aanzien.

BERICHTEN UIT DE STATEN GENERAAL VAN
OCTOBER/DECEMBER 1482 TE AALST,
MED EGEDEELD DOOR
P. A.

MEILINK.

Betreffende de dagvaarten, die de staten der Bourgondische gewesten in 1482 en het begin van 1483 gehouden
hebben, zijn ons buiten het uitvoerige verslag van de vergadering van April 1482 te Gent van de hand van den Namensche afgevaardigde Jeannet de la Ruyelle 1 ) slechts
enkele gegevens bekend 2 ). Een belangrijke aanvulling op
deze gegevens is daarom de instructie, die de Hollandsche
afgevaardigden in de dagvaart van Oct./Dec. 1482 te
Aalst voor een hunner, die naar Holland gezonden werd
om de staten te raadplegen, opgesteld hebben. Het stuk
werpt onverwachts nieuw Licht op de politiek van de Brabantsche en Vlaamsche steden tegenover Maximiliaan en
de pogingen, die door haar ondernomen zijn ook de Hollandsche en Henegouwsche staten hierin te betrekken.

Een overzicht van de ornstandigheden, waaronder dit
stuk tot stand is gekomen, laten wij aan de mededeeling
voorafgaan.
De staten der gewesten waren na den dood van Maria,
van Bourgondie in Gent beschreven op Brie punten: de erkenning van Maximiliaan als voogd over zijn kinderen, zijn
1) Bulletin de la Commission royale de Belgique (voortaan aangehaald B.C.R.) III S. I 311.
2) Zie Gachard: Lettre a M.M. les Questeurs de la Chambre des

Representants sur le pro jet d'une collection de documents concernant les anciennes assemblees nationales de Belgique (Bruxelles
1841). Vgl. verder vooral Devillers' mededeelingen B.C.R. IV S. VIII
201 vlg.
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erkenning als mamboer over de landen, en de uitrusting
van het leger aan de grenzen.
De vergadering, die van 28 April tot 3 Mei bijeen geweest is, heeft Maximiliaan's verlangen slechts ten deele
vervuld 1 ). De afgevaardigden waren bereid tot zijn erkenning als voogd en mamboer mee te werken, zij het na
ernstige bezwaren van de Vlaamsche afgevaardigden en
onder voorwaarden, die Maximiliaan in Vlaanderen sterk
zouden binden 2 ), de vergadering was echter niet voor de
uitrusting van het leger te vinden. Zelfs de Brabantsche
afgevaardigden, die in deze bijeenk6mst de mooie woorden
gesproken hebben van broederschap en eendracht, die de
gewesten samen onverwinlijk zouden maken, zijn alleen
bereid geweest voor de beperkte verdediging van het eigen
gewest en de onmiddellijk aangrenzende landen te zorgen.
Het punt werd voor een nieuwe dagvaart, die eenige weken
later zou samen komen, aangehouden.
De vergadering te Gent heeft zich niet tot de voorstellen
van Maximiliaan bepaald. De Brabantsche afgevaardigden
hebben hun ontstemming erover uitgesproken, dat Maximiliaan in de voorafgaande jaren in strijd met de beloften
van 1477 oorlogen was aangegaan en onderhandelingen
was begonnen zonder de gewestelijke staten hierin betrokken te hebben, en de Vlaamsche afgevaardigden hadden
zich bij dit protest aangesloten. De gedeputeerden van dit
gewest, dat spoedig na Maria's flood verbindingen met
Frankrijk gekregen had, waren verder gegaan. Den 29en
April deelden zij den afgevaardigden merle besloten te
zijn een gezantschap naar den Franschen koning te zenden om er voor te waken, dat de verplichtingen tegenover
den koning namens Maria's kinderen zouden worden nagekomen, doch tevens om te trachten tot een vredesverdrag
te komen. Zij verzochten de gedeputeerden van de andere
gewesten zich bij idit gezantschap aan te sluiten.
Na het rapport van Jehan du Fay, een der onderhandelaars, die reeds met den vijand namens Maximiliaan besprekingen hadden gevoerd, waren vele gedeputeerden bereid met Vlaanderen mee te gaan. Het bleek namelijk, dat
de onderhandelingen over den vrede ver gevorderd waren
1) Zie hiervoor het genoemde verslag van Jeannet de la Ruyelle.
2) Kervijn de Lettenhove: Histoire de Flandre, V 330.
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en in hoofdzaak afhankelijk waren van het slagen van het
huwelijksplan tusschen den dauphin en Margaretha van
Oostenrijk. Ook de afgevaardigden van Brabant en Henegouwen begeerden thans meer onmiddellijken invloed op
het totstandkomen van dit plan en daarmede van den vrede
uit te oefenen, en zij richtten den laatsten dag van de vergadering met de Vlaamsche afgevaardigden tot Maximiliaan het verzoek vertegenwoordigers van de gewestelijke
staten in de verdere onderhandelingen met den Franschen
koning op te nemen. De afgevaardigden van Holland
wenschten aan deze onderhandelingen niet deel te nemen
en verklaarden bij monde van den landsadvocaat mr.
Barthout van Assendelft de vraag van het huwelijk aan
Maximiliaan te zullen overlaten 1).
De dagvaarten, die in Mei en Juni te Aalst en Antwerpen gehouden zijn — Holland was hier niet vertegenwoordigd — hebben evenmin voor Maximiliaan belangrijke
successen opgeleverd. Vooral Vlaanderen was onwillig
Maximiliaan de middelen te verschaffen den oorlog vender
te voeren. De afgevaardigden van Brabant en Vlaanderen
bleven op de deelneming van deze gewesten in de onderhandelingen met Frankrijk aandringen en Maximiliaan
heeft aan hun verlangen moeten toegeven. In Juli zijn afgevaardigden der beide gewesten naar Frankrijk vertrokken en het is nit De Commines bekend, welke rol deze afgevaardigden onder leiding van de Gentenaars in de onderhandelingen gespeeld hebben 2 ). Tegen den drang naar
vrede van deze afgevaardigden konden de gezanten van
iVlaximiliaan, machteloos als deze was, niet op. In October
waren de onderhandelingen vrijwel tot een einde gebracht
en de huwelijksvoorwaarden geregeld. In verband hiermede werden de staten tegen het einde van October in
Aalst beschreven.
In deze dagvaart, waar ook de Hollandsche afgevaardigden aanwezig waren 3 ), is allereerst de stand der onderIII S. I 338-341.
1)
2) Memoires, L. VI Ch. IX.
3) Uit de Henegouwsche bescheiden (B.C.R. IV S. VIII 275
vlg.) blijkt, dat Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen beschreven waren. De dagvaart heeft blijkens deze
bescheiden tot het midden van December geduurd.
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handelingen medegedeeld. Uit een memorie, die in het begin der vergadering overgeleverd schijnt te zijn, bleek, dat
slechts enkele vrij geringe moeilijkheden op zes punten
bestonden.
Tijdens de vergadering bleken deze bezwaren reeds
overwonnen te zijn. Het ontwerp-tractaat weed daarop aanvaard en gedeputeerden aangewezen om den voorloopigen
vrede te Atrecht te sluiten. De vergadering hield zich verder bezig met het ontwerpen van maatregelen voor een
plechtig gezantschap, dat 17 December in Rijsel zou samenkomen 1 ) en den definitieven vrede in Atrecht zou sluiten,
alsook voor de ambassade, die in het voorjaar van 1483
Margaretha naar Frankrijk zou begeleiden, verder met
plannen voor de waardige uitrusting van deze prinses of
zooals het in de Hollandsche stukken wel beet „voor de
stoffeering van haar kamer". Eindelijk schijnen ook muntvragen aangeroerd te zijn 2).
Naast deze officieele besprekingen hebben gelijktij dig
onderhandsche besprekingen tusschen de afgevaardigden
plaats gehad, die interessant zijn. Tusschen Vlaanderen en
Brabant had ook buiten de vredesonderhandelingen samenwerking bestaan. Olivier de la Marche bericht over het
plan den jongen Philips beurtelings onder hun hoede te
nemen 3 ). Uit het stuk, dat wij hier bekend maken, blijkt
van verdere plannen der beide gewesten en hun pogingen
deze door de gedeputeerden van de andere gewesten te
laten steunen. De afgevaardigden van Brabant en Vlaanderen kwamen namelijk bij hun medeafgevaardigden —
althans bij die van Holland en Henegouwen 4 ) — met het
voorstel aan om een „alyance onderlinge" te sluiten met
het ,doel om „de lasten van allen vijanden te wederstaan".
De aldus verbonden gewesten zouden jaarlijks drie of vier
malen samenkomen en op deze dagvaarten elkander hun
„lasten" mededeelen. Arbiters („jugen") uit de gewesten
aan te wijzen, zouden eventueele onderlinge geschillen
beslechten.
1) B.C.R. IV S. VIII 284.
2) B.C.R. IV S. VIII 275.
3) Memoirs L. H ch. X (ed. Buchon 584).
4) In de hierna genoemde vroedschapsresoluties van Leiden
wordt alleen gesproken van Holland en Henegouwen.
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De punten, die ons uit het Brabantsch-Vlaamsche voorstel medegedeeld worden en die wellicht slechts enkele
artikelen van dit voorstel weergeven, stellen ons niet in
staat ons van het oorspronkelijke voorstel een duidelijk
denkbeeld te vormen.
Denkt men eerst aan een streven de gemeenschap tusschen de gewesten door de instelling van geregelde vergaderingen van de staten der gewesten te versterken, zooals waarschijnlijk ook in Februari 1477 een oogenblik beoogd is geweest, de woorden van ons stuk schijnen bij
nailer inzien deze opvatting toch niet toe te laten. De verbinding tusschen de gewesten schijnt wel met het zeer
beperkte Joel van gemeenschappelijk verweer, de vergaderingen en het college van atbiters eveneens met het oog
hierop ontworpen te zijn.
Maar — vraagt men — tegen welken vijand is de alliantie bedoeld geweest? De onderhandelingen met den Franschen koning waren tot een einde gebracht, andere vijanden dreigden niet. Waarom plotseling dit initiatief van de
beide gewesten, dat toch een ingrijpen in de landsheerlijke rechten was? Waarom dit samengaan tot gemeenschappelijke verdediging, terwij1 men in de vergadering
van April in Gent alle samenwerking geweigerd had?
De verklaring kan alleen deze zijn, dat de alliantie tegen
Maximiliaan zelf bedoeld was en men zich tegen hem
vreesde te weer temoeten stellen.
De anti-Maximiliaansche opzet van het ontwerp schijnt
ook in de voorstellen, die in het project volgden, aan den
dag te komen. De gewesten stelden hierin voor — wanneer
wij althans den zin der woorden goed begrijpen — de kosten van de huishouding van den jongen Philips en die van
Maximiliaan gescheiden te houden en deze door de gewesten gezamenlijk te laten vaststellen. Hierdoor, verklaarde
men, zouden kosten bespaard worden, maar de wezenlijke
bedoeling zal geweest zijn aldus aan Maximiliaan de besteding van belangrijke middelen te onttrekken en hem te
kortwi.eken.
Het laatste voorstel „niemand te laten regieren of goeverneren bij ,den prince dan die van den landen sijn" is een
bekende wensch van Vlaanderen en tegen Maximiliaans
raadslieden uit Duitschland en Bourgondie gericht.
Het ontwerp heeft derhalve de strekking gehad, welke
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Pirenne voor het verbond van Brugge van 12 Mei 1488,
kort voor Maximiliaans invrijheidstelling, vastgesteld
heeft 1 ). Zooals de Vlamingen in 1488 hun politiek door de
andere gewesten beschermd verlangden te zien, zoo
wenschten Brabant en Vlaanderen in 1482 hun politiek
door de andere gewesten verdedigd te zien. De Gentenaars
zijn zoowel in 1482 als in 1488 de drijvende krachten achter
dit alles geweest.
Omtrent de handelingen van de dagvaart in Aalst weten
wij verder zeer weinig. De Hollandsche afgevaardigden
achtten zich niet gemachtigd op de punten, die in de vergadering gebracht waren, beslissingen te nemen. Aan de
zending van gedeputeerden tot het sluiten van den voorloopigen vrede hebben zij niet deelgenomen en ook aan de
groote ambassade, die 17 December te Rijsel zou samenkomen en naar Atrecht zou trekken om den definitieven
vrede te sluiten, wenschten zij zich te onttrekken of zich
door die van Henegouwen te laten vertegenwoordigen 2).
Zij besloten echter op dit punt en de andere punten, die
vrij - belangrijke financieele consequenties meebrachten,
eerst de staten te raadplegen en zonden daartoe den afgevaardigde van Gouda, Gheryt Jan Lambrechtsz., in alien
spoed naar Holland 3 ). Behalve de instructie, die voor hem
vastgesteld werd, werd hem de memorie omtrent den stand

1) H. Pirenne: Le role constitutionel des Etats Generaux des
Pays Bas en 1477 et en 1488 (Melanges P. Fredericq 267).
2) Wij hebben bier een herinnering aan de nauwe verbinding, die
tusschen Holland en Henegouwen sedert de 14e eeuw bestaan had.
Ook in de Staten Generaal-vergaderingen van 1464, 1476, 1482 vinden wij hiervan sporen.
3) Vgl. de rekening van Mr. Barthout van Assendelft (Archief
Staten van Holland voor 1572 Inv. nr. 1602 fol. 51) ,,Gheryt Jan
Lambrechtsz. is gegeven de somme.... ende dat in betalinge van
zekere reysen, die hij van des gemeens lants wegen gedaen heeft in
de dachvaert tot Aelst, daer hij van den gedeputeerden weder haestelick gesonden was in Hollants met zekere instructie, daer by onder
dach ende nacht merle reysen moeste omme 't Ridderscap ende den
steden 't inhouden van derzelver instructie te kennen te geven". Uit
de betaalspost blijkt, dat hij 28 dagen uit geweest is; de afzending
zal vermoedelijk om het midden van November geschied zijn.
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der vredesonderhandelingen, die in het begin der vergadering was overgeleverd, meegegeven, terwijl hem opdracht
gegeven werd het advies van , den stadhouder van Holland,
Josse de Lalaing, die den Staten tied de gevraagde financieele lasten te aanvaarden, mondeling over te brengen.

Wij hebben hier niet na te gaan, hoe de vrede te Atrecht
tot stand gekomen is en welke lasten de gewesten aanvaard
hebben. Merken wij alleen op, dat de Hollanders aan de
plechtige ambassade, die 23 December te Atrecht den vrede
gesloten heeft 1 ), niet deelgenomen hebben, en dat ook
Jan, heer van Egmond, die volgens het bericht van Gheryt
Lambrechtsz. als gemachtigde van Maximiliaan aangewezen was, niet te Atrecht aanwezig is geweest; dat verder
Holland door den fellen strijd, waarin het weldra opnieuw
verwikkeld werd, waarschijnlijk niet in staat is geweest de
gevraagde financieele verplichtingen van de begeleiding
van Margaretha en de stoffeering van haar kamer op zich
te nemen.
Wat het Brabantsch-Vlaamsche voorstel tot het organiseeren van een gemeenschappelijke verdediging aangaat,
van een bespreking van dit voorstel is in de staten der gewesten bijna niets te bemerken. Slechts in Holland is een
enkel spoor in de Leidsche vroedschap te volgen. In de
Hollandsche staten schijnt op de spoedzending van
Gheryt Jan Lambrechtsz. vrij langzaam gereageerd te
zijn. Nog den I4 en December was op de voorstellen niet beslist, hoewel den 17en December de ambassade reeds in
Rijsel behoorde te zijn. De Leidsche vroedschap besprak
namelijk op dien datum de punten, die in de staten waren
behandeld : de groote ambassade naar Atrecht, de begeleiding van Margaretha, het voorstel „bore camer te furneren
ende te stofferen na behoren", en ten slotte ook de vraag
„van de aliancie te maken metten Vlamingen, Brabanderen
ende Hennewieren" 2 ). Wij lezen, dat de Leidsche vroedschap de voorstellen voor Holland van zoo groot belang
achtte, dat de staten hierop niet behoorden te beslissen

1) J. du Mont: Corps universel diplomatique, HP 100.
2) Zie vroedschapsresolutien van dezen datum.
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alvorens die van Zeeland hierop geraadpleegd te hebben 1).
Hoe de vroedschap in het bijzonder over het plan der alliantie gedacht heeft, blijft on'bekend.
Het is aannemelijk, dat het Brabantsch-Vlaamsche
voorstel in de Hollandsche staten weinig bijval gevonden
heeft. Men was in Holland Maximiliaan vrij goed gezind.
In de vergadering te Gent hadden de Hollandsche afgevaardigden tegenover Maximiliaan een andere houding
aangenomen dan die van Brabant en Vlaanderen. Men wilde hem onmiddellijk zonder allerlei overwegingen te laten
gelden als voogd en mamboer erkennen en aan hem de
onderhandelingen met den Franschen koning en de uithuwelijking van zijn dochter overlaten. De moeilijkheden,
waarin men hier weldra kwam te verkeeren, en waarbij
men op Maximiliaans steun aangewezen werd, hebben de
stemming van de staten wel zoo beinvloed, dat deze ook
in de volgende maanden voor het Brabantsch-Vlaamsche
voorstel niet te vinden zijn geweest 2 ) .
In Henegouwen is de anti-Maximiliaansche gezindheid
van Brabant en Vlaanderen evenmin gedeeld, al heeft men
enkele wenschen van deze gewesten zooals de uitsluiting
van den invloed der vreemdelingen ook hier uitgesproken3).
De statenvergadering van Mei heeft waarschijnlijk zelfs de
Henegouwsche gedeputeerden, die in Gent bij Maximiliaan
hadden aangedrongen ook vertegenwoordigers van de
Henegouwsche staten in de onderhandelingen met Frankrijk op te nemen, gedesavoueerd; de Henegouwsche afgevaardigden zijn althans in de vergadering van Juni op dit
punt niet teruggekomen, en in de onderhandelingen zijn
1) Vroedschapsresol. van Leiden: „hierop is by den gerechte ende
vroetscap overdragen, alsoe dese sake den Zeelanderen soe wel aengaet alst lant van Hollant ende Westvrieslant, dat hierop niet gescreven, noch daerover geropen en zijn ende dit een grote sake is,
dairbuyten den gemeen landen niet toebehoirt gedaen te worden. ."
2) Een voorbeeld hoe men in Holland de beleediging van Maximiliaan door een Bruggenaar niet verdroeg in B.C.R. III S. XIII 4.
3) B.C.R. IV S. VIII 300: (rapport van de statenvergadering van
22 April 1483, waar o.a. was verklaard) „que it (= Maximiliaan)
n'averoit en son service nulz Bourghiegnons, et d'Allemandz ne 1)01roit avoir en son dit service que environ XVI personnes, sicomme....
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geen Henegouwsche afgevaardigden naast de Brabantsche
en Vlaamsche genoemd. De bescheiden uit 1482 en 1483
wijzen ook verder op een ongestoorde verhouding tusschen
dit gewest en Maximiliaan 1).
Zoo bleven Brabant en Vlaanderen alleen staan en zelfs
de samenwerking tusschen ,deze gewesten werd spoedig
daarop verbroken, volgens Olivier de la Marche wegens
de weigering van de Gentenaars de kinderen van Maria op
de afgesproken termijn aan , die van Brabant over te leveren 2 ) . Van dit oogenblik of waren de Vlamingen op eigen
krachten aangewezen, en hoezeer deze te kort zijn geschoten, toen de strijd in 1484 door Maximiliaan aanvaard werd,
is bekend.
De gedachte de andere gewesten voor hun gewestelijke
politiek te spannen, is in 1488, toen de omstandigheden
weder gunstiger waren, opnieuw bij de Vlamingen opgekomen. Hoeveel invloed het ontwerp van 1482 op het tot
stand komen van het verbond van 12 Mei 1488 tusschen
Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Zeeland en Namen
uitgeoefend heeft, zal wel niet meer vastgesteld kunnen
worden.
Het document, dat wij hier mededeelen, is de memorie,
die door de staten van Holland in de vergadering na de
overkomst van Gheryt Jan Lambrechtsz. voor de steden
opgesteld is, en wel het exemplaar, dat blijkens een notitie
voor Dordrecht bestemd is geweest. Behalve de memorie
over den stand der vredesonderhandelingen, die in het begin der vergadering der Staten Generaal te Aalst overgeleverd is, zijn hierin de instructies, door de Hollandsche
afgevaardigden te Aalst voor Gheryt Jan Lambrechtsz.
vastgesteld, en enkele notities opgenomen.
Het Dordtsche stuk be y ond zich blijkens een aanteekening van Oldenbarnevelt op het stuk, in het archief van
dezen landsadvocaat. bangs welken weg het stuk in dit
archief terecht is gekomen, hebben wij niet kunnen nagaan.
P. A. MEILINK.
1) Vgl. L. Devillers: Le Hainaut aprês la mort de Marie de Bourgogne (B.C.R. IV S. VIII 202 vlg.).
2) Memoires, L. II Ch. X.
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HIERNA VOLGEN DIE DIFFICULTEYTEN ENDE DIFFERENTEN WESENDE TUSSCHEN DEN CONYNC VAN VRANCKRIJCK ENDE MIJN GEN. HEERE ENDE SIJNEN LANDEN.

In den eersten is te weten, dat desen pays daermen omme aerbeyt is principalijc gefondeert up dat huwelijc van
mijn gen. joncfrou an den dolphin van Vrancryck mit dier
voerwoerde ende condicye, dat die graefscippen van Bourgoendie ende van Artois mit al dat daeran cleeft sullen
weesen hoir gerechte medegave, patrimonium ende erve
mit condicien, indien zij oflivich worde sonder blijvende geboerte, of dat zij oflivich worde, eer dat huwelijc geconsommeert sal wesen, dat alsdan die voirs. graefscippen commen
souden an hertoge Phillips onsen jongen prince ende up
sijnen oren ende nacommelingen, der of eenige difficulteyten sijn hierna volgende.
Mijn gen. heere ende de staten sijnre landen begeeren,
dat de voers. conync renunciere van zijnen recht, dat hij
pretendeert te hebben an Ryssel, Douay ende Orchies, ende
de voors. conynck begert ter contrarie, dat indien mijn
gen. joncfrou oflivich worde, al eer dat huwelijc geconsommeert ende volbrocht sal wesen of dat sij sonder blijvende
geboert oflivich worde ende mitsdien die graefscippen van
Bourgondie ende van Artois wederomme sullen commen
an hertoge Philips onsen jongen prince, dat in lien geval
die voers. cony nck wil dat syn recht him gereserveert sij,
dat hij pretendeert ende meynt te hebben an die voers.
casselrien van Ryssel ende dat hij meynt die voers. graefscippen te houden in manieren van panden.
Tweeste difficulteyt is, dat mijn gen. heere ende de
staten van desen lande begheeren, dat mijn gen. joncfrouwe
ontfangen zij in 't graefscip van Artois ende dat de eedele
vassallen ende ondersaten haer of hoiren mombaer eedt
ende huldynge doen sullen na costume van den lande ende
die conynck begert ter contrarie als da(t) men verbeyden
sal daer mede totter tijt toe, dat mijn gen. joncvrouwe tot
horen jairen gecommen sal wesen ende dat huwelijc bij
den dolphin van Vranckrijc geconsommeert ende volbracht
sal wesen.
De derde difficulteyt is, dat mijn gen. heere ende sijne
landen begerende sijn, dat die luyden van oerloge liggende
up de frontiere van den lande van Artois twyntich milen
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van Baer liggen sullen ende de voers. conync wil, dat zijn
luyden van wapene sullen blijven liggen binnen den steden
ende landen van Artois, him beduchtende, dat die ondersaten van lien landen niet wel gevesticht en sijn tot sijnre
obediencye ende goetwillicheyt.
De vierde difficulteyt is, dat mijn gen. heere ende syne
landen willen ende begeeren, dat de stede van Sint Omaers
sij geregiert bij mijn heere van Beveren ende den gerechte
van der selve stede totter tijt toe, dat edit voers. huwelyc
geconsommeert sal wesen ende die voers. coninck wille
ende begeert, dat de voers. stede binnen den voers. middel
tijde zij geregiert bij den meyer ende scepenen derselver
stede, dewelke gehouden souden wesen eedt te doen te
leveren de voers. stede in handen van den voers. dolphyn,
als dat voers. huwelyc geconsommeert sal wesen.
De vijfste ende de VP difficulteyten sijn overmitz dat
de coninc niet en wil gedogen, dat die successie van Sim.poel niet en souden mogen commen up die kynderen van
mijn heere van Simpoe1 1 ) nu onlancx overleden ende oick
mede, dat die heer van Croy 2 ) niet begrepen en soude
wesen in den voers. pays, (daer of dat mijn gen. heere ende
sijne landen contenderen ter contraries.

INSTRUCTIE VOER GERYT JANSZ. AN DIE STATEN VAN
HOLLANT TGOENT DAT GEBESONGIERT IS ENDE NOCH
DOET TER DACHVAERT BINNEN DER STEDE VAN AELST.
Eerst so sal de voers. Geryt Janszoen zeggen ende vertonen, hoe dat die artikelen van des conyncx zijde ende van
onser zijde roerende den huwelyc van mijn gen. joncfrouwe
ende van den paeyse sijn alle veraccordeert bij mijn gen.
heere ende den staten van desen landen. Ende onse voers.
ambassaden sijn up huydent vertogen na Atrecht, aldair
des conyncx luyden sijn ende hebben geheele last te accorderen ende te sluyten totter conclusie toe exclusive. Ende

1) Pierre de Luxembourg, comte de St. Pol (vgl. § 53 van het
vredesverdrag).
2) Philippe de Croy, comte de Porcien, seigneur d'Aerschot, kapitein-generaal van Henegouwen (vgl. § 53 van het vredesverdrag).
Bijdr. en Aleded. LVII.
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hebben oick last onse voers. ambassaden mitgaders eenige
die mijn gen. heere daertoe geordineert heeft te zien ende
te visiteren den persoen van den dolphin 1).
Item dat gesloten is een grote ambassade up te stellen
omme in Vranckrijc te senden ende aldaer formelijc te
concludeeren 'den pays, dewelke wij hopen dat ontwijfelijc
geaccordeert sal worden bij den voers. eersten ambassaden.
Item in welke grote ambassade mijn gen. heere gestelt
heeft zekere grote heeren uten Hove als mijn heere van
Nassouwe, mijn heere van Bevere, mijn heere van Bossuyt 2 ), mijn heere van Walleyn 3 ), mijn heere van Lannoy 4 ), heer Boudewijn van Lannoy 5 ), mijn heer van
6 )) hoech bailliu van Gendte, mijn heere de
cancellier van Brabant 7 ), de president van Vlaenderen 8),
ende voert uut Brabant, Vlaenderen ende Henegouwen
sullen reysen zeker prelaten, eedele ende eenige uut den
stellen.
Item so hebben •de voirs. staten begeert an tlant van
Hollant, dat men oick schicken soude uten selven lande
omme te trecken mitter groter ambassade, daerup de gedeputeerde van Hollant hebben geseyt, dat hun niet wel
doenlijc en is up dit pas so haestelijc eenige heeren up te
stellen uutten landen van Hollant, maer syn wel tevreden
last ende volcommen macht te geven den heeren van der
voers. groter ambassade of ymmer den heeren van Henegouwe 8 ) omme in den name van den voers. lande van
Hollant den voers. pays te concluderen up die voerwaerde
ende artyclen geconcludeert bij mijn genad. heere ende de
staten van zijnen landen.
1) De eerste deputatie heeft dit bezoek niet afgelegd; voor het
bezoek aan den dauphin en het onderzoek van den dauphin, dat
grondig plaats had, zie B.C.R. II S. II 291, 299.
2) De heer van Nassau, de heer van Beveren en de heer van Bossu
zijn niet in het vredesverdrag van Atrecht vermeld.
3) Jehan de Berghes, sieur de Walhain.
4) Jehan, seigneur de Lannoy.
5) Bauduin de Lannoy, seigneur de Molenbaix.
6) Niet ingevuld. Bedoeld is Jacques de Goy.
7) Jean de la Bouverie.
8) Paul de Baenst.
9) Zie blz. 310.
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Item zo is voert geraemt ende geconcludeert up te stellen noch een meerder ambassade indien de voers. pays
voert gaet omme mijne gen. joncfrouwe mit groten state
ende eeren te geleyden ende te bryngen in den landen van
Vrancrijck omme haer te delivereren den dolphyn van
Vrancrijck haren toecommenden man.
Item is geraemt ende geconcludeert dat mijn gen. joncfrouwe hebben zal een camer wel gestoffeert na haren state
mit sulken costlijcken juwelen als haren staet toe sal behoren.
Item ende want de voers. ambassaden ende andre voers.
die costelycheeden dienende ter volcommynge van den
paeyse ende van den huwelyc van mijne gen. joncfrouwe
sullen veele moeten costen, soe is begert geweest an de
voers. gedeputeerde, dat sij hoer andeel van den voers.
costen betalen souden willen ende daeromme so sal de
voers. Gerit Jansz. dese voers. begerte up doen voer die
steden van Hollant in der besten voegen ende manieren
ende sal himluyden zeggen 't advys van mijn heere den
stedehouder 1 ), dewelke dunct dattet tlant van Hollant
sculdich is te contribueren in de voers. costen. Ende van
den advyse van den voers. gedeputeerde sal Geryt Jansz.
seggen mitten monde.
Item na deser instructie is ons geseyt, dat myn heere
van Egmonde genoemt ende gevoucht soude wesen bij
mijn gen. heere in die voers. grote ambassade, diewelcke
reysen souden omme den voers. pays te concluderen.
Item de voers. Geryt Jansz. sal verthonen hoe die landen
van Brabant ende van Vlaendren geconcipieert hebben een
aliancye onderlynge omme alle lasten van alle vijanden te
wederstaen, gesamentlycken alle jaers drie of vier waerven
vergaderen sullen up zeker dagen ende plaetsen omme elc
sijne lasten an te brengen ende te kennen te geven, ende
souden wesen uut elken landen zeker jugen, dewelke souden last hebben te termineren alle gescheelen, die tusschen
den landen vallen souden mogen. Soe begeren die van Brabant ende van Vlaendren, of die van Hollant wilden hem
selven mit himluden alieren in sulker ordonnancie als
voers. is.

1 ) Josse de Lalaing, seigneur de Montigny et Hantes.

340

BERICHTEN UIT DE STATEN GENERAAL ENZ.

Item dat die van Brabant ende van Vlaendren begeeren
an tlant van Hollant den staet te maken van hertoge Phillips onsen jongen prince ende oick van mijn gen. heeren
ende dat totten costen van den gemeenen landen ende
dunct himluden, dat mit desen staten ende mit deser ordonnancie sij sullen afleggen veele ende diversche overtallige costen, die zij tot haertoe hebben moeten gelden voer
horen prince ende voer den geenen, die hen tot haertoe geregiert hebben. Sijn oick in meynynge nyemant te laten
regieren of gouverneren bij den prynce dan die van den
landen sijn. Ende hier of sal de voers. Geryt Jansz. begeren
een andwoerde van tgoent dat voers. is.

(Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.
Archief Staten van Holland 1572-1795,
no. 2618).

„VREDEHANDEL MET SPAN JE” IN 1598,
MEDEGEDEELD DOOR

Dr. J. H. KERNKAMP.

Herhaalde malen zijn tijdens de eerste helft van den
Tachtigjarigen oorlog pogingen aangewend om tot een
verzoening van Spanje en de getrouwe gewesten eenerzijds
en de opstandige provincien anderzijds te komen. Het werden echter zonder uitzondering evenveel mislukkingen,
totdat eindelijk met het sluiten van het Bestand eenig
resultaat werd bereikt. Van de talrijke onderhandelingen
in verband met die verzoeningspogingen gevoerd, kregen
die te Breda in 1575, en die te Keulen in 1579, een zekere
vermaardheid in onze geschiedenis. Veel minder bekend
is daarentegen, hetgeen in 1598 is geschied. De verklaring
hiervan ligt grootendeels in de geheimzinnige omstandigheden, waaronder de eerste besprekingen in Januari van
laatstgenoemd jaar plaats vonden.
Louter particuliere redenen, en allerminst regeeringszaken, leidden er toe, dat de bekende Leidsche koopman
Daniel van der Meulen in Januari 1598 een vrijgeleide der
Staten-Generaal verzocht voor een reis heen en terug naar
de Spaansche Nederlanden ten behoeve van hem zelf, „synen dienaer en de noodighe bagagie".
Het bezoek aan de Zuidelijke gewesten gold Antwerpen,
waar zijn zwager, de latere admiraliteitsraad Marten de la
Faille, zwaar ziek lag, te oordeelen naar een briefje dat
Van der Meulen den 9en Januari 1598 ontving en waarvan
de inhoud na den gebruikelijken aanhef luidde als volgt:
„Alsoo ick my niet wel en bevont, ick hadde mynen sone
tot Brusselen doen commen, ende zijnde wat beter, ick ben
met hem naer Antwerpen gecommen. Ende zijnde besorgt
in myne sieckte, ick Bede een paspoort voor U. L. expedieren om eens over te commen, die ick tot op datum be-
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waert hebbe, mits dat met my aen de beter hant was,
hopende onnoodig te zijn U. L. te travaglieren 1 ) van eens
tot hier te commen, ende alsoo 't binnen twee daegen herwarts verargert is, ende niet seckeder en zijn naer onse
geboorte idan de doot, ende al in Godts handen staen ende
niet en weten onse ure, alsoo eer my de sieckte voorder
soude moegen overvallen, soo hebbe ick begeert, dat men
U. L. het ingesloten paspoort senile. Ende is 't U gelegen
ende eenichsints mogelijck, soo soude mijn begeren wesen,
om eenige redenen mij moverende, dat U soude believen
uwen persoon een reyse tot hier te transporteren op den
ontfanck van desen ende sal my sonderlinge vrinschap wesen, om alsdan met U. L. te connen juceren van myne
affairen ende 'tghene mynen huyse ende erfgenamen soude
moegen aengaen, biddende Godt my noch de gratie te
verleenen van noch te spaeren, ende naer U compste sal
my verlangen om de redenen, die ick hebbe. Ende hebbe
desen doer handen van mynen sone doen schryven om by
my onderteeckent te worden".
Er volgt nog een kort onderschrift van Jan de la Faille,
waarin deze eveneens bij zijn oom aandringt om toch vooral over te komen. Zijn vader zou het — zoo schrijft hij ten
slotte — zeer op prijs stellen, als Daniel van der Meulen
tegelijkertijd „de schrifturen in rechte gemoveert tegens
onsen oom Carel" mee wilde brengen 2 ) .
Door een gelukkig toeval is dit briefje, gedateerd te
Antwerpen 29 December anno 1597, bewaard gebleven in
de Leidsche Collectie van Daniel van der Meulen. In dit
archief berust tevens het paspoort van Albertus, waar
Marten de la Faille op doelt, en dat is afgegeven den
22en December 1597, alsmede het vrijgeleide der StatenGeneraal van Io Januari 1598 3),
Daniel van der Meulen liet er dus geen gran over groeien.
9 Januari ontving hij het verzoek inzake de gewenschte
overkomst, den dag daarop voorzag hij zich in den Haag
1) kwellen, plagen.
2) Carel de la Faille was in proces gewikkeld met Daniel van
der Meulen. Vgl. F. Caland, De la (Della) Faille (Navorscher,
1899), blz. 91.
3) G.A. Leiden, Coll. v. d. Meulen, No. 25, 26: 1, 274.
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van een paspoort, om daarna op reis te gaan. Aan de grens
wachtte hem echter een verrassing. In Lillo lag namelijk
een briefje voor hem gereed, dat zijn neef Jan de la Faille
den 3en Januari 1598 had verstuurd. Het was geschreven
naar aanleiding van den vorigen brief „om terstont eens
herwaerts over te moegen commen, overmits de sieckte die
monpere overvallen was". Het briefje van 3 Januari meldt
voorts : „Dan zedert Godtloff heeft by wederomme zyne
gesontheyt vercregen ; niettemin bidde U.L. evenwel eens
tot hier te willen commen eensdeels om de differentie, die
wy hebben mette erfgenamen van Jackes della Faille ..
ende oock om diversche andere redenen" 1).
Het bericht van het plotselinge herstel van Marten de
la Faille, die zoo kort geleden nog den flood voor oogen
zag, zal ongetwijfeld op Daniel van der Meulen een zonderlingen indruk gemaakt hebben. De familieaangelegenheden waren echter belangrijk genoeg om de voortzetting
van zijn reis te wettigen. Eerst toen hij in Antwerpen was
aangekomen — den i3en Januari 1598 bemerkte Van
der Meulen, hoe hij bij den neus was genomen. Al die zoogenaamde familieaangelegenheden hadden slechts tot voorwendsel gediend om hem, eenmaal naar het Zuiden gekomen, over de mogelijkheid van een bevrediging der afvallige gewesten te polsen 2).
Het moment was voor deze gelegenheid door de Zuidnederlandsche regeering uiterst gunstig gekozen. Iedereen
wist, hoe in October van het afgeloopen jaar een voorloopige bespreking was gehouden door Villeroy, een der
voornaamste raadslieden van Hendrik IV, en den president
van den Conseil Prive Richardot, en ook hoe de preliminairen de beste verwachtingen deden koesteren ten opzichte van een definitief sluiten van den vrede tusschen

1) Ook dit briefje is in de Leidsche Collectie te vinden en wel
onder No. 270.
2) Zie voor Jacques de la Faille en erfgenamen F. V. Goethals,
Miroir des notabilites nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du
Nord de la France, I (Bruxelles, 1857), blz. 308; Dictionnaire 0116alogique et heraldique des families nobles du royaume de Belgique,
II (Bruxelles, 1849), biz. 105, 106 en het genealogische overzicht
flier ter plaatse op blz. 346.
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Frankrijk en Spa*. Tevens was op dit oogenblik officieus
reeds bekend dat Philips II zijn dochter Isabella zou uithuwen aan Aartshertog Albertus, en haar de Nederlanden
daarbij als bruidschat afstaan.
Dat de keuze der Brusselsche regeering juist was gevallen op Daniel van der Meulen tot bemiddelaar in een netelige kwestie als de verzoening tusschen Noord en Zuid,
was volstrekt niet vreemd, ja zelfs volkomen gerechtvaardigd en verdedigbaar, omdat Van der Meulen niet alleen
voor den val van Antwerpen als vertegenwoordiger Bier
stall zitting in de Staten-Generaal had gehad en dus met
de Zuidnederlandsche regeeringszaken op de hoogte was,
maar ook na zijn uitwijking om godsdienstredenen . de politick niet ontrouw was geworden, niettegenstaande de koophandel hem grootendeels in beslag nam, hetgeen bovenal
tot uiting kwam, door de invloedrijke relaties, welke hij
onderhield met de voornaamste leiders der Republiek.
Overigens zal het feit, dat hij in het bijzonder door zijn
huwelijk met Hester de la Faille in betrekking stond met
een groep personen, die in de Zuidnederlandsche regeering
aanzienlijke posten bekleedden, niet vreemd aan zijn verkiezing geweest zijn 1).
Over de onderhandelingen zelf, die hier worden medegedeeld, en welke ongeveer de tweede helft van Januari
1598 in beslag nemen, kunnen we kort zijn. Tegenover de
algemeenheden der bewindslieden te Brussel stelde Daniel
van der Meulen onwrikbaar herstel van de Zuidnederlandsche uitgewekenen in hun waardigheden, en vrije godsdienstoefening. Uit de gesprekken bleek echter weldra, dat
de kloof tusschen Noord en Zuid feitelijk reeds onoverbrugbaar was geworden, zoodat een vrede, waarbij zich
de Noordelijke gewesten weer onder de gehoorzaamheid
der katholieke regeering hadden te voegen, wel op onoverkomelijke bezwaren moest afstuiten. Dit gevoelen zullen

1 ) Vooral de secretaris Philippe Prats, een neef van Daniel van
der Meulen, en vertrouwde van Aartshertog Albertus, speelde bij (le
onderhandelingen, waarvan de Leidsche koopman zoo half en half
„het slachtoffer werd" een belangrijke rol. Zie hierna, blz. 352, noot
3; vgl. voor de familiebetrekkingen de genealogische tabel van de
De la Faille's omstreeks het jaar 1598, op blz. 346.
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stellig ook Prins Maurits en Oldenbarnevelt gedeeld hebben, aan Welke beide staatslieden Van der Meulen den
3oen Januari in den Haag verslag uitbracht van wat hem
overkomen was I).
Verder zij bier verwezen naar Fruin, die in zijn „Tien
Jaren" een zeer goed overzicht geeft van de beteekenis
dezer onderhandelingen. Hij blijkt het belangrijke verbaal
van Van der Meulen onder oogen gehad te hebben, dat
sinsdien langen tijd zoek is geweest, totdat de assistente
van Dr. Japikse, Mej. H. H. P. Rijperman het onlangs, door
een toeval in een ander verbaal geschoven, ontdekte. Bor,
Van Meteren en Reyd geven alien iets over de besprekingen van Daniel van der Meulen, maar het fijne weten zij
er niet van. Ten deele zal dit toe te schrijven zijn aan de
bijzondere omstandigheden, waaronder deze onderhandelingen plaats grepen 2).
Boekte de Zuidnederlandsche regeering dus met de komedie, die zij op touw had gezet, geen direct succes, uitbuiten deed zij de overkomst van Daniel van der Meulen
wel. Aan de Fransche gemachtigden te Vervins liet zij het
kort daarop voorkomen, of de Staten Daniel uit eigen beweging hadden gezonden. Dientengevolge wekte het den
indruk, alsof de Republiek den koning van Frankrijk vOOr
wilde zijn, en zij tot elken prijs vrede zocht. Buzanval, de
Fransche gezant in den Haag, waarschuwde, maar de
Fransche diplomaten te Vervins lieten zich toch in zekere
mate nog om den tuin leiden. Den I6en Maart 1598 schrij-

ven Bellievre en Sillery aan Villeroy : „Par nos precedentes
nous vous avons donne avis de la venue de cet homme
d'Anvers a Bruxelles; ce personnage pour le fait de la
1) De Resolution van de Staten-Generaal, van den Raad van
State en van de Staten van Holland zwijgen evenals de Notulen van
Zeeland volkomen over de onderhandelingen van Daniel van der
Meulen.
2) R. Fruin, Tien Jaren ('s-Gravenhage, 7e dr., 1910), blz. 361,
369, 393; P. Bor, Oorsprongh, begin ende aenvang der Nederlantschen oorlogen, IV (Amsterdam, 1684), blz. 468 vlg. (Bk. XXXV,
f. 37 vlg.); E. van Meteren, Historian der Nederlanden (Amsterdam, 1663), f. 379, 380; E. Reyd, Historie der Nederlantscher oorlogen (Leeuwarden, 1650), f. 340, 341.
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religion est retire au pals d'Hollande et fait entendre audit
Cardinal et au president Richardot, qu'il desire la paix et
le repos du pais; nous avons sceu d'un, auquel le president
Richardot s'est decouvert, et qui l'a aussi sceu d'ailleurs,
que l'on tient cet homme d'Anvers pour un mauvais garcon, mais que l'on se veut servir de luy; vous scavez cornbien de telles gens, qui portent des deux cOtez nous ont
passe par les mains; ne doutez pas que le president Richardot ne lui ayt mis en avant tout ce qui se peut dire
pour intimider et induire les Provinces Unies a reconnoitre
le roy d'Espagne" 1).
Den Zen Mei 1598 sloot Hendrik IV, de protesten van een
Engelsch en Noordnederlandsch gezantschap ten spijt,
vrede met Spanje.
Richardot zocht toen opnieuw contact met Daniel van
der Meulen. In een brief van 17 Juli herinnerde hij aan het
onderhoud, dat helaas geen resultaat had opgeleverd. Nadien was vrede met Frankrijk gesloten. Men had gehoopt
de gedeputeerden der Staten in Vervins te zien verschijnen, „mais l'obstination des vostres ruynera et vous et
nous, dont je pleure larmes de sang; la paix de France nous
est utile, aussi seroit celle d'Angleterre, mais je regarde
plus avant, et stay que le remede de voz maulx et des
nostres consiste et depend de nous mesmes, si nous voulIons y esteindre". De president van den Conseil Prive eindigde met iden wensch uit te spreken, dat Van der Meulen
de zijnen wakker zou schudden. Hij van zijn kant zou niets
onbeproefd laten om een voor beide partijen bevredigende
oplossing te bereiken 2 ) .
Den 28en Juli 1598 liet Van der Meulen den brief aan
Prins Maurits lezen, maar de stemming was ongunstig.
Een mislukte aanslag op het leven van den stadhouder en
een paar onderschepte brieven, die •de mooie v oorstellen
van Richardot ten spijt een geheel ander geluid deden Iworen, waren merle oorzaak, dat toen Albertus op verzoeic
van de bijeengekomen Statenvergadering te Brussel een
..................

1) Bellievre et Silleri, Memoires, contenant un journal concernant la negociation de la paix trait& a Vervins l'an 1598 (La Haye,
1696), blz. 51, 89, 138.
2) G.A. Leiden, Coll. v. d. Meulen, No. 618.
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stap verder ging en zich verwaardigde in het einde van
Augustus 1598 — door bemiddeling van Marie de Brimeu,
hertogin van Aerschot, die gescheiden van haar man in
Holland leefde — de Staten der opstandige gewesten aan
te schrijven inzake erkenning van zijn gezag, een antwoord
uitbleef. Onbeantwoord bleven eveneens de brieven van
eenige Zuidnederlandsche edelen, waarbij een van den
markgraaf van Havre 1 ), die al in 1595 te Middelburg met
de Staten had onderhandeld, alsmede een schrijven over
hetzelfde onderwerp van den Prins van Oranje Philips
Willem aan zijn broer Maurits. Slechts aan een oproep
betreffende den „vredehandel" van de Staten der Zuidelijke gewesten zelf, die ongeveer tegelijkertijd was verzonden, schonk men in de Republiek wat meer aandacht. In
Maart 1599 — ,dus ruim een half jaar later — gaven de
Staten-Generaal in den Haag te kennen, dat zij van plan
waren den krijg, het eenige middel om de Spanjaarden te
verdrijven, tot het uiterste voort te zetten. Zij zouden niets
liever zien, dan dat de Zuidelijken hun medewerking daartoe wilden verleenen. Dit antwoord nu vormde tevens het
slot van de vredesonderhandelingen van 1598 2),
Van de onderhandelingen van Daniel van der Meulen
zijn Brie bewerkingen aanwezig. Kladaanteekeningen, in
zeer gehavenden toestand, en minuut, in slecht leesbaar
schrift, bevinden zich in het Leidsche Gemeente-Archief 3 ), het verbaal, gelijk het ten slotte is overgeleverd,
en waarnaar de tekst hier is rhedegedeeld, bevindt zich
daarentegen in het Algemeen Rijks-Archief te 's-Gravenhage. Het berust momenteel in het Legatie-Archief, No.
901 — geschoven in een verbaal van Hieronymus van

1) Zie hierna, blz. 365, noot 1.
2) Resolution Staten-Generaal (uitg. Japikse), X (R.G.P. 71),
blz. 41-43, 473; S. P. Haakt, Johan van Oldenbarnevelt, I (R.G.P.
80), blz. 405, noot 3, 427; H. Lonchay et J. Cavelier, Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au
XVIle siecle, I, No. 15 (11 Oct. 1598); J. Wagenaar, Vaderlandsche
historie, IX (Amsterdam, 1753), biz. 11.
3) G.A. Leiden, Coll. v. d. Meulen, No. 7. Aan de kladminuut is
geen naschrift toegevoegd.
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Beverningk, dat in 167o, naar aanleiding van een buitengewoon gezantschap aan den toenmaligen gouverneur der
Spaansche Nederlanden Don Juan de Cuniga y Fonseca,
graaf van Monterey, werd overgeleverd — en is beschreven
als volgt : „Verbaal van Daniel van der Meulen, uitgeweken koopman binnen Leiden, omtrent zijn handelingen to
Brussel over vrede met den Aartshertog Albertus, Richardot, d'Assonville, den abt Marolles, van 13 January 1598-30 January 1598, op welken laatsten datum Van der Meulen zijn rapport deed aan Z.E. en den Advocaat van Holland", met een aanteekening: „Uit Loketkas Holland
A I I".
Het Haagsche manuscript telt 14 bladen, waarvan er 12
met duidelijk letterschrift zijn beschreven. Blad 1 en 14
vormen als het ware de schutbladen, terwiji blad 13 (blz.
25, 26) slechts voor een klein gedeelte tekst bevat. Enkele
wijzigingen zijn waarschijnlijk door de hand van Daniel
van (der Meulen aangebracht. Een onderteekening ontbreekt. Naar een credentie-brief en instructie behoeft men
ten slotte niet to zoeken, in de zonderlinge wijze, waarop
het „gezantschap" aanving, ligt de verklaring opgesloten.
J. H. K.
„VERBAEL OFT JOURNAEL VAN T'GEPASSEERDE IN BRABANT A° 1598".
Le XIIIe de Janvier A° 98
J'arrivay en la ville d'Anvers le soir tard, oil le filz de
mon beaufrere me declara, que la maladie de son pere
n'avoyt servy que de pretexte pour m'attirer par delk et
me faire parler a Monsieur le president Richardot, qu'il
avoyt charge de me conduire a Bruxelles, oil on m'attendoyt, priant de m'y acheminer le lendemain en sa cornpaignie. Plaintes de ceste fawn de faire, et ref us d'aller A.
Bruxelles 1).
1 ) In zijn kladminuut (zie hiervejOr, blz. 348) noemt Daniel van
der Meulen zijn neef Jan,, zoon van Marten de la Faille, bij name
Vader en zoon zijn, gelijk hiervOOr (blz. 342) vermeld is, de opstel-
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Les XIV, XV et XVIe
Sejourne en Anvers, mescontentemens et plaintes du
gouvernement. Esperance d'une paix fondee sur le mariage
de 1'Infante et changement de prince, extremitez et faulte
de finance. Les negotians tenoynt 75o Uv" en casse pour
les payemens des moys de janvier, febvrier et mars, a
25 0 Uv" par moys, n'attendoynt que les lettres d'Espagne
et la signature du Roy pour les payer au Cardinal. Receu
lettres de Bruxelles et homme expres de mon beaufrere
pour me conduire a Bruxelles 1).

lers van de beide briefjes, welke aan de onderhandelingen voorafgaan, geschreven met de bedoeling om onder een voorwendsel hun
zwager, resp. oom, naar de Zuidelijke Nederlanden te lokken. Het
blijkt thans, dat Marten zich in Brussel bevindt. Jan de la Faille laat
in het gesprek de familiezaken — de ziekte van zijn varier en het
geschil met de erfgenamen van Jacques de la Faille — spoedig rusten, om, zonder in bijzonderheden te treden, de ware toedracht van
zaken mede te deelen. Van der Meulen toont zich daarna zeer ontstemd, en merkt op, dat hij geen deel uitmaakt van de regeering van
zijn land. „Sans aultres nouvelles" weigert hij naar Brussel te vertrekken. Vgl. P. Bor. Oorsprongh, begin ende aenvang der Nederlantschen oorlogen, IV (Amsterdam, 1684), blz. 468 (Bk. XXXV,
f. 37), die over de houding van Van der Meulen op dit oogenblik
zeer juist is ingelicht.
1 ) Van der Meulen benut zijn verblijf in Antwerpen — wederom
volgens zijn kladminuut — door uitvoerige informaties in te winnen
omtrent de financien van den koning. Daar Philips II in 1596 zijn
verplichtingen niet meer was nagekomen, stonden de geldschieters
eenigszins wantrouwend tegenover den vorst. Niettemin werd een
nieuwe regeling getroffen. „L'asiento qui fut conclu a Madrid le
14 fevrier 1598 et pour une pêriode de dixhuit mois, comportait une
provision totale de 4.500.000 ecus, soit 250.000 par mois". Vgl. H.
Lonchay, Etude sur les emprunts des souverains belges au XVIe et
au XVIIe sikle, blz. 973, noot 3; Recherches sur l'origine et la
valeur des ducats et des ecus espagnols, blz. 606 (Bulletins de l'Academie de Belgique,, Lettres 1907, 1906). Zie voorts E. Van Meteren,
Historian der Nederlanden (Amsterdam, 1663), f. 352.
De verkorting 750 Uv" beteekent 750.000 ducaten. De hoofdletter
U is een bekende afkorting voor duizend, die vaak in Spaansche en
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Le XVIIe de Janvier
Le soir tart j'arrivay en la y ule de Bruxelles, oil mon
beaufrere me dit les raysons pourquoy on m'avoyt faict
venir la 1).

Le XVIIIe ditto
Le dimanche du matin Monsieur Richardot 2 ) m'envoye
ses recommandations, et me prie de disner le lendemain
avecques luy.
Disne en compaignie de l'Abbe de Grimbergen, les
Sieurs de Wachtendoncq, depute de l'Electeur de Cologne,
et Rose, depute du Prince de Liege, et aultres 3 ). Propos
communs et de table, louanges du Conte Maurice, sa conduitte, nostre ordre, le disordre du party du Roy, le
manage de l'Infante, la paix. Son Alteze avoyt encores
nomme Jo capitaines de cavallerie, mais a faulte d'argent
les levees alloyent en fumee. Son Alteze avoyt casse Don
Diego de Velasques, principal chef entre les Espaignolz,
et donne son regiment a aultre, pour ce qu'il avoyt refuse

Portugeesche archiefstukken voorkomt. Vgl. onder meer J. Denuce,
Inventaire des Affaitadi (Anvers, 1934), passim; J. Nanninga Uitterdijk, Een Kamper handelshuis te Lissabon (Zwolle, 1904), blz.
LXXXIX. Aanvankelijk werd de U slechts gebruikt voor bedragen,
die in maravedis werden uitgedrukt. Later breidde dit gebruik zich
uit tot andere munteenheden in dezelfde beteekenis. Zoowel den
heer Denuce, als den beer Raymond de Roover te Antwerpen, ben
ik dank verschuldigd voor de inlichtingen, welke zij mij over deze
materie verstrekten.
1) De kladminuut deelt nog mede, dat Van der Meulen zich per
schip en met een wagen over Leuven naar Brussel begaf, in gezelschap van zijn neef. 's Avonds laat heeft een onderhoud plaats met
zijn zwager Marten, die hem op de hoogte brengt, dat Richardot
zijn advies wil inwinnen over een hereeniging der Nederlanden.
2) Jean Grusset, gezegd Richardot, was sinds 1582 president van
den Raad van Artois en lid van ,den Conseil Prive. Den 15en Mei
1597 werd hij tot president van den laatsten Raad benoemd.
3) Abt van Grimbergen was in de jaren 1594-1613 Philippe
van Raubergen; keurvorst van Keulen, tevens bisschop van Luik was
Ernst van Beieren.
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d'obeir a Don Gaston Spinola 1 ). Le Marquis de Lullin de
la mayson de Geneve, ambassadeur de Savoye — — qui y
avoyt este envoye depuis qu'on avoyt commance a traitter
de paix avecques la France — — est fiance avecques la
vefve du Conte d'Aigmont ; elle est de la mayson de Horn,
soeur au Conte de Houtkercken et le feu Sieur de Heze 2).
Le XIXe ditto

Je suis alle veoir le secretaire Praetz, mon cousin 3),
lequel incontinent a l'entree de nostre propos se jette sur

1) Gaston de Spinola, heer van Embry, graaf van Bruay, lid van
den Spaanschen Oorlogsraad.
2) Voor deze leden van het geslacht van Hoorne vgl. men F. V.
Goethals, Histoire genëalogique de la maison de Horne (Bruxelles,
1848), blz. 253-268. Hier wordt gedoeld op George de Hornes,
graaf van Houtkercke. In den Opstand speelde hij geen rol van beteekenis. Des te meer roerde zich zijn jongere broer, Guillaume de
Hornes, heer van Heze, die op bevel van Parma ten slotte gevangen
genomen, voor zijn verleden moest boeten op het schavot. Beide
broeders waren door hun zuster Marie de Hornes geparenteerd aan
het huis Egmont. Zij huwde nl. voor de eerste maal in 1579 met
Philips van Egmont, een zoon van den ongelukkigen graaf Lamoraal
van Egmont. Philips sneuvelde den 14den Maart 1590 in den slag
bij Ivry. Daarna trad zij in het huwelijk met Gaspar de Geneve,
markgraaf van Lullin. Als ambassadeur van Savoye behartigde hij
de belangen van Karel Emanuel, hertog van Savoye, die merle door
zijn huwelijk met Catharina, dochter van Philips II, aan de zijde van
zijn schoonvader tegen Frankrijk streed.
Het jaartal 1593, dat Goethals voor het huwelijk van Marie de
Hornes met Gaspar de Geneve opgeeft, moet zooals uit het bovenstaande ook blijkt, op een vergissing berusten.
3) Philippe Prats, secretaire d'Etat, stond in de bijzondere gunst
van Aartshertog Albertus. Hij was het, die in 1598 Albertus als
secretaris vergezelde, toen deze zijn bruid ging afhalen. Van groot
gewicht in dezen is voorts het felt, dat Prats door zijn huwelijk met
Marie van Eeckeren, dochter van Robert van Eeckeren en Anna de
la Faille, in familiebetrekking kwam te staan tot Daniel van der
Meulen. Zie hiervOOr, blz. 346, de genealogische tabel van enkele
leden en aanverwanten van de familie De la Faille.
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la paix, protestant du desir qu'il avoyt qu'elle fiat faicte,
parle du mariage du Cardinal avecques l'Infante, des conditions du Cardinal, qu'il estoyt prince doux, benigne et
tel que pour la paix on ne scauroyt desirer aultre, affable,
sa vie comme un horologe, toutes ses heures employees a
certain exercice, desquelles les quatre voire bien souvent
les cinq employees a donner audience a tout le monde.
Apres long discours, tasche a m'attirer a quelque ouverture ; ma responce fut en termes generaulx, que nous ne
pouvions nous persuader, qu'on traicta ce mariage a bon
escient, au reste je me tins clos, sans enfoncer matiere, ne
parlant qu'en termes generaux et en gros.
Sur le disner je fus mene au logis de Monsieur Richardot, qui me fit grand acceuil. Nous estions seulz a table,
luy, une sjeune fille et un filz, mon beaufrere et moy, la
table fut servie de cincq valetz. Durant le disner nous ne
parlasmes que propos communs, de nostre guerre, de la
France, des navigations par derriere le Nort et aultres.
Apres estre sorty de table it commanda que tout le monde
sortit, et qu'on le laissat seul, renvoyant tout le monde
pour ne luy .donner des interruptions.
L'entree de son propos fut qu'on m'avoyt trompe soubz
le pretexte de la maladie de mon beaufthe, qu'il avoyt eu
grande envie de parler a moy et discourir des remedes de
nos maux, que ces maudites guerres avoyent tant dure,
qu'elles avoyent tout ruin g, apparentes de continuer jusques a la totale subversion de l'Estat, si Dieu n'eilt inspire
le coeur du Roy de prendre resolution de se deffaire des
Pays-Bas, et les donner a sa fille en faveur de son mariage
avecques le Cardinal, que c'estoyt r unicque moyen pour
oster les . deffiances, reunir les courages, faire sortir les
estrangiers, et par une bonne paix ramener dans le pays
l'ancienne splendeur et felicite, me prie et conjure par la
passion de nostre Seigneur, le devoir que je deboys a ma
patrie, la compassion de tant de miseres, et danger de tout
l'Estat, de l'ayder et luy declarer, si je ne scavoys aucun
moyen pour sortir de tant de miseres et arriver a une
bonne paix.
Ma replicque qu'il ne devoyt rien de semblable attendre
de moy, que j'estoys homme prive, qui n'avoys aucune
function publicque, ou part dans l'Estat, et consequement
nulle creance et authorite.
23
Bijdr. en Meded. LVII.
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Rich.: qu'il scavoyt tres bien que je n'estoys employe,
mais que j'avoys reputation d'estre homme de rayson et
tmateur du bien de 1'Estat, que j'avoys cognoissance de
1'Estat et propos semblables qu'on at coustume de dire A.
gens qu'on flatte, me conjurant de l'ayder.
D.V.M.: que je protestoys devant Dieu et le monde, que
j'aymoys ma patrie, et le bien de tout 1'Estat, dans lequel
mon party estoyt comprins, et que je seroys content d'employer mon sang, et la vie mesme pour sa prosperite et
repos, qu'estant inferieur a plusieurs en aultres qualitez,
je me mettoys au rang des premiers, et ne cedoys A. personne en affection et amour vers le public, mais qu'il scavoyt le party que je portoys, que je pretendoys mourir pour
la querelle en laquelle j'estoys esleve, et ne voudroys pour
chose du monde avoir dit ou pense chose que luy Hit prejudiciable.
Rich.: que jà. A. Dieu ne playse, qu'il voulsit tromper, ou
me persuader de faire tort A. moy mesmes, ou a mon party,
qu'il n'estimeroyt jamays homme qui abandonneroyt son
party, qu'il me prioyt et conjuroyt que je l'aydasse A. bien
faire, qu'il avoyt tant vescu que sa mort ne pouvoyt
guerres tarder 1 ), que les choses demourans en guerre it
scavoyt que sa posterite et enfans se ruynoynt, et qu'on
ne les pouvoyt sauver que par la prosperite de l'Estat,
qu'il estoyt desormays temps d'embrasser les occasions
qui se presentoynt pour faire sortir les estrangers et avoir
un prince clans l'Estat.
D.V.M.: que le fondement sur lequel it bastissoyt l'espoir de paix n'estoyt receu par deck qu'on ne croyoyt point
que le Roy se voulsist deffaire de ces pays, que je le
croyoys aussy peu, qu'il me sembloyt, soubz correction
qu'ores que le Roy d'Espagne par affection et amour, qu'il
portoyt a sa fille, voulsist luy quitter les Pays-Bas, it en
seroyt empesche par son Conseil, et raysons d'Estat, q'on
scavoyt les pretentions du Roy, qui depuis son advenement
a la couronne avoyt eu tousjours l'esprit et pensees bandez
pour se paver le chemin a la monarchie, qu'il avoyt eu ce
dessein dependu une bonne partie de ses tresors, qu'il
1) Zijn pessimistische voorspelling ten spijt stierf Richardot eerst
den 3en September 1609.
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n'avoyt aultre moyen d'y parvenir, que par ces pays, qu'il
tenoyt comme une citadelle plantee dans les flancs de la
Chrestiente, que par nous it avoyt estably ses correspondences et la reverence de son nom et grandeur en Allemagne, Oostlande, Pologne, Swede, Denemarche et aultres pays, qui sans la possession 'de ces pays parleroyent
d'un Roi d'Espagne comme d'un prince des Indes, qui ne
leur scauroyt faire ny mal ny bien, qu'il n'avoyt moyen de
faire guerre en France ou en Angleterre que par nous,
auquelz it devoyt le succes de ses armes en Italie, pour
estre si voysins des plus nobles parties de la France, que
a tant de foys que nous jettions une armee en Piccardie,
tous respects de dehors venus a cesser, les Franchoys accourroynt au feu, laissant beau jeu a ceux qui faysoynt
pour l'Espagnol en Italie, que ce seroyt se renfermer dans
les estroictes limites d'Espagne, et s'oster les moyens de
defendre ses Estatz d'Italie, quand le Franchoys viendroyt
a rompre avecques luy, que les Pays-Bas sont comme la
base de sa grandeur, que le prince ne scauroyt faire un tel
changement sans esbranler son Estat, et que la possession
de ses Indes luy demeureroyt bien mal asseuree 1 ) ; que
toutes ces raysons et aultres me persuadoyent fermement,
que le Conseil d'Espagne ne s'accorderoyt jamays a une
telle resolution, qu'ores qu'on me repliquat, que ces raysons
venoyent a cesser, parce que de Bonner les pays a sa fille
n'estoyt les aliener, qu'ilz demeuroynt en sa mayson, et
qu'on establiroyt une confederation et association, qui serviroyt aultant a l'Espagne que la propriete, que partant je
ne scauroys changer discours, que l'affection des princes
n'estoyt comme de particuliers, qu'ilz n'aymoyent personne
que leur Estat, que l'obligation du sang ne leur estoyt rien,
qu'on scavoyt le partage que l'Empereur Charles avoyt
faict a sa fille Marie, et ce Roy present a sa fille mariee au
Duc de Savoye, lequel ayant embarcque mal a propos en
une guerre si dangereuse, l'avoyt laisse la comme la plus

1 ) De laatste regels haalt Fruin in zijn „Tien jaren" ('s-Gravenhage, 7e dr., 1910, blz. 361, noot 1) aan met de opmerking: „teen
tijdgenoot, zoover ik weet heeft het belang, dat Spanje bij het bezit
der Nederlanden had, zoo juist aangewezen als Daniel van der
Meulen".
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estrangere du monde 1 ), que les princes choississans amvs
ou ennemys ne regardent , que leur interes particulier,
lequel venant A. cesser ny A. obligacion si grande au monde
qui les retienne, que l'Ocean qui separe l'Espagne d'avecques nous est si large que necessairement l'interes de l'un
et l'aultre Estat estant diversifie, les bonnes correspondences et confederations ne scauroyent durer gueres.
Rich.: qu'il confessoyt que mes raysons estoynt bonnes,
qu'il entendoyt que princes n'ont aulcune affection, qu'ils
n'aymoint enfans ny parens, mais leur seul Estat, aussy
que c'estoyt un tres mauvays conseil pour Espagnolz, et
que s'il estoyt Espagnol,i1 ne le conseilleroyt jamays au Roy,
que ce changement sembloyt si estrange, que mesmes plusieurs par deca ne le croyoint, mais que luy le croyoyt,
parce qu'il en scavoyt, et ce qu'il avoyt veu ; qu'il y avoyt
plus de neuf moys que Son Alteze luy avoyt faict l'honneur de le luy communicquer et demander son advys, si
les Estats le gousteroynt, a quoy avoyt respondu qu'il en
respondoyt, et que tout le monde seroyt fort ayse d'estre
separe de l'Espagne, mais qu'il estoyt besoing qu'on se
hastat sans user des longeurs d'ont le Conseil d'Espagne
estoyt accoustume d'user, lesquels seroynt fort dangereux
en cest affaire, que depuis it avoyt eu occasion de s'en
asseurer davantage, non seulement parce que le Cardinal
en avoyt propose, que parce qu'il s'estoyt confie en luy, et
qu'estoyt passe par ses mains, qu'il estoyt bien vray que
la depesche du Roy n'avoyt este encores veue, au moins
qu'il ne l'avoyt encores vue, et qu'il croyoyt qu'elle n'estoyt
venue, mais qu'elle ne pouvoyt tarder d'arriver 2 ) , qu'il n'y
avoyt aulcune apparence que le Roy voulsist tromper le
Cardinal, qu'estoyt sa nourriture et comme son enfant
nourry en son giron, que se pensant feindre en chose de si
grande consequence, on ne ruynoyt pas seulement le Cardinal, mais on ruynoyt l'Estat tout a faict, que eux mesmes, qui s'employoyent pour le Roy et le Cardinal, l'aban1) Maria, dochter van Karel V, huwde den 13en September 1548
den later keizer geworden Maximiliaan II; Catharina, dochter van
Philips II, trouwde den 6en November 1585 Karel Emanuel I van
Savoye; zie ook hiervOOr blz. 352, noot 2.
2) Het verdrag van afstand der Nederlanden werd eerst den 6en
Mei 1598 to Madrid geteekend.

„VREDEHANDEL MET SPANJE” IN 1598

357

donneroynt et leur seroyent contraires, que si on trompoyt,
le Cardinal estoyt trompe comme les aultres, et que sur la
damnation de son Ame it croyoyt que le mariage estoyt si
asseure que nous estions en vie, que le Roy apres avoir
dependu tant de millions et estant desormays vieu se lassoyt et vouloyt mettre la Chrestiente en repos, qu'on
voyoyt que Dieu ne vouloyt qu'un prince Hit trop grand,
qu'il avoyt borne les limites de chasque Estat, qu'il layssoyt sans ces pays encores des royaulmes et estatz assez
a son filz, qu'il importoyt qu'il en jouyt paysiblement, et
que presupposant la verite de ceste proposition, it me prioyt
de luy dire si je ne voyoys aulcune apparence que nostre
party voulsist ployer a quelque accort pour prevenir les
malheurs qui menacoyent tout l'Estat.
D.V.M.: que je ne pouvoys respondre de chose que n'estoyt de mon maniement, qu'il y avoyt cependant une infinite de gens de bien, qui aymoyent la paix et le repos,
qui ne fauldroynt de s'y employer quant ilz le pourroyent
faire avecques asseurance du party, qu'ilz portoyent, mail
que l'homme de bien ne veult tromper son party, qu'il ne
debvoyt trouver estrange qu'intimidez par les exemples
passez, on avoyt touter leurs fawns de faire pour suspectes, et qu'on finoyt les colloques, que nostre Estat et la
composition d'iceluy estoyt tout aultre que le leur, qu'un
prince peult faire traitter de payx ou de treves, les feindre
et les rompre sans se faire tort, que nous ne le pouvions
faire de mesmes, qu'eux avoyent tousjours tasche de nous
affiner par cest avantage abreuvans le peuple par le nom
annelle de repos et paix, et employans le renouvellement
et la memoire de l'auctorite et majeste du prince pour
l'esbransler, et puis le debaucher du tout, que les divisions
passes nous servent d'exemple; prie de dire si doncques
je ne scavoys aulcun moyen ou ouverture, je replicque que
je trouvoys la premiere entreveue bien la plus difficile et
puis le point des asseurances.
Rich.; qu'il entendoyt assez qu'il faloyt traicter a bon
escient sans tromper son compagnon, que le bien de l'Estat
le requeroyt ainsy, et qu'il falloyt bien qu'on donnat asseurance de ce qu'on traictoyt, si doncques nostre malheur
estoyt tel que ceste maudite deffiance nous osteroyt tousjours les moyens de nous veoir et nous pleindre les ungs
aulx aultres pour aviser aux remedes!
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D.V.M.: que c'estoyt folie de penser que les Estatz
traictassent jamays avecques le Roy d'Espagne, que
c'estoyt une chose tout resolue et receue comme loy fondamentale de nostre Estat, de n'escouter jamays ambassade, messages, oil lettres venans de la part du Roy d'Espagne, ou de ceulx qui s'advouoynt venir de sa part, que
ceste difficulte me sembloyt presentement moindre, puis
que le Roy d'Espagne se vouloyt deffaire de ces pays, qu'il
estoyt question qu'il le fit de faict, et que les Estats Generaulx s'assemblans pour leur interes et pour le reglement
de tout l'Estat deputassent de leur corps et de leur auctorite quelques personnages agreables et cognus pour remonstrer par deca l'intention qu'ilz avoyent et les moyens
qu'on avoyt pour donner contentement reciproque.
Rich.: qu'il m'entendoyt et quant on le feroyt ainsy, quel
moyen y auroyt pour nous asseurer.
D.V.M.: que c'estoyt bien le principal noeud de l'affaire, et qu'en premier lieu ils debvoyent considerer la personne de Monseigneur le Conte Maurice de Nassau, lequel
par sa valeur et merites estoyt monte si hault qu'il ne
pouvoyt estre moindre, qu'ilz s'abusent bien, s'ilz avoint
une seule pensee de roster du lieu, oil it est, aussy qu'il
avoyt telle auctorite dans l'Estat, qu'il n'y avoyt moyen de
le faire, qu'une bonne partie de l'asseurance qu'on pour
royt donner a nos Estats en general et a ce Seigneur en
particulier consistoyt a le laisser la, oil it est et ne changer
rien des gouvernemens, Estats, Magistrats du pays et villes, ny en l'ordre de leur police et religion.
Rich.: qu'il consideroyt bien combien it seroyt difficile
de vouloir faire changement dans nostre Estat, que pour
avoir une bonne paix it estoyt besoing de donner contentement, qu'on s'accomoderoyt a tout moyennant que de
nostre coste on se mit aussy en debvoir, recognoissant l'Infante pour princesse et le Cardinal pour prince, pour reunir
par ce moyen toutes les pieces de l'Estat et en faysant
sortir l'estranger le remettre en son ancienne splendeur et
prosperite.

Sur ce propos pour sonder de plus pres leur intention je
me mis a louer leur resolution et pris occasion de faire un
long discours des heroicques vertus et conditions de Monseigneur le Conte Maurice, sa mangnanimite, resolution,
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valeur et belle moderation, que pour traicter ils ne scauroyent rencontrer au monde un subject moins dangereux,
que c'estoyt un prince de parolle et de foy, s'il y en avoyt
un au monde, qu'ayant une foys engage sa foy, ii n'y auroyt
occasion de doubter qu'il contrevint a sa promesse; que
nostre Estat luy devoyt beaucoup, et qu'on estoyt oblige
— — ores qu'on n'en parlast point de son coste — — de
luy faire sentir les fruicts de ses travaulx, que s'ils avoyent
envie d'establir une bonne paix a bon escient dans le pays,
ilz n'avoyent meilleur moyen pour la faire gouster aux
principaux des nostres et au peuple que d'embrasser ce
Seigneur, luy faire des biens, establir sa mayson, et l'enrichir sans faire tort a Monseigneur le Prince d'Oranges,
son frere 1 ), que le Roy d'Espagne avoyt dependu en ces
guerres tant de milions mal a propos, qu'il faloyt pour
recompenser ce Seigneur, et le bien de la paix, employer
encores quelque argent bien a propos.
Rich.: que voirement puis qu'on avoyt dependu tant de
millions pour nous ruiner, it faloyt encores dependre pour
attaindre a un si bon but que la paix et la reunion des
pays, qu'on avoyt moyens assez, et qu'on feroyt ce qu'on
vouldroyt, moyennant qu'on se resolfit a s'accomoder par
ensemble, m'asseure de sa volonte et affection, me prie
que je l'aydasse, sans toutefoys faire tort a may mesmes,
ou a ma foy, que ja Dieu ne plaisit, qu'il me voulsit persuader aultrement, que de son coste it y apporteroyt tout
ce qu'il avoyt d'industrie ou credit, mais qu'il craignoyt
que soubz ombre de vouloir escouter les Estats Generaulx
nous ne cherchions aultre chose, et qu'on voulfit esmouvoir le monde, me conjure par ma foy et le deboir que je
debvoys a Dieu et au monde que je n'abusasse point de
son zele, et que je ne le ruinasse point, que je scavoys que
les conseils venans a sortir aultres effectz, qu'on ne se
propose, on s'attacquoyt ordinairement aux ministres, qui
les avoyent mises en avant.
D.V.M.: que je faysoys profession de rondeur et que
seroys mary de tromper, aussy que je ne pouvoys pleiger
les effects de choses qui n'estoynt de ma conduitte, qu'il

1 ) Philips Willem was met Aartshertog Albertus mee naar de
Zuidelijke Nederlanden gekomen.
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debvoyt entendre que d'ordinaire les hommes qui manient
1'Estat oultre le soing du publicq ont encores un but particulier, qui diversifie les humeurs et le discours, que je
m'asseuroys que parmy eux y en avoyt qui seroint marls
si on faisoyt sortir 1'Espagnol, qu'il ny avoyt rien de nouveau si parmy nous on trouvoyt aussy quelque diversite
d'humeurs et d'intentions, mais que la verite demeuroyt
tousjours vue, et que je m'asseuroys que venant a estre
proposee chose, que flit recognue bonne et salutaire pour
tous, le nombre de gens de bien portans soing du public se
trouveroyt tousjours le plus grand.
Telle fut la substance de la premiere conference, et ne
trouvoys bon d'enfoncer pour ceste foys plus avant, seulement que parmy aultres discours je dis qu'ilz n'avoyent
jamays monstre de nous aymer beaucoup et puis qu'ils
avoyent envie de faire mieux a l'advenir et qu'ilz cognoissoyent la deffiance qu'il y avoyt parmy nous, je m'estonnoys pourquoy ilz ne commancoyent a nous donner goust
de leur intention, commencant parce qu'estoyt en leur pouvoir, qu'estoyt de donner un peu plus de liberte aux pauvres gens ,qui demeuroyent soubz leur obeissance, et qu'on
trouvoyt fort estrange l'execution de ceste pauvre fille,
qu'on avoyt faict mourir depuis peu de moys en ca 1 ), que
depuis vingt ans on n'avoyt rien veu de semblable, et
qu'ores qu'on eilt continue tousjours telles executions,
qu'on les devoyt faire cesser sur le point que les ambassadeurs, qu'on avoyt sollicite par toutes les cours de l'Europe, devoynt arriver, que ce seul exemple suffisoyt pour
responce a tous, et esclaircissoyt le monde de leur intention; a quoy me respondit que luy avoyt trouve aussy
l'execution estrange, et que le Cardinal ne l'avoyt faict
mourir, demande qui doncques l'avoyt faict, me respondit
le Conseil de Brabant 2).

1) In 1597 wend Anna van den Hove te Brussel levend begraveri,
omdat zij den gereformeerden godsdienst beleed.
2) Na het gesprek met Richardot bezoekt Van der Meulen nog
denzelfden dag — volgens aanteekening in zijn voorloopig journaal — een aantal vooraanstaande personen in Brussel. Hij wint
verscheidene informaties in, zonder zelf veel los te laten.
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Le XXe ditto
Disne chez le secretaire Praetz, qui bancquettoyt le president Richardot, Assonville, Drincwaert, l'audiencier
Vereycken, le president van Acchelen, Veranneman, Roust,
Salinas, le commis Hingenen a ), filz de feu Monsieur de
Grobbendonc, et beaufilz de Monsieur Richardot, Moriensart, Boot, Engien, Conte, Grimaldi et aultres 1 ). Tout le
monde me caressa, et y beuvoyt on a grands traicts, et
force santez. Entre aultres quelqu'un 2 ) buvoyt a moy la
reduction et reunion des pays. Je replicque qu'on ostat
ceste condition, et que je ne la buvroys jamays, qu'on combatoyt encores pour l'avantage, mais si on buvoyt a moy
la reunion, le bien et prosperite de l'un et de l'aultre Estat,
que je buvroys de bien bon coeur, et que je pleygoys l'affection de toes ceux de deca; la compaignie trouva mauvayse ceste facon, dont it s'excusa, disant, qu'il avoyt entendu reduction par volonte, je replicque que nous cognoissons ce mot de reduction et qu'il avoyt une longue
queue.
Un aultre 3 ) me demande si je pensoys que la Princesse

1) Het illustre gezelschap van magistraatspersonen, dat Prats
ter eere van de overkomst van zijn oom Daniel van der Meulen uitnoodigde, bestond dus uit de heeren: Richardot, president van den
Conseil Prive, Christophe Assonleville, lid v. d. C. P., Johan van
Drenckwaert, thesaurier generaal, Louis Verreycken, audiencier,
Igram Achlen, lid v. d. C. P., Ferdinand Veranneman, lid v. d. C. P.,
Antoine Houst, lid v. d. C. P., Ferdinand Salinas, lid v. d. C. P.,
Conr. Schetz de Grobbendonck, zoon van Gaspard, echtgenoot van
Francoise Richardot, commies van Financien, Francois le Vasseur,
heer van Moriensart, secretaris v. d. C. P., Jean de Boot (of Boodt),
secretaris v. d. C. P., Guillaume d'Enghien, secretaris v. d. C. P.,
Aimery le Comte, secretaris v. d. C. P., Simon de Grimaldi, secretaris v. d. C. P.
2) Volgens aanteekening in het voorloopig journaal is bier Boot
bedoeld.
3) Volgens aanteekening in het voorloopig journaal is de steller
van deze vraag Prats.
a ) In hs. abusievelijk Hongenen gespeld.
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d'Espagne devoyt venir par mers. Je replicque que je yenoys pour en apprendre des nouvelles, si on luy bailleroyt
pasports, qu'estant de retour en Hollande, je leur manderoys des nouvelles, mais que si elle venoyt, elle seroyt la
bien venue et squ'aurions cest avantage sur eux de la
recevoir et luy bayser les mains les premiers, sur quoy on
se print a rire. Au reste propos communs et de table.
Au sortir de table Monsieur le president Richardot en
partant me tira appart, et dit qu'il avoyt veu Son Alteze,
a laquelle ii avoyt fait rapport de tous les propos que je
luy avoys tenu, et dit que nous tenions son mariage et le
transport des Pays-Bas pour une chose feinte, de quoy
elle s'estoyt prise bien fort A. rire, disant que si on trompoyt, qu'on le trompoyt, mais que la chose estoyt aussy
asseuree, qu'il vivoyt, a quoy auroyt replicque qu'il ne
trouvoyt nostre opinion estrange, puis que plusieurs de
dela commancoyent a en doubter, qu'il estoyt necessaire
qu'il se monstrat bien tost en aultre habit, que la longeur
estoyt dangereuse, a quoy auroyt respondu, qu'il scavoyt,
que cela devoyt venir d'ailleurs.
Apres me dit que Son Alteze me vouloyt veoir, je m'en
excuse; debat des raysons de mon ref us, a la fin je dis puis
qu'on le vouloyt, je ne faysoys aussy difficulte de luy
bayser les mains. Sur cela apres salutations reciproques it
me dit en partant qu'il avoyt encores a parler A. moy.
Le XXIe ditto

Monsieur Richardot mantle a mon beaufrere, que s'il se
pouvoyt deffaire du lieu, oil it estoyt, it viendroyt seul
disner avecques luy, sinon qu'il viendroyt l'apres-disner
a deux heures me trouver.
Notivelles de l'arrivee du General des Cordeliers, venu
de Paris en ce jours 1 ). Je fus mene en la salle de presence,
oil je vis venir ledit general, accompaigne seulement d'ung
jeune moyne, et entrer en la chambre du Cardinal.
Apres disner a deux heures Monsieur Richardot venu,
1) Bonaventura Calatagirone, generaal der Franciscanen, had
opdracht van den Paus als bemiddelaar op to treden bij de vredesonderhandelingen tusschen Frankrijk en Spanje.
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me dit la venue du Cordelier, idemande des nouvelles qu'il
portoyt, me respond qu'il avoyt parle a luy et receu de ses
mains quelques memoires, mais qu'il avoyt este interrompu, et ne scavoyt encores ce qu'il apportoyt.
Dela entrez en propos de la paix, je commance a luy dire
que nous n'en avions encores parle qu'en gros, et superficielement, ique pour la faire gouster, it faloyt venir plus
avant. Prie de dire ce que je vouloys dire, je replicque,
qu'il y avoyt une infinite de gens de bien retirez de leur
pays, desquels les uns avoyent eu entremises de l'Estat,
les aultres non, mais estimoynt bien d'estre capable, que
je desiroys entendre quel contentement on vouldroyt donner tant a eux pour leur charges et conscience qu'au
peuple pour la conscience, a ce que je jugeois, ce propos
l'altera un peu, et respondit qu'on nous lairroit en toute
liberte tels comme nous sommes, et qu'on les laissat tels
qu'ils estoyent, qu'on feroyt restitution des biens, que
chascun jouiroyt du sien, qu'on pourroyt librement aller
et venir, faire ses affaires en vivant sans scandale, qu'il
croyoyt qu'on ne vouldroyt donner plus grande liberte par
deca. je replicque que c'estoyt mal commencer, qu'il se
trouveroynt 10o U hommes refugiez tant en Hollande
qu'ailleurs, qui ne vouldroyent faire ce tort a leur posterite
et a eux mesmes de demourer tousjours estrangers.
Rich.: qu'ilz auroyent charges par deca.
D.V.M.: Que cela ne venoyt ainsy a propos qu'on avoyt
obligacion de ne nous abandonner, que tant de gens de bien
qu'avoynt este en charges honorables, ne vouldroyent faire
ce tord a eux mesmes, de demourer comme estrangers Bans
leur pays et dormir soubs la veille de ceulx qui ne l'aymoynt
point, ou bien de demourer a jamays exilez, et que vivre
comme inhabiles en sa patrie estoyt plus grief que l'exil.
Rich.: qu'il faloyt faire quelque chose pour le public.
D.V.M.: que je le croyoys, et qu'on me pourroyt persuader de me faire crucifier pour l'Estat, mais que cela
n'auroyt point de lieu vers le general, qu'il faloyt venir a
conditions tolerables, que cela mesme estoyt l'asseurance
de la paix et le plus utile au prince, mesmement que Messieurs les Estats de deca ne jugeront jamays d'estre asseurez, si on ne communiquoyt la republicque a ceulx de leur
party et donnoyt liberte de religion pour le moins es places
ou it y "avoyt nombre de gens de la religion, qu'ilz enten-
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doyent assez que si jamays on gaignoyt cent avantage sur
nous, de recognoistre un prince, que ce seul nom bigaroyt
et entamoyt leur Estat et que necessairement it convenoyt
pour leurs seurtez trouver un contrepoix pour bilancer ce
danger, qu'il n'y avoyt moyen d'oster la deffiance, si on
n'avoyt gens de nostre party dans les Conseils, et si les
nostres n'estoynt receus en charges, et la religion libre, et
qu'encores ayant tout cela, l'avantage demeuroyt de leur
cost& si on s'opiniatroyt a cela et qu'on vouliat tenir leur
Estat clos, puss entamer le nostre, ou jugeroyt que ce ne
seroyt une paix, mais une suspension d'armes, reculer pour
saulter plus loing et cercher moyens pour surprendre son
compagnon, que je desiroys scavoyr ce qu'on estoyt delibere de faire sur ce point. Il me dit qu'on n'en avoyt point
parle. Sur cela survint son beaufilz le Sieur de Hingen.
Apres honnestes ,offres et m'avoir la cognoissance de Monsieur de Hingen 1 ), me dit que Son Alteze me parleroyt le
lendemain, et qu'il avoyt encores a parler a moy.
Le XXIIIe ditto 2).
Le matin a 8 heures je fus pour bayser les mains a Monseigneur le Prince d'Oranges, lequel estoyt party ce matin
et ne devoyt retourner de quatorze jours 3).
Disne chez le commis Rouck en bonne compaignie 4).
Le Marquis de Havre envoye son secretaire me prier que
je le voulusse veoir le devant-disner, ou bien sur les quatre
heures. Je le suis alle trouver sur le soir. Il me recuillit
amiablement, disant qu'il avoyt este adverty de ma venue
par lettres, se jette incontinent sur la paix avecques de1) De hernieuwde kennismaking is eenigszins bevreemdend, omdat de schoonzoon van Richardot toch ook den vorigen dag bij het
diner van Prats aanwezig was.
2) Hoewel in de kladminuut de dateering doorloopt, heeft Daniel
van der Meulen reeds in de minuut deze dusdanig gewijzigd, dat
22 Januari komt to vervallen.
3) Philips Willem.
4) Het gesprek ten huize van Guillaume de Rouck, sinds 1582
commies van Financien, loopt volgens aanteekening van Van der
Meulen grootendeels over de positie der Jeztfieten in de Nederlanden.
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monstration (fun grand zele et desir, qu'il avoyt de la
veoir establie, grandes exclamations et protestations de son
affection, l'interes qu'il y avoyt, sa qualite, richesse, premier Seigneur du Conseil, oncle du Duc d'Arschot, Arembergue, Bossu, le Conte de Solre a ), parent des aultres,
qu'il vouldroyt se confiner dans sa mayson apres avoir
este autheur d'un si grand bien, se presente de venir en
Hollande en personne, asseure qu'on fera la paix en huict
jours, monstre copie d'une lettre, qu'il avoyt escrit par
deca stir ce subject, qu'il estoyt desormays temps ou
jamays de faire paix, que l'occasion perdue ne se recouvreroyt jamays, si on ne la faysoyt, serions cause que l'estranger demeureroyt, dissipation de l'Estat, une paix honteuse, qu'on ne pouvoyt et ne vouloyt faire la guerre a la.
France et a nous tous ensemble, qu'on fit sortir les estrangers, qu'on en estoyt si las que nous ; gens qui n'ont pas
d'interest ne veullent la paix, qu'ilz ont raison, puis qu'ils
proffitent par la guerre ; reproches du passe, la foy publicque violee, les sermens rompus, les temples abatus, son frere
prisonnier 1).
Je respons que je ne demeureroys court a luy respondre,
1 ) Charles Philippe de Croy, markgraaf van Havre, lid van den
Raad van State, betoonde zich bij diverse gelegenheden een groot
voorstander van vrede tusschen Spanje en de Nederlanden. Den
brief, waarop hij in zijn gesprek doelt, heeft hij inderdaad eenige
maanden later naar Prins Maurits verzonden. Vgl. Resolution Staten-Generaal (uitg. Japikse), X (R.G.P. 71), blz. 41, 42 (3 Sept.
1598); J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, XI (Amsterdam,
1753), blz. 11.
Over de familiebetrekkingen van het huis Croy nog het volgende:
een dochter van Havre's broer Guillaume was voor de tweede maal
gehuwd met Philippe de Croy, graaf van Solre. Zijn neef Charles
voerde sinds den dood van zijn vader, Havre's broer Philippe, in
1595 den titel van hertog van Aerschot. Diens zuster Anne had tot
echtgenoot Charles de Ligne, prins van Arenberg. Een andere zuster
Marguerite was de vrouw van Pierre de Hennin, graaf van Boussu.
Havre's broeder Philippe de Croy, hertog van Aerschot, stadhouder van Vlaanderen, werd einde October 1577 door de Gentenaren gevangen genomen.

a) In hs. „Sorre" gespeld.
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qu'il y avoyt eu de fautes, mais que les plus capitales estoyent de leur coste, que le peuple avoyt faict le veau eschappe, mais que les aigreurs avoynt commance de leur coste,
qu'aussy tost que nostre Estat avoyt este regle, la reputation de moderation nous demouroyt, qu'on ne faysoyt difficulte de recevoir en charges et Estatz gens de rune et l'autre
religion, moyennant qu'ilz fussent gens de bien et d'honneur, que si quelqu'un vouldroyt soubstenir le contraire, on
l'estimeroyt un fat, un sot, et mutin, qu'ilz ne faysoynt rien
de semblable, qu'entrer en ces disputes estoyt former un
playdoy, duquel on ne sortiroyt jamays, qu'il falloyt dire
peccavimus et advyser aux remêdes. Parlant de la sortie de
l'estranger, je me doubtoys qu'il entendoyt qu'on luy lair.
royt encores quelque domicile par deca, mais parce que j'ay
depuis aprins du mesme et aultres, it me semble l'avoir mal
entendu. Je demande s'il pensoyt qu'on ottroyat quelque
chose sur le faict de la religion ; dit que non, qu'on cognoissoyt l'humeur du peuple, qui en Somme seroyt maistre, et
pour bonne mine qu'on fit, qu'il s'asseuroyt qu'en la ville
d'Anvers y avoyt encores deux mille Hugenots, en Tournay, Valenciennes et aultres lieux A. l'advenant, que les
retirez estoynt qui faysoyent tout le mal, et qui nourrissent

la guerre. Je dis en riant que doncques se dechargant l'Hollande de si mauvoys garcons, le restant se porteroyt mieulx
pour eulx. Il respondit, qu'il entendoyt bien mieux ce
mistere, que les Estats ne le vouldriont jamays, et qu'il y
avoyt danger, que le proposant tant seulement, on ne causa
quelque disordre, que nous avions tant de villes pour estre
a nostre ayse, que nous ne missions trouble a la paix.
Discours des honneurs et qu'on vouloyt laisser ses enfans en la possession qu'on avoyt receu de ses ancestres,
et comme ii replicquoyt qu'il seroyt content de vivre prive
en sa mayson, je luy demande s'il y vouloyt aussy obliger
son filz. Il dit que non, a quoy je respons qu'il ne devoyt
trouver estrange qu'aultres estoyent aussy de son opinion.
Illation, replicque, protest de vouloir faire la paix generalle, et si on le trouvoyt bon, qu'on la traictat en France
par intercession du Roy de France, ou bien qu'il viendroyt
en personne vers nous, et gull s'asseuroyt que venant en
conference on la feroyt en dix jours. Admoneste que n'estions en Espagne, qu'il se faloyt patronner sur nos voysins,
France, .Allemagne et Pologne, dit que les Francoys
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n'avoynt jamais tenu ce qu'ils avoyent promis aux Hugenots, que la mayson d'Austriche n'avoyt jamays rien accorde, qu'on tiendroyt promesse, replicque sur l'exemple de
Vienne et aultres villes du temps de Maximilian, se mit
apres a louer la personne du Cardinal, dit luy avoir parle
de ma personne et qu'il faloyt que je parlasse a luy, qu'il
me presenteroyt, sur ce je respons, qu'on me vouloyt faire
parley a luy le lendemain. De cela un peu esmeu, me demande pourquoy je m'estoys ainsy feint a luy. Je dis que
je n'estoys feint, mais n'ayant rien a dire au Cardinal, je
jugeoys que cela n'importoyt de rien; me prie a disner pour
le lendemain; je m'en excuse; prie que je ne parts sans le
veoir, et de disner avecques luy le dimanche.
Souppe chez Monsieur Malineus ( ?) et compaignie 1).
Le XXIVe ditto

Le matin on me vint dire que je vinse en court, oil Monsieur Richardot me trouvant en la chambre de presence,
me dit que je demeurasse, que Son Alteze me feroyt ap
peller. Le Marquis de Havre me vint dire le mesme et puis
sortant me dit que Son Alteze estoyt empesche avecques
le Cordelier et qu'elle vouloyt que je luy parlasse apres
disner, a troix heures. Richardot sortant, me dit le mesme
me priant de le voir avant que partir.
N. m'advertit que M., qui m'avoyt fort caresse et cognu
de jeunesse, avoyt dit qu'il me cognoyssoyt de jeunesse,
qu'on avoyt mal choisy en moy, que j'estoys homme qui ne
duisoys en ce lieu, qu'on feroyt bien de me renvoyer bientost 2 ) .
Je fis estat de parler au Cardinal le lendemain. Nous
disnames chez Monsieur Hertsens ( ?) en grande compaignie 3 ). A table monhomme me vint dire que je me pre1) De naam van den gastheer is niet duidelijk te lezen in het hs.,
waarin ter plaatse verbeterd is. Bedoeld is hoogstwaarschijnlijk
Charles van Male, schepen en burgemeester van Antwerpen, later
admiraliteitsraad en onderhandelaar te Vervins.
2) Volgens de kladaanteekeningen van Daniel van der Meulen
was de zegsman Henri van Etten, president van de Rekenkamer
van Brabant. Een en ander kwam hem ter oore door zijn neef Prats.
3) De spelling van dezen naam varieert in de drie hs. Vermoe-
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sentasse en Court, oil arrive et me trouvant en peine de ce
que j'avoys a dire au Cardinal, pour m'acquittant de mon
debvoir ne l'offencer point, on me fit entrer de la chambre
de presence en une aultre, et deli dans un petit cabinet,
oil je trouve le Cardinal seul, appuye du dos contre une
table. Apres une longue reverence it me faict signe que je
m'approchasse, ce qu'ayant faict a deux pas pres, je m'arreste pour scavoyr s'il parleroyt le premier, et m'appercevant qu'il attendoyt parolle de moy, je luy dis en langue
lattine — — laquelle on m'avoyt advyse que je parlasse
d'aultant qu'il ne parle encore le franchoys — — ces
propres mots, que je m'estoys propose de luy dire, s'il me
convenoyt parler le premier a luy.
Serenissime et Illustrissime Princeps, Domine Clementissime, Persuasum sibi habent multi viri boni, S.T. misertam
calamitatum Belgii non afferre ex Hispania ea consilia, quae
nos jam tot annos miserum in modem exercuerunt, sed
studia pacis, amorem reipublicae, quae jam futura est tua,
et heroicos illos spiritus illustrissimae et nobilissimae familiae Austriacae vere tanto fastigio et majestate dignos; in
primis avi Ferdinandi, et patris Maximiliani, quorum prior
condonans privatas offensas et injurias reipublicae, conscientiis subditorum, et publicae quieti ita prospexit, ut
etiam illi principes, qui a relligione,Romana diversi abierant
et hostilia induerant, ilium non imperatorem sed communem
patrem patriae agnoscerent, alter vero omnium quotquot
fuerunt principum maximus, singulari sapientia, prudentia,
bonitate l et egregia moderatione hoc evicit, ut non inter Germanos solum suos memoria ejus sacrosancta, sed toto
Christiano orbe in delitiis habeatur. Eo nomine ego quoque,
Serenissime Princeps, gratulor S.T. nuptias et novum principatum, Deumque optimum Maximum precor, ut nova haec
facies reipublicae non tantum privatim S.T. laudi, gloriae
et monumento apud posteros, verum etiam publice universo
Belgio fausta et foelix sit. Quod tunc demum futurum est si
S.T. sepositis partium studiis se non Hs tantum, qui illam
agnoscunt et obviis studiis exceperunt, benignum et mandelijk is Daniel van der Meulen hier to gast bij Jan Hertsen, echtgenoot van Jacqueline de la Faille. Zie voor haar het genealogische
overzicht van de familie De la Faille hiervOOr, blz. 346.
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suetum principem exhibeat, verum si certis rationibus illustri
Domino Comiti Mauritio Nassavio, adversarum podium
duci, Dominis Ordinibus Confoederatarum Provintiarum,
exulibus Brabantis, Flandris, coeterisque qui in contrariis
partibus fuerunt, publice et privatim persuadeat S.T., si de
pace conveniat, non minus illorum quam coeterorum rationem habere, illorumque dignitatibus, commodis, immunitatibus, privilegiis et libertati relligionis consultum velle, ut
animis diuturno hoc bello civili, quodammodo efferatis,
utrimque delinitis spe meliorum temporum, et proemiorum,
quae honeste ex republica petuntur, una cum memoria pristinae foelicitatis, redeat quoque amor concordiae et obsequii,
adeoque misera et lacera Belgica, quae jam tabulas sui
naufragii circumspicit, tuis auspiciis in unum corpus coalescat. Quod ad me attinet, quern S.T. nihil tale promeritum
sacro suo aspectu et alloquio (dignata est, offero S.T. stadium, et qualecunque obsequium meum, quatenus salvo
juramento, et salva fide, qua partibus meis obstringor, mihi
Brit integrum. Orans et obtestans S.T. ut hunc meum animum non aversata tali me lege inter infimos cultores sui
nominis patiatur recipi.
Ad haec Princeps respondit Latine agere se mihi gratias
pro gratulatione, se multa audivisse de prudentia, strenuitate
et virtutibus Comitis Mauritii, qui apud vos exercitus dux
est, privatim se illi cupere bene consultum, et ea nomine se
velle illi et coeteris omnibus qui istic sunt gratificari in
omnibus.
Respondi de securitate precipue laborandum, et si velit
consilia sua procedere sternendam viam et persuadendum
tam D. Comiti quam DD. Ordinibus serio rem agi, quod
futurum est, si non in terminis generalibus commendentur
bona pacis, sed si specialius aliquid proponatur, ut principes
reipublicae et plebs ipsa intelligant, quam tandem conditionem habituri sint, deterritos homines exemplis superiorum
temporum omnia suspecta habere, et abhorrers ipsum nomen
pacis, nobis non eadem esse integra, quae regibus et viris
principibus, qui absque ullo detrimento suae rei pro arbitrio
instituunt et abrumpunt tractatus pacis vet induciarum, nobis
omnia esse metuenda, nec temere quicquam movendum, et
alia plura ad istam mentem.
Princeps: aliam longe hunc esse rationem quam olim,
matrimonium suum auferre rationes diffidentiae, nihil esse
Bijdr. en Meded. LVII.

24
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quod quispiam ab illo sibi metuat, sibi statutum revocare
pristinam foelicitatem, petere se ut bonam operam navarem
et D. Comiti et coeteris testarer suam voluntatem.
Respondi me quamquam privatum facturum officium
meum, et narraturum tam D. Comiti quam DD. Ordinibus
ea quae audivissem, optare tamen me, ut specialius aliquid
proponatur.
Princeps: si de platico colloquio, inquam, conveniat, reliqua facile processura.
Il parl a assez largement, mais parle si bas que la plus
part ne fut de moy entendu. Aussy la conference d'aultant
que le langage estoyt force, procedoyt pesamment, et apres
avoir ainsy parle d'une part et d'aultre, it me pria A. la fin
que je fisse bon devoir pour la paix, et ainsy prennant mon
conge, partis arriere de luy. En la chambre de presence
je trouve Monsieur Moriensart 1 ), qui se mettant a discourir avecques moy, me dit, que le Cordelier rapportoyt
le lieu de la conference a Vervin, et qu'ilz esperoient la.
paix. Discours libres des inconveniens d'une paix particuHere et le bien de la generale. On parloyt d'envoyer en
France le Marquis de Havre, Don Francisco de Mendoza,
ammirante d'Arragon, Richardot et l'audiencier Verreyken,
mais on se doubtoyt que les deux premiers n'y iroyent
point pour la premiere foys 2 ) .
Le XXVe ditto

Disne avecques Monsieur le Marcquis de Havre en compaignie de l'Abbe de Marolles, qui est du Conseil d'Estat
et d'un secretaire du Conseil Prive dit Conte de nation
henuyer 3 ). Long discours de la paix et raysons comme les
1) Francois le Vasseur, secretaris van den Conseil Priv& Zie ook
hiervOOr, blz. 361.
2) Inderdaad werd noch van de diensten van Havre noch van die
van Francisco de Mendota gebruik gemaakt. Richardot, Verreycken
en Johan Baptista de Tassis, lid van den Raad van State, en Oorlogsraad in de Nederlanden, vertegenwoordigden den koning van
Spanje en Aartshertog Albertus bij de onderhandelingen to Vervins.
8 ) Frederic d'Yve, abt van Maroilles, was een der voornaamste
gedelegeerden geweest van de Staten-Generaal bij de besprekingen
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precedentes. Monsieur de Marolles renouvellant la cognaissance que j'avoys eu de luy a Cologne, protestoyt qu'il
estoyt pauvre moyne, mais que l'affection vers la republicque luy demeureroyt tant qu'il vivroyt ; recits de choses
passees, plainctes que ceux d'Artoys et Haynault durant
le traicte de Cologne s'estoyent engagez en une paix particuliere 1 ), que sans cela on faysoyt la paix generalle,
qu'il avoyt porte quelques annees la penitence de son affection, demourant comme renferme dans sa mayson, demande de Monsieur le Conte de Hohenloo, Van der Mijlen,
Leoninus et Wercke, conditions du feu Conte de Lummene( ?) 2 ). On boyt a la reunion, paix et prosperite de
toutes les provinces. Le Marcquis et l'Abbe boyvent la
sante du Monseigneur le Conte Maurice. L'Abbe demande
si Son Exce . vouldroyt bien boire la sienne. Je respons
qu'ouy quant it viendroyt a propos, que c'estoyt un prince,
qui n'avoyt aulcune aigreur.
Me prie que je fisse le recit a son Ex ce . qu'a la rendition de
Hulst 3 ) un des principaux des nostres dit A. un aultre de
son party ; „tuez tous vos prestres et nous cravanterons
tous nos ministres, et puis nous nous accorderons bien par
ensemble", qu'il ne prennoyt playsir a se trouver en tel
te Keulen in het jaar 1579, om tot een algemeenen vrede te komen
tusschen Spanje en de Zeventien Provincien. Na het afbreken der
vredesconferentie verliet de prelaat weldra de partij der rebellen en
verzoende zich met Spanje. Uit den tijd van de onderhandelingen te
Keulen dateerde echter zijn omgang met mannen als Adriaan van
der Myle, lid van het Hof van Holland, Elbertus Leoninus, lid van
den Raad van State, kanselier van Gelderland, Jan van de Warcke,
toen nog pensionaris van Antwerpen, en Philips, graaf van Hohenlohe. Vgl. E. Valvekens, De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje (Leuven, 1929), blz. 195-203.
Zie voor den secretaris van den Conseil Prive, hiervOOr, blz. 361.
1) Den 17en Mei 1579 teekenden de Staten van Henegouwen en
Artois in de abdij van St. Vaast te Atrecht het verdrag van „reconciliatie".
2) Met den overleden graaf van Lummene kan niemand anders dan
Guillaume, graaf van der Marck, baron van Lummen, beter bekend
onder den naam van Lumey (14 Oct. 1542-1 Mei 1578) bedoeld
zijn.
3) 18 Aug. 1596 moest Hulst voor den Spanjaard zwichten.
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lieu pour aymer sa peau entiere; me demande s'il s'oseroyt
bien monstrer en Hollande. Je respons que Monsieur de
Marolles avoyt meylleure reputation que nul aultre d'entre
les Bens d'eglise, qu'on se souvenoyt encores du zele qu'il
avoyt aultrefoys monstre, et qu'on s'asseuroyt, qu'il luy
estoyt encores demouree quelque gouste de bonne volonte,
que venant en Hollande avecques paspoort, qu'il y seroyt
caresse et honnore, sur ce ii proteste, qu'il ne fut ny ne
seroyt jamays aultre qu'il n'avoyt este de tout temps, et
qu'on le trouveroyt tousjours amy de paix et affectionne
pour reunir les courages, mays qu'il Hit asseure que sa
religion luy demeureroyt entiere.
Monsieur le Marquis se plaint, qu'on les avoyt offensez.
Je sustenoys que nous estions les interessez, et que le tord
avoyt commence d'eux. A quoy it replicque en riant, faut-il
doncques que le batu paye l'amende? Je dis que le playdoy
dureroyt trop, qu'il faloyt oublier le passe et adviser aux
moyens de donner contentement les uns aulx aultres. Discours de la moderation de deck qu'en l'election qu'on faysoyt des personnes aux Estatz et Magistratz on ne regardoyt a leur religion, mais seulement a leur capacite et
bonnes qualitez, que mesmes on connivoyt a plusieurs
choses, .que ceulx, qui estoyent attrappez en quelque messe,
payoyent quelque legere amende, qu'on ne scauroyt nier
que c'est advantage nous demeuroyt sur eux, et que de
leur coste ils ne faysoyent rien de semblable.
Au sortir de table le Marquis et l'Abbe me firent une
assez longue presche de paix, qu'il faloyt faire sortir
l'estranger, dont dependoyt l'asseurance de nostre Estat,
que demourans en guerre, it tenteroyt l'extremite, et nous
serions perdus les ungs et les aultres ; paix de France, restitutidn des places aux Franchoys 1 ). Le Marquis y adjoustoyt l'interest qu'il avoyt, ce qu'il y avoyt a perdre, se
presente de venir en personne par deck prie qu'on se souvint sur toutes choses de commancer le traicte de paix en
France, sans permettre qu'on le laissat entamer par deca ;
me communicque la copie de la lettre, d'ont it m'avoyt
1 ) De clausule in het vredesverdrag van 2 Mei 1598 to Vervins
gesloten, betreffende de teruggave der veroverde plaatsen, bevestigt
het hier uitgesproken vermoeden.
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parle 1 ). Entre aultres propos it parloyt de la grande envie
qu'avoyt Monseigneur le Prince .d'Oranges a la paix, qu'il
luy avoyt dit en gaudissant, qu'il ne fit estat d'estre jamays
gouverneur d'Hollande et Zelande, mais qu'il se contentast
d'estre chastelain a Breda. A quoy it auroyt respondu qu'il
ne luy chaloyt, moyennant qu'on peut arriver a une paix,
qu'il avoyt grande rayson de desirer la paix, qu'on le layssoyt avecques peu de moyens, pour entretenir son estat,
qu'il n'estoyt plus temps d'oster Monseigneur le Conte
Maurice du lieu, oil it estoyt, qu'il le faloyt laysser. Apres
beaucoup de propos joyeux, je prens mon conge avecques
grans acceuils et offres d'amitie.
J'allay visiter le secretaire Pratz; presche de paix, hayne
des Espagnols, nommement de Diego d'Iverra 2 ) .
Dela je me suis trouve au logis de Monsieur Richardot,
qui m'avoyt mande; me dit que la conference seroyt a
Vervin, qu'il avoyt receu commandement de Son Alteze
d'y aller, avoyt tasche de s'en excuser, mais ne l'avoyt
sceu faire, qu'il avoyt declare a Son Alteze le besoing qu'on
avoyt d'une paix et qu'il la feroyt s'il pouvoyt.
Je luy dis que je trouvoys estrange qu'on s'assembloyt
a Vervin, place de la France, qu'on faysoyt volontiers pour
la reputation telles assemblees en lieux neutres.
Rich.: en souriant me respond, qu'on avoyt este sur ces
formalitez, mais qu'on avoyt eu esgard au legat du Pape 3),
qu'y s'y devoyt trouver, lequel estant legat en France, n'en
pouvoyt sortir sans ordre expres de Sa Sainctete, a laquelle
ils portoyent le respect, et aussi que Vervin n'estoyt qu'une
meschante place, et presques soubz leur sauvegarde. Demande si Monsieur Villeroy y seroyt, respond que non,
dont it estoyt mary, pour avoir aultrefoys traicte avecques
luy, mais qu'on avoyt promis, qu'il y viendroyt apres, que
1) Zie 'hiervOOr, blz. 365.
2) Diego de Ibarra, inspecteur-generaal bij het Spaansche Leger,
was een der invloedrijkste raadgevers van den hertog van Parma.
Ook later bracht hij talrijke hervormingen aan in de militaire administratie. Meermalen was hij met een zending naar Frankrijk belast,
terwijl hij in 1598 Albertus naar Spanje vergezelde. In 1600 verliet
hij de Nederlanden.
3) Alexander di Medici, kardinaal van Florence.
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les deputez estoyent Messieurs de Bellievre et Sillery, qu'il
cognoissoyt le premier, mais non le dernier, demande si
j'avois sa cognoyssance 1).
Continuant nostre propos sur ce subject, je luy dis que je
n'avoys jamays faict aultre estat, sinon c'este conference
se feroyt, mesmes que le Roy de France la desireroyt, ores
qu'il n'eust envie de rien conclure, quant ce ne seroyt pour
en faire son prouffit, vers ses alliez, qui y devoynt venir
en mesme temps, et ores qu'ils fissent une paix particuliere
avecques la France, qu'il n'y auroyt grand avantage, pour
eux, mais qu'ils seroyent les premiers a s'en repentir , que
je croyoys fermement que la France feroyt la paix des le
lendemain, si elle pensoyt que nous demeurissions en
guerre entre nous, qu'elle avoyt envie de faire prouffit de
nos armes, comme on avoyt faict des siennes, que la paix
ne se pouvoyt faire sans luy rendre les places prises sur
la frontiere, lesquelles la decouvrent, et couvrent 1'Artoys
et Haynault 2 ) , que les Francoys ne les scauroyent reprendre que par une longue et pennible guerre, que les rendant
par un traicte de paix, it les avoyt a bon marche, que le Roy
auroyt tousj ours moyens de nous faire coulee, de gens de
guerre, et paravonture des moyens, que nous ferions la
guerre avecques plus de discomoditez, mais aussy avecques plus d'animosite et aigreur, qu'on trouve tousjours
pretextes pour rompre et commancer la guerre, qu'il y
avoyt danger, quand on nous verroyt 'Wen acharnez les
ungs contre les aultres, qu'on commenceroyt le jeu de plus
belle, et qu'en lieu de perdre une place, on ne perdit de
provinces entieres, que la guerre continuant contre nous,
la peur et le danger feroyent tousjours les provinces d'Hay1) Den 4en October 1597 hadden er voorloopige besprekingen
plaats gevonden in de omgeving van Atrecht tusschen Richardot en
den Franschen secretaris van Staat Nicolas de Neufville, heer van
Villeroy door bemiddeling van den Franciscaner generaal Bonaventura Calatagirone. Vgl. J. Nouaillac, Villeroy (Paris, 1909), blz. 372.
7 Februari 1598 verschenen de ambassadeurs van den koning van.
Frankrijk — de in 1599 tot kanselier benoemde Pomponne de Bellievre en Nicolas Brillart, heer van Sillery — met den pauselijken
legaat en gevolg to Vervins. Den volgenden dag kwamen met Calatagirone de Spaansche onderhandelaars aan.
2) Zie hiervOOr, blz. 372.
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nault et Arthoys chatouilleuses, qu'ilz n'avoynt moyen
d'establir le nouveau Prince que par une paix generalle et
me souvenant que le Marcquis de Havre avoyt recommande avecques si grande instance qu'on commencat le traicte
de paixi en France, sans le laisser venir par dec A. . 1 ), pour
sonder s'ilz avoyent mesme but et intention, je luy demande
si paravonture Messieurs les Estats goustoyent quelque
communication, s'il l'estimoyt plus a propos la commencer
en France oil par degâ.
Rich.: qu'il confessoyt, que le meilleur expedient seroyt
de faire une paix generalle, et qu'il s'y employeroyt de tout
son pouvoir ; sur la demande du lieu de la communication,
it s'arresta un peu, A. la fin dit, qu'ilz aymeroynt tousjours
mieux de faire la paix generale que particuliere, que ce
leur estoyt tout un, oil on la traictast, moyennant qu'on la
fit, que le choix du lieu demeureroyt aux Estatz, qu'eux
estions( !) contens qu'on la negocidt, par le Roy en France,
ou sans le Roy par deca.
D.V.M.: qu'on avoyt desja tant de foys parle de faire
une paix generalle, qu'il s'estonnoyt n'avoir jamays ouy
parler de la Royne d'Angleterre, a laquelle les Estats
avoyent tant d'obligacions, et sans laquelle on n'entreroyt
jamays en communication de traicte, que je le prioys de
me dire comment ilz estoyent avecques elle et s'ilz
n'avoyent encore jamays communicque avecques elle, ou
luy envoye quelque depute de la part du Cardinal .
Rich. : que la Royne avoyt bien sagement pourveu a la
seurte de son royaulme, ayant nourry le feu partout, pour
ce tenir a l'abry, qu'il y avoyt un peu plus de difficulte
pour ceste dame que des aultres, qu'elle c'estoyt monstree
fort obstinee, et leur avoyt faict beaucoup de maux, qu'ils
scavoynt bien que le Roy de France ne l'aymoyt gueres,
toutefoys puis qu'on se resolvoyt a une paix generalle, qu'on
seroyt content de traicter avecques elle, comme avecques
les aultres.
D.V.M.: que ce seroyt s'abuser trop grossierement de
penser que les Estatz seriont jamays si mal advysez de
penser seulement, d'ouir parler de traicte ou de paix, moins
s'engager en quelque communicquation ou ouverture de

1 ) Zie hiervO6r, biz. 372.
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paix ou treves, sans le sceu, consentement, et intervention
de ladite dame, laquelle avoyt telle part dans l'Estat et l'obligation si estroicte, qu'on ne feroyt rien sans elle, que Messieurs les Estats n'estoynt si nouveaux pour faire un tel
pas de clercq, 'qu'il y auroyt danger qu'ayant ouvert la
bousche pour traicter, ils ne les quitassent la, pour les
ayant mis mal avecques la Royne, semer de la deffiance,
et avoir le marche a leur advantage, que je desiroys scavoyr, si personne n'avoyt encores este envoye vers elle.
Rich.: me Pdit que non, mais que depuis peu it l'avoyt
conseille de le faire, et qu'on estoyt pour le resouldre, demandant si la personne de Monsieur le Marcquis d'Havre
me sembloyt propre.
Deli nous nous mettions a discourir de nostre paix, sur
quoy je luy commence dire, que nous avions desja tant de
foys este en communication de ceste paix, et qu'on m'avoyt
prie de faire le raport a Son Exce. et aulx Estats de l'affection et bonne volonte, que j'avoys decouvert en Son Alteze, et aultres personnages de l'Estat, que je ne fauldroys
a mon retour de faire de tout fidel et loyal rapport, declarer
comment on m'avoyt attire, et ce que j'y avoys ouy et
apprins, mais qu'on me bailloyt le subject bien maigre, si
on me renvoyoit avecques termes si generaux, que j'estoys
en danger, si je faysoys parade de ce que j'apportoys, qu'on
me tiendroyt pour homme de peu de jugement et esprit,
qui s'estoyt laisse renvoyer avecques une poignee de fumee, qu'on ne fauldroyt a me replicquer, qu'ilz entendoynt
ceste presche de paix aussy bien que les aultres, qu'il n'y
avoyt rien si doux que la paix, rien si miserable que la
guerre, qu'il y avoyt autant â dire d'une guerre civile
une estrangere, que de la paix a la guerre, que ce qu'il
m'avoyt dit du surplus estoyt peu de chose, que les Estats
ne se tiendroyent jamays asseurez, si on ne donnoyt contentement aux exilez, qui faysoynt partie de leur Estat, et
ausquels ils estoynt obligez par confoederation, que tant
qu'ils demeureroynt ainsy acculez, on estimeroyt qu'on ne
marcheroyt de bon pied, que ce n'estoyt rappeller une
amnistie de Trasibule, communicquer la republicque a
tons les citoyens, mais guetter les occasions, pour surprendre son compagnon, qu'il y avoyt ,deux liens qui forcoyent
les hommes, la conscience et les honneurs, qu'il estoyt impossible les avoyr pour amyl, ne les obligans par la, que

„VREDEHANDEL MET SPANJE ” IN 1598

377

sans cela les Estats de deca ne le pouvoynt faire, sans se
faire tord, qu'il faloyt avoir part dans les Conseils et personnages autour du prince, pour veiller que rien ne se fit
a leur prejudice, et si on marchoit de bon pied, asseurer
leur party de la bonne volonte du prince ; que le Roy de
France estant souverain avoyt neantmoyns ploye au besoing de son royaulme et subjects, auquels ayant donne
toute liberte de conscience, it avoyt este force de communicquer encores depuis naguerres toutes les charges et honneurs de 1'Estat, s'il n'aymoyt rentrer en une guerre civile,
que le(s) plus bandez pour la religion jugeoynt, qu'en
leur fermant la porte des honneurs, on leur debauchoyt
plus d'hommes que par la guerre, que la condition de leur
Estat n'estoyt meilleure que celle de la France, que l'exemple seal les mettoyt au tort, que je le prioys de me dire
jusques a oil on se vouldroyt eslargir, pour la religion, aux
honneurs et charges. Sa responce fut qu'on n'en avoyt
encores pall& Cependant survint le Marquis de Havre,
pour le prendre dans son cosche, et le mener en sa cornpaignie aux nopces du Marcquis de Lullin, qu'on celebroyt
a ce soir 1 ). En partant je dis que je partoys le lendemayn.
Il me pria de le voir encores ores que ce f ut a quatre
heures, et que je le trouveroys dans le lict.
Le soir je souppay au logis de Monsieur Drincwaert,
tresorier general des finances. Il y avoyt bonne compaignie,
et force dames ; propos de toutes sortes et de table, grandes
caresses, santez et grands traicts pour la reunion et paix
des Pays-Bas 2 ). Au sortir de table it discouroyt long temps
sur le mariage de l'Infante, les raysons pourquoy it le
croyoyt, la grande .despence de 16o. milons d'or, la grande
distance, et que le Roy tirera par une confederation et
amitie plus davantages que par la propriete, que la trafficque et comerce est un puissant bien pour la maintenir,
que gouvernant le pays de si loing, on faysoyt des faultes,
et le rendoyt au mal affectionne; amour vers sa fille, elle

1) Zie hiervOOr, blz. 352.
2) Volgens de reeds meermalen genoemde kladaanteekeningen
vroeg de secretaris van den Conseil Prive Boot excuses voor zijn
vroegere houding tegenover Daniel van der Meulen; zie hiervOOr,
blz. 361.
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avoyt este obeissante, s'est contentee que son maisnee
avoyt este marree tant d'annees devant elle, la conscience
du Roy, mauvays partage de Ferdinand, recompense en la,
personne du Cardinal, par le mariage de sa fille et le transport des pays.
Discours et louanges du Conte Maurice, de nostre ordre
et police.
Le XXVIe ditto
Le matin je trouve Monsieur le president Richardot au
lever de son lict, lequel me dit que le Marquis de Havre
nous avoyt le jour de devant empesche la continuation de
nostre conference, qu'il estoyt bien ayse de me veoir avant
que partir, me flatte, loue mon jugement, et la liberte dont
j'avoys use.
Je le prie de me dire quelque chose sur les difficultez,
que je luy avoys mis en avant, qu'il estoyt principale personne de l'Estat, qu'il me le perdonnat, si je ne pouvoys
recevoir en payement ce qu'il disoyt ignorer, qu'il n'y
avoyt rien en l'Estat, qu'il ignoroyt, qu'il scavoyt aussy,
si on se vouldroyt eslargir au faict de la liberte de religion.
Sur cela it faict une grande et longue protestation de son
affection et zele, m'asseurant qu'on trouveroyt en luy ce
qu'on vouldroyt, qu'il ne vouloyt point qu'on se fit tord,
si on dem andoyt des seurtez, qu'on les donneroyt et generales et particulieres, nommement a Monseigneur le Conte
Maurice luy laissant le rang et estatz qu'il tenoyt, et en
particulier pour l'establissement de sa mayson, et quant
aux aultres particuliers qui se trouveroynt interessez, que
je les asseurasse, qu'on leur donneroyt subject pour se
contenter, mais que recevant toutes ces satisfactions, qu'il
n'y avoyt aulcune rayson de vouloir troubler leur Estat,
qu'il vouloyt parler rondement et me declarer, qu'il n'avoyt
aulcune opinion qu'on obtint changement au faict de la
religion. Sur la replicque que je faysoys, que je ne vouloys
point m'opiniatrer pour toutes les villes, oil jamays n'y
avoyt eu exercice de la religion, mais qu'il faloyt considerer les circonstances, que nous n'estions en Espagne, qu'il
faloyt avoir esgard, a la necessite de l'estat, que tant de
miliers retirez n'avoyent envie de se faire ensevelir en terre
estrangere ou vivre en leur patrie sans religion, qu'on
tenoyt les armes, et qu'ores qu'ils fissent semblant de
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donner contentement, aux provinces, ou ilz n'avoynt aulcun pouvoir, elles n'estimeroynt jamays estre asseurees,
si on ne donnoyt aussy contentement a ceulx, qui s'estoyent
perdus pour leur querelle, que leur cedant l'avantage de la
recognoissance du prince, toutes les asseurances estoyent
pour eux. Sa responce fut comme levant.
Je dis que j'estoys mary de les veoir ainsy acculez, qu'il
y avoyt apparence que les Estats n'estimeroynt jamays
estre asseurez, si on n'obtenoyt ce point, neantmoyns que
ce n'estoyt a moy d' en juger, que ce que j' en avoys dit,
estoyt de mon mouvement, jugeant que puis qu'on m'avoyt
tire a ceste conference, je ne pouvoys moins faire que dire
mon opinion, que je feroys fidele rapport de tout. Il me
pria de faire bon debvoir et mettre ceste coronne sur ma
teste d'avoir este instrument d'un si grand bien. Sur ce
que je luy disoys que ce n'estoyt point de moy, qu'on
pouvoyt esperer chose si grande. Il dit qu'il ne vouloyt
point que je me fisse tort, qu'on ne vouloyt tramper, qu'on
demandoyt choses aultant necessaires et utiles aux uns
qu'aux aultres, promesses, offres d'amitie, eau benite de
cour. Apres avoir pris mon conge, je me retire.
Entre aultres propos parlant de la France et luy demandant qu'elle opinion il avoyt de la paix, Monsieur
Richardot me dit bonne, et qu'a la derniere foys estant en
conference avecques les Franchoys, Fun des deputez luy
avoyt dit, que leur prince estoyt prince de foy et promesse, et que pour chose du monde it ne vouldroyt fayllir
a ce qu'il avoyt promis a ses alliez; interrogue si doncques
ceulx de deca ne vouloynt entendre A. une paix, si on demoureroyt tousjours en guerre, it auroyt respondu, qu'on
feroyt ce qu'on pourroyt, mais tout venant a faillir, le Roy
son maistre ne lairroyt de faire ses affaires.
Sur le soir Monsieur d'Assonville envoye vers moy le
secretaire Praetz me prier de le voir. Je le vis bien tard,
apres estre sorty du Conseil; acceuils, mon colloque avecques Son Alteze, son affection, sortie des estrangers, ruine
du pays, qu'il ne se fault tenir aux extremitez, que les
armes sont journalieres, cedimus inque vicem prebemus
crura flagellis 1 ), qu'on avoyt trop faict de follies a l'appetit des estrangers, questions membres d'un mesme corps,
1 )Persius, Sat. IV: 42.
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que les deux tiers du peuple estoynt morts, que nous
ruiner les uns les aultres estoyt establir l'estranger, longue
presche de paix, fondee sur le mariage et le transport des
pays, raysons comme les precedentes, ses recommandations
a tous ceux de deck et priere de faire bon debvoir.
Ma responce fut presques de mesme comme les precedentes, concluant qu'il faloyt se haster et faire paroistre
que le Roy d'Espagne quittoyt les Pays-Bas, puis assembler les Estats generaulx, desquels souls dependoyt le
remede de nos maux. Il me dit en me serrant la main que
telle estoyt leur intention et qu'on s'assembleroyt.
Je luy demande si ceulx d'Artoys et Haynault n'avoyent
encores apporte leur resolution sur la proposition qu'on
leur avoyt faicte de la part de Son Alteze. II. me .dit, qu'ouy,
que les deputez d'Haynault estoyent arrivez ce matin et
ceulx d'Artoys le soir, qu'ils 1' estiont venu saluer, devoyent dinner le lendemain en sa compaignie, me prie d'y
venir pour prendre leur cognoissance. Je m'excuse sur mon
partement 1) ; interrogant si leur resolution estoyt conforme a celle de Brabant, me dit qu'ouy, et qu'ilz remercient Dieu de l'inspiration donnee au Roy, et qu'on pourvoiroyt a tout en une assemblee des Estats generaulx. Les
deputez de Flandre n'estoynt encores arrivez, mais on les
attendoyt le lendemain.
Le XXVIIe ditto

Party de Bruxelles vers Anvers, y arrive le mesme soir.
Les lettres de change de 75o Uv" payables les moys de
janvier, febvrier et mars, a 250 Uv" par moys, arrivez, et
devoynt commencer A. conter l'argent le lendemain 2).
Le XXVIIIe ditto

J'avoys besoing pour mon particulier de sojourner en,:ores quelque IC) ou 12 jours en Anvers, mais en esgard a
ce qu'on m'avoyt dit, je jugeoys estre de mon debvoir
d'haster mon voyage, et me representer dans la Haye 3).
1) Van der Meulen laat zich dus niet verleiden opnieuw een dag
langer to blijven.
2) Zie hiervOOr, blz. 350.
3) Een afschrift van een paspoort voor drie maanden (G.A. Lei,
den, Coll. v. d. Meulen, No. 26: 2) van den Kardinaal voor Daniel
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Le XXXe ditto
Je suis arrive a la Haye, oil j'ay faict rapport ce mesme
jour a Son Ex". et a Monsieur 1'Advocat a).

Pendant mon sejour a Bruxelles par communications
estroites que j'ay eu avecques quelques personnages de
qualite j'ay apprins :
Qu'on est resolu de faire la paix avecques la France, a
quel pris que ce soyt, voire de rendre Calaix, Ardres, et
Blavet en Bretagne, que sans la paix de France it est impossible d'establir leur affaires et tenir en devotion les
provinces.
Discours de ce qu'on feroyt, si on ne pouvoyt faire paix
avecques la France : ruiner la frontiere, sans permettre que
personne y demourat, loger io U hommes es garnisons
pour acculer les Franchoys, qui trouvans un pays denue,
seront contraints de mener grond charoy, et encore le
convoy des vivres leur demeureroyt comme impossible, et
brief jugent .qu'ils n'auroynt moyen de forcer leurs villes.
Ainsy faysant leur demoureroynt encores XII U ou
XIIII U hommes avecques lesquels ils nous attacqueroynt
de deux costez, prennant une place sur le Rin plus hault
que Berck, ruineroynt tant qu'ils peuvent de nostre pays,
romproynt le commerce tant icy qu'en Espagne, pour mettre le peuple en desespoir et l'esmouvoir 1).
Disent estre bien informez que ce ne sont que peu de
chefs en chasque province qui sont aulteurs de la guerre,
van der Meulen en twee dienaren, tot het vereffenen van zaken in
Antwerpen, gedateerd 21 Juli 1598, wijst er o.i. op, dat de Leidsche
koopman ditmaal zijn particuliere belangen heeft behartigd.
1 ) Met deze plannen zijn in overeenstemming de handelsverboden
van November 1598 en Februari 1599 in Spat* en de Zuidelijke
Nederlanden, alsmede de aanval van den admirant van Arragon op
onze Oostelijke grenzen, waarbij tevens Rijnberk zelf hem in handers
viel. Vgl. J. H. Kernkamp, De handel op den vijand, II (Utrecht,
1934), biz. 227-231.
a ) De rest van de pagina is onbeschreven. Een onderteekening
is niet r.anweziz.
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que les provinces ne s'accordent point, et qu'il ne fault
qu'une bonne addresse pour les desunir.
On a faict des remonstrances au Roy de fournir 500 Uv"
par an, avecques lesquels, et ce que le pays y mettera, ils
s'obligent d'equipper et entretenir 5o navieres de guerre,
lesquelles, comme ils se promettent, nous feront plus de
guerre et d'empeschemens que XVI U hommes par terre 1).
Les provinces d'Haynault et d'Artoys fort impatientes
de la guerre et de leur desolation, parlent librement et
murmurent.
Grand arrierage des gens de guerre, dispersez par les
villes. Il seroyt impossible au Cardinal de faire marcher
6 U hommes, si on ne les paye. La paye de 250 Uv" par
moys est bien pour les tenir sans s'amutiner, mays qu'il
fault un payement general pour les rendre obeissans aux
commandemens des chefs, et les tirer de a, oil ilz sont.
Ardres amutinee ; Calaix et Cambray appaysez, on leur
paye quelque somme par jour, sans la defalquer aux payemens, qu'on at promis leur faire tenir dans le moys de
febvrier.
Les provinces ont quelque secrete intelligence par ensemble de ne rien difficulter, mais s'arrester toutes a demander une assemblee generalle des Estatz 2).

's-Gravenhage, Legatie-archief,
No. 901.)

(A.R.A.

1) Vgl. J. H. Kernkamp, t.a.p. II, blz. 330.
2) Een vergadering van de Staten-Generaal der Zuidelijke Provincien heeft eerst in 1600 geleid tot een samenkomst van gedeputeerden uit het Noorden en het Zuiden. Spoedig kwam echter uit,
dat ook deze onderhandelingen, te Bergen op Zoom gevoerd, allerminst een voor beide partijen bevredigend resultaat konden op-.
leveren.
Uit dit naschrift blijkt opnieuw, met welk een bijzondere handigheid Daniel van der Meulen — in dit geval tegen wil en dank diplomaat — te werk is gegaan bij het inwinnen van waardevolle inlichtingen voor zijn partijgenooten.

Van de onderstaande uitgaven is, voor zoover zij voorhanden zijn, voor de leden van het Historisch Genootschap
een exemplaar tegen de heift van den prijs to bekomen
en wel tot en met Bijdragen en Mededeelingen 46ste
deel, Werken 3de Serie deel 49 en Versiag Alg. Vergadering
1923. Van de daarna verschenen deelen dezer Serieen is de
prijs voor de leden tusschen haakjes achter den handelsprijs
vermeld. Men wende zich daarvoor direct tot den uitgever
BROEKHOFF N.V. voorheen KEMINK & ZOON N.V. — Over
den Dom — UTRECHT.
UITGAVEN
van het
HISTORISCH GENOOTSCHAP TE UTRECHT.
(De met een * geteekende deelen zijn uitverkocht.)
KRONIJK. 1846-1875.
2e jaargang 1 )
3e jaargang
*4e jaargang
5e jaargang
6e jaargang
*7e jaargang
*8e jaargang
*9e jaargang
*10e jaargang
11e jaargang
12e jaargang
13e jaargang
14e jaargang
15e jaargang
16e jaargang

1.50.
- 1.50.
- 2.50.
- 2.50.
- 2.—.
- 3.—.
- 3.—.
- 3.—.
.. 3.—.
- 1.—.
- 1.—.
... 1.50.
- 1.50.
- 1.50.
- 1.50.

f

17e jaargang
18e jaargang
19e jaargang
20e jaargang
21e jaargang
22e jaargang
23e jaargang
24e jaargang
25e jaargang
26e jaargang
27e jaargang
28e jaargang
29e jaargang
30e jaargang
31e jaargang

. .
.
.
.

1.50.
- 1.50.
.. 2.—.
- 2.—.
- 2.—.
- 2.—.
- 2.50.
- 2.50.
- 3.---.
- 2.50.
- 2.50.
- 2.50.
- 2.50.
- 3.—.
- 2.50.
f

BERIGTEN. 1846-1863.
le deel. le stuk
le deel. 2e stuk
2e deel. le stuk
*2e deel. 2e stuk
3e deel. le stuk
*3e deel. 2e stuk
*4e deel. le stuk

.

1.50.
- 1.50.
- 1.50.
- 3.80.
- 1.50.
- 1.50.
- 2.—.

f

*4e deel. 2e stuk
*5e deel. le stuk
5e deel. 2e stuk
6e deel. le stuk
6e deel. 2e stuk
7e deel. le stuk
7e deel. 2e stuk

1 ) De eerste jaargang is niet in druk verschenen.

f 1.50.
- 1.50.
- 1.—.
- 1.—.
- 1.—.
- 1.50.
- 2.50.

2

CODEX DIPLOMATICUS.
* Eerste serie (in 4°). 1848. le deel . ..

..

f

5.20.

Tweede serie (in 8° ). 1852-1863.
*le deel. le afd.
*le deel. 2e afd.
*2e deel. le afd.
*2e deel. 2e afd.
3e deel. le afd.

f 2.50.
- 2.50.
- 3.50.
- 2,--.
- 2.—.

3e deel. 2e afd.
4e deel. le afd.
4e deel. 2e afd.
5e deel
.
.
6e deel

f

1.50.
- 1.50.
- 1.50.
- 4.—.
- 1.--.
f 1.50.

Register op de Kronijk van 1846-1854. 1857 .
Register op de onderwerpen, behandeld in de
Kronijk, de Berigten en den Codex diplomaticus. 1877 ...

- 150.

BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. 1878-1933.
le deel
2e deel
*3e deel
*4e deel
*5e deel
*6e deei
*7e deel
*8e deel
9e deel
10e deel
11e deel
12e deel
13e deel
14e deel
15e deel
16e deel
17e deel
18e deel
19e deel
20e deel
21e deel
22e deel
23e deel
24e deel

I

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2.50.
- 2.50.
- 2.50.
- 4.—.
- 3.--.
- 6.—.
- 5.—.
- 3.60.
- 3.25.
- 3.—.
- 3.50.
- 2.25.
- 2.50.
- 2.—.
- 2.40.
- 2.50.
- 2.—.
- 3.—.
- 2.75.
- 1.75.
- 2.25.
- 2.50.
- 2.50.
- 2.75.

25e deel
26e deel
27e deel
28e deel
29e deel
30e deel
31e deel
32e deel
33e deel
34e deel
35e deel
36e deel
37e deel
38e deel
39e deel
40e deel
41e deel
42e deel
43e deel
44e deel
45e deel
46e deel
47e deel
48e deel

I 3.---.
- 4.50.
- 6.50.
- 6.50.
- 5.25.
- 5.50.
- 6.--.
- 5.50.
- 5.75.
- 6.50.
- 3.--.
- 4.—.
- 4.25.
- 5.--.
- 5.—.
- 3.25.
- 4.—.
- 3.--.
- 3.25.
- 3.50.
- 3.75.
. - 6.—.
f 650 (f 5,—) 1).
- 6.-- (- 4.75).

1 ) Van hier of wordt ingevolge art. 10 der Wet van het Genootschap achter den handelsprijs tusschen haakjes de ledenprijs vermeld.

3
49e deel . f 7.- (f 5.-).
. - 7.50 (- 5.-).
50e deel
51e deel
. - 6.25 (- 4.-).
52e deel
. - 7.75 (- 5.-).

53e deel . f 4.50 (f 2.25).
54e deel
. - 5.25 (- 2.75).
55e deel
. - 7.25 (- 3.75).
56e deel
. - 4.75 (- 2.50).

WERKEN.
Nieuwe serie. 1863-1899.
*1. Annales Egmundani. 1863 .

f 1.-.

2.

Verbaal van de buitengewone ambassade naar
Engeland in 1685. 1863 ...

- 1.-.

3.

Memorien van Roger Williams. J. T. Bodel
Nyenhuis, 1864
........

- I.-.

4.

Kronijken van Emo en Menko. Feith en Acker
Stratingh, 1866
..

- 1.50.

*5. HORTENSUS, Over de opkomst en den ondergang van Naarden. Peerlkamp en A. Perk,
1866
. .

- 1.50.

6.

Kronijk van Holland van een ongenoemden
geestelijke (gewoonlijk genaamd Kronijk van
den Clerc uten laghen landen bi der see). 1867

- 1.-.

7.

Kronijk van Eggerik Egges Phebens, 1565-1594.
H. 0. Feith, 1867 ..

- 1.-.

8.

VERwijs, De oorlogen van Albrecht van Beieren
met de Friezen in de laatste jaren der XIVe
eeuw. 1869 .

- 2.50.

9.

Verbaal van de ambassade van Gaspar van
Vosbergen bij den koning van Denemarken, den
Neder-Saxischen kreits en den koning van Zweden, 1625. 1867 ..

- 1.-.

10.

Verbaal van de ambassade van Aerssen,
Joachimi en Burmania naar Engeland, 1625.
1867. .

- I, -.

11.

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes
Wtenbogaert, 1584-1644. I (1584-1618). H.
C. Rogge, 1868
.......... .

- 1.50.

12.

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes
Wtenbogaert, 1585-1644. II 1 (1618-1621).
H. C. Rogge, 1869 .

Bijdr. en Meded. LVII.

- 1.-.
25*

4
13.

Memorials and times of Peter Philip Juriaan
Quint Ondaatje. Mrs. C. M. Davies, 1870 . . .

f

14.

Verhooren en andere bescheiden betreffende het
rechtsgeding van Hugo de Groot. R. Fruin,
1871
. .

- 2.—.

15.

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes
Wtenbogaert, 1585-1644. II 2 (1621-1626). H.
C. Rogge, 1871 ...

- 2.--.

16.

Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft. (I). 1871 .

.

- 2.---.

17.

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes
Wtenbogaert, 1585-1644. III 1 (1626,-1627).
H. C. Rogge, 1872 .......

- 2.—.

18.

Onderzoek van 's Konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en.
1567. J. van Vloten, 1873. ......

- 1.50.

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes
Wtenbogaert, 1585-1644. III 2 (1628-1629). H.
C. Rogge, 1873
...........
20. Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes
Wtenbogaert, 1585-1644. III 3 (1630). H. C.
Rogge, 1874
...........
21. De rekeningen der grafelijkheid van Holland
onder het Henegouwsche huis. I, H. G.
Hamaker, 1875
.....
.

1.50.

19.

- 2.50.

- 2.—.

- 2.50.

22.

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes
Wtenbogaert, 1585-1644. III 4 (1631-1644). H.
C. Rogge, 1875 ..

- 1.50.

23.

Journaal van Constantijn Huygens den zoon,
1688-1696. I. 1876
..

- 6.70.

24.

De rekeningen der grafelijkheid van Holland
onder het Henegouwsche huis. II. H. G. Hamaker, 1876 ...

- 2.50.

25.

Journaal van Constantijn Huygens den zoon,
1688-1696. II. 1876 . .

- 7,90.

26.

De rekeningen der grafelijkheid van Holland
onder het Henegouwsche huis. III. H. G.
Hamaker, 1878
. ..

- 2.50.

Brieven. van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll. W. H. de Beaufort, 1879 ...

- 3.—.

27.

5
27b. Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll. (Aanhangsel.) J. A. Sillem,
............
1879

f

28. HENRICUS B OMELIUS, Bellum Tra. jectinum. 1878
*29.

De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland
onder het Henegouwsche huis. I. H. G. Hamaker, 1879 ..

3.—.

*30.

De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland
onder het Henegouwsche huis. IL H. G. Raker, 1880
. .

r 3.—.

S. Muller Fz., Lijst van Noord-Nederlandsche
kronijken, met opgave van bestaande handschriften en literatuur. 1880 . ..

1,--,

32.

Journalen van Constantijn Huygens den zoon,
1673-1678. 1881 .

- 3.50.

33.

Negociations du comte D'Avaux, ambassadeur
a la cour de Suede, pendant les annees 1693,
1679, 1698. II. J. A. Wijnne, 1882 .

- 2.50.

Negociations du comte D' Avaux, ambassadeur
a la cour de Suede, pendant les annees 1693,
1679, 1698. II. J. A. Wijnne, 1882 .

- 2.50.

35.

Negociations du comte D'Avaux, ambassadeur
a la cour de Suede, pendant les annees 1693,
1697, 1698, III 1. J. A. Wijnne, 1883 ..

- 2.50.

36.

Negociations du comte D'Avaux, ambassadeur
a la cour de Suede, pendant les annees 1693,
1697, 1698. III 2. J. A. Wijnne, 1883 .

- 2.50.

Brieven van Lionello en Suriano uit Den Haag
aan Doge en Senaat van Venetie in 16161618, benevens Verslag van Trevisano betreffende zijne zending naar Holland in 1620. 1883

- 3.50.

Brieven aan R. M. van Goens en onuitgegeven
stukken hem betreffende. I. 1884 . .

- 3.50.

Dagverhaal van Jan van Riebeek, commandeur
aan de Kaap de Goede Hoop, 1652-1662. I
(1652-1655). 1884

- 7.80.

40. Rijmkroniek van Melis Stoke. I. W. G. Brill,
1885
..

- 2.50.

*31.

34.

*37.

*38.
*39.

Bijdr. en Meded. LVII.
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41.

De geschillen over de afdanking van het krijgsyolk in de Vereenigde Nederlanden in de jaren
1649 en 1650. J. A. Wijnne, 1885 . . .

f

42.

Rijmkroniek van Melis stoke. H. W. G. Brill,
1885
.........

2.50.

43.

Brieven aan R. M. van Goens en onuitgegeven
stukken hem betreffende. II. 1886 . . .

- 1.50.

44.

Brieven en onuitgegeven stukken van Jonkheer
Arend van Dorp, heer van Maasdam. I. J. B.
J. N. ridder De van der Schueren, 1887 . . .

- 3.—.

*45.

Memorien van Mr. Diderik van Bleyswijk, burgemeester van Gorichem, 1734-1755. Theod.
Jorissen, 1887 . . .

3.—.

*46.

Journalen van Constantijn Huygens den zoon,
1680,-1682 en 1649-1650. 1888 . ..

- 2.20.

47. Correspondentie van en betreffende Lodewijk
van Nassau en andere onuitgegeven documenten. P. J. Blok, 1887 . ..

- 2.90.

*48.

De kroniek van Sicke Benninge. le en 2e deel
(Kroniek van Van Lemego). J. A. Feith, met
eene inleiding van P. J. Blok, 1887 . .

*49.

Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de
Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus. C. Pijnacker Hordijk, 1888
Brieven eri onuitgegeven stukken van Jonkheer
Arend van Dorp, heer van Maasdam. II. J. B.
J. N. ridder De van der Schueren, 1888 . .

- 2.50.

51.

Documents concernant les relations entre le duc
d'Anjou et les Pays-Bas, (1576-1583). I (15761578). P. L. Muller en Alph. Diegerick, 1889

- 6.80.

52.

Resolution van de vroedschap van Utrecht betreffende de Akademie, 1632-1812. J. A. Wijnne
en Lucie Miedema, 1888, 1900 ...

53.

De registers en rekeningen van het bisdom
Utrecht, 1325-1336. I. S. Muller Fz., 1889 . .

54.

De registers en rekeningen van het bisdom
Utrecht, 1325-1336. II. S. Muller Fz., 1891
.
Documents concernant les relations entre le duc
d'Anjou et les Pays-Bas, (1576-1589). II (15781579). P. L. Muller en Alph. Diegerick, 1890 .

50.

55.

- 2.40.

- 2.10.

5.—.
- 5.50.

4.50.

7
56.

Brieven aan R. M. van Goens en onuitgegeven
stukken hem betreffende. III. 1890 ..

f

57.

Documents concernant les relations entre le duc
&Anjou et les Pays-Bas, (1576-1583). III (15971581). P. L. Muller en Alph. Diegerick, 1891

- 4,50.

58.

Dagverhaal van Jan van Riebeek, commandeur
aan de Kaap de Goede Hoop, 1652-1662. II
(1656-1658). 1892
..

- 4.—.

59.

Dagverhaal van Jan van Riebeek, commandeur
aan de Kaap de Goede Hoop, 1652-1662. III
(1659-1662). 1893

60.

Documents concernant les relations entre le duc
d'Anjou et les Pays-Bas, (1576-1584). IV (15811583). P. L. Muller en Alph. Diegerick, 1898 .

- 2.50.

61.

Documents concernant les relations entre le duc
&Anjou et les Pays-Bas, (1576-1589). V (15831584). P. L. Muller en Alph. Diegerick, 1899 .

- 4.50,

1.25.

Derde serie. 1894—
1.

Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales,
1566-1616. R. Fruin, 1894 ..

2.

De oudste stadsrekeningen van Dordrecht,
1284-1424, C. M. Dozy, 1891 .

.- 1.25.

3.

Het oudste cartularium van het sticht Utrecht.
S. Muller Fz., 1892 .

- 2.50.

Brieven van prins Willem V aan baron Van
Lijnden van Blitterswijk. F. de Bas, 1893 . . .

- 1.50.

Lettres de Pierre de Groot a Abraham de
Wicquefort, 1668-1674. F. J. L. Kramer, 1894

- 2.50.

6.

Rekeningen van de gilden van Dordrecht,
1438-1600. J. C. Overvoorde, 1894 ...

- 1.50.

7.

H. BONTEMANTEL, De regeeringe van Amsterdam soo in 't civiel als crimineel en militaire,
1653-1672. I. G. W. Kernkamp, 1897 . .

4.—.

4.
5.

8.

H. B ONTEMANTEL, De regeeringe van Amsterdam soo in 't civiel als crimineel en militaire,
1653-1672. II. G. W. Kernkamp, 1897 .

8
9.

Rekeningen der stad Groningen uit de 16e
eeuw. P. J. Blok, 1896 ...

f 2.—.

10.

Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der
Goes, 1659-4673. I. C. J. Gonnet, 1899 . . •

- 3.—.

11.

Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der
Goes, 1659-4673. II. C. J. Gonnet, 1909 . .

- 3.—.

12.

Diarium Everardi Bronchorstii sive Adversaria
oranium quae gesta suet in academia Leidensi,
1591-4627. J. C. van Slee, 1898 ...

- 1.25.

13. JACOBUS TRAIECTI alias DE VOECHT, Narratio
de inchoatione domus clericorum in Zwollis,
met akten en bescheiden betreffende dit Frater.
huis. M. Schoengen, 1908

- 8.75.

14.

Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, (1747-1787), I 1747-1780. F. J. L. Kra...........
mer, 1901

- 6.50.

15.

Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan
Hugo de Groot. H. C. Rogge, 1902 ...

- 7.50.

16.

GERARDUS GELDENHAUERNOVIOMAGUS, Collectanea. J. Prinsen J. Lzn., 1901 ..
17. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, (1747-1787). II 1780-1781, F. J. L. Kra...........
mer, 1903

- 3.75.

- 7.50.

Brieven van Johan de Witt, 1650-1672. I 16501657 (1658). R. Fruin (t) en G. W. Kernkamp,
.........
1906
19. Notulen, gehouden ter Statenvergadering van
Holland door Hop en Vivien, 1671-1675. N.
japikse, 1904 ...
20. Willelmi, capellani in Brederode, postea monachi et procuratoris Egmondensis Chronicon.
C. Pijnacker Hordijk, 1904 ..

- 3.90.

21.

Diarium van Arend van Buchell. G. Brom en
L. A. van Langeraad, 1907 ..

- 7.—.

22.

Register op de Journalen van Constantijn
Huygens Jr. 1906 ...

- 3.90.

23.

Journalen van de admiralen Van WassenaerObdam en De Ruyter gedurende hunne
scheepstochten in de Deensche waterers, 1658—,
1660. G. L. Grove, 1907 ..

- 3.50.

18.

- 6.50.

- 5.50

9
24.

Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, (1747-1787). III 1781-1782. A. J. van der
Meulen, 1910 ..

f 6.50.

25.

Brieven van Johan de Witt, 1650-1672. II
(1657) 1658-1664. F. Fruin (t) en N. Japikse,
1909
..

- 6.75.

26.

Journaal der refs van den gezant der 0.-I.
Compagnie Joan Cunaeus naar Perzie in 1651—
1652, gehouden door Cornelis Speelman. A.
Hotz, 1908 ..

- 6.50.

De kroniek van Abel Eppens tho Equart. I.
J. A. Feith en H. Brugmans, 1911 ...

- 6.75.

De Kroniek van Abel Eppens tho Equart. II.
J. A. Feith en H. Brugmans, 1911 . . .

- 8.50.

29.

Verslagen van kerkvisitatien in het bisdom
Utrecht uit de 16de eeuw. F. A. L. ridder van
Rappard (1.) en S. Muller Fz., 1911 . .

- 5.50

30.

Depeches van Thulemeyer, 1763-1788, R.
Fruin (j•) en H. T. Colenbrander, 1912 . .

- 7.—.

31.

Brieven van Johan de Witt, 1650-1672. III
16651669. R. Fruin (j) en N. Japikse, 1912 .

- 6.—.

32.

Stadsrekeningen van Leiden, 1390-1434. I
1390,-1434. A. Meerkamp van Embden, 1913

- 5.25.

33.

Brieven van Johan de Witt, 1650-1672. IV
1670-4 672. R. Fruin (f) en N. Japikse, 1913 .

- 6.—.

34.

Stadsrekeningen van Leiden, 1390-1434. II
1390,-1434. A. Meerkamp van Embden, 1913

- 5.50

35.

Aanteekeningen en Verbeteringen op het in
1906 door het Historisch Genootschap uitgegegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den zoon. Jhr. J. H. Hora
Siccama (t), 1915 ......

8.00.

36.

Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, (1747,-1787). IV 1781-1783. A. J. van
der Meulen, 1915 . ..

- 7.50.

37.

Alperti Mettensis De diversitate temporum. A.
Hulshof, met eene inleiding van C. Pijnacker
Hordijk (1), 1916 ..

- 1.25.

27.
28.

I0
Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de
zgn. Droogscheerderssynode). N. W. Posthumus, 1917 ..........
39. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, (1747-1787). V 1784-1785. F. J. L.
Kramer, 1917
40. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, (1747-1787). VI 1785-1788. F. J. L.
........... .
Kramer, 1918
41. De twee reizen van Cosimo de Medici, Prins
van Toscane, door de Nederlanden, 16671669. Journalen en. Documenten. G. J. Hoogewerff, 1919. ..........
42. Brieven aan Johan de Witt. 11648-1660.
R. Fruin (j) en N. Japikse, 1919 . .
43. Kerkeraadsprotocollen der Nederduitsche vluchtelingenkerk to Londen, 1560-4563. A. A. van
Schelven, 1921 ...
44. Brieven aan Johan de Witt. II 1660-1672.
R. Fruin (1•) en N. Japikse, 1922 ..
45. Bepalingen en Instruction voor het bestuur van
de buitendistricten van de Kaap de Goede
Hoop, 1805. G. W. Eybers, met een inleiding
door S. J. Fockema Andreae (f), S. van Brakel
en den uitgever, 1922 .....
46. De rekeningen der Graven en Gravinnen uit
het Henegouwsche Huis. I. Rekeningen van
Jan II en Philippine van Luxemburg, Johanna
van Valois en Willem IV. H. J. Smit, 1924 .
47. Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. I
Fevrier 1565 jusqu'a la fin de 1567. R. C.
Bakhuizen van den Brink (t) en. J. S. 'Meis...........
sen, 1925
48: Memorien en Adviezen van Cornelis Pietersz.
Hooft. II. H. A. Enno van Gelder, 1925 . .
49. Het leven van een Vloothouder. Gedenkschriften van M. H. Jansen, gep. Schout-bij-Nachttitulair, Lid van den Raad van State, geb. 10
Sept. 1817, overl. 10 Sept. 1893. S. P. l'Honore
Naber, 1925.
.. .. ,•
.. .
38.

I

IP-.

- 7.50.

- 8.—.

- 6.00.
- 5.75.

- 10,---.
- 12.50

- 2.25.

- 8.50.

- 12.50.
- 7.50.

- 7.25.

II
50.

Rekeningen van het bisdom Utrecht, 1378,—
1573. I. Rekeningen over het wereldlijk gezag
van den bisschop. Eerste stuk: Rekeningen van
het Nedersticht. Tweede stuk: Rekeningen van
het Oversticht; Aanhangsel : Rekeningen van de
bisschopstienden. K. Heeringa, 1926 . . . . f 10.00 (f 7.50)1).

51.

De Nationale Organisatie der Lakenkoopers
tijdens de Republiek, N. W. Posthumus,
1927 ............... -

7.25(- 4.75).

52.

Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vOOr de Her. - 3.25 (- 1.75).
vorming. David de Kok, 1927 ..

53.

Piet Heyn en de Zilvervloot. S. P. l'Honord
Naber en Irene A. Wright, 1928..... - 12.50 (- 7.50).

54.

De rekeningen der Graven en Gravinnen uit
het Henegouwsche huis. II. Nalezing. H. J.
Smit, 1929 ............. - 8.50 (- 6.00).

55.

Bescheiden aangaande de hervorming der tucht
in de abdij van Egmond in de 15de eeuw. Chr.
S. Dessing, 1930 ..
. - 5.50 (- 3.75).

56.

Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van
Leycester, en andere documenten betreffende
zijn Gouvernement - Generaal in de Nederlanden, 1585 - 1588, I. H. Brugmans, 1931 . . . - 7.50 (- 5.— ).

57.

Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van
Leycester, en andere documenten betreffende
zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588, II. H. Brugmans, 1931 .
- 7.50 (- 5.—).

58.

Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van
Leycester, en andere documenten betreffende
zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588, III. H. Brugmans, 1931 .
- 7.50 (- 5.— ).

59.

Rekeningen van het bisdom Utrecht, 13781573. II. Rekeningen van het geestelijk gezag
van den bisschop. K. Heeringa, 1932 . . . . - 9.75(- 5.— ).

1 ) Van hier of wordt ingevolge art. 10 der Wet van het Genootschap achter den handelsprijs tusschen haakjes de ledenprijs vermeld.

12
60.

Rekeningen van het bisdom Utrecht, 13781573. III. Inleiding en indices. K. Heeringa,
1932
. ..............

61.

f

3.— (- 1.50).

Fontes Egmundenses. 0. Oppermann, 1933 . . - 10.75 (- 5.50).

61a. Annales Egmundenses. Handuitgave. 0. Oppermann, 1933 ...

- 2.—.

62.

Briefwisseling en aanteekeningen van Willem
Bentinck, heer van Rhoon (tot aan den dood
van Willem IV, 22 October 1751). I. Tot
aan de praeliminairen van Aken (30 April
1748). C. Gerretson en P. Geyl, 1934 . . . . - 7.50 (- 3.75).

63.

Nederlandsche Zeevaarders op de eilanden in.
de Caraibische zee en aan de kust van Columbia en Venezuela gedurende de jaren 1621--1648 (9). I 1621-1641. Irene A. Wright, vertalingen van C. F. A. van Dam, 1934 . . .
. - 12.25 (- 6.25).

64.

Nederlandsche Zeevaarders op de eilanden in.
de Caraibische Zee en aan de kust van Columbia en Venezuela gedurende de jaren 1621—
1648(9). II 1635-1648(9). Irene A. Wright, vertalingen van C. F. A. van Dam. 1935 . . .
- 6.75 (- 3.50).

Abraham de Wicquefort, Histoire des Provinces,.
Unies des Pais Bas, depuis le parfait establissement de cet estat par la paix de Munster. 4
volumes. I, 1861; II, 1864; III, 1866; IV, 1874.

f 16.--.

Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum
diplomata usque ad Urbanum Papam VI in
veterem episcopatum Trajectensem destinata. 2
tom. Gisb. Brom, 1891,-1892 ..

- 12.,—.

Verslag van de algemeene vergadering der leden,
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
het Genootschap op 16 April 1895 .

- 0.60.

Verslag van de algemeene vergadering der leden
op 20 April 1897 .

- 0.90

Verslag van de algemeene vergadering der leden
op 14 April 1903 .

- 0.90.

'3
Verslag van de algemeene vergadering der leden
op 29 Mei 1917 .

f 0.90.

Verslag van de algemeene vergadering der leden,
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
bet Genootschap op 25 Mei 1920 .

- 0.75.

Verslag van de algemeene vergadering der leden
op 22 Mei 1923 .

- 0.75.

Verslag van de algemeene vergadering der leden
. .
op 7 April 1926 .

I 1.— (f 0.75) ).

Verslag van de algemeene vergadering der leden
op 11 April 1928 .
Verslag van de algemeene vergadering der leden
. - 1.— (- 0.75).
op 26 April 1930 .
Verslag van de algemeene vergadering der leden
. - 1.— (- 0.75).
op 30 Maart 1932 .
Regels voor het uitgeven van historische bescheiden, vastgesteld door het Bestuur van het
Historisch Genootschap. 1915 .... .. -

- 0.50.

Catalogus der boekerij van het Historisch Genoot. ..... .
schap. '3e uitgave. (1872)
le Supplement op den Catalogus der boekerij van
het Historisch Genootschap. (1882) . . . .
2e Supplement op den Catalogus der boekerij van
het Historisch Genootschap. (1895) . . .

1 ) Van hier af wordt ingevolge art. 10 der Wet van het Genootschap achter den handelsprijs tusschen haakjes de ledenprijs vermeld.

