GESCHIEDENIS
VAN HBT

NEDERLAN OSCHE
VOLK
DOOR

P.

J.

BLOK

GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK

GESCHIEDENIS VAN HET
NEDERLANDSCHE VOLK
DOOR

PROF. DR. P.

J.

BLOK

DERDE, HERZIENE DRUK

DERDE DEEL

A. W. SIjTHOFF'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
LEIDEN

VOORRE DE.
VOORREDE.
De geschiedschrijver onzer "Gouden Eeuw" heeft een dankbare taak te
vervullen, want de glorie van het nageslacht is nooit hooger gestegen dan
in dien tijd, met name in de tweede helft dier eeuw, het tijdperk, waarover dit deel dezer Geschiedenis loopt. Maar die taak is tevens zwaar,
want groot is het aantal der over dezen aantrekkelijken tijd verschenen
geschriften en moeilijk het vasthouden van den draad van het verhaal
te midden van de vele belangrijke gebeurtenissen, die op elk gebied van
het volksleven voorgevallen zijn. De schrijver hoopt dit bezwaar te hebben
overwonnen zonder daarbij aan eenig deel der volksgeschiedenis een te
groote plaats in te ruimen, zooveel mogelijk zonder daarbij zijn persoonlijke voorliefde voor personen en stelsels te laten gelden.
Het zou hem intusschen niet buitengemeen verwonderen of de critiek
zal, zooals trouwens reeds vroeger gebeurd is, ook nu weder het bezwaar
aanvoeren, dat ook in dit deel der geschiedenis van het nederlandsche
volk misschien te veel plaats is ingeruimd aan de staatkundige geschiedenis
van het volk. Die arme staatkundige geschiedenis! Vroeger was zij alles,
de alom erkende heerscheresse; thans wordt zij in den ban gedaan en
geworpen in den hoek, waarnaar men weinig omziet. Ten onrechte. Het
valt niet te ontkennen, dat de belangstelling van het publiek tegenwoordig
meer gericht is op andere uitingen van het volksleven, maar dit wil volstrekt niet zeggen, dat die andere uitingen juist in het volksleven zelf,
in de dagelijksche gedachten der natie eertijds een zooveel aanzienlijker
plaats hebben ingenomen. Wie geen vreemdeling is in de meest gelezen
pamfletten der zeventiende eeuw, zal niet licht ontkennen, dat de staatkundige gebeurtenissen binnen- en buitenslands in het leven en denken des
volks een zeer aanzienlijke plaats hebben ingenomen, in nauw verband,
maar niet meer dat, met hoop en vrees, met de meeningsverschil1en op
godsdienstig gebied en met de wisselingen op het terrein der stoffelijke
welvaart. Het zou dan ook verkeerd zijn aan een tijdelijk verschijnsel,
ten dezen aan de belangstelling in vragen van stoffelijken
stoffeüjken aard, een te grooten invloed te geven bij de behandeling der volksgeschiedenis in het
algemeen, gelijk het verkeerd gezien zou zijn daarbij vooral te letten op de
lotgevallen van den werkmansstand, die zich thans in zoo groote belangstelling mag verheugen. De schrijver van dit werk meent volkomen getrouw
te blijven aan het door hem in de Inleiding op zijn voor IO jaren verschenen eerste deel ontwikkelde program van beginselen, waarbij hij aan de
staatkundige geschiedenis de voorname plaats laat, die haar in het volksleven toekomt, zonder daarbij te vergeten, dat niet zij alleen het gebied der
volksgeschiedenis vult maar dat daarbij ook aan andere uitingen van het
volksleven een ruimere plaats dient te worden toegekend dan vroeger in
historische geschriften van algemeenen aard het geval was. Over de vraag,
hoe ruim die plaats moet zijn, kan men verschillen van gevoelen: het
meer of minder der eischen op dit gebied hangt dikwijls af van persoonlijke staatkundige meeningen; over de zaak zelve kan eigenlijk geen verschil
van gevoelen bestaan, als men zich alleen laat leiden door hetgeen een
zuiver wetenschappelijke beschouwing, niet de politieke of sociale meening van
den dag, eischt.
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In dezen zin hoopt de schrijver nog enkele jaren te kunnen voortwerken
aan de taak, die hij zich heeft gesteld en die hij in nog twee verdere deelen
hoopt te volbrengen, gesteund door de groote belangstelling en medewerking,
waarop hij met groote erkentelijkheid totnogtoe heeft mogen wijzen.
LEIDEN, 26 Sept. 19oI.

P. J. B.

"Fur einen Autor, der bei hedem Schritte föhlt, dasz er weit davon entfernt bleibt eine absch1ieszende Arbeit zu vollziehen, ist es nicht allein
erlaubt, sondern vielleicht Pflicht, auch der Hilfsmittel, deren er sich
bedient hat, zumal insoweit sie noch nicht durch den Druck allgemein
zugänglich sind, ausführlich zu gedenken:'
Zoo leidt Ranke zijne beschouwingen over de Relationi Veneziane, achter
zijn Französische Geschichte, bij den lezer in. Ofschoon ik ook in dit
deel, gelijk in de overige deelen van mijn werk, aan het slot een overzicht
van de gebruikte bronnen heb gegeven en,. zooals vroeger, in de noten
onder de bladzijden de literatuur over het behandelde tijdperk heb aangewezen, schijnt het mij wenschelijk toe hier met een enkel woord rekenschap
te geven van het feit, dat ik in dit deel meer dan in een der vorige
gebruik heb gemaakt van onuitgegeven dokumenten.
De geschiedenis onzer Republiek in de 18de eeuw is totnogtoe zoo fragmentarisch behandeld, dat het niet mogelijk is zich uit de gedrukte bronnen en de voorhanden literatuur een behoorlijk denkbeeld te maken van wat
er met ons volk in dien belangrijken tijd is voorgevallen. Wat Wagenaar
en Bildt;rdijk gaven, moet om hierachter nader aangewezen redenen als geheel
onvoldoende worden beschouwd; Van Kampen gaf in zijn Geschichte der·
Niederlande weinig meer; Joris'ien, Hartog, Nijhoff en Colenbrander leverden
slechts bijdragen tot de kennis van sommige deelen dezer periode, waarover ook Fruin weinig heeft geschreven. Alleen Groen van Prinsterer gaf
in zijn Handboek belangrijke, hoezeer partijdig gekleurde, beschouwingen in
samenhang. Hij kon dit doen, doordat hem de archieven van het Huis
van Oranje open stonden, die voor deze periode, met name na 1747, meer
dan voor eenige andere onzer geschiedenis - die van koning Willem I
uitgezonderd - regeerings-archieven mogen heeten. Den door hem gewezen
weg volgend, richtte ik tot Hare Majesteit de Koningin het verzoek om
Hare archieven voor de geheele periode te mogen gebruiken om daaruit een
beter begrip te erlangen van den samenhang der gebeurtenissen. Met de
meeste welwillendheid werd mijn verzoek toegestaan, ook zonder eenig
voorbehoud, zoodat ik geruimen tijd achtereen onbelemmerd uit den rijken
schat der in die archieven bewaarde papieren heb mogen putten. Eerst
zoo werd het mij mogelijk deze periode in haar geheel behoorlijk te overzien. Het is mij dan ook een behoefte Hare Majesteit eerbiediglijk mijn
diepgevoelden dank te betuigen voor de mij zoo welwillend gegeven vergunning. Aan de heeren Krämer en De Bas ben ik vriendelijken dank
verschuldigd voor de wijze, waarop zij mijn taak in dezen gemakkelijk
hebben gemaakt.
Naast het Huisarchief van Hare Majesteit de Koningin mag ik het Rijksarchief noemen, dat menige aanvulling van mijn kennis opleverde, vooral
in de archieven der raadpensionarissen. Ook voor de daar ondervonden
hulp zij hier mijn vriendelijke dank uitgesproken.
Een "abschlieszende Arbeit" heb ik ook zoo niet kunnen leveren maar
ik vlei mij in dit deel een ander en beter denkbeeld te hebben gegeven
van· de veel gesmade, veelmiskende eeuw, die niet zonder meer een tijd van
rustige rust, stilstand en achteruitgang mag worden beschouwd - al is de
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achteruitgang aan het einde onmiskenbaar - doch ook dient beschouwd te
worden als een eeuw van strijd en woeling op allerlei gebied en welker
tweede helft de kiemen zag van wat in de 19de
I9de eeuw onze volksgeschiedenis beheerschte en nog in de 20ste krachtig nawerkt.
Voor de beide kaarten heb ik opnieuw de hulp mogen genieten van mijn
geachten vriend, Dr. W. A. F. Bannier te Utrecht, die zich
ûch ook nu weder
met de vervaardiging daarvan wilde belasten. Daarvoor ben ik hem hartelijk dankbaar.
En zoo is dan ook dit zesde deel voltooid. Ik hoop binnen twee of drie
jaren het zevende, het laatste te doen verschijnen.

P.

LEIDEN, 15 Sept. 1904.
LEIDENt
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BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
Aan de beide voorreden van den eersten druk heb ik niets anders toe
te voegen dan dat ook in dit deel belangrijke wijzigingen en verbeteringen
bronnenuitgaven
noodig geworden zijn naar aanleiding van latere bronnen
uitgaven en verdere
publicatiën, met name door de voortzetting der Archives de la Maison
d'Orange-Nassau, bewerkt door de heeren Krämer en Bussemaker, benevens,
aan het slot van dit deel, door de uitgave der Gedenkstukken van Colenbrander
de'n Patriottentijd. Wat de nieuwe uitgave
en andere publicatiën over den
der Brieven van De Witt door de heeren
heer en Kernkamp en Japikse betreft,
verwijûngen onder
kon meestal volstaan worden met verandering der verwijzingen
de bladzijde, aangezien veel uit die brieven reeds door mij uit het tot mijn
beschikking staande ms. van Fruin was aangeteekend; hetzelfde is trouwens
het geval geweest met menige aanteekening uit de archieven van H. M.
de Koningin, vóér de nieuwe uitgave der Archives door mij uit die
archieven zelve geput. De kaarten zijn ditmaal ongewijzigd gebleven.
LEIDEN, 18 Sept. 1914.

P. J. BLOK.

BIJ DEN DERDEN DRUK.

Ik heb hier wederom niets anders te zeggen dan dat ik voor dezen
nieuwen druk ijverig gebruik heb gemaakt van nieuwe bronnen-uitgaven en
nieuwe studiën, in de laatste elf jaren in het licht gegeven. TevenS
Tevens heb ik
vele veranderingen aangebracht ter verduidelijking van wat ik vroeger
schreef. Zoowel daarbij als bij de verbetering der drukproeven en de
samenstelling van het Register heb ik hier weder met groote dankbaarheid
te gewagen van de vriendelijke hulp van mijn broeder en zijn medewerker,
den heer Geluk, beiden te Heemstede.
LEIDEN, 15 December 1925.
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HOOFDSTUK I
DE EERSTE JAREN VAN VREDE

In vollen luister trad de jonge Republiek der Vereenigde Nederlanden na
den vrede van Munster op te midden van Europa's staten. Haar grondgebied, onaanzienlijk vergeleken bij dat der groote mogendheden ook van
dien tijd, geringer in omvang dan dat van toenmalige staten van den
tweeden of derden rang, zou haar nauwelijks aanspraak gegeven hebben op
een bescheiden plaats in Europa's raadzaal, maar de roemrijke geschiedenis
van haar ontstaan, de onvergelijkelijke energie harer betrekkelijk talrijke
bevolking, hare machtsontwikkeling niet het minst gaf haar stem in het
kapittel, een beslissende stem dikwijls. Dat dit zoo was, dankte zij evenwel
niet alleen aan zichzelve, hoe groot hare in den langen oorlog gesterkte
volkskracht, hoe aanzienlijk hare militaire macht - en deze besliste vooralsnog over de beteekenis van een staat in de wereld -, hoe geëerd haar
naam mocht wezen. Zij had het ook te danken aan de politieke omstandigheden, die anderen staten, grooter in omvang en talrijker in bevolking dan
zij, voor het oogenblik beletten hun volle kracht te ontwikkelen.
Frankrijk, sedert den slag bij Rocroy, die Spanje's militairen roem deed
tanen, meer en meer als de eerste mogendheid in Europa optredend, zag
zich te midden van den buitenlandschen krijg, die zijn beste krachten
eischte, verzwakt door binnenlandsche beroeringen: den opkomenden strijd der
Fronde tegen den almachtigen Mazarin en het door hem beheerschte hof der
regeerende Koningin-Moeder Maria de Medicis. De hoofdstad zelve, het schitterende Parijs van Hendrik IV en Richelieu, was het tooneel van burgeroorlog en

barricadenstrijd ; jarenlang heerschte daar zoowel als in de provincie een
onrust en woeling, die op Frankrijk's aanzien naar buiten een noodlottigen
invloed hadden. "Wee het land, waar de Koning een kind is", al heet dit
kind Lodewijk XIV. De oude landsvijand, Spanje, lag uitgeput terneder en
zocht thans meer in handige diplomatie dan in krijgsondernemingen het
middel om zijn beteekenis in Europa, nog altijd groot door zijn uitgestrekt
grondgebied in Italië en zijn bezit der Zuidelijke Nederlanden, niet geheel
te verliezen. Engeland, sedert Elisabeth met groote pretensiën ter zee,
grooter evenwel nog dan zijn werkelijke macht, en thans, beschikkend
over een betrekkelijk aanzienlijk landleger, werd ten eenenmale verlamd door
den heftigen burgeroorlog, die er sinds eenige jaren woedde. Het duitsche Rijk, na
een woestenkrijg van dertig jaren, die geen deel van den duitschen grond ongerept
had gelaten, den langgewenschten vrede genietend, had in dien oorlog den toch
reeds lossen band, die zijn staten vereenigde, nog zien verslappen: noch
keizer Ferdinand lIl, zelf in zijn erflanden voortdurend door de Turken bedreigd, noch Brandenburg, Keulen, Beieren, Saksen, Hessen en wat er meer
onder de belangrijkste duitsche staten kon gerekend worden, konden zich in
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macht en aanzien met de Republiek meten. De staatsrechtelijke verhouding
tot het Rijk had volgens art. 53 van den vrede van Munster officieel geregeld moeten worden door een verklaring van Keizer en Rijksdag, dat zij
zich tegenover de nieuwe Republiek zouden gedragen als neutralen, vrienden en goede naburen. De Keizer heeft deze verklaring werkelijk gegeven
zonder nog zich bij de vredesbepalingen in haar geheel neder te leggen; maar
I654 dienaanhet Rijk heeft zich bepaald tot het besluit van 26 Maart 1654
gaande: een officieele verklaring, waartoe het Rijk zich bereid verklaarde,
als de Staten-Generaal zelf tot een gelijke verklaring kwamen en de
hangende verschillen zouden willen beslechten, met name ten opzichte van
de door hunne troepen bezette plaatsen in het Rijk, is nooit afgelegd. Zoo
is staatsrechtelijk en formeel de band der nederlandsche gewesten met het
Rijk nooit officieel losgemaakt, al was van dien band feitelijk geen sprake
meer 1). De Oostzeemogendheden gevoelden zich met tegen de Republiek
opgewassen: Denemarken zocht hare gunst om het omhoogstrevende
Zweden in toom te kunnen houden; Zweden zelf, hoewel prat op zijn
zegepralen ter zee en te land, aarzelde om de Staten, zijn oude bondgenooten,
te bemoeilijken; Polen, nauwelijks meer een Oostzeemogendheid, volgde schoorvoetend het deensche voorbeeld. Het nog geheel aziatische Moscovië ontzag
den machtigen handelsstaat van het Westen meer dan eenigen anderen in
Europa. De Turken zagen nog altijd in de Republiek hun bondgenoot
Afrika's
tegen Spanje in de Middellandsche Zee. De zeerooversstaten van Mrika's
noordkust schroomden hun bedrijf al te openlijk ten koste der staatsche
handelsschepen uit te oefenen, gedachtig aan de gevoelige lessen, den
barbarijschen piraten door bevelhebbers als Marten Tromp, de Evertsens,
De Ruyter en Van Galen zoo voor Salee als voor Algiers en Tunis toegediend. Italië's verouderde staten en staatjes, grootendeels aan Spanje
geketend, beteekenden weinig meer in Europa's statenkring; Venetië zocht
den steun der Staten in zijn moeilijken strijd tegen de Turken. Het kleine
Portugal alleen verstoutte zich de Republiek te dwarsboomen; of eigenlijk
niet de Republiek maar de Westindische Compagnie, het handelslichaam,
waarmede het streed over de heerschappij in Brazilië, er op rekenend, dat
de Staten zelf te zeer den pas gesloten vrede genoten om zich opnieuw in
een oorlog te steken.
Welk een trotsch gevoel moet onze vaderen bezield hebben bij de gedachte
aan de plaats, die hun vrij gevochten staat in de wereld innam! Wij vinden
er den weerklank van in het proza zoowel als in de poëzie dier dagen. De
geschiedschrijver Wicquefort, op last der Staten van Holland de geschiedenis
dezer periode beschrijvend, herinnert zijn lezers in den aanvang van zijn
geschrift, "que cette histoire pourra estre mise en parallèle avec les plus
belles histoires des sièc1es passés"Z),
passés"2), en vermeldt met gewettigden trots
aangaande de Republiek, "qu'il n'y a point de Puissance dans l'Europe, qui
alliance" 3).
n'ait recherché son amitié et qui n'ait trouvé de ttavantage
l'avantage en son alliance"
Vondel zingt in zijn Vredezang het "hol en hongerig Europe" toe:
"Neerlands vrede schrijft nu wetten
Allen vorstendommen voor,
Licht ze veur op 't heilzaem spoor,
Met lantaernen en trompetten".
1)
2)
8)

Von Srbik, Oesterreichische
Oesterreicrusche Staatsverträge, Niederlande, I, S. 8, 30 ff.
Histoire des Provinces Unies, I, p. 2.
Ibid., p. 42.
42-
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En hij vergelijkt zijn ,,Bataviers"
,,Bataviers H met den "Staet der moedige Latijnen", in
vergelijking met wie ook zij "in 't einde ontzagbaer schijnen".
schijnen H• En wie geen
vreemdeling is in de pamfletten dier dagen, weet, hoe fier de eenvoudige
burger der hollandsche steden zich uitliet over de vorsten en landen der
wereld, hoe vrijuit hij zijn meening zeide over de gebeurtenissen elders, die
allereerst hier te lande met eenige juistheid bekend en beoordeeld werden
in oorzaken en gevolgen met het oog op het alom werkzame handelsbelang.
Bij het bier, in de schuit, op den wagen, in den boekwinkel worden de
politieke gebeurtenissen zonder schroom en met soms merkwaardige kennis van
zaken besproken, burger en boer oordeelen of veroordeelen Karel I en
Cromwel1,
Cromwell, Mazarin en de fransche Grooten met gelijke vrijmoedigheid en
Staaft op dat alles orde zou
denken er aan, hoe het zwaard van "den Staat"
kunnen stellen, wanneer het in de schaal werd geworpen. Met trots loopt
de eerzame Amsterdammer des morgens Dam, Vijgendam en Beurs langs
om de nieuwste nieuwtjes uit verre landen te gaan vernemen, er zijn
meening over te vormen, er zijn voordeel mede te doen. "Dus
ttDus schijnt de
wereld heel om Amsterdam gebouwd".
gebouwdH.
Het voordeel, het "profije' van den koopman werd thans meer en meer
het beginsel, waardoor de politiek der Staten, met name der Staten van
Holland, zich liet leiden. En in Holland was het Amsterdam, dat den toon
aangaf, zooals voldoende gebleken was, toen het aan het hoofd der vredespartij den vrede van Munster, in weerwil van allen tegenstand, had doorgezet.
Het handelsbelang zou de staatkunde der Republiek beheerschen zoolang
Amsterdam zijn wil zou weten door te drijven, gesteund als het werd door
de vele regenten in Holland, wier steden feitelijk dezelfde handelsbelangen
hadden als de machtige stad of van haar afhankelijk waren, of wel als zij, het
handelsbelang het levensbelang der Republiek achtten.
Maar daartegenover stond nog altijd een evenzeer machtige partij, die
gansch andere belangen in het oog vatte, waar het binnen- en buitenlandsche politiek gold: de oude oranjegezinde oorlogspartij. Nog steeds
kon ze rekenen op de predikanten, wier haat tegen Spanje en Rome, welker
heerschappij zij geleerd hadden te vereenzelvigen, gepaard ging met een
sterken afkeer van het "onheilige
"onheilige"H handelsbelang, dat zij verafschuwden als
strijdig met de "ware beginselen
beginselen"H der religie. En zij vond krachtigen steun
in den jongen Prins van Oranje, die zijn afkeer van "ces coquins qui ont
col" 1), niet verborg en
fait la paix",
paix H, die hij wenschte te kunnen "rompre Ie col"
reeds spoedig na het sluiten van den vrede, zich verheffend uit een leven
van "débaucl:re
"débauclre et plaisirs"
plaisirs tt 2), verlangend naar een hernieuwing van den
krijg uitzag 3). Zij vond steun bij het leger en zijn officieren, wier aanzien
en inkomsten in een tijd van vrede moesten dalen, en bij het door
Frankrijk aangezette Zeeland, dat zijn nederlaag bij de vredesonderhandelingen van 1648
r648 niet verkroppen kon en noode de rijke inkomsten
ht>t anders
miste uit de kaperij, in den oorlog de voorname bron van he-t
kommervol bestaan op zijn verspreide en altijd door de zee bedreigde
eilanden.
In de buitenlandsche staatkunde kwam de tegenstelling tusschen de
beide partijen reeds dadelijk krachtig uit. Amsterdam en de Prins stonden
weldra in allerlei dingen vlak tegenover elkander en werkten elkander
heimelijk en openlijk tegen.
Dit bleek uit de houding der Republiek tegenover Spanje, als welks
1) Arcltives,
Arcaives, t. IV, p. 314.
314I) Ibid., p. 260.
')
8) Ibid., p. 279 suiv.
')
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vaste vertegenwoordiger de ambassadeur Antoine Brun in Juni I649 hier te
lande verscheen 1). De listige Brun was meer dan iemand aan de spaansche zijde
overtuigd, dat de vrede met de Republiek de tusschen twee vuren
geplaatste Zuidelijke Nederlanden voor Spanje had gered uit het gevaar
eener verdeeling tusschen Frankrijk en de Staten. Hij kwam dan ook met
het doel om dien vrede zoolang mogelijk te handhaven, de goede verstandhouding tusschen de Republiek en haren voormaligen erfvijand, zij het dan ook
met groote kosten, te bewaren, ja, zoo mogelijk een nauw verbond met haar tot
stand te brengen, waarin ook de aangrenzende duitsche staten, zelfs Denemarken, zouden kunnen worden opgenomen. In den beginne waren er
natuurlijk tal van zaken, die tot wrijving tusschen de beide landen aanleiding gaven, vooral met betrekking tot allerlei betwist gebied, tot de
kommanderij van Gemert, die aan de Duitsche Orde behoorde, tot het
bezit van Opper-Gelder, tot rechten in het Brabantsche en Limburgsche,
tot de regeling der verkeers- en handelsbelangen, het recht op de kerkelijke
goederen enz. Maar Brun slaagde er in dit alles op kalme wijze af te wikkelen, gesteund door de oprechte neiging van den landvoogd der Zuidelijke
Nederlanden, aartshertog Leopold Wil helm, die evenzeer den vrede begeerde
te bewaren, om alle moeilijkheden te vermijden. De "Chambre-Mipartie tt ,
die had moeten ingesteld worden om al dergelijke zaken uit te maken,
bleef wegens den tegenstand der oorlogspartij in de Republiek nog geruimen
tijd achterwege, zoodat telkens bijzondere commissiën moesten· worden
ingesteld om een en ander tot een goed einde te brengen. De bekwame
spaansche diplomaat onderhield zorgvuldig met de Prinses-Moeder Amalia, de
nog altijd invloedrijke weduwe van Frederik Hendrik, en hare omgeving
betrekkingen; met name haar gunsteling De Knuyt, hem uit Munster
welbekend, werd door hem ontzien evenals graaf Witlem Frederik van
Nassau, die, hoewel aarzelend, Friesland voor den vrede had gestemd.
Door haar en hen trachtte hij ook den jongen Prins, aanvankelijk
weinig actief en door jacht en andere genoegens in beslag genomen, te
winnen, hem voorspiegelend, dat Spanje hem en zijn Huis groote voordeelen kon verzekeren bij de nog slepende onderhandelingen over het markiezaat
van Bergen op Zoom en over de oude bezittingen der Nassaus in het
Zuiden. Maar spoedig bemerkte hij, dat de Prins, vol afkeer van Spanje,
den erfvijand van zijn Huis, door geen hooge jaargelden of voorgespiegelde
inkomsten te winnen was 2): Brun's hoop bleef sedert vooral op Holland
gevestigd en met de hollandsche staatslieden trachtte hij samen te werken
ten einde den Prins te weerhouden zich opnieuw met Frankrijk samen in
den oorlog te werpen. De beleefdheden, waarmede hij de Staten overlaadde,
de pompeuse bewoordingen, waarin hij bij elke gelegenheid hunne volkomen
onafhankelijkheid erkende, moesten de goede en loyale gezindheid van
Spanje tegenover dergelijke plannen bewijzen.
Frankrijk, de leidende staatsman Mazarin zoowel als zijn tegenstanders
van de Fronde, begeerden niets liever dan zulk een hernieuwden krijg en de
Prins zelf brandde van ongeduld om den ouden strijd zijner vaderen
te hernieuwen 3), niet maar, zooals de tegenpartij beweerde, om zich
krijgslauweren te verwerven, hoewel hij daarvoor verre van onverschillig
was, maar vooral omdat hij, evenals eigenlijk zijn neef Willem Frederik
van Nassau en zijn vertrouweling Cornelis van Aerssen, heer van Sommels1) P. L. Mull~!1 Spanje en de partijen in Nederland, in Nijhoff's Bijdr., N. R. VII,
blz. 136 vgl.; waddington, La République des Provinces Unies, lI, p. 270 suiv.
I) Archives, IV, p. 284.
3) Ib., p. 279 suiv.
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dijk, den zoon van François,
Frartçois, in zijn ziel overtuigd was, dat Spanje in 1648
alleen door den vrede van den ondergang was gered en onvermijdelijk de
Zuidelijke Nederlanden had moeten prijsgeven, wanneer de oorlog was
voortgezet. Het geleden nadeel te vergoeden door een nieuw verbond met
Frankrijk, Spanje voorgoed te beletten zich op een gunstiger tijdstip
weder op de Republiek te werpen door de gezamenlijke verovering van de
Zuidelijke Nederlanden en de verwezenlijking daarmede van de schitterende
plannen zijns vaders, van het oude droombeeld zijns grootvaders, die zoo
Spanjets huurling was vermoord - dat was 's
ts Prinsen
schandelijk door Spanje's
ideaal. In den zomer van 16491) vinden wij hem in geheime correspondentie met d'Estrades
d13strades 2), die, naast den energieken gezant de la Thuillerie
in de laatste jaren van Frederik Hendrik en ook tijdens prins Willem 11
II
herhaaldelijk tusschenpersoon was geweest bij de betrekkingen tusschen de
Oranjes en de Kroon van Frankrijk. Thuillerie werd nu vervangen door
Brasset als resident. Eerst in Nov. 1650 vond Mazarin het noodig weder
een gezant aan te stellen, den bekwamen diplomaat Pomponne de Bellièvre.
r650 te Parijs gekomen staatsche gezant Wi1lem
Willem Boreel was met deze
De in 1650
verhoudingen verre van ingenomen en bleef er buiten; Brasset, sedert 1627
reeds aan het fransche gezantschap in Den Haag verbonden, die er meer
r648
van wist, werkte ook van zijn zijde reeds sedert het voorjaar van 1648
ijverig mede in deze richting, evenals Willem Frederik en Sommeisdijk,
die met Brasset en door dezen met Mazarin in betrekking stonden 3).
8).
ts Prinsen ideaal was, zooals wij weten, de bekommering van Holland,
Maar 's
van Amsterdam vooral, niet alleen uit afkeer van den oorlog, uit vrees
voor de concurrentie van een veroverd Antwerpen, voor den grooteren
invloed van een Prins van Oranje in tijd van oorlog, maar ook omdat het
het machtige Frankrijk niet tot buurman wenschte en de toch reeds dreigende suprematie van Frankrijk in Europa niet door de aanhechting van
een deel der Zuidelijke Nederlanden wilde versterken ').
4). Bij deze verhoudingen behoeft de buitengewone belangstelling hier te lande in de fransche
zaken, blijkend ook uit het zeer groote aantal "Mazarinades", in de
fransche zoowel als in de hollandsche taal hier te lande verspreid, geen
verbazing te wekken: schimpdichten en kroniekmatige berichten, spot- en
lofverzen op Mazarin verschenen hier in menigte en vonden gretige lezers.
Ook ten opzichte van de verhouding tot Engeland stonden de Prins en
Holland scherp tegenover elkander S).
6). Zoowel de Prins als de hollandsche
heeren verafschuwden het vonnis, waarvan koning Karel 1I het slachtoffer
was geweest. Maar de Prins, aan wiens hof of op wiens kasteelen
kastee1en de prins
van Wales, thans koning Karel 11,
lI, sedert Juli 1648
r648 verblijf hield, wilde
wraak voor den dood zijns schoonvaders en afdoende hulp der Staten
voor zijn zwager, dien hij reeds lang met raad en, uit zijn eigen,
schoon reeds zeer aangetast, vermogen, met geld en wapenen steunde. Hij
stond door zijn dynastieke belangen vijandig tegenover Cromwell en het
Parlement,
Patlement, ja wenschte hervatting van den oorlog tegen Spanje, een
1) Archives, IV,
1.1., p. 314, vgl. p. 29~, mijne Archivalia te Parijs, blz. 35, en Waddington,
IV,l.l.,
1.1. p. 305 suiv. In het algemeen: Molsbergen, Frankrijk en de Republiek 1648-1662
(Rott. 1912), blz. 84 vlg••.
. •a)) Hij was reeds in Mei 1648 door Mazarin naar Zeeland gezonden om er De
Kriuyt.
Kriuyt ten val te brengen en den Prins te _polsen omtrent zijn verhouding tot
Frankrijk (Molsbergen, blz. 17). Vgl. over Thuillerie: Recueil des instructions,
XXI (Hollande), I, p. 2; over Brasset, ib. p. 3-4.
a}8} Archives,
Afchives, Iy,
IYI p. 279, 286, 288, 294 suiv, 302 suiv.; Molsbergen, blz. 25, So.
p., 280.
,I Archives, IIv,
v, E'
Wl11em 11
1923•I Vgl. Geyl, Wdlem
II en de Stuarts, in Gids, April 1923.
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gezamenlijken oorlog, mèt Frankrijk weder, zoowel als tegen het revolutionnaire Engeland ten einde de Stuarts te herstellen. Holland daarentegen
begeerde volstrekt niet een oorlog met het Republikeinsche Engeland, die voor de
Republiek allereerst een zeeoorlog zou zijn en dus in de eerste plaats zijn handel
en visscherij zou treffen, al had het een poging om het Parlement, waarmede het
totnogtoe op goeden voet stond, door een buitengewoon gezantschap te
elfder ure van de uitvoering van het vonnis tegen Karel I te weerhouden
gaarne gesteund. De invloedrijke Pauw zelf was met den gezant Joachimi
daartoe naar Engeland gegaan. Maar toen dit vonnis, ondanks hun pogingen, eenmaal voltrokken was, wenschte Holland, hoezeer het gebeurde
streng afkeurend, tusschen het Parlement en den nieuwen koning, dien
men alleen als "koning Karel Ir' zonder bijvoeging van "van GrootBrittannië" begroette 1), zooveel mogelijk neutraal te blijven. Alle poginSchotland H en de schotsche Presbyterianen
gen van den "koning van Schotland"
om hulp te verkrijgen moesten vruchteloos blijven zoolang Holland tegenstand
bood. Holland belette de Staten-Generaal om gehoor te geven aan de
11 om steun in geld, schepen of
onophoudelijke aanzoeken van Karel II
ammunitie a).
I). Het legde zich berustend neder bij het oude "Victrix causa
placet Deo", in een toenmalig pamflet vertaald: "de wettelyckheydt van
den oorlogh werdt altijdt gedecideerd deur de victorie", en verlangde, dat
,,soo langh de Macht is in handen van onse neutrale naghebu
naghebuyren,
yren, die
ons onlydelycke en onoverwinnelycke schade konnen aendoen tt 3), die
neutraliteit zoo krachtig mogelijk zou bewaard worden.
Dit gaf intusschen vele bezwaren. Toen in het najaar van 1648 twee
gezanten van het Parlement in Den Haag waren verschenen, dr. Isaäc
Doreslaer, Enkhuizer van geboorte, en Walter Strickland, om een ambassade van het Parlement aan te kondigen en aan te dringen op het niet
ontvangen van de koninklijke vloot in de Maashavens, waarheen deze uit
vrees voor de haar tot bij Goeree vervolgende aanzienlijke vloot van het
Parlement de wijk had genomen, erkende Holland de rechtmatigheid van
dit verlangen en de Prins moest toegeven, al bleef hij de koninklijke
familie steunen met raad en geld, ja liet hij haar toe om op zijn naam

troepen te werven en ammunitie te koopen. Daarentegen kon Holland niet
doorzetten, dat de beide Parlementsgezanten, die het met alle eerbewijs
had begroet als afgezanten eener bevriende mogendheid, in de StatenGeneraal als zoodanig werden ontvangen, terwijl de koninklijke engelsche
resident Boswell wel degelijk als zoodanig erkend bleef. De gruwelijke
moord, den 12den Mei 1650 door eenige verbitterde schotsche aanhangers ')
van den jongen Karel II
11 in Den Haag op den een paar dagen te voren
uit Engeland teruggekeerden Doreslaer gepleegd, bleef tot ergernis van het
Parlement ongestraft onder voorwendsel, dat men de schuldigen onder de
talrijke engelsche uitgewekenen in de hofstad niet had kunnen ontdekken;
de moordenaars vluchtten naar de Zuidelijke Nederlanden en men
bepaalde zich tot het bewaken van Strickland, die in Den Haag bleef
wein.ig beleidvolle Royalisten in het
om de intriges der roerige maar weinig
oog te houden. Maar de Staten-Generaal weigerden steeds hem te
ontvangen, zoodat hij, bitter klagend over de behandeling hem en zijn
ongelukkigen ambtgenoot aangedaan, terwijl men Karel 11
II en de zijnen
onverhinderd in het land toeliet, in den zomer van 1650 Den Haag
History
HlStory of the Commonwealth and Protectorate,
~~ Gardiner,
Pamfl. Thys.,
Thys •• no. 5425.
5425- VgI.
Vgl. Archives, IV, p. 267.
1) Aitzema, lIl, blz.
bb;. 324.
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• Gardiner, 1. 1., p. 73.

I, p. 68.
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verliet. Het Parlement zond na deze behandeling zijner afgezanten den
staatschen gezant te Londen, den ouden Joachimi, ongevraagd zijn paspoort, maar stemde, om Holland te believen, toch toe in de zending naar
Londen van den amsterdamschen regent Gerard Schaep als "commissaris tt
voor de belangen der staatsche onderdanen, ja bewees dezen de eer van
een werkelijk gezant. Zoo bleef de verhouding tusschen de Republiek en
hare nieuwe engelsche zuster van zeer tee deren aard. Er behoefde niet
veel te gebeuren om een conflict te doen ontstaan, vooral doordat de
Royalisten van hier uit onder openlijke medewerking van den Prins
allerlei plannen en ondernemingen op touw bleven zetten, als de uitrusting
van schepen en troepen bestemd voor Schotland, waar Karel lIdadelijk
als koning erkend was en van waar uit hij, met hulp der overigens hem en de
zijnen weinig aangename steile Presbyterianen Engeland hoopte te herwinnen.
De talrijke pamfletten, hier te lande gedrukt betreffende de gebeurtenissen
in Engeland, getuigden van levendige belangstelling der ingezetenen ook
in deze verwikkelingen en voerden dikwijls een heftigen toon tegen de verafschuwde "koningsmoorders tt , medelijden toonend met de in kommervolle omstandigheden verkeerende engelsche koningsfamilie en het boheemsche hof,
dat thans ook in zeer groote ongelegenheid geraakte 1). Ook in den prinselijken Raad vond echter de steun van den Prins aan de engelsche koningsfamilie ernstig verzet bij mannen als De Wilhem en Constantijn Huygens.
Zij wezen hem op de gevaren van zijn engelsche staatkunde, waartoe
prinses Maria en haar gunsteling Heenvliet hem aanzetten. En de Prins zelf
ergerde zich dikwijls over de lichtvaardigheid en onbekwaamheid der
Royalisten, onder wie eigenlijk alleen prins Robert van de Paltz, thans
admiraal der koningsvloot, energie en beleid toonde 2).
Minder scherp waren aanvankelijk de tegenstellingen ten opzichte van de
Oostzeestaten. De bezwaren, waarmede men hier had te kampen, waren in
den grond der zaak ook sterk met belangrijke politieke kwestiën vermengd
doch voor het oogenblik toch meer van commerciee1en aard. Denemarken
had duidelijk ingezien, dat het Zweden alleen dan kon weerstaan, wanneer
het rekenen kon op de hulp der Staten-Generaal en bij de groote handelsbelangen der Nederlanders in de Sont was het lokaas voor die hulp
natuurlijk vermindering der lasten van den SonttoI. Die tol, een last van
een kwart millioen guldens 's jaars 3), werd thans geheven volgens de
bepalingen van het verdrag van Christianopel ~), in verband met een nader
in r647 gesloten verdrag ten opzichte van de tollen in Noorwegen. De
invloedrijke deensche staatsman Corfitz Ulefeld verscheen nu in r649
namens koning Frederik III, die den trotschen Christiaan IV was opgevolgd,
in Den Haag om de Republiek tot een defensieve alliantie over te halen
tegen afkoop ("redemtie tt)) van den Sonttol voor 200000 rijksdaalders r-/2
millioen gulden) per jaar. Deze afkoop was voor onze handelaars van veel
belang, ook omdat Zweden zich bij den vrede van Brömsebro van den tol
had ontslagen, waarom zelfs vele Hollanders zweedsch burgerrecht hadden
1) De koningin van Boheme bedelde bij de Staten om onderstand, daar zij bakker
en slager niet meer kon betalen: Aitzema, lIl, blz. 324.
I) Geyl, 1. 1.
8) Vgl. de tollijst in pamflet Thys. no. 56II, waaruit blijkt, dat Amsterdam '/10
daarvan betaalde, het Noorderkwartier 1/111 Rotterdam en Friesland ieder ongeveer 11n,
Zeeland 1/
1/2250+ Aan convooien naar de Sont werd bovendien hier te lande f 350 0 0 0
betaald, waarvan op Amsterdam's admiraliteit 8/" op die van het Noorderkwartier
ongeveer 1/11, op die van Rotterdam 1/3, op die van Friesland 1/70, op die van Zeeland
1/'50 viel. Men houde hierbij in het oog, dat ook uit de andere admiraliteitshavens wel
amsterdamsche schepen wegzeilden.
') Zie deel II, blz. 607 vlg.
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gekocht of onder zweedsche firma handelden. Maar de provinciën, die
geen of weinig handel op de Oostzee dreven, wilden, zelfs tegen het
voorgestelde handelsvoordeel, geen zoo nauwe alliantie met Denemarken
uit vrees voor de ontevredenheid van Zweden, onzen ouden bondgenoot,
en de Prins stond aan deze zijde. Toch werd het "redemtie-tractaae
"redemtie-tractaat ttt in
1649 door Amsterdam, dat bij den Oostzeehandel zooveel belang had,
doorgedreven, te zamen met de defensieve alliantie, beide voor 36 jaren.
Maar de wijze, waarop het geschiedde, was zonderling: het verdrag werd
eigenlijk slechts gesloten door de drie gewesten Holland, Friesland en
Gelderland, terwijl de afgevaardigden ook van deze gewesten niet eens door
hunne committenten daartoe gemachtigd waren. De afkoopsom was ten
ts jaars bepaald, waarvan dadelijk f 75000 op afrekeslotte op f 350000 's
ning zou worden gegeven tegen korting van f 50000; Denemarken nam
op zich de vuren, tonnen en bakens behoorlijk te onderhouden 1). De
schippers bleven echter ook na het tractaat klagen over de moeilijkheden,
hun in de Sont door deensche ambtenaren berokkend, en over het daarmede
gepaard gaande oponthoud, daar zij verplicht waren hunne papieren aan
die ambtenaren te laten zien en deze zich voor het maken van eenigen
spoed met de behandeling der zaken ruim lieten betalen, zoodat de klachten
welhaast de tevredenheid over den afkoop zeer deden verminderen. Zweden
deed dan ook zijn best om de ratificatie der deensche verdragen nog tegen te
houden en de Hanzesteden protesteerden eveneens, maar anderhalf jaar
later werden zij toch bekrachtigd, op het gevaar af om Zweden voorgoed
tegen onzen Staat te verbitteren: de toen onbetwiste oppermacht van
Holland in de Republiek liet geen langer uitstel toe en de Oostzeehandel
verkoos ten slotte toch de moeilijkheden met de deensche ambtenaren
boven de zware en onzekere tolheffing van vroeger.
Naast deze handelszaken in de Oostzee stond de groote kwestie met
Portugal over Brazilië 2). De in 1647 weder voor 25 jaren hernieuwde
Westindische Compagnie, welker aandeelhouders vooral in Zeeland en
slechts voor een deel te Amsterdam gevestigd waren, trachtte bij haar
verval - hare aandeelen stonden in 1647 op 30 % 3) - en den hollenden
Mrika op alle manieren zoowel
achteruitgang harer zaken in Brazilië en in Afrika
geldelijke als stoffelijke hulp van den Staat te verkrijgen tegenover het in
Brazilië voortdurend veldwinnende Portugal, dat door zijn gezant in Den
Haag, Francisco de Souza Coutinho, die hulp door aanhoudende protesten
en handige diplomatie trachtte te verhinderen. Afwisselend brutaal en
Holland's begeerte naar vrede,
deemoedig, speelde Portugal, rekenend op Hollandts
hoog spel in deze trouwens voor dit land, dat hier zijn nog overgebleven
koloniale macht verdedigde, hoogst· belangrijke zaak. Herhaaldelijk was er
sprake van een oorlog om het weerspannige Portugal te dwingen de Westindische Compagnie met rust te laten, welker aandeelhouders hemel en
aarde bewogen om steun voor hunne belangen te verwerven, ja zelfs
herhaaldelijk opstootjes in Den Haag tegen den portugeeschen gezant
verwekten. In October 1649 eindelijk werd op herhaald
herhaald. verzoek van
Zeeland en de Compagnie besloten de laatste, die in Mrika
Afrika Angola
en Loanda reeds lang verloren had en in Brazilië niet meer dan een
paar punten vasthield, met een vloot te helpen, maar, voordat het
hiertoe kwam, waren hare zaken reeds zoodanig verloopen, dat alle hulp
overbodig scheen.

1

Hl, blz.
IJ Aitzema, lIl,

332 vlg.; Waddington, lI,
H, p. 261.
Wätjen, Das holl. KoloniaIreich
Kolonialreich in Brasilien, S. 132 ft.
ff.
a Netscher, Les Hollandais au Brésil, p. 155.
1
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Witte Cornelisz. de With 1) was met zijn zwakke macht niet in staat
gebleken het na het vertrek van graaf Johan Maurits gezonken hollandsche
gezag in Brazilië weder op te richten. Hij trok zich in I648 naar het Recife
terug en vroeg om versterking, maar men liet hem op den "Hongerberg"
aan zijn lot over tot zijn diepe ergernis, die hij niet naliet in talrijke
brieven te luchten, klagend over deerlijk gebrek aan leeftocht, touwen,
zeilen enz., zoodat hij zeide "liever den Turk als de Compagnie" te
dienen. Eindelijk werd zijn toestand zoo wanhopig, dat hij in het voorjaar
van I650 met een paar schepen op eigen gezag naar het vaderland terugkeerde. Hij kwam er in Mei aan maar werd wegens het eigenmachtig
verlaten van zijn post op bevel van den Prins na overleg met de StatenGeneraal onmiddellijk gevangengezet op de Gevangenpoort j n Den Haag;
ook zijn kapiteins werden door de admiraliteit te Amsterdam opgesloten in
afwachting van een proces wegens lafhartig verlaten van den hun toevertrouwden post. Hevig was de ergernis van Holland over deze beweerde
schending zijner souvereine rechten door den Prins, de Staten-Generaal
en de admiraliteit; de kapiteins werden spoedig met geweld uit de gevangenis
verlost maar De With bleef nog eenige dagen gevangen onder protest
van Holland, dat tts Prinsen recht en dat der Staten-Generaal op zijn
gevangenzetting ten ernstigste betwistte, daar de Staten-Generaal zonder
verlof der gewestelijke Staten geen jurisdictie hadden in een der provinciën,
De With hollandsch onderdaan was en dus alleen voor zijn hollandschen
rechter mocht terechtstaan. De Prins, niet zonder reden vreezend, dat
Holland ook den admiraal op eigen gezag zou doen slaken, liet hem
daarop naar zijn logement terugbrengen, terwijl de geopende rechtszaak
eerst in het najaar werd voortgezet. Intusschen was het portugeesche
gezag in Brazilië ten koste der Compagnie ten volle hersteld, zonder dat
nog een oorlog met Portugal uitbrak. Men begeerde niet zich ter wille van een
zieltogende Compagnie, die haar ongeluk, naar men niet ten onrechte
beweerde, grootendeels aan wanbestuur en verwaarloozing harer militaire
krachten te wijten had 2), in een nieuwen oorlog te werpen, hoe luid de
aandeelhouders ook kreten. Het feit, dat die aandeelhouders slechts voor
een deel in Holland te zoeken waren, had op de houding der Republiek
tegenover Portugal een beslissenden invloed - wederom een bewijs van
Holland's macht in den lande.
Met de kleinere staten aan de oostergrens stond men op een betrekkelijk
goeden voet, het best met den bevrienden, thans aan het Huis van Oranje
verwanten Friedrich Wilhelm, keurvorst van Brandenburg, die gaarne een nauwe
alliantie - nog nauwer dan de bestaande van I6I3 - en een geldleening had
gesloten en daartoe reeds in het voorjaar van I648 zijn ambassadeurs zond.
De Staten echter gevoelden voorloopig geen behoefte aan een dergelijke
alliantie met een landmogendheid, ook al stelde deze de deelneming van
andere duitsche vorsten in uitzicht, en toonden zich ongeneigd om
de vroegere leeningen aan Brandenburg nog met nieuwe bedragen te
vergrooten, zelfs niet onder de in uitzicht gestelde verpanding van de te
Pillau in Pruisen geheven rechten. De verhouding tot den "Grooten Keurvorst", een van de "considerabelste tt duitsche vorsten zijner dagen, die in
dezen tijd veelal te Kleef verblijf hield en er in Nov. I647 graaf Johan
Maurits, den Braziliaan, stadhouder maakte, bleef intusschen vriendschappelijk,
ofschoon de Staten de vestingen Emmerik, Gennep, Wezel, Rees, Orsoy
enz. bleven bezetten. Goed was ook die tot de energieke Aemilia Elisabetft,
1) Vgl. Deel 11, blz. 601.
I) Van Rees, Geschiedenis der Staathuishoudkunde, lI, blz. 2II.
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landgravin van Hessen, die hare garnizoenen eveneens tot ver over hare
grenzen naar den Rijn en tot in Oost-Friesland had uitgebreid en zich had
veroorloofd allerlei imposten in de bezette plaatsen in te voeren. Deze
hessische aanmatigingen deden de vorsten aan den Rijn, met name keurvorst
Maximiliaan Hendrik van Keulen, die tevens bisschop van Munster en Luik was,.
en hertog van Gulik-Neuburg herhaaldelijk de hulp der Staten inroepen
om er zich van te ontslaan, maar de Staten, die zelf het keulsche Rijnberk
en het guliksche Ravestein 1) bleven bezetten, wilden zich daarvoor geen
moeite geven, ook omdat zij het protestantsche Hessen liever in het bezit
dier vestingen lieten dan de katholieke vorsten. Zij hielden verder in
In
Oost-Friesland Emden en Leeroord bezet als belangrijke szrategische
s~rategische punten
aan hunne oostergrens zoowel als wegens de nog altijd voortdurende
verschillen in het graafschap en in het belang hunner financieele eischen
op den graaf en zijn land, dagteekenend uit het einde der vorige eeuw 2).
Oost-Friesland had bovendien, evenals Bremen en andere Hanzesteden, den
steun der Staten noodig tegen Oldenburg, dat met keizerlijke toestemming
een tol op de Wezer had gevestigd en daarover met de Staten zoowel als
met de naburige duitsche regeeringen ernstige moeilijkheden kreeg. Een
oorlog wilden de Staten daarover evenwel niet beginnen, zelfs niet tegen
het kleine Oldenburg, en schikten zich ten slotte in de zaak, ook omdat
de machtige keurvorst van Keulen zich aan de zijde van Oldenburg
schaarde. Een gewapend optreden in deze streken, zelfs slechts door de
zending van eenige oorlogsschepen naar de Wezer, had een nieuwen
algemeenen krijg in het pas bevredigde Noord-Duitschland kunnen verwekken,
waarin ook Zweden lichtelijk gemengd zou zijn wegens zijn bezit, sedert
den vrede van Munster, van het naburige aartsbisdom Bremen 3).
Ook hier in het Oosten was het duidelijk, dat, zoolang Holland, en in Holland
Amsterdam, zijn wil kon doorzetten in de Republiek, deze niet geneigd
zou zijn het oorlogspad te bewandelen, integendeel op alle wijzen den
vrede zou willen handhaven, zelfs wanneer - gelijk in het geval van
Portugal duidelijk was - de eer van den Staat, het belang van een deel
ook zijner eigen onderdanen op het spel stond. Holland had dringend
behoefte aan vrede gevoeld; het had dien vrede nu met groote inspanning
verkregen en wilde hem niet laten verstoren, zelfs al moest het daarbij
lijnrecht tegenover den jongen Prins komen te staan. Het was alleen de
vraag, of deze zich op den duur naar Holland's wensch zou voegen, een
wensch, die streed zoowel met zijn persoonlijke neigingen als met dynastieke belangen, die hem zeer ter harte gingen, met de dynastieke belangen
der Stuarts vooral, en met de politieke inzichten, die in zijn familie
traditioneel waren. Jong en vurig van geest, persoonlijk populair, omringd
door jonge officieren, aangezet door de familie zijner engelsche
echtgenoote en deze zelve, vol sympathie met Frankrijk, welks verontwaardiging over den vrede van Munster hij deelde, was hij, wanneer hij
eenmaal· ten volle over het aanzien en daardoor over den invloed zijns
vaders zou kunnen beschikken, voor de hollandsche staatslieden een
gevaarlijk tegenstander te achten. Kwam het eenmaal zoover, dan zou de
staatkunde der Republiek - dat was duidelijk - niet meer door de
handelsbelangen van Holland maar door gansch andere belangen worden
beheerscht; dan zouden politieke en wellicht dynastieke overwegingen de
bovenhand behouden.
behoorde sedert de deeling der Gulik-Kleefsche successie aan Gulik-Neuburg.
Vgl.
Vg1. Deel lI, bb;.
b1z;. 315, ~21
021 vlg.
~a Dit
Vgl. over al deze
de7;e 7;aken
zaken Waddington,
Waddington. 1. 1., p. 263 suiv.
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Zoo stonden de buitenlandsche aangelegenheden der Republiek met den
invloed van den Prins op hare zaken in nauw verband 1) en moest de
gesteldheid harer binnenlandsche toestanden ook elders in Europa, een
belangrijken invloed hebben. En juist in deze jaren kwam het binnenslands
tot een crisis, welker afloop dan ook van buiten af met spanning werd
gadegeslagen.
Het streven van Holland was den Prins minstens te beletten den grooten
invloed, dien zijn vader tusschen 1630
I630 en 1640
I640 had verworven, ook voor
zich te verkrijgen. Naast de tegenwerking van dien invloed in de colleges
van Staat, waartoe de eigenaardige samengestelde staatsinrichting gereedelijk
gereede1ijk
gelegenheid kon geven, zooals ook Frederik Hendrik in zijn latere jaren
had ondervonden, moest Holland daarbij natuurlijk het oog gevestigd
houden op vermindering van 's Prinsen macht door beperking van het
leger, het voortreffelijk ingerichte maar kostbare instrument, waarmede
zijn vader en zijn oom ook hun aanzien hadden bevestigd en waarop ook
hij in de eerste plaats zou moeten steunen.
Er was in den toestand van vrede, waarin men thans verkeerde, reden
genoeg om onmiddellijk na het met Spanje gesloten verdrag een deel der
thans overbodig geworden troepen af te danken. De financieele druk,
I20 millioen, sedert jaren
waaronder vooral Holland, met zijn schuld van 120
had gezucht, zou door zulk een afdanking op groote schaal zeer worden
verminderd: dat was voor Holland een der voornaamste redenen geweest,
waarom het zoo voor den vrede had geijverd 2).
Het leger bestond bij het sluiten van den vrede nog uit ongeveer 60000
man - ruiterij en voetvolk - die jaarlijks bijna 10
IO millioen kostten.
Zoowel
Zoowe1 de Prins en de Raad van State als de Staten van Holland waren het
erover eens, dat men thans zooveel troepen niet noodig had. Maar de
Prins wilde toch niet te ver gaan met afdanking. Men werd het evenwel
spoedig ten deele eens en reeds 30 Juli 1648
I648 had een "reductie" plaats 3), waarbij
de ruitercompagnieën alle tot op 60 paarden en de infanterie voor iedere
compagnie met 50 man werd verminderd, hetgeen al meer dan 1/3
l/a van de
35000 bracht,
kosten wegnam en het aantal der troepen op nog geen 35000
4000 ruiters 4). Ook het aantal der schepen voor de rivierwaarvan ruim 4000
verdediging werd zeer beperkt op voorstel der admiraliteit van Rotterdam,
die voor Maas en Waal, en van Amsterdam, die voor den Rijn had te
zorgen: op de Maas bleven er 2 van de II, op den Rijn 4 van de 8
over 6). Ook in Zeeland geschiedde dit.
Maar Holland was hiermede volstrekt niet tevreden en wilde nog grootere
afdanking volgens de voorstellen van een daartoe in zijn Statenvergadering
aangewezen commissie, die ook de officierstraktementen aanzienlijk wenschte
te verminderen en met name het oog had op de vreemde huurtroepen, die
Mazarin wijst einde 1649 daarop: Archives, IV, p. 326. Vg1.
Vgl. Waddington, 1.1.,
1) Maza~in
l.I.,
p. 251. suiv.
SUlV.
2)
D) Wijnne, De geschillen over de afdanking. van 't krijgsvolk (Werken Hist. Gen.
no. ~),
~I), blz. XIV. Vg1.
Vgl. De Beaufort, Geschiedk. Opstellen, II,
11, blz. 66 vlg. Verder

m Ber. en Meded. Hist.
Rist. Gen.
de ournalen van den Prins zelven, uitg. Krämer, 10
lIj
dl. XVII,
VII, blz. 466 vlg.; Van Nooten en Eysten in hunne biographieën van Willem II;
Staatsche Leger, blz. 10 vlg.
')
I) Aitzema, lIl, blz. 273. Er is verschil in de opgaven omtrent het bedrag der
passim, in de noten. Volkomen
verschillende reducties. Vgl. daarover Wijnne 1. 1., p'assim,
zekerheid schijnt te dien opzichte moeilijk te verkrtjgen,
verknjgen, terwijl Aitzema, Wicquefort
en de pamfletten en brieven blijkbaar herhaaldelijk min of meer foutieve berekeningen hebben en deze door elkander halen.
') Wijnne, 1. 1., blz. XVII.
5) Journalen,!.!.,
Journalen, 1.1., blz. 469 vlg
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men gaarne zooveel mogelijk wilde wegzenden, zoowel het voetvolk als de
tt gesproken
ruiterij. In het voorjaar van 1649 werd dus over verdere "menage
"menage"
met den Prins, die er niet van wilde hooren en in Juni daaraanvolgende,
met den Raad van State en graaf Willem Frederik, nadrukkelijk wees op
de wenschelijkheid om tegenover de ,,seer machtige heyrlegers tt , aanwezig
in andere landen - Engeland, Frankrijk, Spanje, Zweden, Lotharingen
zelfs - voor het geval van oorlog en ook van binnenlandsche woelingen,
van ~tholieke zijde b.v., te zorgen, dat men voldoende troepen had om ten
minste de grenzen te bewaken en de vestingen te bezetten 1). Daarvoor
meenden zij, had men, gelijk in het Bestand, minstens 30000 man noodig •..
Holland daarentegen wilde veel verder gaan dan de reeds uitgevoerde
reductie en nog 50 compagnieën minder behouden zien, wat echter de
Prins en de Raad veel te veel vonden. Na eenige besprekingen nam
Holland in zijn Statenvergadering van October het besluit, dat de "logiesgeldentt,
gelden", die voor de huisvesting der soldaten aan de burgerij werden
betaald, voortaan zouden ophouden en daarentegen de soldaten tegen
uitbetaling hunner volle soldij zelf voor logies zouden moeten zorgen;
dat de zware kurassiers in lichte arkebusiers zouden worden veranderd;
dat een kleine 600 man vreemde troepen, die Holland betaalde, en verder,
nog 55 compagnieën daarvan in het geheele leger zouden worden afgedankt
benevens de helft der thans nog aanwezige ruiterij.
De Prins, hoewel bereid om op den nieuwen Staat van Oorlog zooveel
te bezuinigen, dat, zonder casseering van nog 50 compagnieën, toch de
kosten van het leger met een aequivaleerende som zouden verminderen,
wilde het effectief in ieder geval behouden. Hij achtte vermindering
daarvan gevaarlijk en toen de Gecommitteerde Raden van Holland (eind
1649) alvast op eigen gezag de vermelde 600 man afdankten, verklaarde
op t s Prinsen aandrang en dien van graaf Willem Frederik de Raad van
State; vervolgens de zes andere gewesten ter Staten-Generaal, terecht, dat deze
handelwijze ongeoorloofd was 2), hetgeen Holland dan ook bij nader inzien
ten slotte toegaf, evenwel weigerend om over de in zijn, ook ten opzichte
van krijgszaken immers souvereine, Statenvergadering verder genomen
besluiten in nader overleg te treden. In weerwil van Hollandts
Holland's heftigen
aandrang weigerde de Prins zoover te gaan als dit gewest met de "menage"
wilde komen. Hij stemde na lang verzet en na vernieuwde kennisneming
van den bedenkelijken toestand der hollandsche financiën, die een tekort
van omstreeks 2 millioen t s jaars opleverden, toe in de verandering van de
kurassiers in arkebusiers en verklaarde ook de meerdere afdanking dan wel te
willen onderschrijven, mits deze door de volgens hem in krijgszaken alleen
souvereine Staten-Generaal geschiedde en dan door vermindering van ieder
regiment voetvolk met één compagnie, afdanking van 10 vendels ruiterij en
vermindering der ruitervendels tot 45 man ieder; maar hij weigerde de
en. weder
zeer goede vreemde troepen te laten heengaan. Na eenig heen en
praten en vertoogen van Holland in het belang zijner bezwaarde financiën
kwam de Prins nog wel tot een verdere concessie, maar Holland bleef
onverzettelijk op zijn stuk staan en eischte nogmaals de afdanking van 55
compagnieën voetvolk en bijna de helft der ruiterij, hetgeen het leger zou
hebben teruggebracht tot nog geen 25000 man 3). Zoo bleef men haspelen
het gansche najaar van 1649 door, terwijl Holland zijn houding zoowel
door officieele brieven als onder de hand bij andere gewesten verdedigde
1~
:~
2
I

Aitzema, 1. 1.,
I:, bb;. ~52; Archives, IV, p. 325, 330 suiv.
ournalen, uitg.
wtg. Krámer,
Kramer, blz. go.
Holl. 1650, blz. 574 vlg.
Journalen, blz. 493 vlg.

~es.

~gl.

AFDANKINGSKWESTIE

15

en de Staten-Generaal van hunne zijde Holland van eigenmachtige afdanking, waarmede het steeds dreigde, trachtten te weerhouden.
In het voorjaar van 1650 kwam men niet veel verder. Holland beweerde,
dat het ook met zijn voorgestelde afdanking jaarlijks nog een millioen te
kort kwam, en weigerde ronduit de petitie van den Raad van State
betreffende den nieuwen Staat van Oorlog op den voet van het door den
Prins begeerde getal troepen goed te keuren, zich beroepend op zijn recht
om zich niet hooger te laten belasten dan het zelf wilde. De toon der
wederzijdsche vertoogen werd steeds scherper: een brief van Friesland aan
Holland werd zelfs wegens de "vreemde en onhebbelijke termen tt door
het laatste gewest "geseponeerdtt , onbeantwoord ter zijde gelegd.
Het gold toch thans niet meer eenvoudig de vraag, hoeveel en welke
troepen men zou afdanken - omtrent het getal verschilde men ten slotte
niet meer dan eenige honderden - maar vooral de moeilijke staatsrechtelijke
kwestie, in hoeverre een provincie, als "betaalsheer tt van de tot hare
repartitie staande troepen, recht had zich te beschouwen als over die
troepen met souvereine macht beschikkend, m. a. w. of het leger der
Republiek een geheel was dan wel of het uit zeven afzonderlijke legertjes
bestond. En deze op grond van de Unie ongetwijfeld in den eersten zin
te beantwoorden vraag hing samen met de evenzeer allerbelangrijkste doch
feitelijk niet volkomen overtuigend uit te maken kwestie, hoever de
provinciale souvereiniteit ging tegenover die der Staten-Generaal - de
oude twistappel, die ook in Oldenbarnevelt's tijd zooveel kwaad had
gesticht. Het gevolg was, dat de oude tegenstelling tusschen wat men de
federale en de unionistische opvatting van den staat der Vereenigde
Nederlanden zou kunnen noemen weder ten scherpste op den voorgrond
trad, evenals in de dagen van het Bestand verbonden met de niet ongewettigde vrees voor een te groote macht der Prinsen van Oranje. Gelijk
Maurits in 1618 de rechten der Staten-Generaal tegenover de Staten van
Holland wilde handhaven naar aanleiding van de toenmalige religietwisten, ook toen reeds met de vraag van het al of niet bestaan van
provinciale legers samenhangend, zoo trad nu Willem II voor diezelfde
rechten op naar aanleiding van het thans uitgebroken verschil. Gelijk toen·
Oldenbarnevelt den Prins beschuldigde van streven naar de souvereiniteit,
zoo sprak men nu in de Staten van Holland van dezelfde neigingen van
zijn jongen neef: de stemming aan het Hof, het geval met Witte de With
en het bekende karakter des Prinsen werkten in deze richting mede. Men
sprak reeds van de nutteloosheid van een stadhouder in dagen van vrede,
ten minste van een kapitein-generaal 1). Men wees op de toenemende
beteekenis van het prinselijke Hof en van zijn sterke dynastieke neigingen
en belangen in verband met de aanzienlijke· verwantschap des Prinsen zelf
en die zijner met den keurvorst van Brandenburg gehuwde zuster, Louise
Henriette. Het verkrijgen van de souvereiniteit voor den Prins scheen het
einddoel van dit alles te zijn, liefst zoo dat de Staten zelf haar schonken,
of, zoo niet, dan met zachten of minder zachten dwang.
De strijd was voor vele edellieden, vooral in de landprovinciën, die
officiersposten in het leger bekleedden, een zaak van persoonlijk, van
financieel belang, terwijl de Prins, reeds wegens zijn persoonhjke betrekkingen tot de fransche en engelsche officieren èn omdat hij, ingeval
van burgertwist, op de vreemde troepen veel vaster kon rekenen dan
op de inlandsche, van een afdanking dier vreemde troepen niet wilde hooren 2).
1) Archives, IV, p. 275.
I) Ib. p. 318.
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Eindelijk wenschte de Prins met het oog op de engelsche plannen,
die hem na aan het hart gingen, met het oog weinig minder op den
naar zijn begeerte binnen korten tijd weder te hernieuwen oorlog met
Spanje, het leger van den staat niet te zeer te verzwakken. Daarentegen
wees de vriendelijke houding van Holland tegenover Spanje en zijn
ambassadeur zoowel als tegenover het Parlement in Engeland duidelijk
aan, dat het van dergelijke plannen niets weten wilde. Het verschil tusschen Holland en den Prins gold volstrekt niet minder diens buitenlandsche dan diens binnenlandsche politiek.
De tegenover elkander staande partijen lichtten in een aantal steeds
hatelijker wordende vlugschriften haar standpunt en de gevolgen der tegenovergestelde politieke neigingen nader toe en het gansche land nam, als
in 1618,
I6I8, hoewel niet met de heftigheid, die kerkelijke verschillen medebrengen, deel aan den strijd. Het ontbrak echter niet aan pogingen om de
religie weder in de zaak te mengen: predikanten als de hofprediker Stermont
in Den Haag, als ds. Goethals te Delft en ds. Teelinck te Middelburg lieten
reeds hunne waarschuwende stem hooren tegenover de godsdienstige begrippen
scheen•.
der hollandsche partij, die hun een jongere uitgave der arminiaansche scheen.
Aan het hoofd der hollandsche partij stond ditmaal niet de raadpensionaris. Jacob Cats was een te trouw volgeling van Frederik Hendrik
geweest om zich tegenover diens zoon te plaatsen, wat trouwens ook niet
in zijn gematigden, ja zeer voorzichtigen aard lag; ook de bejaarde
Adriaan Pauw hield zich op den achtergrond. Aan de spits der partij
stonden de burgemeesters en oud-burgemeesters van Amsterdam, vooraan
onder hen de gebroeders Andries en Cornelis Bicker, van wie de eerste
als een heerschzuchtig en op zijn rechten prat regent bekend was en
dan ook als het hoofd der "kabaal" werd aangemerkt. Naast hen trok
vooral de dordtsche oud-burgemeester Jacob de Witt de aandacht, een
heftig en onverzettelijk man, benevens burgemeester Van Beveren aldaar.
Er was echter in de Staten van Holland zelf een minderheid, aanvankelijk
bestaande uit het altijd den Prins naar de oogen ziende lid der Edelen
en de steden Leiden 1), Rotterdam 2), Enkhuizen, Schoonhoven en Gorkum,
waarvan een enkele een middenweg wilde inslaan, de andere geheel op
de zijde des Prinsen stonden en in den loop der verschillen nog met
enkele stemmen werden versterkt.
De Prins werd in deze omstandigheden krachtig gesteund door zijn neef
graaf Willem Frederik, die thans eenigermate de rol van Wi1lem
Willem Lodewijk
in 1618
I6I8 speelde, in zooverre als hij zijn jongen bloedverwant tot verzet
prikkelde en met hem aangaande de te nemen maatregelen overlegde 3).
Bovendien stond de Prins in voortdurend overleg met zijn vertrouweling
i), heer van Sommelsdijk, kolonel in staatschen dienst,
Cornelis van Aerssen '),
een vermogend en invloedrijk man, die de rol zijns vaders dacht te spelen
tegenover de "spaanschgezinde Arminianen" van zijn tijd maar veel minder
bekwaamheid bezat; verder van den griffier der Staten-Generaal en raad van
den Prins, den omkoopbaren intrigant Cornelis Musch, een der invloedrijkste
raadgevers van den jongen Oranjevorst; in de vierde plaats schijnt onder
1) Leiden was in dezen tijd en later steeds zeer prinsgezind, wat een der pamfletten toeschrijft aan de omstandigheid, dat hier de regeering grootendeels uit opgekomen "ambachtslieden" bestond en "slecht volk", dat zich "laat leyden als geringde buffels" (Pamf1.
6885) •
(Pamfl. Thys. 1651, no. 6885).
. I) De felle prinsgezinden Musch en Aerssen van SommeIsdijk
Sommeisdijk hadden hier veel
invloed.
lDvloed.
8)
3) Archives, IV, p. 320 suiv., vooral p. 336. Vg1. Wijnne, 1. 1.,j).
1.,j>. LXXXV.
') Archives, IV p. 282, vg1.
vgl. p. 284. Wijnne, 1. 1., p. LXXXVIII.
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diens voorname raadslieden ook zijn nassausche secretaris Hildersich genoemd
.diens
te moeten worden. Deze vier zijn het, die in de pamfletten telkens weder
-als
als de vertrouwde raadgevers van den Prins worden aangemerkt; bovendien
noemde men als zoodanig Alexander van der Capellen, heer van Aertsbergen, lid van den Raad van State en invloedrijk onder den gelderschen
.adel,
adel, en Johan van Rheede, heer van Renswoude, uit Utrecht.
Binnen- en buitenlandsche politiek werden bij deze verschillen in
nauwen samenhang gebracht. Terwijl er geen schijn van bewijs is, dat de
hollandsche partij onder de hand met Spanje overlegde, zooals de Prins
en zijn omgeving onderstelden, staat het vast, dat de Prins zelf met de
fransche
iransche kroon in overleg trad over de te nemen maatregelen en dat hij,
voor het geval van een burgerkrijg in de Republiek, tegenover Holland
,op
op den steun van Frankrijk voor de zes gewesten rekende 1) - en niet
alleen op moreelen steun, b.v. door bewerking der Katholieken om hen
.alleen
van opstand te weerhouden, maar ook op financieelen en, voor het geval
Spanje durfde "agir vigoureusement", op militairen steun. Daartegenover
zou dan de toezegging aan Frankrijk staan om na het herstel der binnenlandsche rust den vrede met Spanje te verbreken 8).
I). En niet minder
dreef den Prins zijn begeerte om in Engeland in te grijpen. Hoewel de
fransche regeering zich voorloopig tot niets werkelijks bond, was het duideJijk,
delijk, dat zij de zegepraal van den Prins gaarne zou zien; voorloopig
evenwel wenschte zij zich niet te compromitteeren en wachtte af, .,quel
"quel
ply prendront les affaires domestiques" 3). Voor het oogenblik toch was
de jonge en onervaren Prins oogenschijnlijk nog de zwakkere partij tegenover het rijke en machtige Holland, dat, door Amsterdam geleid, zijn
wenschen en plannen krachtig weerstond en misschien wel in staat zou
~).
zijn, vreesde men, om hem uit den zadel te lichten 4).
.zijn,
De zaak duurde intusschen rijkelijk lang en reeds in December 1649 gaf
Willem Frederik zijn neef in het diepste geheim in een brief met cijferhardies"H ,, door
.schrift den raad "de prendre des résolutions salutaires et hardies
met vertrouwbare troepen den tegenstand van Amsterdam, het middelpunt van het verzet, te breken 5). Een maand later bezweert hij hem toch
niet te veel toe te geven en vooral op Amsterdam het oog te vestigen 8),
erop wijzend, dat de zaken den loop van 1618 nemen en de Unie wederom dreigt uiteen te spatten bij zulk een opvatting der provinciale souvereiniteit als Holland bleek voor te staan 7). En de onverzettelijke houding
.reiniteit
van Holland gaf wel aanleiding tot een dergelijke vrees voor herhaling
der woelingen van 1618: steeds heftiger drong de meerderheid in de
Staten van dat gewest erop aan, dat men het vermelde besluit tot eigenStaten
machtige afdanking ten uitvoer zou brengen en zich door geen overwegingen zou laten bewegen om toe te geven. Intusschen werd ook bij die
Staten de aarzeling grooter: in Mei voegden zich Gouda en Hoorn benevens nog een der kleinere steden bij de minderheid, die nu uit negen
stemmen bestond tegenover de tien, die onder leiding van Amsterdam
doorzetten wilden, zelfs met deze geringe meerderheid van stemmen.
1) Archives, IV, p. 298. Vgl. over de dateering van dezen
de~en brief: Molsbergen,
M~lsbergen, blz. 94,
noot 6. Vgl. oOK de instructies aan de fransche gezanten
ge~anten Bellièvre
Belhèvre en Chanut
'noot
{Recueil des instructions, XXI, p. 8 et 55 suiv.)
2}2~ Archives, IV, p. 300;
300i Molsbergen, blz. 93 vlg.
38 Archives, IV, p.. 318.
1 8.
tt
,• lbo. p. 319. vgf.
qu'il yprenne garde,
garde",
Vgl. ~azarin's
Maz;arin's waarschuwing: "au nom de Dieu, qu'i!
Archives
Archives IV, p. 326.
6) Ib., p. 336•
I) Ib., p. 345.
')
7) Ib., p. 354.
BLOK, Gesch. Nederl. Volk III
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AFDANKING KRIJGSVOLK

Nog werden voorstellen ter bemiddeling gedaan. Raadpensionaris Cats
trachtte half Mei de gemoederen te verzoenen maar kreeg nauwelijks verlof
om zijn bemiddelingsvoorstel te onderwerpen aan het oordeel van den
Prins, die na overleg met den Raad van State bij zijn meening volharddel)
maar zich toch bereid verklaarde 55 compagnieën infanterie en 12 compagnieën cavalerie te doen afdanken S). Een nieuwe voorslag van Holland
op het einde der maand werd door de tegenpartij afgeslagen, waarop
het gewest besloot de zaak niet meer in de Staten-Generaal te brengen.
Een vroeger voorstel van enkele leidsche heeren, om in te gaan op den
laatsten voorslag van den Prins, die telkens met Cats overlegde, hoe een
einde aan den twist gemaakt kon worden, en voorloopig zoowel de compagnieën te voet als die te paard nog aan een kleine vermindering te
onderwerpen, werd in de hollandsche Statenvergadering eindelijk (I Juni)
aangenomen, maar met protest van zes tegenstemmende steden. Het
verzoek, door de Staten-Generaal aanstonds gedaan, om de voorgenomen
afdanking vooralsnog niet uit te voeren, werd afgewezen en drie dagen
later werden brieven van cassatie door Holland verzonden aan 12 compagnieën ruiterij en 31 compagnieën voetvolk, behoorend tot de repartitie
van Holland. De Statenvergadering van dit gewest ging daarop uiteen.
Er was geen twijfel aan, of de zes andere gewesten stonden in deze zaak
gezamenlijk lijnrecht tegenover Holland, en het lag voor de hand, dat de
Prins, geraden door zijn neef, Willem Frederik, die naar Den Haag
gekomen was en met wien hij zich den 5den Juni naar de Staten-Generaal
en den Raad van State begaf, verlangde, dat het opperste lichaam den
officieren in herinnering zou brengen, dat zij aan geen gewestelijke Staten
hadden te gehoorzamen 3); ook de Prins zelf verbood, als kapitein-generaal,
den kolonels en anderen hoofdofficieren het bevel van Holland uit te
voeren 4). Bovendien werd door de Staten-Generaal besloten een "seer
notabie besendingetl naar de steden en leden van Holland af te vaardigen,
welke bezending door den Prins zou worden samengesteld, terwijl hem
tevens volmacht ("versocht ende geauthoriseert tl ) werd gegeven "om alle
noodige ordre te stellen ende die voorsieninge te doen ten eynde dat
alles in goede ruste ende vrede werde geconserveert ende insonderheyt
gemaintineert ende vastgehouden de Unie, met den gevolgen ende aenkleven van dien, ende integendeel geweert ende te gemoet getreden dat
contrarie van dien soude mogen worden voorgedragen" 5). Een allergewichtigst besluit, dat den Prins voor het oogenblik met dictatoriale macht
bekleedde en nog dienzelfden middag, na "resumtie" in de notulen,
inderhaast werd "gearresteert't, -Maar het bedenkelijke van de zaak was,
dat dit besluit slechts bij meerderheid van stemmen was genomen en wel
onder protest van Holland, terwijl Utrecht er wel tegen was maar later
toegaf en Gelderland bezwaar maakte tegen de lIauthorisatie" van den
Prins. Neemt men bovendien in aanmerking, dat de voorstemmende
gewesten slechts zeer zwak vertegenwoordigd waren: Groningen door twee,
Friesland en Overijsel door een, Zeeland slechts door een paar afgevaardigden, terwijl de vergadering in het geheel uit tegen de 30 personen
bestond 6), dan krijgt de volmacht aan den Prins, hoewel wettig verleend,
1) Wijnne, 1. 1., blz. XL vlg.
2) Journalen, blz. 506.

al• Van
der Capellen, Gedenkschriften,
Journalen, blz. 14-5.
l

I

U, blz. 283.

Wicquefort I, ~ièces Justificatives no. XIV.
Wijnne, 1. ., blz. L vlg.
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een nog bedenkelijker karakter. Het was een feit, dat de afgevaardigden
ter Staten-Generaal uit de landgewesten om allerlei redenen feitelijk den Prins
naar de oogen zagen. De omstandigheid, dat de Groninger Eysinge,
een krachtig man en geheel op de zijde van den Prins, presideerde en
de voorzitter dus geen moeilijkheden in den weg legde, terwijl de griffier
Musch natuurlijk gereed was om de resolutie op te stellen, had echter
alle bezwaren in dit opzicht licht doen tellen. De aanwezigheid ter vergadering van den Prins bij de discussie had bovendien invloed op den
gang der zaken in deze beslissende vergadering, al was hij vóór de stemming heengegaan.
Den volgenden dag kwam de Prins weder ter vergadering en deelde
mede, dat hijzelf de bezending zou leiden, die hij verder had samengesteld
uit vier leden der Staten-Generaal: Van Aertsbergen uit Gelderland, die
als leider onder hem gold, hoewel hij aanvankelijk de geheele zending
afkeurde, De Mauregnault uit Zeeland, Johan van Rheede van Renswoude uit Utrecht, Adriaan Clant uit Groningen; dan twee leden van den Raad
van State: Philips van den Boetzelaer van Asperen uit Holland en Lucassen
uit Zeeland, benevens den thesaurier-generaal Brasser. Men nam deze
mededeeling voor kennisgeving aan maar verzocht hem alsnog "door
alle middelen van inductie" de hollandsche steden tot toegeven te
bewegen. Een poging van de Gecommitteerde Raden van Holland om
bij afwezigheid hunner Staten de bezending nog op het laatste oogenblik
tegen te houden en de Staten-Generaal te bewegen om zich niet tot de
afzonderlijke leden van het gewest maar tot de Staten van Holland zelf te wenden,
bije;ngeroepen, mislukte ten eenenmale.
die dan onmiddellijk zouden worden bijeengeroepen,
De bezending
b€.zending ging reeds den 8sten Juni
Jun; op weg, vergezeld van een
schitterenden stot!
stOf:t van wel 400
400 officit:,ren,
officiuen, bestemd om indruk te maken
.regenten en bevolking. Slechts
Slt'chts één stad, Medemblik, werd niet
op ,regenten
bezocht; overigens verscheen de Prins in alle stemhebbende steden van
Holland. Maar de uitslag was niet in overeenstemming met de bedoeling.
Medemblik had den Prins, toen hij te Enkhuizen was, verzocht de kleine
en bij de onbegaanbaarheid der kleiwegen in den regenachtigen voorzomer
slecht te bereiken stad niet te bezoeken: zij zou haar gevoelen wel in de
Statenvergadering kenbaar maken. Sommige steden toonden zich, hetzij
uit eigen beweging, hetzij onder aandrang van invloedrijke burgers bereid
om den Prins ter wille te zijn. Niet minder dan negen harer wezen echter
het verzoek om toe te geven min of meer ronduit af. Dordrecht gaf het
voorbeeld. De door de burgemeesters samengeroepen "oud-raad" of
vroedschap dier stad, door Aertsbergen met "andere tale" dreigend toegesproken, klaagde over dien scherpen toon en brak beleefd de onderhandelingen af. Schiedam, Alkmaar, Monnikendam en Edam, in welke laatste
plaats de burgerij den Prins schitterend ontving, verklaarden alleen ter
Statenvergadering te willen antwoorden. Haarlem en Delft berichtten alleen
den Prins te willen ontvangen, wat deze niet begeerde. Amsterdam verzocht hem herhaaldelijk om alleen als stadhouder te komen en zonder de
bezending, maar de Prins sloeg dit af. Toen hij toch met de bezending
kwam, weigerde de vroedschap deze te ontvangen, daarna ook den Prins
zelf, al zeide hij namens de Staten-Generaal te komen om zijn last uit
te voeren, eindelijk zelfs, toen hij verklaarde dan als stadhouder te willen
komen "ten einde zijn last te volbrengen" 1). Den ~5sten was de bezen1) Van der Capellen, Gedenkschriften, lI,
Ut blz. 292 vlg. Deze aanteekeningen van
Aertsbergen zelven verdienen meer vertrouwen dan de eenigszins afwijkende berichten van elders.
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ding in Den Haag terug. Twee dagen later bracht de Prins ter StatenGeneraal verslag uit, in hoofdzaak verklarend, dat het antwoord van de
leden van Holland "divers" was geweest.
De Prins was zeer verontwaardigd over de houding van sommige steden.
Volgens Aertsbergen echter had hij gehoopt "offensie"
"offensie tt te ontvangen ten
einde dan ttdoor
"door andere wegen reparatie te versoeken"
versoekentt.• Zijn beklag, met
name over Amsterdam's houding, bracht hij den 30sten zelf in de hollandsche Statenvergadering uit en liet het afzonderlijk drukken. Amsterdam, dat tevergeefs door een deputatie getracht had den Prins te bewegen om zijn aanklacht tegen de stad in te trekken 1), liet nu een tegenvertoog opmaken, dat op het einde der volgende maand verscheen, maar
het gaf bovendien in de weder bijeengekomen Statenvergadering van
Holland reeds na eenige. dagen het advies, dat de bezending als "ongewoon" moest worden afgekeurd en zoo iets niet meer kon worden toegelaten; verder dat Holland bij de Staten-Generaal en de afzonderlijke
gewesten kon protesteeren maar tevens Zijn Hoogheid niet moest kwetsen
en hem moest verzoeken nadere voorstellen te doen tot vermindering
der lasten. De Staten van Holland besloten tot het laatste en benoemden
een commissie voor de zaak maar verklaarden op het eerste zich nog eens
te willen beraden.
Zoo ging men dan opnieuw onderhandelen en kwam het den I5den
Wi1lem Frederik en den Raad
Juli tot een nieuw voorstel van den Prins, Willem
van State, waarbij 3000 man ruiterij en ruim 26000 man infanterie zouden
behouden blijven en de logiesgelden verminderd worden tot op de helft,
terwijl de afgedankte officieren pensioen zouden krijgen en de aanblijvende ten deele in hun traktement werden gehandhaafd, ten deele een
weinig verminderd. De commissie uit de Staten van Holland verklaarde
evenwel III25
I25 man en III6
I6 ruiters meer te willen afdanken, de logiesgelden
geheel te willen schrappen en de traktementen der officieren nog meer te
willen besnoeien. Uit een weldra ter Statenvergadering van Holland ingediend "advies conciliatoir" bleek, dat men ten slotte slechts 585 man
meer wilde afdanken dan de Prins, zoodat, "het geschil van kleyner
importantie zijnde", dit niet tot groote onaangenaamheden had kunnen
leiden, als er niet reeds veel meer tusschen den Prins en Holland was
geschied. Holland dacht dat advies tot een resolutie om te werken en
nam daartoe den 2gsten Juli het besluit.
Maar den 27sten had Holland een brief aan de zes andere gewesten
gezonden om zijn ,,separate discontinuatie
ruscontinuatie van betaling van eenige militie"
te verdedigen en de Prins, door den tegenstand verbitterd, gaf nu gehoor
aan den aandrang van Wi1lem
Willem Frederik en zijn andere raadgevers om,
gebruik makend van het op den 5den Juni genomen besluit der StatenGeneraal, het zwaard in de schaal te werpen.
In overleg met die raadgevers besloot hij in de eerste plaats tot de
gevangenneming van zes leden der Staten van Holland, die, zeide hij
later vinnig, zich vooral door "insolente stugheit"
stugheit tt hadden gekenmerkt
en met "ydele,
"yde1e, opgepronckte, neuswysighe welsprekentheit"
welsprekentheit tt in die Staten
waren opgetreden 2);
B); tevens besloot hij tot het bezetten van Amsterdam,
of als dit niet gelukte, van andere steden met een betrouwbare gewapende
macht. Het plan was reeds weken te voren zorgvuldig beraamd 3) en zou
thans met alle snelheid uitgevoerd worden. Het oogenblik scheen gunstig,
1) Journalen, b12;.
17.
blz. 5517.
I) Archives, IV, p. 399.

8)
3) Wijnne, 1. 1., 512;.
Dh;. XCIII.
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daar de hollandsche Staten juist bijeen waren, de troepen welgezind en Amsterdam op niets van dien aard verdacht. Het scheen ook hoog tijd, daar
de "ruineuse desseins ende machinatiën", de "seditieuse ende dangereuse
discoursen van de qualick geintentionneerde menschen tt anders dreigden
"de Unie ganschelijk te zullen dissiperen tt en "de coorde tusschen dese
ende de ses andere provintiën in stucken te trecken tt ••
Vroeg in den morgen van Zaterdag den 30sten werden Jacob de Witt
uit Dordrecht, Jan de Wael, burgemeester, en Albert Ruyl, pensionaris
van Haarlem, Jan Duyst van Voorhout, burgemeester van Delft, Nanning
Keyser, burgemeester van Hoorn, en Nicolaas Stellingwerff, pensionaris
van Medemblik, bij den Prins ontboden, bij hunne komst door den
luitenant-kolonel van diens lijfwacht, Van Meteren, gearresteerd en opgesloten, ieder afzonderlijk in een der vertrekken van het prinselijk kwartier.
De genoemde personen waren uitgekozen, zoowel omdat zij zich allen in
het bijzonder zoo scherp tegen de plannen van den Prins hadden verklaard
als om hunne respectieve steden te straffen voor hun verzet. De Prins,
die zelf reeds gereed stond om naar Amsterdam te vertrekken, ontbood
Cats om hem te verzoeken het bericht der gevangenneming aan de Staten
van Holland te brengen en de raadpensionaris, "verstelt als van een seldsaem wondertt, zooals hij zelf getuigt 1), gehoorzaamde bevend dadelijk
aan het bevel. De Staten bleven op het bericht bijeen maar besloten "de
respectieve principalen seer ernstig" te raadplegen om "expediententt te
vinden "in dese gansch onverwachte en perplexe sakentt ; de daarop naar
de steden afgevaardigde heeren werden tegen Maandag terugbescheiden.
Een gewapende macht uit de naburige garnizoenen en de garde van den
Prins bezette intusschen alle pootten en toegangen van Den Haag, wat vele
afgevaardigden inderdaad weerhield om terug te komen. Ook de voorzitter, benevens de aanwezige leden der Staten-Generaal, werden door den
Prins ontboden en van het gebeurde onderricht, terwijl gezorgd werd,
dat in de daarvan opgemaakte notulen slechts een zeer korte aanteekening
van de zaak melding maakte, met belofte van nadere schriftelijke uiteenr;etting door den Prins. Een brief van den Prins aan de andere zes gewesten onderrichtte deze voorloopig van het gebeurde 2). De gevangenen werden den
volgenden dag door Van Meteren, als kommandant van Loevestein, onder
militaire bewaking naar die vesting overgebracht en aldaar afzonderlijk opgesloten.
Zoo was het eerste deel der plannen naar den zin des Prinsen volvoerd.
Minder goed liep het plan tegen Amsterdam af.
De leiding dezer zaak, die de Prins eerst zelf had willen besturen, was
ten slotte aan graaf Wi11em Frederik opgedragen, die alle,> niet minder
r;orgvuldig had voorbereid dan ten opzichte der gevangenneming was
geschied. Uit verschillende provinciën waren compagnieën ontboden naar
Amersfoort, Utrecht, Muiden en Ouderkerk, samen 48, in het geheel
omstreeks 6000 man, waarbij later nog 4000 man werden gevoegd onder
bevel van den graaf zelf en van de kolonels Wigbold van der Does,
heer van Noordwijk, en Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk.
Men meende de stad te overrompelen, wat zou worden uitgevoerd door
den franschen majoor Gentillot, een doortastend man 3), die, met 50 uitgelezen officieren en soldaten uit Utrecht met de nachtschuit vertrokken,
in den vroegen morgen de Regulierspoort zou bemachtigen, waarop de
graaf met zijn troepen daarheen zou oprukken en worden binnengelaten.
1) In zijn Tweeentachtigjarig Leven.

8) Wijnne, 1. 1., eXI.
3) Waddington, lI, p. 334. Hij was geheim agent van Frankrijk in Den Haag.
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Zonder bloedvergieten, wat de Prins in ieder geval wenschte te vermijden,
dacht men zoo meester te worden van de stad.
Gentillot is inderdaad op weg gegaan en lag met de zijnen in den vroegen morgen van Zaterdag bij Ouderkerk verborgen, wachtend op de toegezegde nadering der andere troepen. Doch er kwam tegenspoed. De opperbevelhebber was in den nacht uit Den Haag te Abcoude aangekomen en
Sommelsdijk en Frederik, graaf van Dohna, uit Gelderland waren er ook
bijtijds, maar de ruiterij, tien compagnieën uit Arnhem en Nijmegen
onder ritmeester Mom, verdwaalde door het opsteken van een onweder
bij Hilversum op de heide en kwam veel te laat. Men had zoo te
Abcoude op den afgesproken tijd niet meer dan vier compagnieën ruiterij,
waarmede men uit vrees voor gewapenden tegenstand de onderneming niet
durfde wagen, zoodat Gentillot, het wachten moede, terugkeerde en zich
te Abcoude bij de hoofdmacht voegde.
Intusschen was de dwalende ruiterij in het Gooi opgemerkt door den
postbod~ van Hamburg op Amsterdam. Men had hem onbedacht laten
doorgaan naar de stad, en hij berichtte nu even na 8 uur den burgemeester· Cornelis Bicker, dat hij op een paal uur afstands hem onbekende benden had gezien, die hij voor plunderende Zweden of Lotharingers aanzag:
de kort daarna toegesnelde slotvoogd van Muiden bevestigde het bericht
evenals vele vluchtende boeren uit den omtrek. Bicker, die toevallig de
eenige aanwezige burgemeester was, liet aanstonds poorten en boomen sluiten, de valbruggen der stad oph'llen en riep de vroedschap bijeen, nog
altijd meenend, dat er zwervend zweedsch of lotharingsch krijgsvolk uit
Gulik of Brabant in aantocht was, zich herinnerend, dat men in de
laatste dagen reeds gemompeld had van vijandige plannen tegen de
stad. Verder op den dag werden krachtige maatregelen van tegenweer
genomen: de stedelijke krijgsraad werd bijeengeroepen, de schutterij kwam
onder de wapenen, kanonnen werden naar de wallen gesleept, matrozen
en waardgelders geworven, stadssoldaten met gewapende burgers bezetten
poorten en posten, eenige gewapende vaartuigen werden op het IJ en in
den Amstel gelegd, uitgebreide inundatie-maatregelen voor den omtrek der stad
werden besproken en voorbereid, ja ten deele reeds uitgevoerd.
Graaf Willem Frederik, eindelijk in het bezit van zijn gansche troepenmacht, was intusschen uit Abcoude opgerukt tot vlak bij de stad, die hij
evenwel zoozeer in staat van tegenweer vond, dat hij het geraden achtte
om zich aanvankehjk
aanvankelijk te bepalen tot het zenden, door middel van een
bode, van een brief des Prinsen, dien hij na de verrassing aan de
vroedschap had moeten overreiken en waarin gemeld werd, dat de
Prins nu wenschte met zijn troepen zijn voorgenomen boodschap aan
de vroedschap te doen. Het duurde tot den avond, voordat de vroedschap
twee harer leden in een gewapend jacht zond om den graaf te melden,
dat Amsterdam aan de Staten van Holland bericht had gedaan van het
gebeurde en het antwoord moest afwachten maar inmiddels alle geweld zou
afweren. De graaf besloot in deze omstandigheden te blijven, waar hij
was, en den Prins, nu de verrassing mislukt was, om nieuwe bevelen te
vragen 1).
Den volgenden dag, Zondag, kwamen de amsterdamsche leden der
Statenvergadering in de stad met bericht van het in Den Haag gebeurde.
Men beraadslaagde wat te doen en overlegde de mogelijkheid om de zee1) Vgl. zijn verslag aan den Prins: Archives, IV, p. 388. De brief is niet van 31 maar
van den avond van 30 Juli, 2';ooals blijkt uit het "ce matin" in den aanvang en het
.,cinq heures du soir" aan het slot.
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dijken door te steken ten einde het krijgsvolk door het water te verdrijven. Graaf Wi1lem
Willem Frederik had dien dag op bevel van den Prins zijn troepen bij
Muiden, Diemerbrug, Amstelveen, den Overtoom en het huis Ter Hart
op den dijk naar Haarlem geposteerd en begon zoo de stad van alle kanten te omsingelen.
De Prins zelf was tot na de morgenpreek in Den Haag gebleven maar
weigerde gehoor te geven aan den raad om de zaak nu verder te laten
steken en vertrok naar het leger, vergezeld door een grooten stoet van
edellieden en officieren, ten einde de stad door een beleg te bedwingen.
Maar bij Halfweg ontmoette hij zijn bastaardneef, den kalmen en gematigden Lodewijk van Nassau, heer van Beverweert, die hem opmerkzaam
maakte op het gevaar der inundatie en aanbood zelf naar Den Haag te
gaan om een verzoenende bezending der Staten-Generaal naar hem uit
te lokken, terwijl de Prins onderwijl
ondelWljl met Amsterdam zou onderhandelen.
Zoo zou men de zaak nog kunnen schikken.
Die onderhandeling begon werkelijk den Isten Augustus en leidde weldra
toenaderi ng, zoodat na eenig heen en weder spreken den 3den Augustot toenadering,
tus een verdrag werd gesloten, waarbij Amsterdam, dat reeds het nadeel
van een beleg voor zijn handel begon te ondervinden en spoedig bemerkte,
dat de overige steden, behalve het kleine Gouda, het den strijd met den
Prins alleen zouden laten uitvechten, het hoofd in den schoot legde en
beloofde zich voor de eerstvolgende drie of vier jaren te zullen schikken
naar het besluit der Staten-Generaal betreffende de afdanking, terwijl de
Prins beloofde het beleg op te heffen. Ook de vrees voor een burgeroorlog
en de nadeelen der inundatie voor het omliggende land werkten mede
om Amsterdam tot toegeven te bewegen. Een afzonderlijk artikel, waaraan
de stad nog tevergeefs trachtte te ontkomen. bepaalde, dat de beide
Bickers, hoofdleiders van het verzet, voor altijd uit de regeering zouden
treden. De bezending der Staten-Generaal en die van Holland naar den
Prins, zoo spoedig mogelijk op aandrang van Beverweert afgezonden met
de vermaning om in hun midden terug te keeren, vond de zaak reeds
afgedaan. Reeds den volgenden dag trok het krijgsvolk af en hernam
Amsterdam zijn gewone aanzien, zonder dat er werkelijk was gestreden 1).
De Prins had zijn doel bereikt, hoewel niet geheel op de wijze, die hij
zich had voorgesteld. De zes gevangen heeren, die eenige dagen in strenge
afsluiting op Loevestein hadden gezeten, bleven nog een paar weken aldaar
in minder nauwe hechtenis, maar de Prins zag in, dat van een werkelijke
vervolging geen sprake kon zijn, daar de Staten van Holland die nooit
zouden toestaan. Na eenig overleg met hunne steden werden zij in de
tweede helft der maand Augustus achtereenvolgens ontslagen; de steden
evenwel moesten hen ontheffen van hunne posten en Ruyl, Keyser en
Stellingwerff bovendien een verklaring teekenen voortaan ambteloos te
zullen blijven. Den 22sten waren allen weder in vrijheid. De "redenen en
motieven"
motievenH der gevangenzetting werden in een gesloten en verzegeld pakket door den Prins aan Holland en de Staten-Generaal overgelegd en
daarmede nam ook deze zaak een einde 2).
In diezelfde maand nog werd de zaak der afdanking weder aangevat
volgens het half Juli door den Prins en den Raad van State gedane
voorstel, waarin de Prins eenigszins aan de tegenpartij te ge
gemoet
moet kwam
ten einde den algemeenen wensch naar bezuiniging te bevredigen, met
opoffering zelfs der hem zoo aan het hart gaande vreemde troepen 3).
1) Vgl. over dit alles vooral Wijnne, 1. 1. en de vermelde Journalen, blz. 519 vlg.
2) Vgl. Archives, IV, p. 398 suiv.
a) ib., p. 405.
3)
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Dienovereenkomstig werd door de Staten-Generaal thans met eenparigheid van stemmen beslist, terwijl tevens werd vastgesteld, dat geen provincie op eigen gezag mocht afdanken en eventueele verschillen bij minnelijk overleg of, als dit onmogelijk bleek, door de stadhouders of den
stadhouder zouden worden uitgemaakt. Voor de afdanking werden 20 fransche, 32 engelsche en 3 schotsche compagnieën aangewezen benevens 12
compagnieën ruiterij; 4 compagnieën ruiterij en IOOO man voetvolk,
waarover nog eenig verschil was, bleven voorloopig in dienst voor den
tijd van nog zes weken, terwijl men intusschen ook hieromtrent tot een
schikking zou trachten te komen.
De Staten der zes gewesten betuigden, in antwoord op tt s Prinsen
mededee1ing van den 3lsten, hem achtereenvolgens hun dank voor de
genomen moeite, Zeeland het eerst - reeds half Augustus - in zeer prijzende
bewoordingen. De Prins begaf zich op het einde der maand naar Dieren
om er zich na den goeden afloop met de jacht te vermaken, en, rijmt Cats,
"al dat groot beslagh, dat was terstont verdwenen
Gelyck een dicke wolk, die wonder heeft geschenen".
De afloop van den strijd had het aanzien van den Prins zeer vergroot,.
ook al was de tegenover hem staande partij, thans wederom de "Loevesteinsche factie" geheeten, door het gebeurde feller op hem gebeten dan
ooit en daardoor nog steeds gevaarlijk, ook omdat zij in de hollandsche
vroedschappen nog talrijk vertegenwoordigd was 1). De verhouding tot
Frankrijk ondervond dadelijk een belangrijke wijziging in verband met
de bekende neigingen van den thans oppermachtigen Oranjevorst, die zich
reeds in Augustus tegenover d'Estrades uitliet 2), dat hij nu weldra den
oorlog met Spanje weder hoopte te zien uitbreken, en, vastknoopend aan
vroegere besprekingen, in het najaar van I648 den weg daartoe opende
door het volgens den raad van Mazarin op touw zetten eener bemiddeling tusschen de beide oorlogvoerende mogendheden: mislukte deze bemiddeling, dan zou men Spanje met de wapenen in de hand tot den vrede
kunnen dwingen. En dat de Prins dit werkelijk van plan was, bleek ten
volle uit de dreigende woorden, die hij op het laatst van Augustus den
spaanschen ambassadeur Brun toevoegde, hem herinnerend, dat bij de vorderingen der spaansche wapenen in noordelijk Frankrijk de Staten wel eens
een afleiding konden geven door van hunne zijde met militaire macht op
te treden. Brun was dan ook door deze houding zeer onthutst 3). Was
eens de vrede tusschen Frankrijk en Spanje gesloten, natuurlijk niet zonder
groote voordeelen aan fransche zijde, - zoo dacht men - dan zouden
aanstonds ook de engelsche zaken ter hand worden genomen en zou de
invloed der Republiek ten gunste der Stuarts met groocen nadruk worden
aangewend.
In September reeds waren de besprekingen met Frankrijk, dat, evenals
andere staten, in een sterke machtspositie van den Prins de eenige
toekomst van de Republiek zag, in vollen gang en de Prins overlegde
met Brasset, en in diep geheim ook met d'Estrades, die toen te Duinkerken het bevel voerde, hoe de zaak der bemiddeling het best zou kunnen
worden geregeld, volgens den wensch ook van Maz;arin.
1) Archives, IV, p. 393.
Ib., p. 404 SU1V. Vgl. mijn Archivalia te Parijs, blz. 34,35, ook in verband met de

I)

artikelen van Fruin over deze oorlogs- en bemlddelingsplannen, in Verspr. Geschr;t
IV, blz. 122 vlg.; Waddington, La République des Provinces Unies, lI, p. 34ts.
103_ vlg.
swv.; Molsbergen, 1.1., blz. 103_
, I) Fruin, 1. 1., blz. 175 vlg.; Waddington, 1. 1., p. 344 suiv.
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Het ging al dadelijk niet geheel naar zijn zin. Hij had gewild, dat de StatenGeneraal een dringend schrijven aan aartshertog Leopold te Brussel gericht
hadden om dezen te beduiden, dat hij zijn tijdelijk zegevierende troepen
niet verder in Frankrijk zou laten doordringen maar de bemiddeling der
Staten zou aannemen. De Staten besloten echter eenvoudig aan beide
oorlogvoerenden hunne bemiddeling aan te bieden en het was vooral
weder aan Holland's
Hollandts bemoeiingen toe te schrijven, dat het veel meel'
meer
ingrijpende plan des Prinsen niet werd gevolgd 1). Maar de Prins zou wel
zorgen, zoo deed hij verstaan, dat de eventueele bemiddeling niet, zooals
bij de onderhandelingen te Munster, in verkeerde handen zou vallen 2),
en dan kon men nog zien, wat er te doen viel op den weg, dien de Prins
en Mazarin beiden begeerden te volgen. Van fransche zijde,
zijde. wilde men
weldra de zaak nog krachtiger aangevat hebben en hield niet op daartoe
aan te manen, hoewel men ook wel inzag, dat er veel zou moeten gebeuren, eer Holland tot een feitelijken oorlog zou zljn te bewegen. Maar
men wanhoopte daaraan ten slotte niet. In October werd zelfs van fransche
zijde, door of namens Mazarin waarschijnlijk 3), een concept gemaakt voor
een tractaat tusschen Frankrijk en de Republiek tot het voeren van een
gemeenschappelijken krijg tegen Spanje in het voorjaar van 1651, voor
het geval de officieel voor te stellen bemiddeling der Staten mislukken
zou, hetgeen zoowel de Prins als Frankrijk verwachtten. Voor zulke plannen van verre strekking was evenwel het oogenblik nog niet gekomen
en zij, die ze maakten, gaven zich blijkbaar niet voldoende rekenschap
van den nog te overwinnen tegenstand. De Prins zou zulk een snel
voortgaan in deze omstandigheden zeker nooit hebben kunnen goedkeuren 4).
yoortgaan
Toch liet ook hij zijn hoop niet geheel varen. Vóór half October ·ging
'ging
hij uit Den Haag opnieuw naar Dieren, zoogenaamd om e,r
e.r te gaan jagen
maar metterdaad om de Staten van Gelderland voor zijn plannen te
winnen. De weerstrevende houding der hollandsche staatslieden bewees
evenwel, dat, al begon men zich in 's
ts Prinsen leiding der zaken te
ichikken, in Holland zelf nog vrij wat tegenstand zou gebroken moeten
worden, eer men deze plannen tot uitvoering zou kunnen brengen: met
ó),
name de Bickers weerden zich nog duchtig, zij het dan onder de hand Ii),
en Pauw, die den munsterschen vrede had tot stand gebracht en zijn
werk niet licht zou laten vernietigen, was een niet minder te vreezen
tegenstander. Een onderhandeling over den verkoop van Kleef en Mark
door Brandenburg aan prins Willem schijnt te wijzen op nog andere
plannen van den Prins, misschien in verband met een hertogelijken titel
in Gelderland of het Overkwartier - plannen en uitzichten, die ook voor
den binnenlandschen toestand der Republiek van veel belang waren 6).
Maar met niet minder belangstelling wendde zich de Prins in deze
laatste dagen tot de engelsche zaken. De zegepraal der Independent~n in
Engeland had de eigenlijk alleen zich met de schotsche Presbytenanen
Presbyterianen
sympathiseerende staatsche predikanten van de enge1sche
engelsche Revolutie ten eenenmale afkeerig gemaakt. Een nieuwe onderneming van Karel 11, op Schotland
gericht, kon bovendien ten volle op 's
ts Prinsen medewerking rekenen, vooral
nadat in 1649 koning Karel's
Karelts plannen op een inval in Ierland, waar de
Katholieken hem hadden zullen steunen, ten eenenmale mislukt waren ten
o

1) Fruin,
Pruin, 1. 1., bh;.
blz. 172 vlg.
I) Archives, IV, p. 421.
8) Fruin,
Pruin, blz. 136 vlg.
Pruin, 1. 1., blz. 185 vlg.
Fruin,
•6 Archives, IV, p. 423.

'·li

• Fruin, in Verspr. Geschr., IV, bb;.
blz. 142 vlg.
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gevolge van CromweWs zegepraal ook daar. In het voorjaar van I650
leidden onderhandelingen te Breda werkelijk tot nieuwe samenwerking
tusschen Karel 11 en de presbyteriaansche Schotten, al waren deze laatsten hem nog steeds wegens hun fanatisme allerminst sympathiek. Inderdaad door den Prins met van Amsterdam opgenomen 2 millioen gulden gesteund,
stak Karel in Juni I650 naar Schotland over op een staatsch oorlogsschip
en wierp zich in de armen der Presbyterianen. Holland had nog in den
voorzomer met kracht geprotesteerd tegen dezen aan Karel 11 verleenden,
nauwelijks onderhandschen steun. Nu was Holland overwonnen en kon
de Prins ook ten dezen zijn plannen doorzetten, al voorspelde de zware
nederlaag der Schotten bij Dunbar (I3 Sept.) weinig goeds voor een
politiek, welker einddoel het herstel van Karel 11 en een dan mogelijke nauwe
alliantie met de Republiek moest zijn, en gevoelde Cromwell zich sterk.
Men wachtte alom thans een spoedig en krachtig ingrijpen in Engelandts zaken
door den Prins, al was deze zijn vijanden in Holland nog niet meester 1).
Terwijl dit alles nog onzeker was, kwam plotseling het bericht, dat de
Prins te Dieren ongesteld was geworden; eenige dagen later, dat de ongesteldheid zich als een licht geval van kinderpokken had getoond. Ofschoon
het verraderlijke van deze ziekte welbekend was, gaven de berichten aanvankelijk geen reden tot ongerustheid. Men bracht den zieke naar Den
Haag over en meende, dat de pokken het gewone verloop hadden, toen
tot algemeene ontroering onverwacht het bericht kwam, dat de Prins. wiens
toestand plotseling verergerd was, in den laten avond van den 6den November was overleden.
Het was een vreeselijke slag voor het Huis van Oranje zoowel als voor
het vaderland, dat nog zooveel van den begaafden jongen vorst had mogen
verwachten, en al uitte zich de hevige verbittering der hollandsche tegenpartij in menig smaadwoord tegen de nagedachtenis van den overledene,
al juichte zelfs een onbekende bij zijn gift in een amsterdamsch kerkeUlkje: "De Prins is dood, mijn gaaf vergroot; geen blijder maar in tachtig
jaar", er was niemand, die niet getroffen was door dit plotselinge sterfgeval, deze ,,subite veranderinge". Is het wonder, dat men hoorde mompelen van vergiftiging, een vermoeden, dat ook nog zelfs in onzen tijd
niet geheel ter zijde is geschoven'? De blijkbare onachtzaamheid, waarmede
de door de geneesheeren licht getelde ziekte aanvankelijk behandeld was,
gaf daartoe gereede aanleiding en het belang, dat het bedreigde Spanje
bij ts Prinsen dood scheen te hebben, versterkte het overigens niet
gegronde vermoeden 2). Diep was de verslagenheid der aan den naam van
Oranje gehechte bevolking en eerst de geboorte van een zoon, acht dagen
later, schonk zijn zwaar getroffen familie en het verslagen volk eenigen
troost, ten minste eenige hoop op de toekomst, die aanvankelijk donker
scheen voor Oranje zoowel als voor het vaderland 3), dat het gemis van
een Prins van Oranje als een nationaal ongeluk gevoelde, als het begin
van het verval der nog jonge Republiek.
Ook in deze omstandigheden, bij de binnenlandsche woelingen van den
vorigen zomer niet zonder gevaar, hebben de regenten, met name de
hollandsche regenten getoond voor de thans weder hun in de handen vallende regeeringstaak ten volle berekend te zijn. Met volkomen begrip
van den toestand, zijn zij handig genoeg geweest om, van de omstandig-

II Vgl.
Geyl, in Gids van April 1923.
daarover: De Beaufort, Geschiedkundige

Opstellen, lI, blz. 102 vlg.
• Vgl. Geyl, in Bijdr. Vaderl. Gesch., 6de R, I, blz. 217 vlg.
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heden gebruik makend, den Staat zoodanig te organiseeren, dat er van
verwarring geen sprake kon zijn en dat de onlangs door t s Prinsen forsch
optreden nog zoo ernstig bedreigde invloed der Staten op de regeering
voortaan op hechte grondslagen werd gevestigd. Dit is niet alleen geschied
door de nLoevesteinsche
"Loevesteinsche factie", zooals men wel eens heeft gemeend. Terwijl bij den dood van den Prins en de ontstentenis van een opvolger
deze staatspartij - want dat was zij inderdaad sedert de gebeurtenissen
van den zomer - natuurlijk het hoofd weder opstak en in de eerste
plaats de in Augustus afgezette regeeringsleden bijna onmiddellijk weder
tt 1),
in de verschillende steden met alle eerbewijs werden "geredintegreerd
"geredintegreerd"
werkten ook de gematigde elementen der door t'ss Prinsen plotseling heengaan ontredderde Oranjepartij mede tot handhaving der Statenregeering
op den ouden voet. Van de beide partijen bleef de eerste, aan wier
hoofd de oude Pauw met de amsterdamsche heeren en Jacob de Witt
stonden, thans echter voor langen tijd de krachtigste; de andere, min of
meer geleid door den weinig beleidvollen Wi1lem
Willem Frederik, door den
gematigden Beverweert, naast wien nog de als staatsman weinig beteekenende veldmaarschalk Johan Wolfert van Brederode stond, en verlamd
door onderlinge twisten, kon zich tot bereiking harer eigen doeleinden
slechts weinig doen gelden.
Vooral de reeds vroeger bestaande en ook nu zich spoedig weder
verheffende naijver tusschen de heerschzuchtige grootmoeder en de
trotsche moeder van den jonggeboren Prins deed de Oranjepartij veel
nadeel. Reeds in het kraambed twistte de Prinses-Royale, die de voogdij
over haren zoon voor zich alleen begeerde en zich daarvoor op den
uitersten wil, hoewel die niet onderteekend was, van haren man beriep,
met prinses Amalia, die de jeugd der Prinses aanvoerde als grond om een
anderen voogd of voogdes aan te stellen, daarbij het oog hebbend op
haren eigen schoonzoon, den Keurvorst van Brandenburg, die weldra zelf
overkwam. De bekende voorliefde der Prinses-Royale voor hare engelsche
familie in ballingschap, die zij gaarne met het geld der Oranjes wilde
steunen; haar pogen om den door haren gemaal aangewezen gouverneur van het prinsdom Oranje, Frederik van Dohna, neef van Amalia,
te weren; de trots der ongenaakbare engelsche koningsdochter tegenover
hare schoonmoeder, gewezen hofdame harer tante van Bohemen dit alles vermeerderde de verdeeldheid in de Oranjefamilie. De beide
vorstelijke vrouwen en hare familieleden betwistten elkander bij iedere
gelegenheid heftig den voorrang 2). Heenvliet en zijn vrouw, bevreesd voor hunne
invloedrijke positie bij de Prinses, speelden in die twisten en kibbelarijen
een belangrijke rol en zochten steun bij Holland, terwijl prinses Amalia,
behalve bij die provincie, vooral bij haren schoonzoon, den Keurvorst,
.,nashulp zocht. En daarbij kwam nog de onderlinge naijver van de "nassausche graven": Willem Frederik, Johan Maurits en Brederode, den
"gebooren Grave van Holland" 3), afstammeling immers van het aloude
geslacht, dat beweerde uit de oude gravenfamilie gesproten te zijn, die
alle drie het oog hadden op de waarneming ten minste van de militaire
1) Uit de brieven van De Witt blijkt, dat men hierbij den vorm trachtte te redden door gebruik te maken van het feit, dat in de desbetreffende stukken, aan den
Prins overgeleverd, geen "beloften" maar eenvoudig "verklaringen" waren gedaan en
wel in verband met de (thans gewijzigde) "constitutie van saecken ende tyden"
(vgl. Jan de Witt aan zijn oom Loten, Brieven, uitg. Kernkamp-Japikse, !,
I, blz. 58).
2) Geyl, l.I., blz. 219.
a) ZOO
Zoo placht hij zich
ûch te onderteekenen. Zie daarover pamfl. Thys. no. 5864 en
5866.
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posten van den overleden Prins; eindelijk de weerzin tegen den Keurvorst als vreemdeling en de twist tusschen dezen en de voornaamste raadslieden der Prinses-Royale: Beverweert en den heer van Heenvliet, die zelfs
door Holland tegen den Keurvorst in bescherming moesten genomen
worden. In deze omstandigheden is het zeer verklaarbaar, dat algemeen
gehate Oranjemannen als Johan de Knuyt in Zeeland en Musch in
Holland spoedig de slachtoffers werden van den haat hunner talrijke vijangriffier,den. De Knuyt werd ontzet van zijn post als Eersten Edele en de griffier,.
tegen wien eveneens de storm begon op te steken, ontging een dergelijk
lot en een nader onderzoek naar zijn gansche leven en bedrijf, dat verre
van vlekkeloos was, alleen door zijn spoedig gevolgd overlijden.
Wat de voogdij betreft, in het begin van I65I kwam de zaak op aanwijzing der Staten van Holland, tot wie de twistende vorstelijke vrouwen
zich gewend hadden, voor het Hof van Holland als de aangewezen rechtbank voor voogdijzaken binnen dat gewest in het algemeen. Na herhaalde
vergeefsche pogingen tot minnelijke schikking wees het Hof de moeder als
voogdes aan doch met toevoeging van den Keurvorst zoowel voor het
beheer der goederen als voor de opvoeding van den jongen Prins. De
grootmoeder, die den -Keurvorst zou' mogen vervangen, beriep zich met
dezen van dit vonnis op den Hoogen Raad, die thans alle drie als voogden
aanwees met toevoeging nog van den vorst van Landsberg, een der paltzische verwanten van het Oranjehuis. Maar deze beslissing vond instemming bij geen der partijen en na heel wat gehaspel kwam men in Augustus I65I eindelijk tot de overeenkomst, dat de voogdij door de PrinsesRoyale als voogdes, de Prinses-Douairière en den Keurvorst gezamenlijk
zou worden gevoerd. De wieg van den jongen Willem Hendrik van Oranje
- over wiens naam zelfs nog een oogenblik groote moeilijkheden ontstonden naar aanleiding van den vurigen wensch der moeder om hem Karel
te noemen naar haren beminden broeder, den koninklijken balling werd droeviglijk omringd door twistende familieleden, ook al werd bij
zijn doop gelijk bij de begrafenis zijns vaders een hier te lande nog
ongewone vorstelijke glans ten toon gespreid 1).
Het kan in deze omstandigheden geen verwondering baren, dat de
Staten van Holland en op hun voorbeeld die van de andere gewesten,
waar de overleden Prins de hooge waardigheden zijner voorvaderen had
bekleed, weinig tegenstand vonden bij de inbezitneming der rechten, door
de Prinsen van Oranje uitgeoefend. Holland begeerde thans zelf de Republiek te leiden 2).
Aanstonds na den dood des Prinsen waren de Staten-Generaal in
allerijl bijeengekomen en hadden de verschillende gewesten van het gebeurde
onderricht, met verzoek "in
,,in dese hoogwichtige conjuncture Htt de noodige
maatregelen te willen nemen en "advysen uH te "formeeren
"formeeren"u 3); zijzelf bevalen den hoofden van het leger en den bevelhebbers der vestingen, bij
ontstentenis voor het oogenblik van den kapitein-generaal, hun plicht te
blijven vervullen. Die van Holland, eveneens dadelijk bijeengeroepen,
betuigden gereed te zijn om de Unie te handhaven, zoo ook de Religie
volgens de beginselen der dordtsche Synode, terwijl zij voor de Militie,
die tot de laatste bezwaren geleid had, zich beriepen op de in I646
1) Vgl. de beschrijving van doop en begrafenis in pamf1.
pamfI. Thys. no. 5887 en 5889.
a) Geyl, 1. 1.,
I)
I., bh;. 225.
8)
3) Bij vergissing werd ook Drente tot dit laatste opgeroepen (vgl.
(vg1. Pruin, in

Verspr. Geschr., IX, blz. 139 vlg.), hoewel het gewest geen "sessie" ter Generaliteit
had. Dit gaf aanleiding tot een poging van Drente om ditmaal toegelaten te worden.
Vgl. Lijndrajer, Drente's recht op sessie ter Generaliteit (Gron. 1893, blz. 41 vlg.).
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daarover genomen besluiten. Zij voegden er eenige dagen later, 12 Nov.,
bij, dat zij de overige gewesten wilden uitnoodigen bij "generale convocatie" een aantal buitengewone afgevaardigden te zenden om de zaken
nader te regelen; zij zonden nog in dezelfde maand plechtige gezantschappen naar de andere gewesten om hun deze zaak dringend aan te
bevelen, blijkbaar tevens om te zorgen, dat de samenstelling der "Generale" of zoogenaamde "Groote Vergadering" zooveel mogelijk in hun geest
zou geschieden, daar de zittende Staten-Generaal, die zeer onder invloed
van den Prins gestaan had, natuurlijk nog niet zoo gemakkelijk te bewerken zou zijn. De Staten-Generaal deden echter wat Holland voorstelde en
riepen tegen half December de zeven gewesten tot een "Groote Vergadering" op.
In afwachting van de besluiten dezer vergadering ten opzichte van den
algemeenen regeeringstoestand namen de Staten van Holland reeds het
besluit om voorloopig de beslissing over het vraagstuk der magistraatsbestelling, voor zoover met de bijzondere privilegiën der steden dienaangaande overeenkwam, aan de Staten te trekken en later een "generale
resolutie" daaromtrent vast te stellen; evenzoo werd bepaald omtrent de
vergeving van politieke ambten buiten de magistratuur. Iedere stad, die
het begeerde, kon van de Staten "octrooi" verkrijgen, als zij dit al niet
bezat, om voortaan haar eigen magistraat te bestellen, waarvan dan ook
onmiddellijk gebrUlk werd gemaakt, meestal op deze wijze, dat uit een
door de vroedschap opgemaakte nominatie van twee het lot één persoon
aanwees. Duidelijk bleek hieruit, dat men niet van plan was om een stadhouder te benoemen of een tijdelijken "luitenant" voor den jongen Prins
als zoodanig. Men sprak dit ook uit, aanvoerend 1), "dat het immers
onseecker was, wat uyt hem soude wassen" en de benoeming van een
luitenant-stadhouder gevaarlijk was voor de toekomst van den Prins zelf.
Zeeland, waar de vrienden van het Huis van Oranje dagelijks aan invloed
verloren door de reactie tegen hun alvermogen tijdens het leven der drie
vorige Oranjevorsten, sloot zich evenals Utrecht, Gelderland en Overijsel
na eenige aarzeling bij deze opvatting aan, die voor den jongen Prins
weinig goeds voorspelde. Stad en Lande had reeds eenige dagen na den
dood van den Prins graaf Wi1lem Frederik, die het verlies van dit gewest
voor zijn geslacht nog steeds moeilijk kon verkroppen en zijn vrienden
aldaar onmiddellijk aan het werk had gezet, in diens plaats verkozen.
De Staten van Holland trokken allerlei andere rechten van den overleden
Oranjevorst, als de begeving der hooge krijgsambten tot en met dat van
kapitein, het houtvesterschap, de benoeming van den rector der Leidsche
Academie, het recht van gratie, onmiddellijk aan zich; de prinselijke
garde werd voortaan de garde der Staten; de sleutels van de poorten der
stemmende steden zouden voortaan door den magistraat der stad bewaard
worden en niet langer door den militairen bevelhebber. Holland trad
bovendien met de andere gewesten reeds voorloopig in "particuliere
~orrespondentie", vooral met Zeeland, tot "preparatoire conferentie" 2)
~ver allerlei zaken, die Holland in de eerste plaats wilde doorzetten in
de samen te roepen "Groote Vergadering". Zoo werd in Zeeland evenzoo
<ie eigen magistraatsbestelling aan de steden, ook zelfs aan 's Prinsen
steden, Veere en Vlissingen, toegekend; het ambt van Eersten Edele
werd reeds vóór de geboorte van den jongen Prins vernietigd; Veere en
Vlissingen, gedachtig aan de rechten van haren markies, aarzelden wel een
1) Aitzema lIl, blz. 467.
2) Joh. de Witt aan Dordrecht, 7 Jan. 1651 (Brieven, uitg. Kernkamp, l.I., I, blz. a).
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oogenblik om van het octrooi gebruik te maken maar gingen hiertoe toch in
het volgende jaar over, de Staten verantwoordelijk stellend voor de gevolgen tegenover de voogden, als deze haar een proces aandeden. De stad
Utrecht volgde ten opzichte der magistraatsbestelling het gegeven voorbeeld;
Nijmegen en Tiel evenzoo ; in andere geldersche en overijselsche steden
was de toestand vanouds reeds op die wijze geregeld.
De macht der regenten werd zoo in verschillende provinciën bevestigd,
hier en daar niet zonder verzet des volks, dat te Dordrecht en in Den
Briel zelfs tot oproer oversloeg. In de eerste stad onder leiding van sommige gildebroeders, die zich bij hun eisch van invloed op de regeering
sedert eenige jaren beriepen op het zoogenaamde "houten boek" der
privilegiën, dat nooit bestaan had, doch waarvan men geloofde, dat het
bestond. Maar de beweging werd spoedig door een bezending der Staten
onder aanvoering van Brederode onderdrukt en de beide leiders werden
verbannen 1). Te Middelburg richtte het volk, door predikanten aangezet,
zich tegen twee burgemeesters, aanhangers van den Prins, die in de uitsluiting der burgerij van magistraatskeuze voor het oogenblik voordeel
zagen, en plunderde zelfs het huis van een hunner, den burgemeester
Landsbergen, die met zijn ambtgenoot Thibaut stad en gewest moest
ve~laten. Zeeland was sedert bijna in alles met Holland in overeenstemmmg.
mlOg.
De Groote Vergadering, die, zich beschouwend als de Staten-Generaal,
behalve de gewone bezigheden daarvan en bovendien de "generale" zaken
zou regelen - èn in verband met den dood des Prinsen én de ontstentenis van een opvolger èn met den vredestoestand, waarin men thans
verkeerde - kwam in I650 niet meer bijeen, doch werd na eenige voorloopige besprekingen der reeds aanwezige afgevaardigden den I8den Januari
daaraanvolgende in de "groote zaal van het Hof', de oude ridderzaal
der graven, plechtig geopend te midden van de tropeeën uit den spaanschen oorlog, de veroverde vlaggen en wimpels, waarmede men haar versierd had 2). De ruime zaal was door de Staten van Holland, die haar
hadden aangeboden, voorzien van amphitheatersgewijze langs de kanten
geplaatste banken; in het midden stond voor den schoorsteen een tafel

voor het bureau en de eventueel te ontvangen vreemde gezanten. Een
aanzienlijk getal afgevaardigden van de zeven gewesten was tegenwoordig;
vooral uit Holland en Friesland waren er velen, de aanzienlijkste en bekwaamste regenten des lands, meerendeels leden of voormalige leden van
de gewone gewestelijke deputatiën ter Staten-Generaal, als wier buitengewone bijeenkomst deze vergadering kon gelden.
Na een korte aanspraak van Pibo van Doma, den voorzitter uit de aan
de beurt van het presidentschap der Staten-Generaal zijnde provincie
Friesland, nam Jacob Cats namens Holland het woord om in een lange
rede -"à son ordinaire assez long et plus poli que fort ou touchane',
zegt Wicquefort ervan - te constateeren, dat thans, nu "niemandt van
't Huys van Orangie capabel en bequaem" 3) was om de waardigheden
zijner vaderen te aanvaarden, de omstandigheden overleg noodig maakten
tot handhaving der "eendrachtelycke" Unie van I579. Drie "preliminaire
poincten" dienden vooral in het oog gehouden: Unie, Religie en Militie,
J) Fruin, in Aant. op Droste's Geheugchenis, uitg. Maatsch. Ned. Letterk., 11, blz.
277. Vgl. pamfI. Thys. no. 59II en 5912; Japikse-Fruin, in Bijdr. vader!. gesch.

6de R., V, blz. 6 vlg.
2) Hol!. Mercurius, 1651, blz. 69. Verder Wicquefort, 11, p. 3 suiv.; Aitzema
111, blz. 496 vlg.
3) Van het Huis van Nassau werd niet gesproken.
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maar ten opzichte van de eerste twee was de norm aanwezig in de
Unie van Utrecht en de Synode van Dordrecht; ten opzichte van de
tt zeer noodig, tot regeling zoowel van het
Militie alleen was "deliberatie
"deliberatie"
opperbevel als van het recht van patent bij het verleggen van garnizoenen, de vergeving der hooge ambten, enz. Uitdrukkelijk meende Holland,
dat de benoeming van een nieuwen kapitein-generaal zou moeten vervallen en dat men wel volstaan kon met een veldmaarschalk en de regeling van de rechten der provinciën tegenover den Raad van State ten
opzichte van het krijgsvolk; duidelijk wees het gewest op de Staten als
betaalsheeren en dientengevolge de opperste machthebbers ook over het
krijgsvolk.
Over deze denkbeelden werd nu eenige maanden lang, tot in Augustus,
beraadslaagd, volstrekt niet altijd in den door Holland aangeduiden zin,
2;ooals reeds onmiddellijk na Cats' rede bleek uit Friesland's voorstel om
Holland's denkbeelden, vóór men verder ging, aan de bijzondere Statenvergaderingen voor te leggen en de vergadering zoolang te schorsen. De
voorloopige besprekingen der hollandsche afgezanten in Gelderland, Zeeland en Utrecht nog vóór de bijeenkomst echter en de zorgvuldig gehouden "particuliere
nparticuliere conferentiën
conferentiën"tt en "onderlinge discoursen
discoursen"tt in Den Haag
hadden de afgevaardigden dezer gewesten reeds met de hollandsche inzichten nader in kennis gesteld 1) en men besloot op Holland's aandrang de
schorsing, die door den president Eysinge uit Groningen reeds uitgesproken was, niet te doen plaats hebben, ofschoon verschillende gewesten hunne
bedenkingen later toch schriftelijk inleverden en reeds dadelijk zich
stemmen, met name die van den pensionaris van Middelburg, Adriaan
Veth, verhieven tegen een al te lossen band tusschen de zeven gewesten,
nu er geen Prins van Oranje meer was.
Dit gold vooral een punt der Unie, waaromtrent vele onderhandelingen
plaats hadden: de altijd moeilijke vraag, hoe onderlinge geschillen zouden
beslecht worden. Friesland en Groningen hielden staande, dat de Unie
I6 stadhouders onderstelde en dat deze voor de beslechblijkens art. 9 en 16
ting van geschillen onmisbaar waren. Friesland nam zelfs de vrijheid
ondershands te wijzen op het Huis van Nassau, nu het Huis van Oranje
voorloopig geen geschikten stadhouder kon opleveren, natuurlijk met het
oog op Willem Frederik. De overige gewesten achtten hetzij de StatenGeneraal, hetzij de hoven van justitie, hetzij gekozen scheidsrechters de
Wi1lem Frein zulke gevallen aangewezen arbiters, en Holland, dat van Willem
derik, den belegeraar van Amsterdam, niets wilde weten, verklaarde de
zaak der aanstelling van een stadhouder "puerlycken provinciael
provinciael"tt te zijn,
wat ten slotte de overige gewesten, behalve de beide genoemde, beaam~~n.
Pogingen om tot een vergelijk te komen mislukten: de beide partijen
partIjen
tot. geen
bleven op hun stuk staan en men kwam te dezen opzichte tot,
beslissing, hetgeen aan Holland en zijn vier medestanders gelegenheid
gelegenheId gaf
om hun besluit van geen stadhouder aan te stellen feitelijk te hand~aven,
terwijl natuurlijk Friesland en Groningen zich aan den hunnen hielden.
hIelden.
De zaak van het scheidsgerecht werd zoo weinig beslist, dat bei~e I?art;>artijen, die van de meer federale en die van de meer unitarische nchtmg,
zich voortdurend op haar recht konden beroepen 2). Het huwelijk"
huwelijk,. dat
graaf Willem Frederik in 1652
I652 op 39-jarigen leef':ijd
leeftljd sloot met pnnses
Albertina Agnes, de tweede dochter van Frederik Hendrik, deed ,~em
.~em
nog meer op den voorgrond komen, voor het geval men aan een tl)deuJde1) Wicquefort, 1. 1., p. 7; Van der Capellen, 1I,
11, blz. 333 vlg
vlg..

lI, blz.
•I)) Van Wijn, Naleezingen, II,

126

vlg.
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lijken plaatsvervanger voor den jongen Prins dacht, welke mogelijkheid
nog volstrekt niet uitgesloten scheen.
Wat het tweede punt, de Religie, aanging, dat men het eens was over
de handhaving der dordtsche beginselen, was buiten kwestie: alle gewesten
lieten zich achtereenvolgens in dien geest uit en de aandrang van de reeds
bij het begin der zittingen verschenen afgevaardigden der provinciale
synoden was vrij overbodig. Ofschoon de leidende hollandsche staatslieden verre van rechtzinnig waren, begrepen zij zeer goed, dat zij
aan dezen eisch gehoor moesten geven, wilden zij geen algemeen verzet
van kerkelijke zijde uitlokken. En wat dit voor gevolgen kon hebben, had
men in r6r8 gezien. Men besloot die beginselen te handhaven, iedere
provincie in haar gebied en "met de macht van het Lande'. Maar de synodale afgevaardigden, vijf in getal, verlangden nog meer. Zij verlangden
tot versterking van dezen "bandt van eenigheyttt
eenigheyt" bovenal een krachtig
optreden tegen "paepsche afgoderye, superstitie ende hierarchie", tegen
de heimelijke uitoefening van den roomschen godsdienst, tegen de "ontaliycke Jesuyten, priesters, papen ende monnicken tt , die - zeiden zij "by duysenden als sprinckhanen tt het land afliepen, tegen veronderstelde
tt van
"wreede tt plannen der roomschgezinden, tegen de "hooge insolentien
insolentien"
die zijde in het Brabantsche vooral; verder vroegen zij ook handhaving
der plakkaten tegen andere "sectarissen ende dwaelgeesten tt , tegen de
tt der gereformeerde
openbare godsdienstoefening der Joden en het "lasteren
"lasteren"
leer in boeken en geschriften in het algemeen; eindelijk handhaving van
de zondagsheiligheid en maatregelen tegen bordeelen, komediespel, dartelheid, verboden huwelijken, overdaad in kleeding, huisraad, feesten en
tt, ten einde getoond mocht worden, dat de
dergelijke "roepende sonden
sonden",
sweert tt had ontvangen 1). Zij brachten zelfs
overheid niet tevergeefs "het sweert"
een concept van de tegen dat alles aan te wenden middelen ter tafel.
De "politieke" Staten van Holland evenwel begeerden, ook al drong het
meer rechtzinnige Zeeland aan om den predikanten voldoening te geven,
niet zoover te gaan, zoowel uit vrees voor kerkelijke heerschappij in den
staat als ter wille van den handel van Amsterdam, die, wegens het aantal
dissenters en vreemdelingen in die stad, belang had bij zoo ruim mogelijk
opgevatte godsdienstvrijheid. Friesland, Stad en Lande en Overijsel gingen
een heel eind met Zeeland mede maar Gelderland en Utrecht toonden
tich huiverig. Holland deed ten slotte een uitgebreid voorstel, den 27sten
Januari in een algemeen besluit der vergadering "geconverteert". Dit
besluit hield in, dat men "verklaarde"
"verklaarde tt 2) de dordtsche beginselen tImet de
Landt tt te zullen handhaven, dat de andere "secten ende
macht van 't Landt"
gesintheden tt zouden worden gehouden "in alle goede ordre ende stilte",
dat de plakkaten tegen de Roomschen zouden blijven bestaan en het
"licentieus innekomen tt van geestelijken zooveel mogelijk zou worden
belet, dat men de roomsche ambassadeurs van andere landen zou verhinderen de godsdienstoefening in hunne huizen "in Nederlantsche
spraeke"
spraeke tt te doen houden, dat men eindelijk in de brabantsche streken de
hand zou houden aan het aanstellen van gereformeerde ambtenaren. Een
plan van het aan Roomschen rijke Overijsel om de gewesten te dwingen
de. plakkaten tegen hen streng te handhaven kwam niet tot uitvoering.
Fnesland en Groningen hadden nog wel iets meer gewild maar de pre di1) Aitzema, lIl, blz. 506•
a) Niet "beloofde" zooals eerst in de Resolutie had gestaan. Vgl. daarover Wage-

naar, XII, blz. 176. Holland had "verklaren" boven Jlbeloven" verkozel!t blijkbaar
wegens het sterker bindende der laatste uitdrukking. vgl. Knappert, in uesch. der
Herv. Kerk, I, blz. 193.
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kanten zagen in, dat van de regenten het voor het oogenblik bereikbare
was verkregen, en namen hun afscheid, ofschoon zij later nog eens terugkwamen en opnieuw op krachtige maatregelen zoowel tegen de Katholieken
als betreffende de andere punten aandrongen, blijkbaar om te voldoen aan
de vermaningen hunner committenten.
Veel meer werd gesproken over het derde punt, de Militie, waaromtrent
nog kort te voren zooveel tweespalt was gerezen. Vier dingen kwamen
daarbij op den voorgrond: het oppergezag in krijgszaken, het verleggen
der garnizoenen en de geheime correspondentie omtrent militaire zaken
binnen- en buitenslands. De gewesten hadden daaromtrent de meest verschillende meeningen maar Holland en Zeeland gingen weder zoogoed
als geheel samen in den wensch om het oppergezag over te laten aan
den Raad van State en niet aan de Staten-Generaal, al was het "bij
rade" van den Raad, daar de Staten te zeer aan de bijzondere gewesten
verbonden waren, terwijl de Raad het belang der gewesten in het bijzonder
niet in aanmerking mocht nemen; bovendien wilden zij in dezen vredestijd
geen kapitein- of admiraal-generaal maar eenvoudig den veldmaarschalk - nu
Brederode - aan het hoofd des legers, den hollandschen luitenant-admiraal
Tromp feitelijk aan het hoofd der vloot. Over deze punten, en daarbij
vooral over het benoemen van den jongen Prins tot kapitein-generaal,
.al of niet met een luitenant, werd eindeloos gehaspeld, niet het minst
naar aanleiding van Holland's "wydluftig vertoog" of "deductie" 1) daaromtrent. De beide Prinsessen richtten zich tot de Staten met krachtige
vertoogen ten gunste van den jongen Prins, prinses Amalia in Holland,
de Prinses-Weduwe in Zeeland, waar de Oranjepartij nog zoo sterk was,
dat de Staten van Holland het noodig achtten een deputatie daarheen te
zenden om het gewest in de goede baan te houden. Deze deputatie,
waarvan o. a. Jacob van Wassenaer, heer van Obdam, en Johan de Witt,
pensionaris van Dordrecht, leden waren, kwam, onder voorwendsel van
overleg met Zeeland over de rechten op de rivieren en over de inrichting
der Chambre-Mipartie, inderdaad om de werkzaamheid der Oranjepartij
tegen te gaan, wat dan ook gelukte. Een eindelijk ingekomen bemiddelend
voorstel van Holland behelsde, dat het recht tot verlegging der garnizoenen aan
de Staten-Generaal toegekend zoude worden, maar "by rade" van den Raad
van State, die een "berigtschrift" of instructie zou krijgen, te beramen
door de bijzondere gewesten, aan welke bovendien het recht zou komen
om krijgsvolk binnen hunne grenzen te verleggen en voor het verleggen
van krijgsvolk naar of uit hun gewest toestemming te geven; al het krijgsvolk zou verder den eed doen aan de Generaliteit zoowel als aan de
Staten, in welker gewest het lag en door welke het betaald werd. Ook dat
dat.
voorstel werd eindelijk besluit der vergadering, maar het hield nog vele
jaren aan, eer het daarin voorgeschreven en ook weldra samengestelde
"berigtschrift" voor den Raad van State werkelijk werd ingevoerd, en,
toen dit eindelijk geschied was, weigerde de Raad den eed erop te
doen. De benoeming van een kapitein-generaal geschiedde overeenkomstig
Holland's wensch niet, zonder dat evenwel daaromtrent een werkelijk
besluit werd genomen; de veldmaarschalk werd ook niet in den Raad
van State opgenomen. Aangaande het punt der begeving van krijgsambten
werd niets veranderd, terwijl de gewesten nu het recht van aanbeveling
verkregen, hetgeen feitelijk op begeving door de Staten, de betaalsheeren,
nederkwam, voor de hoogste bevelhebbers door de Staten-Generaal, de lagere
door den Raad van State. De zaak der "geheime verstandhouding" of
1) Aitzema, lIl, blz. 516 vlg.
BLOK. Gesck. Nederl. Volk III
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correspondentie op militair gebied werd aan de Staten-Generaal overgelaten. Een aantal instructiën, plakkaten en formulieren voor het beheer
der militaire zaken werd bovendien vastgesteld, waarbij steeds het oppergezag der gewestelijke Staten sterk uitkwam; de plechtige beëediging der
gouverneurs van de vestingen en der "militaire officieren H in het algemeen eindelijk werd in den voorzomer in de vergaderzaal voltrokken 1).
Een aantal kleinere zaken werd nog in de "Groote Vergadering H geregeld. Een scherp besluit op initiatief van Zeeland, tot wering van de dikwijls voorkomende I) omkooperij door "giften ende pensioenen H, zoowel
bij de algemeene colleges als onder de ambtenaren der Generaliteit, werd
gevolgd door een plakkaat dienaangaande, dat natuurlijk het kwaad niet
kon weren 3); nieuwe instructiën voor den Raad van State, de Rekenkamer,
de Admiraliteitscolleges, de hooge en lagere ambtenaren der Generaliteit
werden ontworpen en vastgesteld; de buitenlandsche gezantschappen bleven
aan de Staten-Generaal ondergeschikt; de vacatiën en reiskosten van
afgevaardigden der Staten-Generaal en van den Raad van State werden
geregeld. Nog tal van andere zaken werden ter sprake gebracht, sommige van geen gering belang, o. a. het verzoek van Brabant en Drente
om zitting te mogen hebben in de Staten-Generaal en van het eerste om
ten minste zichzelf te mogen regeeren, welke verzoeken opnieuw ten
eenenmale werden afgeslagen, daar men er blijkbaar niet op gesteld was
om nog meer stemmen in de Staten-Generaal te krijgen of voor het vervolg de kans daarop te openen.
Op het einde van de belangrijke samenkomsten, waaraan men zelfs een
oogenblik een nog plechtiger karakter heeft willen geven door te bepalen,
dat de genomen besluiten geacht zouden worden "van deselve kracht ende
vigeur H te zijn als de Unie van Utrecht ~), bracht de raadpensionaris Cats
te kwader ure de gemoederen in gisting door het onhandig oprakelen van
de twisten van I650. Herhaaldelijk reeds had hij in de Staten van Holland
het plan te kennen gegeven om wegens zijn hoogen ouderdom af te treden maar er was te midden van de beraadslagingen totnogtoe geen gevolg
aan gegeven, 2;Jodat hij in Juni eindelijk, om een beslissing uit te lokken,
de onder hem berustende belangrijke papieren alvast eenvoudig ter tafel
deponeerde, waarbij ook, behalve een geschreven "Klagte H tegen Amsterdam, de zorgvuldig gesloten ,,Redenen en motieven H van prins Willem,
"soo ten regarde van de gearrt"steerde Heeren als van 't gene aengevangen is aen, by ende omtrent der stede Amsterdam H • Men besloot
van dit reeds door den titel opzien wekkende stuk kennis te nemen maar
de lezing van het scherpe vertoog wekte aanstonds zoo hevige verontwaardiging, dat men aan speciale commissarissen opdroeg het nog eens
nader te onderzoeken. Deze stelden na hun onderzoek voor het
schriftelijk te weerleggen, die weetlegging aan te bieden aan de Groote
Vergadering, haar te verzoeken de besluiten van 5 en 6 Juni I650,
die tot een en ander aanleidmg hadden gegeven, onwettig te verklaren en
de vroeger vermelde dankzegging aan den Prins in te trekken. Holland
onderzocht bovendien de geheele zaak zeer nauwkeurig, riep Hildersich
en twee klerken van de griffie, die meer van het stuk moesten weten, ter
verantwoording en vernam van hen met tamelijke zekerheid, dat Musch
I) Vgl. over een en ander: Staatsche Leger, V, blz. 24 vlg.
I) Wicquefort, lI, p. 25: "On ne pouvoit pas nier que ces corruptions n'eussent

gagné les plus nobles parties de }'Etat". Vgl. nog pamfl. Thys. no. 5900.
I) Wicquefort, ib., p. 26.
I) De besluiten worden soms onder den naam "Naerdere Unie van 's Gravenhage
van 1651" begrepen (pamflet Thys. no. 5879. 5880 vlg.).
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de voornaamste steller geweest was zoowel van dit stuk als van het
geschrift tegen Amsterdam. Musch was overleden, maar Sommeisdijk,
wiens gedrag natuurlijk ter sprake was gekomen, achtte zich niet ten
onrechte in gevaar en vond het wenschelijk zich voor de commissarissen
te verdedigen door zich te beroepen op de bevelen van den Prins als
kapitein-generaal en van graaf Witlem Frederik 1). Ook deze laatste werd
nu ernstig in de zaak betrokken en zelfs met een gerechtelijk onderzoek
bedreigd, waarop Friesland den 20sten Juli ter Groote Vergadering het
voorstel deed om een "resolutie van amnestie, vergevinge ende verghetinge" te nemen, alvorens men uiteenging, opdat er na de sluiting der
Vergadering geen nieuwe oneenigheid meer zou ontstaan over deze afgedane zaken 2). Holland was hiertoe nog niet zoo dadelijk bereid en
begeerde, dat iedere provincie in haar ressort streng recht zou mogen doen
in deze dingen, blijkbaar met het oog op zijn onderdaan Sommeisdijk,
die er niet in geslaagd was om zich schoon te wasschen. Eerst nadat Sommelsdijk, op voorstel van het lid der Edelen, beloofd had voortaan niet
meer in de Statenvergadering van Holland te zullen verschijnen, zoolang het lid
der Edelen hem er niet weder toeliet, en op sterken aandrang van Friesland, dat, door Stad en Lande gesteund, dreigde al het ter Groote Vergadering "gebesoigneerde en geresolveerde voor nul" te houden, als men
de amnestie niet aannam, gaf Holland toe en besloot men den Igden
Augustus eenparig tot de amnestie, met vernietiging echter van alle te
dezer zake zoo door de Generaliteit als door de gewestelijke Staten
genomen besluiten en "royeering" van alle resolutiën en acten daaromtrent.
De hollandsche steden, waaruit de zes op Loevestein gevangen gezette heeren
genomen waren, hadden reeds, ten dee1e in scherpe woorden, verklaard, dat die
heeren hun plicht trouw hadden volbracht, daar zij eenvoudig de inzichten
hunner committenten hadden gevolgd; Amsterdam ontving bovendien, ter
vergoeding van de. "ten dienste van den Lande" in 1650 gemaakte onkosten, van Holland een som van ruim f 54000.
Twee dagen na het nemen van het gewichtige amnestie-besluit hield
Cats namens Holland een bloemrijke afscheidsrede, prijzend den eendrachtigen geest der vergadering en getuigend van hare belangrijke werk~amheid, van hare vergevensgezindheid en van Gods blijkbaren zegen
op haren arbeid. Een predikatie werd gezamenlijk bijgewoond en des
avonds kondigde klokgelui en loseranden van het geschut het einde der
Groote Vergadering aan. Half September volgde nog een openlijke dank-,
vast- en bededag door het gansche land, en men juichte: "nu heeft
de Leeu weer klem in zijnen klau gekregen" 3).
Belangrijk was de werkzaamheid der vergadering ongetwijfeld geweest, ook
al had zij vele der behandelde punten eigenlijk onbeslist gelaten en vele
gewichtige aangelegenheden, waaromtrent beslissing thans wenschelijk ware
geweest, geheel ter zijde gesteld: zoowel door de genomen besluiten als
door het ter zijde laten van andere zaken had zij de Republiek in haren
door de omstandigheden van den opstand tegen Spanje geworden regeeringsvorm bevestigd. Gebruik makend van de tijdelijke verduistering der
Oranjezon had zij de Statenregeering met al hare gebreken en zonder
groote veranderingen geregeld op den voet der behoeften van het oogenblik. De regentenaristocratie, als welker vertegenwoordigster zij kon
gelden, heeft onder leiding der hollandsche staatslieden daardoor het
1) Archives, V, p. 4II suiv.
I) Aitzema, lIl, blz. 582 vlg.
') Jer. de Decker.
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beginsel der "aristocratycque regheeringhe tt voorgoed gehandhaafd zoowel
tegenover de monarchale neigingen, die in de laatste tijden zoo herhaaldelijk waren opgekomen en zoo krachtig hadden gesproken, als tegenover
de zwakke democratische uitingen hier en daar, overblijfsels van vroegere
toestanden, die nog in sommige gewesten een bleeke herinnering hadden
achtergelaten. Door de Groote Vergadering is in al hare handelingen ten
duidelijkste het eertijds ook door Oldenbarnevelt en de zijnen vooropgestelde beginse1 1) onderschreven, dat door Johan de Witt in een zijner
brieven aldus wordt geformuleerd, dat "dese Provincien niet en sijn te
samen una respublica maar yder provincie a part een souvereine respublica
is ende dat sulx dese Vereenichde provincien niet met den naam van
respublica (in singulari numero) maar veeleer metten naem van respublicae
federatae ofte unitae (in plurali numero) genoemt souden moeten worden tt 2)
- een beginsel, dat van groote beteekenis moet geacht worden voor de
toekomst der Vereenigde Nederlanden, ook al was het er verre van verwijderd algemeene instemming onder regenten en volk te vinden en al
zou het ten slotte nooit als volkomen juist kunnen aangemerkt worden.

HOOFDSTUK II
DE EERSTE ENGELSCHE OORLOG

De Groote Vergadering had zich als uitgebreide Staten-Generaal niet
beperkt tot de regeling der binnenlandsche aangelegenheden, zij had zich als
ZOO danig ook met de buitenlandsche betrekkingen der Republiek bezig gehouden. Op dien weg kwam zij gereedelijk naar aanleiding van het feit, dat
zij vreemde ambassadeurs ter plechtige audientie had toegelaten. Die
van Spanje, Brun, had er het eerst gebruik van gemaakt; de fransche resident
he ambassadeur,
Brasset volgde zijn voorbeeld en de buitengewone franse
fransche
Pomponne de Bellièvre, die de Staten kwam complimenteeren bij den dood van
prins Willem II en de geboorte van diens jongen zoon, insgelijks. Belangrijker
dan deze formeele bezoeken was de aankondiging der overkomst van een
gezantschap der engelsche Republiek, vooral wegens de moeilijkheden, die
men in den laatsten tijd met Engeland had gehad.
Die moeilijkheden hadden niet alleen betrekking op de verhouding der
Vereenigde Nederlanden tot de regeering van het Parlement en tot de
pretentiën van Karel II - den "Koning van Schotland," zooals men hem
officieel noemde - op den engelschen troon, maar waren van veel bedenkelijker aard.
Er bestond reeds lang 3) tusschen de beide natiën, de engelsche en de
nederlandsche, een hevige naijver op handelsgebied, die niet alleen in de beide
Indiën maar sedert het begin der zeventiende eeuw bijna over de geheele
wereld de zee- en kooplieden der beide volken tegenover elkander deed
staan en een scherpe concurrentie ten gevolge had, des te scherper
naarmate de engelsche handel zich sedert koningin Elisabeth allengs
breeder ontwikkelde en voor den staatschen een steeds meer te
vreezen mededinger mocht heeten. De aanhoudende twisten over de
1~ Vgl. dl. lI, blz. 455/6.
2

a

Brieven,
B~ieven, uitg. Kernkamp, I, blz. 61.
Zie deel 1I, blz. 529 vlg. en passim in dat deel.
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visscherij op de engelsche kust, en over het daarmede samenhangende
vraagstuk
vraagst1;1k van het Dominium Maris, tijdens koning Jacobus en Karel I,
waren in
in de laatste jaren wel niet geheel vergeten maar tijdens de binnenlandsche onrust in Engeland van engelsche zijde niet weder opgerakeld.
Kort na den slag bij Duins, die feitelijke ontkenning van het engelsche
zeekoningschap tot in de engelsche havens zelfs, had men (r639) den
ouden François van Aerssen nog eens in ambassade naar Londen gezonden
om den verwachten storm te bezweren maar de ambassadeur had gelukkig in die richting weinig te doen gevonden: ofschoon koning Karel's
eerste minister, lord Strafford, ernstig klaagde over het "grootste affront
van de werelt" Engeland aangedaan 1), bleef het bij die klacht en Engeland zweeg verder over de zaak gelijk over andere bezwaren tegen de
Nederlanders. Sedert hadden de Staten, inziende, dat Engeland voor het
oogenblik weinig vermocht en dus geen ernstige verwikkelingen begeerde,
zich aan geen zeekoningschap of beperkende bepalingen gestoord en de
oude engelsche pretentiën eenvoudig gelaten voor wat zij waren. Intusschen hadden de engelsche aanspraken bij een groot deel der bevolking
in de Nederlanden reeds een diep gewortelden tegenzin tegen de Engelschen gewekt: de talrijke kooplieden, zeelieden en visschers toonden zich
meer dan ooit afkeerig van alles wat engelsch was. Daarbij kwam nog
sedert de onthoofding des Konings de algemeene ergernis hier te lande,
zelfs bij hen, die overigens het Parlement gunstig gezind waren, tegen
de "engelsche koningsmoorders", die zich hadden vergrepen aan hun door God
gegeven vorst. De oude klachten over het aanmatigend en ruw optreden der
engelsche natie tegenover buitenlanders werden bovendien in deze dagen
hier te lande tallooze malen vernomen, ook in de talrijke pamfletten, die
zich met de belangwekkende engelsche zaken van den dag bezighielden.
En in den laatsten tijd, bij het weder opkomen
opkomen. van de engelsche macht
onder Cromwell's krachtig bewind, werden deze klachten niet minder,
vooral toen engelsche oorlogsschepen omstreeks r650 weder nederlandsche
koopvaarders begonnen lastig te vallen met onderzoek naar lading en
bemanning onder het voorwendsel op te moeten treden tegen de toen ten
tijde werkelijk hinderlijke zeerooverij der Franschen en der engelsche
koningsgezinden op de Scilly-eilanden.
Ontvlamde zoo meer en meer tegen het midden der r7de eeuw de verbittering tegen Engeland, in dit land zelf was de stemming tegenover de
. Nederlanders evenmin gunstig te noemen. Behalve de oude moeilijkheden
was het hier laatdunkende geringschatting van de kleine natie aan de
overzijde, bespotting harer eigenaardigheden, met name harer langzaamheid, harer neiging tot drankmisbruik, harer wantrouwigheid, harer toome1ooze
winzucht, der betrekkelijke ruwheid harer "mijnheers", harer overdreven
netheid, wat tot scherpe beoordee1ing van de bewoners der Republiek leidde.
De engelsche reisverhalen en pamfletten van dien tijd zijn vol van dat
alles. De bescherming, hier te lande verleend aan de koningsgezind..: n, de
ongewroken moord op Doreslaer, de voorkeur aan 's Konings afgezanten
gegeven boven die van het Parlement, de voortdurende herinnering aan
het amboneesche proces, de handelsmoeilijkheden in Oost-Indië en elders dat alles had veel kwaad bloed gezet en in Engeland den nationalen tegenzin tegen de "Dutch" vermeerderd.
Zoolang de burgeroorlog er duurde, was de afwijzende houding der
Staten tegenover de oude pretentiën zonder dadelijk gevaar, maar toen in
1650 de engelsche Republiek voorgoed gevestigd scheen en Cromwell
1) S. Muller Fz., Mare Clausum, blz.
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machtig genoeg om haar aanzien naar binnen en naar buiten te handhaven, veranderde de toestand. De dood van prins Willem, den beschermer
der Stuarts, scheen echter de kans op grooter moeilij kheden te verminderen en reeds 28 Januari besloot de Groote Vergadering, op verlangen
van Holland en bijzonderen aandrang thans van het s~dert t s Prinsen
dood ook ten dezen omg~keerde Zeeland, de engelse he Republiek, wegens de
handelsbelangen en de sympathie van velen met de Puriteinen van Cromwell,
als "vry ende souverain tt te erkennen. Joachimi, de bekwame oude gezant,
door langjarige ondervinding bekend met alles, wat er tusschen de Staten
en Engeland al zoo was geschied, zou weder "in syn vorich emploi' naar
Londen vertrekken en daarmede zouden de feitelijk afgebroken diplomatieke
betrekkingen weder worden hersteld in den vroegeren toestand.
Nog voordat hij de zee overstak, kwam reeds het kort te voren aangekondigde engelsche gezantschap in Den Haag, om, gebruik makend van de
gunstige stemming, nu Holland blijkbaar den boventoon in de nederlandsche Republiek voerde, een nauwere aansluiting tusschen deze en hare
engelsche zuster te verkrijgen. De regeering der engelsche Republiek, het
gevaar van een verwijdering tusschen de beide protestantsche zeemogendheden willende voorkomen, ook wegens de dreigende houding der presbyteriaansche Schotten en der engelsche koningsgezinden beducht voor buitenlandsche
moeilijkheden van deze zijde, begeerde ernstig een innige verbintenis, gegrond
op de overeenkomst thans in godsdienst en staatsinrichting, in economische ontwikkeling en neigingen, in belangen van allerlei aard en op de
oude vriendschappelijke betrekkingen van vroeger dagen, "for the general
good of Christendom as weU as for our own tt 1). Reeds in 1649 had de
nieuwe engelsche regeering zich in dien zin tegenover Heenvliet en
Pauw uitgelaten 2) en Doreslaer had zelfs reeds in las,: gehad een "naedere
Unie te presenteren tot eene onderlinge welstandt voor beyde tt 3), maar
de koele ontvangst en de treurige afloop zijner zending hadden dit doel
op den achtergrond doen geraken.
Een schitterend gezantschap onder leiding van den lord-opperrechter
Oliver Saint-John en den hier bekenden Strickland, met een gevolg van bijna
250 personen, onder wie vele edellieden, kwam thans einde Maart 1651
door vijf oorlogsschepen begeleid in de Maas en daarna in Den Haag
aan. Het hoofd der ambassade was de invloedrijke St. John, wel geen
diplomaat maar een der invloedrijkste engelsche staatslieden van dien tijd
en in het bijzonder ingenomen met het denkbeeld eener nauwe alliantie,
terwijl "the wild schema of political uniontt~) alleen moest dienen, ingeval
die voorstellen van alliantie aanvankelijk goed werden opgenomen. De
ontvangst van de zijde der Staten liet thans niets te wenschen over, maar
het volk toonde onverholen vijandschap en schold en dreigde het gezantschap op de ergerlijkste wijze, in weerwil van de plakkaten der Staten
van Holland daartegen en onder invloed van het prinselijke hof.
St. John stelde aanstonds "a more strict and intimate alliance and
union tt voor tot bevordering van "a more intrinsical and mutual interest
of each another tt, gegrond op de gelijkheid van religie, staatsinrichting
en handelsbelang. Het denkbeeld werd van staatsche zijde met koele
terughouding ontvangen. Men begeerde wel overeenkomsten te treffen tot
bescherming der wederzijdsche belangen,_maar niet een nauwe verbinding
t

1) Geyl, 1. 1., blz. 229 vlç-.
2) Mitsukuri, Englisch-Ntederl. Unionsbestrebungen im Zeitalter Cromwells (Tübingen, 1891), S. 25.
8) Aitzema, lIl, blz. 377.
t) Gardiner, History, I, p. 357.
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van welken aard ook, die door de orangistische meerderheid van de bevolking der Nederlanden ongetwijfeld niet gewenscht werd. Doch men wilde
de gezanten niet ontstemmen en kwam op hun herhaalden aandrang tot
de verklaring, dat men "een tractaet over gemeene interessen" gaarne zou
sluiten 1). Maar dat was St. John veel te algemeen, vooral toen hij zag,
dat Holland wel verder wilde gaan: hij verlangde "klaer en voldoende
antwoort" en stelde formeel een nauwe defensieve alliantie voor, die
daarop in de gewestelijke Statenvergaderingen ernstig werd besproken.
Terwijl de zaak nog hangende bleef, kwam er bericht, dat Tromp, ter
beteugeling van de koningsgezinde kapers op de Scilly-eilanden (of Sorlingen) uitgezonden, een dier eilanden had bezet. Deze daad, in Engeland met wantrouwen bejegend, daar men Tromp als zeer koningsgezind
kende en bovendien wist van een plan van Karel II om die eilanden aan
Amsterdam te verpanden I), ook de houding der volksmenigte en van de
omgeving der boheemsche koningsfamilie, der "Palatijnen", onder wie
vooral de heftige prins Eduard zich liet opmerken, in Den Haag tegenover de Engelschen van het gezantschap ontstemde het Parlement zeer,
zoodat het St. John en de zijnen naar huis riep en alleen op dit besluit
terugkwam, toen Holland zijn nog te Londen vertoevenden "commissaris" Schaep liet beloven een einde te maken aan de voortdurende beleedigingen, den gezanten een wacht verleende en werkelijk ook prins Eduard
deed vervolgen, terwijl zij de Prinses Royale waarschuwde voor de handelingen harer lakeien en hovelingen 3). De onderhandelingen werden nu
weder opgevat, maar thans met minder aandrang van engelsche zijde op
innige verbinding der beide staten en eigenlijk alleen met het oog op den
steun en de vrijheid van handelen, hier te lande ~n de Stuarts verleend,
terwijl van nederlandsche zijde getracht werd in de eerste plaats handelsvoordeelen voor onze kooplieden te verkrijgen tegen overeenkomstige voordeelen voor Engeland met herstel en uitbreiding van het voor ons voordeelige Groot-Entrecours van 1496, waarin ook bepalingen waren gemaakt
omtrent het niet verleenen van bescherming aan elkanders vijanden, ja
zelfs tot bestrijding van deze 4). Bij de lange onderhandeling, die nu
volgde, kwamen de Engelschen, die van weinig diplomatiek talent blijk
gaven ó), telkens weder in vage termen op de unie plannen terug, maar de
Staten, ook die van Holland en Zeeland, die overigens welgezind waren,
altijd vreezend voor de stemming hier te lande, antwoordden daarop steeds
in nog algemeener woorden. De eischen der Engelschen met betrekking
tot het verblijf der koningsgezinden bleken daarentegen zeer ernstig.
Zij verlangden zelfs in zekere gevallen confiscatie der goederen van hen,
die het waagden de koningsgezinden te steunen, dus ook van de Prinses
van Oranje en de boheemsche koningsfamilie, een eisch, waarin onmogelijk kon getreden worden. Daartegenover boden de Staten een ontwerp van
36 artikelen aan, die voornamelijk op de onderlinge handelsbetrekkingen
sloegen en slechts in geringe mate rekening hielden met politieke eischen.
Zoo bleef men van weerszijden voorstellen doen, totdat St. John begreep,
dat er weinig van de Staten te verkrijgen was, en den 30sten Juli afscheid
nam, ten zeerste geërgerd over het mislukken zijner reis: noch de ver1) Aitz;ema, lIl, b1z;. 658.
I) Gardiner, 1. 1., p. 361; en de bronnen bij diens uitgave: The first dutch war
(Navy Record Society), London, 1899. Vgl. Ranke, Englische Geschichte, lIl, S.
290. Thans ook Ballhausen, Der erste engl. holl. Seekrieg, I Cs Gravenh. 1923)'
Geyl, 1.1., blz. 233.

I!

, Vgl. deel I, blz. 614.
I
Gardiner, 1. 1., p. 358, 366.
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banning der Stuarts, noch de nadere alliantie was bereikt. Holland verkoos,
smaalde Cromwell, "gain to godliness".
De toon, waarop het Parlement bij zijn terugkomst St. Johnts mededeelingen beantwoordde, bewees, dat deze afloop niet alleen hem maar ook de
engelsche staatslieden in het algemeen zeer verbitterd had. Er was thans
bij de engelsche regeering voorloopig geen sprake pleer van vrijwillige
unie of alliantie, doch wel van krijg om de weerbarstige Staten te dwingen
tot een verbintenis met Engeland, die hen beletten zou om voortaan
Engelandts vijanden te herbergen, ja te beschermen, te ondersteunen en
Engelandts eischen te minachten.
De vrees voor zulk een uiterste bewoog de Staten-Generaal, na het
einde der Groote Vergadering, ook op hoop van eenig handelsvoordeel,
ertoe om, weder op aandrang van Holland, te besluiten tot het zenden
thans van een plechtig staatsch gezantschap naar Engeland om te trachten, altijd op den grondslag van het oude Entrecours, toenadering te verkrijgen
en de ontstemming in Engeland te matigen. Dat men daar thans den weg
der vijandschap begeerde te bewandelen, werd echter weldra duidelijk.
Engeland, welks vloot onder leiding van voortreffelijke administrateurs
als CromweWsmedestander Vane en uitmuntende bevelhebbers als Blake
en Penn gereorganiseerd was, begon meer en meer de beteekenis van die
onder Karel I verwaarloosde vloot in te zien. Reeds trad het onder Blake
aan de portugeesche kust, onder Penn in de Middellandsche Zee krachtig
als zeemogendheid op, beschermde alom zijne handelsvaartuigen door sterke
konvooien en blokkeerde zelfs de portugeesche havens. Met steeds grootere
krachtsinspanning trachtte de regeering der engelsche Republiek hare
oorlogsmarine in staat te stellen het hoofd te bieden aan de vloten van
andere natiën, inziende, dat Engeland's macht, Engeland's rust, Engeland's
handel slechts afdoend gesteund konden worden door een machtige oorlogsvloot 1). De nederlaag van koning Karel 11 na zijn inval uit Schotland, waarbij hij 3 September door Cromwell bij Worcester werd geslagen en slechts in een overhaaste vlucht naar Frankrijk redding vond, de
onderwerping daarna van bijna geheel Schotland door het zegevierende
engelsche leger, de gelijktijdige zegepralen in Ierland, de bemachtiging
van het eiland Man, van de Scilly-eilanden en Jersey, gaf weldra het
Parlement de gelegenheid om zijn aandacht geheel aan de vloot en aan de
belangen van den handel te wijden en stelde aan den anderen kant
de Oranjepartij te leur.
Daarbij moest het natuurlijk in scherp conflict komen met de belangen
en wenschen der Vereenigde Nederlanden, de grootste handels- en zeemogendheid van dien tijd, welker schepen de oceanen bedekten, welker
scherpe handelsgeest alle concurrentie trachtte te weren, hetzij met list,
hetzij met geweld. Ook Engeland was voor in- en uitvoer nog grootendeels afhankelijk van den hollandschen handel, die zich van bijna de
geheele vrachtvaart in het Noorden en Westen van Europa had meester
gemaakt. Zelfs het verkeer tusschen Engeland en Frankrijk werd voor
een groot deel door hollandsche schepen bewerkstelligd; het pas gesloten
tractaat met Denemarken gaf hun nog grooteren invloed in de Oostzee
dan te voren; in Oost-Indië hadden de Nederlanders den Enge1schen hun
laatste steunpunt, Poeloe-Roen - naar de Engelschen beweerden wederrechtelijk - ontnomen; in West-Indië voerden alleen zij tot vóór enkele
1) Gardiner, 1. 1., p. 331, 403. Over onz;e vloot: Elias, Schetsen, II ('s-Gravenh.
1924), blz;. 1 vlg. en Bijdr. vaderl. gesch. 6de R, I, blz;. 83 vlg., 242 vlg.: Voorspel
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jaren waren in, bijna alleen zij de voortbrengselen ook der engelsche
eilanden aldaar uit. St. John dreef na zijn terugkeer tot krachtige maatregelen
tegen dat alles en diende zijn beroemde ,,Act of Navigation" reeds in
Augustus bij het Parlement in. Na den slag bij Worcester en de andere
genoemde zegepralen achtte Cromwell zich sterk genoeg om het ontwerp
tot wet te verheffen, wat den. gden October 1651 geschiedde 1).
De Akte van Navigatie, in de eerste 1)laats tegen den nederlandschen
handel gericht, verbood overeenkomstig den wensch der engelsche kooplieden en vooral dien van de leiders der koloniale politiek, die reeds lang op
maatregelen in dien geest hadden aangedrongen en ze voor West-Indië reeds
in 1646 werkelijk hadden verkregen, den invoer van vreemde niet-europeesche producten in Engeland anders dan in schepen, die aan Engelschen
of bewoners der engelsche koloniën behoorden en minstens voor de helft
bemand waren met engelsch bootsvolk; europeesche producten mochten
alleen ingevoerd worden met engelsche schepen of met die van het land,
waar zij groeiden Of gemaakt werden. Het is duidelijk, dat de Akte in
de eerste plaats de nederlandsche vrachtvaart op Engeland, den nederlandschen handel in het algemeen ten zeerste moest benadeelen en tegelijk
kon strekken om de engelsche scheepvaart aanzienlijk te verheffen. Zij
was het begin van de krachtige handelspolitiek, die Engeland groot zou
maken als natie, als zeemogendheid en het "rule the waves tt in hare
banier heeft geschreven. Z1j verkondigde het "Dominium Maris tt in nog
geheel anderen zin dan vroegere regeeringen in Engeland het hadden opgevat en haar woord klonk als een uitdaging aan de gansche wereld, voorshands aan de handelsnatie aan de overzijde. Maar zij, die de Akte doorzetten, niet zoozeer Cromwell zelf maar St. John en de zijnen, hoewel
inziende, dat zij tot vijandschap leiden zou, begeerden daarom nog niet,
dat zij dadelijk een oorlog zou veroorzaken; zij hadden haar alleen als
een daad van handelsconcurrentie bedoeld I). En zij zou voorshands ook
nog niet tot een oorlog hebben geleid, wanneer niet het reeds lang
smeulende twistvuur met nieuwe brandstof was aangestookt.
. Die nieuwe brandstof was vooral gelegen in de aanzienlijke toeneming
der gevallen van aanhaling van nederlandsche schepen door engelsche
kruisers, die bij de heerschende spanning tusschen Frankrijk en het
republikeinsche Engeland en de vrees voor aanvallen ter zee der koningsgezinden, onder wie vooral prins Ruprecht (Robert) van de Paltz zich als
een onversaagde zeevaarder had doen kennen, herhaaldelijk neutrale vaartuigen op contrabande onderzochten en ze in vele gevallen bemoeilijkten, ja opbrachten naar engelsche havens. Ook engelsche kapers begonnen
hinderlijk te worden. Vooral dat het niet alleen in de "zeeën om Engelandtt, hoe vaag die aanduiding ook was, maar op den vollen oceaan, ja
op neutrale kusten geschiedde, was den Nederlanders zeer onaangenaam
en geheel in strijd met hunne sedert De Groofs boek geliefkoosde theorie van "open zeett, van "vrij schip, vrij goed".
Het was in deze omstandigheden van groot belang, dat de leiding der
buitenlandsche zaken in de Republiek berustte in bekwame en ervaren
handen. Na het aftreden van Cats als raadpensionaris van Holland,
van wien men dit niet kon getuigen, was onmiddellijk Adriaan Pauw eenstemmig tot dit vooral in den stadhouderloozen tijd zoo belangrijke ambt
gekozen. Met moeite en niet dan na het stellen van voorwaarden, die zijn
verantwoordelijkheid als dienaar der Staten regelden, had de grijsaard toe·
1) Gardiner, 11, p. 82. Vgl. Clark, in zijn Navigation Act (History, 1923).
I) Gardiner, U, p. 80.
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gestemd de gewichtige waardigheid van ,,Atlas belgicae libertatis"
libertatis" 1) voor
de tweede maal te aanvaarden. Zijn ervaring als diplomaat scheen een
waarborg voor het goede beleid der buitenlandsche aangelegenheden, zijn
persoonlijke invloed in de binnenlandsche was tijdens de Groote Vergadering dikwijls gebleken.
Maar naast hem begon een jongere staatsman aller aandacht tot zich te
trekken, de thans 26-jarige Johan de Witt 2), pensionaris van Dordrecht.
Johan de Witt, tweede zoon van burgemeester Jacob de Witt - zijn
broeder Cornelis was twee jaren ouder - was opgevoed in de aanzienlijkste kringen van Dordrecht, dat zich met trots de oudste en eerste stad
van Holland gevoelde en waar zijn familie van oudsher gevestigd, sedert
de 15de
I5de eeuw in de regeering was. Aan de leidsche universiteit had hij,
tegelijk met zijn broeder, ten huize van den beroemden hoogleeraar
in de wiskunde Van Schooten de studie in de rechten volbracht, daarna,
wederom met zijn broeder, Frankrijk te paard doorreisd en Engeland
I647 als advocaat
bezocht. Te Angers gepromoveerd, zette Johan zich in 1647
neder in Den Haag; Cornelis, de oudere, moest in zijn vaderstad in de
regeering komen. Johan bewoog zich in Den Haag in de regentenkringen,
deelnemend aan het gezellige leven van de vroolijke hofstad der Oranjes,
te midden van aanzienlijke jongelui van zijn stand, studeerend in zijn
geliefkoosde wiskundige wetenschappen, zooveel zijn juridische bezigheden
hem dit veroorloofden, nu en dan zich verpoozend met dichterlijken
arbeid o. a. met de vertaling van Corneille's Horace. De berichten over
hem uit dien tijd 3) teekenen hem als een deftige en rijzige jonkman, met
een ovaal gelaat, gelig van kleur, bruin van haar en oogen, eenvoudig
maar zorgvuldig gekleed, de aandacht trekkend door zijn buitengewone
kennis en ontwikkeling, door zijn merkwaardige helderheid van inzicht,
zijn ordelievendheid en nauwkeurigheid, zijn ongemeen talent van "persuasie", van overtuiging van anderen, een machtig middel van regeering
in een staat als de Republiek was; verder door zijn ongeëvenaarde wilsen werkkracht en kalmte van geest, het "ago quod ago" verheffend tot
zijn grondstelling; eindelijk door zijn onkreukbare eerlijkheid, zijn onbereikbaarheid voor omkooping of vleierij.
De gevangenneming zijns vaders op bevel van den Prins had den
zoon, opgevoed in de denkbeelden der fiere patriciërs, ten zeerste getroffen
en wij vonden hem dan ook met Cornelis aan het werk om, met handhaving hunner waardigheid, de invrijheidstelling van den op zoo onrechtmatige wijze gevangene te bereiken. De daarop gevolgde uitsluiting des
vaders uit alle lands posten bedreigde ook hunne toekomst toen de dood
van den Prins plotseling hunne positie verbeterde. Jacob de Witt keerde,
ook op raad van zijn zoons, onmiddellijk in de regeering van Dordrecht
terug en Johan werd den 21sten
2Isten December 1650
I650 pensionaris zijner vaderstad. Als zoodanig vertegenwoordigde hij haar met een paar leden der
Statenvergadering van Holland, weldra
regeering voortaan geregeld in de Statenvergadering
ook in de Groote Vergadering, waaraan hij ijverig deelnam en waar hij
1) Aitzema, III,
lIl, blz. 604.
')
I) Hij is 24 Sept. 1625 te Dordrecht geboren volgens Wicquefort (IV, p. 537), die hem
van nabij gekend heeft. Geddes, I, p. 30, maakt hem twee jaren ouder, maar dat is
onmogelijk, daar zijn broeder Corne1is 10
IQ Juli 1623 geboren is. Latere onderzoekin-

gen nebben
hebben deze dateering bevestigd.
8) Over de jeugd en het pensionarisschap van De Witt: Geddes, History of the
administration of John de Witt, I (Hague, 1879), eerste hoofdstukken, en Lefèvre
Pontalis, Jean de Witt (Paris, 1884), I, p. 81, 133 suiv.; thans vooral Japikse,
Johan de Witt (Amst., 1915, duitsche vert. Leipzig 1917) en de groote brievenuitgave van denzelfde.
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blijkbaar reeds belangrijken invloed oefende, met name bij de behandeling der engelsche voorstellen 1): daarover en over de belangrijkste binnenlandsche aangelegenheden bezitten wij in zijn briefwisseling met zijn
stad merkwaardige gegevens 2). Een zijner correspondenten roemt de
"wijsheyt, voorsichtigheyt, moderaetheyt ende getempertheyttt, waarmede
sijn tt voor de "generale amnestia", als welker
hij en zijn vader "agerende sijn"
"voornaamste"
ttvoornaamste" en "gesegende instrumenten" volgens hem de beide De
Witten mogen gelden.
In het najaar van I65I laat hij zich in het bijzonder met de engelsche
betrekkingen in, den ouden Pauw ter zijde staande in diens werkzaamheid.
Hij was een der leden van de commissie, die 25 Januari van het volgende
jaar door de Staten van Holland werd belast met de voorbereidende
behandeling der engelsche zaken en het geven van praeadvies daaromtrent
in de Statenvergadering; als pensionaris der "eerste stad" van Holland
had hij reeds op zichzelf aanspraak om in die commissie op te treden,
maar zijn bekwaamheid vestigde blijkbaar nog meer de aandacht op den
jongen staatsman, die weldra zulk een grooten invloed op het lot van zijn
land zou oefenen.
Na het afbreken der onderhandelingen met St. John en het eenigszins
overijlde vertrek van het engelsche gezantschap had de Groote Vergadering
op aandrang van Holland besloten tot het zenden van een buitengewone
ambassade naar Engeland ten einde te trachten op de basis der 36 artikelen de onderhandeling te heropenen over de voorgestelde gewijzigde
hernieuwing van het Groot-Entrecours en de bevestiging daarmede van
de bedreigde handelsvriendschap der beide natiën. De onverwachte uitvaardiging der Akte van Navigatie verminderde de kansen op het welslagen van zulk een poging belangrijk en eenige maanden lang bleef het
gezantschap, dat zou bestaan uit Cats, den Amsterdammer Schaep en
den Zeeuw Van de Perre, nog aan deze zijde der Noordzee. Eerst met
Kerstmis stapten de heeren te Gravesend aan wal, ontvangen met alle
Londet.J.,
eerbewijzen, maar onder het vijandige gejoel der bevolking van Londen.,
waar tal van spotprenten en pamfletten tegen hen verschenen. Het gezantschap had in last niet alleen de onderhandelingen over het Groot-Entrecours te heropenen, maar ook de intrekking der Akte, het ophouden van
de belemmeringen den nederlandschen koopvaarders door engelsche schepen in den weg gelegd onder voorwendsel van onderzoek naar fransche
goederen, het intrekken der reeds door de engelsche regeering aan kapers
tt tegen Nederlanders en ten slotte het
represaille"
uitgegeven "brieven van represaille
vragen van schadevergoeding voor de benadeelde kooplieden, in het kort
de erkenning bij verdrag van de staatsche theorie der "open zee".
Het Parlement, dat, zegt men, met lichten spot de hoogdravende en van
dichterlijke citaten wemelende latijnsche aanspraak van den ouden Cats had
'openen en schortte
aangehoerd 3), weigerde niet de onderhandeling te 'ópenen
onmiddellijk de kaperbrieven op, maar tegenover ~e
ge klachten der Staten
stelden de engelsche staatslieden ernstige tegenklachten, oude en nieuwe
bezwaren samenvoegend: naast den moord op Doreslaer, de beleedigingen
diens ambtgenoot en den pas teruggekeerden gezanten aangedaan, het
Engeland's vijanden, het Sonttractaat enz. kwamen weder
beschermen van Engelandts
de kwestiën van Ambon, van Poe1oe-Roen,
Poeloe-Roen, van Duins, van de visscherij,
85-86.
1) Over zijn aandeel aan de Groote Vergadering: vgl. Geddes, p. 1x85-86.
I) Brieven, uitg. Kernkamp en ]apikse,
Japikse, dl. I.
') Wicquefort, II, p. 1I5.
lIS.
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van de bezwaren voor den engelschen handel in Rusland, in Oost- en
West-Indië ter sprake - een lange lijst van grieven, die voor een deel
op hooge eischen van schadevergoeding nederkwamen, terwijl de intrekking der Akte en de schadevergoeding voor het aan de staatsche zijde
reeds geleden handelsnadeel, ja zelfs het ophouden der belemmeringen
kortaf geweigerd werd. En daarbij kwam nog de eisch, dat als erkenning
van Engeland's recht op de heerschappij der zeeën in de "enge1sche
wateren" - rekbare term - met alle volkeren ook de Nederlanders vlag
en zeil voor alle engelsche oorlogsschepen, die men daar ontmoette, zouden strijken. De gewoonte hieromtrent was minder hinderlijk dan wat
thans werd geëischt. Ontmoette een hollandsch schip of een hollandsche
vloot een engelsch oorlogseskader , dan was men op de hollandsche schepen gewoon vlag en marszeilen te strijken en eenige saluutschoten af te
vuren, terwijl alles gestreken bleef zo::>lang de schepen bij elkander
lagen. Het aantal saluutschoten - 9, 7 of 5 - hing af van den rang van
den engelschen vlootvoogd, of hij admiraal, vice-admiraal dan wel schoutbij-nacht was. Voor een enkel schip zonder bevelhebber van dien rang
behoefde niet gestreken te worden, maar kon men met saluutschoten
volstaan; in de engelsche havens of voor een engelsch havenkasteel werd
bij het binnenzeilen de vlag gestreken en deze door een wimpel vervangen, terwijl saluutschoten werden gewisseld 1).
Met ergernis werd dit alles, vooral de vlag-eisch, hier te lande vernomen: de gemoederen kwamen meer en meer in beroering en de noodzakelijkheid werd gevoeld om zoo spoedig mogelijk de vloot te versterken,
ten einde de koopvaart tegen de vermelde represaille-maatregelen en tegen
aanranding door engelsche kruisers onder het voorwendsel van onderzoek
der lading met ernst te kunnen beschermen. De houding van de engelsche
admiraliteit, die eenige aangehaalde nederlandsche schepen voor goeden
prijs verklaarde, verbitterde de stemming. Men zag, dat Engeland den
oorlog wilde, en de leidende staatslieden, in het bijzonder De Witt,
vreesden dien als een groot onheiI 2). In de eerste plaats was de versterking
der vloot een dringende noodzakelijkheid.
Ook op de vloot had men na den vrede van Munster groote bezuinigingen trachten in te voeren en de pogingen daartoe hadden bij den Prins
veel minder tegenstand gevonden dan ten aanzien van het landleger het geval
was. Verscheidene deugdelijke oorlogsschepen waren openlijk of ondershands
verkocht, ook aan Engeland, of onttakeld; tal van zeelieden waren ontslagen, bekwame bevelhebbers naar de handelsvloot overgegaan. Thans was
het noodig om zoo spoedig mogelijk in de behoefte aan oorlogsmaterieel en
scheepsvolk te voorzien. Reeds in Februari besloten de Staten-Generaal 50,
later nog IOO schepen uit te rusten tot beveiliging van de zee en bescherming van den handelS), die door de vloot van nauwelijks 75 schepen,
waarover men op dat oogenblik kon beschikken, niet voldoende beschermd
geacht kon worden. Vervolgens werd het dienst nemen van scheepsvolk
bij vreemde natiën streng verboden en het uitloopen van koopvaardijschepen beperkt, opdat niet de bemanning voor deze uitrusting zou ontbreken. Het besluit tot vermeerdering der vloot werd ter kennis van de
verschillende mogendheden, ook van Engeland, gebracht, hetgeen echter
door de engelsche regeering als een bedreiging werd opgevat en ook van
die zijde tot aanzienlijke versterking van de vloot aanleiding gaf, zoodat
1) Aitzema, lIl, blz. 731, volgens Tromp's verklaring van de heerschende gewoonte.
8) Geddes, p. 197.

a) Gardiner, Lette!s and papers relating to the first dutch war, I, p. 85; Wicquefort, H, p. 122 SUIV. ; Ehas, 1.1.
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deze weldra ook daar ver over de honderd zeilen telde. Maar de engel··
sche schepen waren grooter en beter bemand dan de onze, zelfs dan het
admiraalsschip, waarop de grijze Marten Harpertsz. Tromp de vlag zou
voeren, de ,,Brederodett.
"Brederode". Men moest daarenboven in belangrijke mate
zijn toevlucht nemen tot in oorlogsschepen veranderde koopvaarders, daar
de bouw van nieuwe schepen langzaam ging.
Terwijl men zoo zich van weerszijden toerustte, bleven de staatsche
gezanten onderhandelen over het Entrecours, maar de lange lijst van grieven met bijgevoegde berekening van gewenschte schadevergoeding, die
hun in Maart door de engelsche regeering werd voorgelegd, beloofde
weinig goeds. Een maand later verlangde die regeering zelfs vóór verdere
onderhandeling in heftige termen "settlement of the demands, which are
tt • Deze scherp gefora matter of right and justice and touch our honour
honour".
muleerde eisch werd in Den Haag met schrik ontvangen, maar men
hoopte door matiging alsnog den vrede te bewaren, onderzocht de engelsche pretentiën, die men zoo geheim mogelijk behandelde, ten einde de
bevolking niet nog meer te verbitteren
verbltteren 1), en beantwoordde kalm de
gedane eischen met tegeneischen. Zoo bleef men tot einde Mei onderhandelen, ook onder invloed van vredelievende staatslieden in Engeland, die verwikkelingen met Frankrijk en de Nederlanden tegelijk
vreesden
toen een onvoorziene gebeurtenis de crisis plotseling
verhaastte.
De kwestie van het recht tot onderzoek der lading van neutralen en
verbeurdverklaring van vijandelijk goed in neutrale schepen gaf er de
aanleiding toe. Bij de heerschende spanning tusschen Frankrijk en Engeland verlangde de engelsche regeering en haar orgaan, de engelsche admiraliteit, dat dit recht door de engelsche kruisers ongehinderd en in vollen
omvang mocht worden uitgeoefend 2). Daarentegen hadden de StatenI650 ten opzichte van Spanje hun beginsel doorgedreven, in
Generaal in r650
een tractaat belichaamd, dat de neutrale vlag de lading dekte, behalve alleen
in geval van contrabande, en verlangden nu ook, dat Engeland dezen
regel zou erkennen, te meer omdat er alleen spanning, geen oorlog
tusschen Frankrijk en Engeland bestond 3). De engelsche regeering wilde
van dit beginsel van internationaal recht niet weten, maar de Staten-Generaal
verlangden van hunne zijde
ûjde ernstig het erkend te zien en de staatsche
schepen voor schade te vrijwaren. Het was wederom de kwestie van de
"open zee", waarover zoo menigmaal was getwist.
Tromp, de oude luitenant-admiraal, die de vloot zou commandeeren,
was persoonlijk hevig tegen de engelsche eischen gekant, met name tegen
die omtrent de vlag. De dappere, op zijn eergevoel staande zeeman
placht desgevraagd te zeggen, dat hij alleen de vlag zou strijken onder
overmacht, "als de Engelschcn de sterksten waren", gelijk hij dit altijd
in praktijk had gebracht. Hij nu werd in Mei met een vijftigtal schepen
in zee gezonden, ongeveer alles waarover men bij de langzame wijze van
werken der admiraliteiten voor het oogenblik nog beschikken kon, om in
het Kanaal "de zee te beveiligentt.
beveiligen'" Volgens de hem gegeven instructie
moest hij "de schepen dezer landen
landen"tt tegen elk onderzoek "beschermentt,
"beschermen",
"verdedigen tt en ze, voor zoover men ze mocht
ze tegen allen overlast "verdedigen"
in beslag willen nemen, "bevrijden", terwijl hem zeer in het algemeen
ten opzichte van het strijken der vlag was voorgeschreven, dat hij moest

II

1) Geddes, p.

202.

I)
I. Gardiner, History of the Commonwealth and the Protectorate, 11,
II, p.
aa) Molsbergen, 1. 1., bh;. 124 vlg.
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zorgen, dat de Staat "geen kleinigheid zou komen te lijden"!),
lijden" l ), m. a. w.
die teedere zaak werd aan hem overgelaten, ofschoon men hem had
bevolen de engelsche kust zoo min mogelijk te naderen en liever aan
de vlaamsche te blijven ten einde geen aanleiding tot botsingen te
geven.
Tromp liet dus tusschen Duinkerken en Nieuwpoort het anker vallen
maar werd door storm beloopen en zeilde 29 Mei naar Dover om zijn
schade te herstellen, terwijl hij de engelsche schepen, die bij Duins
lagen, vriendschappelijk onderrichtte van ûjn voornemen om dadelijk na
dat herstel de Noordzee weder in te gaan. Bij Dover ontmoette Tromp
echter kapitein Van der 2aen,
Zaen, die hem meldde, dat hijzelf met een britsch
fregat van Blake's vloot scherp had gestreden over de zaak van de vlag
en dat zeven straatvaarders, die hij door het Kanaal had te geleiden,
gevaar liepen om genomen te worden. Tromp, die het kasteel van Dover
nog niet had begroet, zeilde nu langs de engelsche kust en ontmoette daar
Blake, die met I5 schepen in het Kanaal kruiste.
Tromp maakte zich bij Blake's nadering, zooals hij later volhield, gereed
om de vlag te strijken; hij heesch reeds zijn wimpel, hoewel aarzelend, en
zette een man bij de vlag, toen Blake, meenend, dat Tromp niet wilde
strijken, de vijandelijkheden begon en herhaaldelijk op het staatsche
admiraalsschip schoot, eerst met waarschuwende schoten voor den boeg,
daarna midden op het schip, hetgeen na eenige aarzeling werd beantwoord
door een schot van Tromp, dat weder Blake'g volle laag en daarop een
formeel gevecht tusschen beide vloten ten gevolge had. Een twaalftal
engelsche schepen uit Duins snelde op het schieten toe en weldra werd
het gevecht algemeen, totdat de duisternis de strijdenden scheidde. Tromp
had tv\oee
twee schepen verloren en week naar de fransche kust, zich steeds,
naar hij later verklaarde, in dit gevecht bepalend tot een verdedigende
tactiek 2).
Hevig was de verontwaardiging te Londen over Tromp's houding in
deze zaak. Een commissie van onderzoek, waarvan Cromwell zelf lid was,
verklaarde hem schuldig. De stemming in de Nederlanden was verdeeld,
daar ook hier vele staatslieden Tromp's houding betreurden, ja afkeurden
en haar toeschreven aan zijn bekend orangistische gevoelens, aan zijn
afkeer van de engelsche republikeinen, terwijl het welbekend was, dat de
Oranjepartij den oorlog begeerde in het belang zoowel van de Stuarts
als van den kleinen Prins, dien men dan in naam kapitein-generaal dacht te
kunnen maken. Johan de Witt en anderen hoopten evenwel den vrede nog te
bewaren. De vrede was, meenden zij niet ten onrechte, veel meer in ons
belang dan de oorlog. Zouden niet de Engelschen tegen den "gouden
berg" van de rijke Nederlanden, zouden deze niet tegen het niet
welvarende, door den burgeroorlog verarmde Engeland, den ,,ijzeren
berg", hebben te strijden? Mochten wij zegepralen, wat zou ons voordeel
zijn? En wat hadden wij niet te verliezen?
Een nieuwe instructie beval Tromp dan ook uitdrukkelijk verder alleen
verdedigend op te treden en de vlag te strijken "volgens oude gewoonte".
Verder werd onmiddellijk besloten ook Pauw zelf nog naar Engeland te
zenden om in overleg met Willem Nieuwpoort, die al vroeger gezonden
was om de gezanten te ondersteunen, daar hij Engeland en de Engel1)
l} De Jonge, Zeewezen, I, blz. 413-14.

a) Gardiner, History, 1I,
lI, p. lig;
IIg; Geddes, p. 209
20g ff.; Gardiner, Letters, I, p. 170 ff.

Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederl. zeeoorlogen, uitg.
Colenbrander, I, blz. I1 vlg.
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schen goed kende, het Parlement te overtuigen van de vredelievendheid der Staten en den slag bij Dover als het gevolg van misverstand te doen vergeten. Tegelijk echter werd met groote haast gearbeid
aan de verdere uitrusting der 150 schepen.
Ook van engelsche zijde werd met groote ijver en toewijding aan de
versterking der vloot gewerkt, onder leiding van de uitstekend georganiseerde admiraliteitscommissie 1) en voorlichting van den voortreffelijken
admiraal Robert Blake. De meerdere eenheid van beheer had ten gevolge,
dat de eenheid der vloot hier grooter was dan ten onzent, waar de
geheel van elkander onafhankelijke admiraliteiten in hooge mate met
geldgebrek te kampen hadden, terwijl de arsenalen in den vredestijd
en bij het streven naar bezuiniging uiterst slecht voorzien waren.
Van geldgebrek had men in Engeland thans weinig last, daar het
Parlement steeds onmiddellijk bereid bleek om aan alle eischen te voldoen. Onder Blake werden de bekwame zeelieden William Penn en George
Ayscue als vice-admiraals, Bourne als schout-bij-nacht aangesteld; CromweU zelf leidde te Dover met kracht de voorbereiding tot den krijg.
Reeds in Juni lagen 60 engelsche schepen voor Duins gereed, ten deele
in dienst genomen groote koopvaarders, en nog dagelijks nam de vloot
toe 2), terwijl reeds in alle engelsche havens staatsche koopvaarders werden
aangehouden of opgebracht.
Pauw, inderhaast naar Engeland vertrokken, deed intusschen nog de
grootste moeite om den vrede te bewaren, wijzend op de nieuwe aan
Tromp gegeven instructie als een bewijs van vredelievendheid en opnieuw
onderhandelend over de zware engelsche eischen. Maar de stemming in
Holland werd steeds oorlogzuchtiger, ook bij de benadeelde kooplieden,
en in het engelsche Parlement dreven velen, tegen Cromwe1l's eigenlijke bedoeling in, tot den oorlog, van welks gunstigen afloop men groote voordeel en
voor den ontluikenden engelschen handel hoopte 3). Tegen Cromwell's
eigenlijke bedoeling in, want de machtige leider van den engelschen staat
wenschte geen oorlog met de in godsdienst en afkomst verwante zusterrepubliek, die hij hoopte te winnen voor zijn grootsche plannen van religieuspolitieken aard in Europa, voor het groote protestantsche verbond tegen
de katholieke mogendheden. Hij schijnt de oorlogstoerustingen vooral
hierom met kracht geleid te hebben om aan de eene zijde de Nederlanden
door machtsontwikkeling van den krijg terug te houden en aan de andere
de engelsche oorlogsmacht in het algemeen te versterken. Pauw bemerkte iets
van deze gezindheid, maar begreep haar niet ten volle; Engeland's toerustingen
tiende, vreesde hij een oorlogsverklaring op een voor de Staten ongeschikt
tijdstip, en ried zijn meesters een krachtiger houding aan te nemen.
Einde Juni stelden de Staten-Generaal dan ook hun eischen in scherpe
termen op, den gezanten bevelend bij weigering onmiddellijk terug te
keeren. Weldra bleef hun ook niets anders over. Daarmede was de oorlogsfakkel ontstoken en Tromp kreeg thans in een laatste instructie bevel
den Engelschen afbreuk te doen, waar en zooveel hij kon, zonder zich
de
ten opzichte van de vlag eenige vernedering te laten welgevallen; met .de
vloot van bijna IOO schepen en I IOOO man, waarover hij nu te beschlkbeschikken had, moest hij zorgen, dat handel en visscherij geen nadeel leden.
Op zijn voorstel zou van branders een ruim gebruik gemaakt worden ').
1) Oppenheim, Administration of the Royal Navy, I, p. 346 ff.
I) Gardiner, Letters, I, p. 289 ft.
I) Gardiner, Commonwealth and Protectorate, 11, p.
') Elias, Schetsen, 11, blz. 93 vlg.
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EERSTE GEVECHTEN. ORANJE-OPROEREN

De beide regeeringen vaardigden tot rechtvaardiging hunner houding lange
manifesten uit.
,
gevre~sd had, liet zich niet wachten. De groote uitbreiWat men hier gevreesd
ding van den hollandschen handel beloofde Engeland veel voordeel bij zijn
ligging op den weg van bijna alle staatsche koopvaarders. De uit WestIndië terugontboden vice-admiraal Ayscue slaagde dan ook aanstonds in
het nemen eener staatsche koopvaardijvloot bij Calais, terwijl Blake zelf de
geheele visschersvloot bij de Orkney-eilanden vernielde en de enkele staatsche
oorlogsschepen, die haar moesten beschermen, veroverde. Tromp blokIOO schepen Ayscue in Duins,
Ditins, maar moest bij
keerde eerst met meer dan 100
de goed ingerichte kustverdediging van een aanval afzien. Hij volgde toen
eindelijk Blake naar het Noorden en vond hem einde Juli maar werd
door een hevigen storm (4-5 Aug.) belet hem aan te vallen en keerde
met nauwelijks de helft zijner door den storm zwaar geteisterde vloot
naar huis terug, terwijl de nu weder uitgezeilde Ayscue door den zeeuwschen commandeur De Ruyter, die als geleider van een koopvaardijvloot
door het Kanaal kwam, bij Plymouth zegevierend werd afgeslagen 1).
Blake echter verscheen 27 Aug. voor de hollandsche kust.
De teleurstelling over Tromp's zeetocht, waarvan men zooveel had verwacht, en het wantrouwen der leidende staatslieden in zijn gezindheid
om voor de bestaande regeering te strijden, het zware verlies eindelijk,
dat men geleden had door den ondergang der visschersvloot, veroorzaakte
onmiddellijk bij zijn terugkomst zijn schorsing. Men sprak ervan om hem
voor den rechter te brengen. In zijn plaats werd zijn vice-admiraal Witte
de With met het opperbevel belast, tot groote ergernis van de bemanning
der vloot, die om betaling riep en den strengen en ruwen vlootvoogd
zelfs niet op Tromp's admiraalsschip wilde toelaten. Met moeite gelukte
het De With zich met den in het Kanaal door de engelsche overmacht
bedreigden De Ruyter te vereenigen; vereenigd ontmoetten zij 8 Oct.
na een hevigen storm Blake bij Duins. De With hield dapper maar zonder veel beleid stand tegen Blake's overmacht; de lafheid van een twintigtal zijner kapiteins, die tijdens den slag de vlucht namen, verzwakte zijn
macht, die toch reeds aanzienlijk zwakker was dan de engelsehe,
engelsche, zoodat
hij na een hevig gevecht den volgenden dag den aftocht beval en nog
voor het einde der maand in Goeree binnenviel 2).
De geleden nadeel
nadeelen
en en de stilstand van den handel en de visscherij
beide begonnen reeds hunne gevolgen te doen gevoelen in toenemende
ontevredenheid, die in den nazomer aanleiding gaf tot een beweging ten
gunste van den jongen Prins van Oranje, in wiens verheffing men een
waarborg voor beterschap zag. ,,Al is ons Prinsje nog zoo klein, alevel
moet hij stadhouder zijn",
zijn tt, zoo zong het volk. In Zeeland en Gelderland
kwam het tot hevige beroering en tot voorstellen in de Statenvergadering
Statenvergadering
tot verheffing van den Prins. Maar in Gelderland verzetten zich
Zutphen en Arnhem en hielden de zaak nog voorloopig tegen; in Zeeland,
waar de beweging in de oude orangistische sympathieën der bevolking
en der predikanten krachtigen steun vond, kreeg zij een ernstiger
aanZien en Holland achtte het noodig een bezending van vier heeren
daarheen te zenden om het dreigende gevaar te bezweren. Van die bezending was Johan de Witt het hoofd. Zij liep bij hare komst in Zeeland
ernstig gevaar door het volk dat "boven de Regeringe scheen gewassen
1) De.
De Jonge,
Jonge, !,
I, blz. 422; Gardiner, Letters, 11,
lI, p. 1I ff.; Colenbrander, blz.
bl:?;. 7
vlg.; Ehas, Schetsen, 11,
lI, blz. 53 vlg., 86 vlg.
")
') Gardiner,
Gardiner. Letters, 11,
lI, p. 217 ff.; Colenbrander, b1z;.
blz. 17 vlg.
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te sijn"
sijn tt 1), te worden aangevallen; het zeeuwsche landvolk stroomde
dreigend van alle zijden naar Middelburg, zoodat men er de bezending
door gewapenden moest laten beschermen. Maar De Witt spoorde
zijn verschrikte metgezellen aan moed te houden en zij brachten hunne
boodschap zonder verdere bezwaren over. Zeeland trachtte desniettemin
de andere provinciën te bewegen den jongen Prins tot kapitein-generaal
en zijn neef Willem Frederik tot zijn luitenant aan te stellen. Bij de
bekende gezindheid van de beide noordelijke gewesten, de nog aarzelende
Overijse! zou weihouding van Gelderland en de mogelijkheid, dat ook Overijsel
felen, bewerkt als beide gewesten werden zoowel uit Zeeland als door
hun eigen oranjegezinden, terwijl ook in Holland Stermont 2) en andere
predikanten zich weder in denzelfden geest lieten hooren, gaven de Staten
van Holland in het late najaar zich veel moeite tot bestrijding dezer
gevoelens en wisten de behandeling der zaak te rekken, zonder haar geheel
~p
op zijde te kunnen doen zetten, want de orangistische leiders lieten niet af
door pamfletten en geheime woelingen het volk tegen de Statenregeering,
die zooveel nadee1en met zich bracht, op te ruien.
Totnogtoe waren de Nederlanders ter zee onmiskenbaar in het nadeel.
Alleen aan de toscaansche kust was het den moedigen commandeur Jan
Van Galen in Augustus gelukt twee engelsche eskaders in de havens
van Livorno en Porto Longone op te sluiten. Maar ook in de Noordzee
eindigde het jaar niet zonder iets bemoedigender resultaten. Na de nederlaag van De With, den "vechtgragen"
"vechtgragen" maar gehaten zeeheld, waren de
nalatige kapiteins, die vooral in Zeeland thuis behoorden, door een spedaal gerechtshof zwaar gestraft, ten minste tot zware straf veroordeeld,
·daal
maar het bleek, dat zonder Tromp's allesbeheerschende autoriteit geen
herstel der krijgstucht op de vloot mogelijk was en Tromp liet zich
dadelijk, hoewel niet zonder bittere klachten over het hem betoonde wantrouwen 3), overhalen om zijn taak voor het vaderland weder op te vatten.
Nog in November zeilde de zeeheld weder met een vloot van bijna
100 schepen de Noordzee in ter begeleiding van bijna 500 koopvaarders,
die lang de havens niet hadden durven verlaten. Wel noodzaakten storm
,en mist hem deze laatste onverrichter zake terug te brengen, maar met
een 60-tal
6o-tal schepen stak hij begin December weder in zee en ontmoette
den loden December Blake bij Dungeness. De engelsche vloot was thans
iets kleiner in aantal, hoewel hare schepen, zooals gewoonlijk in dezen
oorlog, grooter en beter bemand waren; ditmaal echter lieten vele engelsche kapiteins hunnen admiraal in den steek en Blake leed een zware
nederlaag, die Tromp eenigen tijd meester van de zee maakte, zoodat hij
2;elfs
~elfs de engelsche
enge1sche kust met een landing bedreigde en men daar niet zonder reden den gehee1en
geheelen voorwinter een aanval vreesde op de Theems,
waar vele oorlogs- en handelsvaartuigen zoogoed als onbeschermd lagen ').
waar
De reorganisatie ook der engelsche vloot, door het gebeurde dringend
noodig gebleken, kwam, ofschoon bij het opkomende geldgebrek thans
ook in Engeland niet dan onder groote bezwaren, tot stand onder den
voortvarenden Blake zelf en de beide bekwame generaals te land, Monk
,en
.en Deane, die op d~
de vloot werden geplaatst; half Februari was zij, hoewel
door de uitzending van versterking naar de Middellandsche Zee verzwakt,
Vt : blz.
blz;. 41)i
41); uitg. Kernkamp en
ts
1) De Witt, Brieven (uitg. 's
Gravenh. 1725 V,~
]anikse,
blz;. 66,
.
Jar,ikset I, blz.
"~ Wlcgueflrt,
WlcguefJrt, II, p. 196 suiv.
SUIV.
3 De Jong~,
Jong!, I, blz.
blz;. 435.
• Gariliner,
History,
II,
p.
152.
Ut
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~
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weder
wedet in staat om zee te kiezen. Zij vond Tromp, die tal van engelsche
koopvaarders had bemachtigd, in het Kanaal op zijn terugreis naar het
vaderland ter begeleiding van I50 koopvaarders. Bij Portland stootten de
vloten 28 Febr. I653 op elkander. Een hevig gevecht ontstond met de
engelsche voorhoede - de Engelschen hadden de hollandsche gewoonte
van de verdeeling in eskaders overgenomen 1) - twee dagen lang, maar
Tromp, die reeds bijna drie maanden in zee was, bemerkte spoedig, dat
zijn kruit weldra te kort zou schieten en de koopvaarders zijn bewegingen zeer belemmerden; slechts een dertigtal zijner schepen bleek den
derden dag in staat den nog steeds opdringenden vijand al voortzeilende
tegen te houden, naast hem dapper geleid door Johan Evertsen, Pieter
Floriszoon en Michiel De Ruyter, zijn onderbevelhebbers, die zich ook den
eersten en tweeden dag met roem overdekt hadden. Met onovertroffen
zeemanschap sloeg Tromp zich met verlies van slechts een paar zijner
schepen door de sterke en goed aangevoerde vijandelijke macht heen en
bereikte, bijna zonder kruit thans, in den avond van den derden dag bij
Grisnez de met kalkriffen bezette fransche kust, waarlangs hij in den
nacht den hem vervolgenden vijand meesterlijk ontzeilde. De driedaagsche
zeeslag, die van Portland tot aan den mond van het Kanaal had aangehouden, was een van die gevechten, waarin de Hollanders, hoewel in het
nadeel gebleven, voor de zooveelste maal niet slechts bewonderenswaardige
dapperheid maar vooral ook hunne zeemanschap toonden op een wijze,
die de bewondering van den vijand wegdroeg 2).
De partij, die met Cromwell en Vane den oorlog niet gewenscht had
en hem als een krijg tegen "broeders in het geloof', als een "broedermoord" had beschouwd 3), begon intusschen in Engeland steeds sterker
te worden, vooral nu het bleek, dat de macht der nederlandsche Republiek
minder gemakkelijk te overwinnen was dan de oorlogspartij zich aanvankelijk had voorgesteld. Reeds in Augustus was een geheime agent der
diplomaat· Gerbier, naar Den Haag
vredelievende regeeringsleden, de oude diplomaat
gezonden 4); de streng puriteinsche vlootvoogd Ayscue had zelfs geweigerd
langer in dezen oorlog te dienen en zijn hoogen post nedergelegd op
aandrang van den voormaligen puriteinsehen balling Peters, thans een
invloedrijke staatsman in Engeland, die jaren te Rotterdam had gewoond.
En ook van staatsche zijde was de oorlogsopwinding geweken; de geleden
nadeelen, de zware verliezen van den handel, die met name Amsterdam
troffen, het toenemende geldgebrek, de in het oogvallende gebreken der
vloot hadden de stemming zeer veranderd. In het najaar waren deze
neigingen aan beide zijden zeer versterkt, vooral aan de engelsehe, waar
men bovendien onaangenaam getroffen was door de vijandelijke houding
van Denemarken, dat op aansporing van den staatschen gezant Nanning Keyser
de Sont voor engelsche schepen had gesloten en zich gereedmaakte om de
Staten te steunen, zij het dan alleen door het bijeenbrengen eener vloot in
genoemde zeeëngte. Ook Zweden, waarheen Van Beuningen in Sept. I652
als gezant der Staten was afgevaardigd, scheen meer aan de staatsche zijde
dan aan die van Engeland te zullen optreden.
De geheime besprekingen van Gerbier leverden weinig op, maar zij
werden weldra voortgezet door den naar Engeland gezonden engelsehen
overste in staatschen dienst Dolman, die Monk goed kende, en den
engelsehen ritmeester Stone, die eveneens officieus van de vredelievende
1) Gardiner., 1.1., p. 156•
I) De Jonge, I, blz. 447 vlg.; Gardiner, H, p. 157 ff.; Colenbrander, blz;. 40 vlg.

a) Gardiner, H, p. 128.

I) Geddes, p. 281 ff. Over Gerbier vgl. dl. H, register.
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gezindheid in Engeland moest doen blijken en tot het openen van onderhandelingen moest aanmoedigen. Dit leidde eindelijk in het vroege voorjaar van 1653
r653 tot het opstellen van een geheimen brief van Pauw aan den
ceremoniemeester van het Parlement of een ander lid dier vergadering
met het aanbod tot het openen van onderhandelingen. Pauw had eenig
bezwaar gemaakt om dien brief te teekenen, zelfs al werd hij daarbij
gedekt door de hollandsche commissie voor de engelsche zaken, waarom
dan ook de zaak "onder eede van secretesse" in de Staten van Holland
werd gebracht, de brief vervolgens door Pauw geteekend en aan Stone
overhandigd, die er aanstonds mede naar Engeland vertrok. 1I))
Het zenden van dien brief namens de leidende staatslieden der Republiek was een bedenkelijk teeken van uitputting aan de staatsche
zijde. Deze viel dan ook niet te miskennen: de visscherij en de handel
stonden bijna geheel stil, wat duizenden in de havensteden zeer spoedig
tot den bedelstaf bracht en weldra ook de daarvan afhankelijke takken van
nijverheid gehed deed stilstaan; de havens waren opgepropt met vaartuigen
van alle soort; het gebrek aan koren deed zich ernstig gevoelen; geld was bijna
niet meer in de staatskassen te vinden en Holland, dat altijd de overige
gewesten had bijgesprongen, moest nu zelf Zljn
Z1jn inwoners tot het uiterste
belasten om eenigszins aan de behoeften te voldoen, terwijl die andere
gewesten betuigden ten einde raad te zijn. Allerlei middelen werden
bedacht om aan geld te komen en in den heerschenden nood te voorzien,
maar spoedig bleek het, dat er maar één afdoend middel was: de vrede.
Deze stemming kwam den nederlandschen staatslieden, die van het begin
af het uitbreken van den heilloozen oorlog hadden trachten te verhinderen, en, toen hij eenmaal uitgebroken was, op de gelegenheid wachtten
om voor het herstel van den vrede te werken, uitstekend te pas. De invloedrijkste hunner was de jonge staatsman, die in den laatsten tijd meer
en meer de rechterhand van den verzwakten raadpensionaris was geworden
en reeds als diens vermoedelijke opvolger kon worden aangemerkt: Johan
de Witt. Hij wilde de aangeboden kans niet laten voorbijgaan en drong
er bij de andere leden der commissie voor de engelsche zaken ernstig op
aan de bij de ,,aensienlijke regenten" in Engeland bestaande neiging
tot vrede aan te wakkeren, vooral toen de hoop op zweedsche hulp
of zelfs op bemiddeling tusschen de beide oorlogvoerende mogendheden in rook vervloog. Vooral aan hem was het te danken, dat de
bewuste geheime brief werd afgezonden.
gesch1ed, of Pauw overleed (:ar
(~1 Febr.) en De Witt,
Nauwelijks was dit gescilled,
die blj tijdelijke waarnemingen van het ambt herhaaldelijk een buitengewone bekwaamheid en energie had betoond en zoo van de engelsche en
noordsche als van de binnenlandsche zaken voortreffelijk op de hoogte
was gebleken 2), werd een paar dagen later weder tijdelijk met het belangrijke ambt bekleed, en wel zoogoed als met algemeene stemmen - een
bewijs voor het reeds gevestigde groote vertrouwen in den jongen staatsman, dien men als een leerling en geestverwant van Pauw meende te
kunnen beschouwen. De geheime brief, door Stone naar Londen overgebracht, vond op een in overleg met Dolman gunstig geacht oogenblik
ongeveer een maand later zijn weg, maar de in Engeland als een overwinning beschouwde slag bij Portland had toen juist de oorlogspartij in
Engeland voor het oogenblik weder versterkt en het bleek noodig om
1) Daarover de belangrijke brief van De Witt aan Van Beuningen dd. 3 Febr.
16'\3
bh;. 72).
I6~3 (Brieven, I, u:tg. Kernkamp, blz.
a)) Vgl.
Vg1. zijn brieven aan Dordt uit deze .jaren:
_jaren: Brieven, uitg. Kern
Kernkamp,
I, 1. 1.
kamp, 1,
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krachtiger te werk te gaan, wilde men de vredespartij aldaar in staat
stellen zich werkelijk te doen gelden. Zoo kwam De Witt er even na half
Maart toe om den Staten van Holland in diep geheim te verzoeken nu
bewJjzelf door officieele brieven van deze strekking aan het Parlement te bewljzen, dat hier te lande niet slechts door een enkelen staatsman maar
werkelijk door de regeering van het machtigste gewest de vrede werd
gewenscht. En de Staten stemden erin toe, hoewel het steeds orangistische Leiden, dat ook tegen het zenden van Pauw's brief gekant was
geweest, bezwaar maakte om op die wijze buiten de andere gewesten om
te handelen. Men besloot verder op voorstel van De Witt om, zoodra het
Parlement op het plan inging, onmiddellijk het totnogtoe bewaarde
geheim op te heffen en in de Staten-Generaal alles bloot te leggen.
Een oogenblik scheen de zaak verkeerd te loopen. Op eenmaal was de
brief der Staten in geheel Engeland bekend geworden, als "humbie supplication
ot
gedrukt en als een nederig verzoek om vrede afgeschilderd, wat
cation"
hier te lande bij de tegenover Engeland uiterst gevoelige burgerij,
met name in de orangistische provinciën, een zeer ongunstigen indruk
maakte maar handig door De Witt onschadelijk werd gemaakt door snelle
mededeeling van de geheele zaak thans in de Staten-Generaal, die zich,
tegen zijn verwachting, spoedig met de afzonderlijke geheime onderhandeling vereenigde. Toch vielen er, van de zijde van Stad en Lande vooral,
hevige woorden en de oranjepartij bestreed ten heftigste, zoowel in de
Statenvergaderingen als daarbuiten in de pers, de handeling als tegen de
bepalingen der Unie betreffende verdragen met vreemde mogendheden,
als een vernedering bovendien. Maar De Witt wist ook deze bezwaren
te boven te komen, vooral toen het antwoord van het Parlement gunstig
bleek en dit zich bereid toonde om de onderhandelingen van Juli 1652
weder op te vatten. Hij had nu aanstonds een wapenstilstand willen doen
voorstellen en een afgezant doen zenden, maar zoover wilden ook de
Staten van Holland niet gaan. Alleen een vriendelijke brief werd afgezonden, met verzoek tot aanwijzing door het Parlement van een onzijdige
plaats tot heropening der afgebroken onderhandeling (30 April 1653);
ook dit kreeg De Witt slechts gedaan mee een meerderheid van 4 tegenover 3 gewesten, hetgeen wederom eigenlijk tegen de Unie streed.
Die brief vond de toestanden in Engeland op voor den vrede niet
ongunstige wijze veranderd. Cromwell, gesteund door het leger, dat reeds
lang met het Parlement oneenig was, had na herhaalde pogingen tot
bemiddeling denzelfden 30sten April het Parlement uiteengedreven en
een regeering gevestigd onder zijn eigen leiding, voorloopig feitelijk als
dictator in afwachting van den meer monarchalen regeeringsvorm, dien
Engeland zich zou geven, hetzij Cromwell, naar men in koningsgezinde
kringen zonder voldoenden grond hoopte, de Stuarts zou herstellen, hetzij
hij zelf den koningstitel of een anderen daarmede overeenkomstigen zou
aannemen. Dit laatste geschiedde eerst in het najaar; den 16den December legde "Zijne Hoogheid Oliver Cromwell, Lord Protector van de
Republiek van Engeland" den eed als zoodanig af onder het gejuich
zijner soldaten en partijgenooten, terwijl het engelsche volk, dat van al
die veranderingen genoeg had en naar een vaste regeering verlangde,
in kalmte toezag bij wat er gebeurde.
Van hem, die den oorlog niet had gewild, was een vredelievende houding te hopen, maar vooreerst bleek daarvan nog weinig. De engelsche
Staatsraad, die
dIe thans nog het bewind zoogoed als onbeperkt voerde,
van den wanhopigen toestand van den tegenstander voldoende onderricht,
verwierp het verder strekkende voorstel van De Witt en bleef staan bij
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het denkbeeld om de afgebroken onderhandeling over de engelsche eischen
eenvoudig weder op te vatten. Intusschen zou de oorlog met kracht
moeten wor.den voortgezet.
De Staten, tot het uiterste gebracht, besloten ook het uiterste te wagen
om ten minste de verwachte rijke retourvloot uit Frankrijk te redden, voordat zij den Engelschen in het Kanaal in handen kon vallen. De nog altijd
goede berichten uit de Middellandsche Zee, waar Van Galen den 13den
Maart het britsche eskader onder Appleton, zij het ten koste van zijn
eigen leven, voor Livorno vernield had 1), waarna het tweede onder Bodley
onmiddellijk naar Engeland was teruggekeerd, gaven moed op een
goeden uitslag van het nieuwe oorlogsjaar. En deze was onder alle omstandigheden ten hoogste wenschelijk, want, viel de "fransche
,,fransche vlooe"
vlooc" den
vijand in handen, dan zouden "ontallycke luyden gheruyneert zyn"
zyntt 2)
en de reeds treurige toestand van Amsterdam, waar het gras hier en daar
op de eertijds zoo drukke straten groeide en 3000 huizen ledig stonden,
waar de werven, werkplaatsen en pakhuizen bij menigte gesloten werden
en de werkloosheid alle standen ten zeerste benadeelde, nog verergeren.
En niet alleen Amsterdam, maar ook "het geheele land was gansch vol
van bedelaars" 3).
Op Tromp was alle hoop gevestigd maar hij had zelf weinig verwachting van den te ondernemen scheepstocht met een vloot, die veel te zwak
was van schepen zoowel als van bemanning en bewapening om zich met
de ondanks alle bezwaren aanhoudend versterkte vijandelijke zeemacht te
meten. Hij wierp zelfs alle verantwoordelijkheid voor den tocht van zich.
Het gelukte hem evenwel, terwijl een andere groote koopvaardijvloot langs
Shetland veilig voorbij de engelsche vloot van Monk en Deane kwam Blake was in den laatsten slag gewond en nog niet geheel hersteld - zelf
de "fransche vloot" in de havens te brengen. Begin Juni zeilde hij
nogmaals uit om de Engelschen op te zoeken; hij ontmoette hen den
15den Juni bij Nieuwpoort aan de vlaamsche kust 4). De beide vloten
waren ongeveer even groot: omstreeks 100
IOO schepen, maar de enge1sche
engelsche
bestond wederom uit grootere en beter bemande en bewapende vaartuigen. De Ruyter en De With leidden de voor- en achterhoede, Tromp
zelf den middeltocht. Twee dagen lang werd wanhopig gestreden maar
de Engelschen, den tweeden dag nog door Blake met eenige versche vaartuigen versterkt, behielden de overhand en in den morgen van den 14den
Juni trok Tromp, ook weder uit gebrek aan kruit, terug naar de Wielingen, waar de vijand hem tusschell
tusschen de banken niet kon volgen; hij had
20 schepen verloren, terwijl van engelsche zijde o. a. Deane was gesneuveld. Bitter klaagden de drie staatsche vlootvoogden om strijd over den
toestand hunner schepen, vergeleken met die des vijands: De Ruyter
wilde niet weder in zee gaan; De With erkende ronduit het meesterschap
der Engelschen;
Enge1schen; Tromp verklaarde, dat dertig zijner schepen onzeewaardig
mochten heeten en iedere nieuwe poging op den ondergang der vloot
zou uitloopen.
De Engelschen blokkeerden nu de geheele kust en dreigden met een
landing op Goeree, Voorne of Texel tot wanhoop der bevolking, die hier
en daar tot oproer oversloeg, luid roepend om het herstel van den Prins
van Oranje, het toovermiddel, waarvan men als vanouds redding in den
1)
l~ V~l. Hensen, in Meded. Inst. Rome, IV, bh;.
blz;. 245 vlg.
,I) Altz;ema,
Altzema, lIl,
III, blz;.
blz. 813.
3a) De.
De Jonge, I, blz.
blz;. 420
420.•
')
•) De Jonge, I, blz.
blz;. 467; Gardiner, 1I,
II, p. 333 ff.; Colenbrander, blz.
blz;. 50 vlg.
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bitteren nood wachtte, ook al was de Prins nog slechts een kind. Graaf
Willem Frederik zelf begaf zich met zijn gemalin naar Texel en werd
door de verheugde eilanders als een souverein begroet en toegejuicht 1).
De Staten besloten in deze omstandigheden nog in Juni tot het zenden
van onderhandelaars naar Engeland: Van Beverningk, vroedschap van Gouda,
en Nieuwpoort uit Holland, beiden groote vrienden en medestanders
van De Witt, die hen in de engelsche commissie had leeren kennen, Van
de Perre uit Zeeland en Jongestal uit Friesland werden daarmede belast 2).
De engelsche Staatsraad ontving hen op weinig bemoedigende wijze maar
Cromwell zelf stelde zich aanstonds met Nieuwpoort in betrekking en
wees hem den weg om te komen tot een schikking, ja misschien tot een
nadere verbintenis tusschen de beide republieken - de wederopvatting
van St. Johnts plannen, gegrond thans op de overtuiging, dat God samenwerking der beide staten wilde tot verheerlijking van Zijn naam en tot
bevrijding der wereld van het ondraaglijke juk der roomsche heerschappij 3).
Bovendien scheen hem het herstel van de goede vriendschap in beider
belang: gezamenlijk zouden zij de geheele wereldmarkt kunnen beheerschen, hun wil aan Europa opleggen en in overleg met elkander allen
handel regelen. Zoo sprak de machtige leider van Engelandts lot tot de
beide Hollan.ders in de ambassade, politieke en godsdienstige, commercieele en moreele beginselen vermengend gelijk hij gewoon was te doen.
Doch hij was toen wel invloedrijk maar feitelijk nog slechts lid van
den Staatsraad, die vasthield aan de oude eischen van schadevergoeding
voor de vroegere nadeelen der Engelschen, hoewel ook die Raad "una
gens, una respublica tt wilde, een denkbeeld, dat verder ging dan het
nauwe verbond tusschen twee staten, dat Cromwell zich voorstelde - één
staat onder één gezamenlijke regeering, met dezelfde wetten en rechten,
dezelfde bezittingen, dezelfde belangen 4).
Die eischen waren voor de Staten onaannemelijk: zij verlangden geen
zoo nauwe vereeniging en twee der gezanten gingen daarom naar het
vaderland terug om nadere instructies, terwijl Beverningk en Van de
Perre nog in Engeland bleven, hopend op Cromwe11's hulp.
Voorloopig was het woord dus aan het kanon. Nog eens hadden de
Staten alle krachten ingespannen om hunne kusten van de blokkade te
bevrijden en Tromp zeilde begin Augustus met een deel der vloot uit de
Wielingen noordwaarts om Monk, die De With bij Texel blokkeerde, op
te zoeken. Het gelukte hem (9 Augustus) Monk te verschalken en zich na
een gevecht bij Petten, gebruik makend van storm en duisternis, met De
With te vereenigen. Bij Ter Heide op de kust had toen 10 Augustus
een hevige zeeslag plaats, waarin Tromp reeds dadelijk een doodelijke
wond in de borst ontving en stierf, nog in zijn laatste oogenblikken zijn
matrozen aanvurend; het einde was wederom na hevigen strijd en in
weerwil van de dapperheid van Johan Evertsen, De With en De Ruyter een
zware nederlaag voor de Staten, die 26 schepen en meer dan 6000 man
verloren; maar ook de engelsche vloot was zoo gehavend, dat Monk de
blokkade moest opgeven en naar zijn eigen havens terugkeerde 4).
Dit laatste feit bemoedigde het door den dood van Tromp weder zoo
l)Wicquefort, 1I, p. 214.
2) Belangrijk over deze handeling zijn vooral de brieven van De Witt aan Bever-

ningk (Brieven, uitg. 1725, I, blz. 77, 92 vlg.), waaruit ook Wicquefort (II, p. 239
suiv.) kon putten, de brieven bij Kernkamp en de Thurloe-papers van engelsche
zijde. Thurloe was toen engelsch staatssecretaris.
8) Geddes, p. 336 ff •
•) Gardiner, 1I, p. 345; De Jonge, I, blz. 511 vlg.; Colenbrander, blz. 66 vlg.
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zwaar getroffen volk der Nederlanden zeer en ook de Staten toonden
thans weinig neiging om de zware eischen van engelsche
enge1sche zijde met ernst
te behandelen, hoeveel moeite de tijdelijke raadpensionaris zich ook gaf
om hen daartoe te brengen.
Te midden der heerschende oproerige stemming te Rotterdam, Delft,
Haarlem, Dordrecht, Medemblik, Enkhuizen, in de zeeuwsche steden, in
Den Haag zelfs, die zich uitte door oploopen en ongeregeldheden, door
het inwerpen van glazen, door het mishandelen, plunderen en beleedigen
"statenvaandels,t der
van gehate magistraten, door het schieten op de "statenvaandels"
schutterijen, door het ontplooien daarentegen van oranjevaandels en roepen cm
om de verheffing van den jongen Prins, te midden van de toenemende ellende onder de lagere volksklasse en de ontevredenheid van
de hoogere over de leiding der zaken, terwijl de zware verliezen, de
herhaalde nederlagen telkens nieuwen schrik verspreidden en men reeds
aanstalten maakte om een engelsche landing te weerstaan, terwijl de
geheele Statenregeering op het punt scheen om in anarchie ten onder te
van
gaan, hield de jonge De Witt onvervaard met vaste hand de teugels va~
het bewind. Ook hij zag het dreigende gevaar steeds dichter naderen;
ook hij zag met bekommering honderden schepen in de zeehavens en
de Zuiderzee opgesloten, de prijzen der levensmiddelen stijgen, de werkloosheid om zich heen grijpen, het oproer, roepend om den Prins,· steeds
driester het hoofd opsteken tegen de meer en meer radelooze regeering.
Maar grooter ongeluk dan dit alles achtte hij de verheffing van den
Prins, waarin hij bij de bekende stemming der Prinses jegens haren
koninklijken broeder in ballingschap de kiem zag van een nieuwen onverzoenlijken oorlog met de engelsche Republiek, van den ondergang der
vrijheid - want de volksstemming was zoodanig dat men den Prins wel
souverein had willen maken 1) - ja van het gansche gemeenebest 2). Zijn
eigen veiligheid, die der zijnen liep gevaar maar hij aarzelde niet om den
in deze omstandigheden dubbel zwaren en gevaarvollen post van raadpensionaris, die hem thans voor vast werd aangeboden, de "bekommerlycke charge", de "vergulde slaverni'
slaverny" 3), te aanvaarden. Zijn eerzucht
zoowel als zijn gevoel van verantwoordelijkheid tegenover het vaderland,
welks welzijn hij met de zegepraal zijner partij vereenzelvigde, dreef hem
aan het ambt niet te weigeren. Den 23sten Juli 1653
I653 werd de jonge man
"concordibus votis" benoemd. Evenals zijn voorganger vroeg hij in overOldenbarneve1t gebeurde, als
leg met de zijnen, met het oog op het met Oldenbarnevelt
dienaar der Staten van Holland een "bondige acte van indemniteyt te
zyner verseeckeringe ende gerustheyt".
Onmiddellijk daarna trad hij met energie op tegen Zeelandts
Zeeland's eindelijk
(28 Juli) formeel in de Staten-Generaal gedaan voorstel, gesteund door
Friesland en Groningen, om den Prins kapitein-generaal en admiraal der
Unie en zijn frieschen neef gedurende zijn minderjarigheid tot zijn luitenant te maken, nu het land met een vijandelijken inval bedreigd scheen.
Holland verzecte er zich onder zijn leiding ten krachtigste tegen; hij
stelde een nieuwe scherpe "deductie" tegen het plan samen, waarbij in
heftige termen werd aangetoond, dat een kapitein-generaal in deze omstandigheden niets kon uitwerken, dat men, Tromp nog bezittend, geen
admiraal-generaal noodig had, dat graaf Willem Frederik het talent om de
1) Aitz;ema,
Aitzema, lIl, blz. 824; Wicquefort, 11,
lI, p. 216 suiv.
I) Geddes, p. 328.

8)
I) Van Sypesteyn, Johan de Witt en Brederode, in Vader!. Letteroef., 1869, blz. 428.

Brieven aan De Witt, uitg. Japikse, I, blz. 77 vlg.; Japikse, De Witt, blz. 50 vlg.
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gewesten met elkander te doen samengaan niet bezat. De "deductie"
wees met nadruk verder op de beginselen van 1651 en de toen over dit
punt gehouden besprekingen, terwijl Holland de andere gewesten bezwoer
in ieder geval overleg te plegen. Daarmede werd Zeeland's toeleg, in
Holland vooral door Haarlem en Leiden gesteund, voor het oogenblik
verijdeld en zelfs Veere en Vlissingen zwegen verder over de zaak.
Het rapport der beide uit Engeland teruggekeerde gezanten werd sedert
half Augustus op de gewone langzame wijze in overweging genomen en
De Witt trachtte nog meer [ijd te winnen, als een visscher nauwlettend
het oog houdend op de kans om zijn doel op het juiste oogen blik te
bereiken 1). Hij wist de terugroeping der beide nog achtergeblevenen te
voorkomen, in geheim overleg met Van Beverningk, die met zijn hollandschen ambtgenoot te Londen Cromwell en den Staatsraad bezighield, soms
onmiddellijk met beiden, soms in het geheim alleen met den eersten
onderhandelend over de grootsche maar fantastische plannen, die den
engelschen staatsman ter harte gingen en waarvan een groote protestantsche handelsalliantie, met een nauw verbond van Engeland en de Nederlanden als kern, de hoeksteen moest zijn. Het kwam zelfs tot het opstellen door Cromwell van een formeel voorstel dienaangaande, dat hij door
een vertrouwd persoon aan de beide heeren liet overbrengen 2). Hij bood
een nauw of- en defensief verbond aan tusschen de beide onafhankelijke
natiën, beschermd door een vloot van 60 door Engeland en 40 door de
Staten te leveren schepen, met opoffering van den engelschen handel
in Oost-Indië tegen een geldelijke schadeloosstelling, met gelijke rechten voor
beiden in Europa en Afrika, met opheffing der Akte van Navigatie,
terwijl Amerika, behalve Brazilië, aan Engeland zou worden overgelaten.
Het verbond zou gericht zijn tegen de katholieke mogendheden en strekken tot bevordering van godsdienst en handel tevens, tot verspreiding
van de protestantsche leer, waarvoor gezamenlijk een aantal zendelingen
over de geheele wereld zou worden verspreid - zonderlinge vermenging
van ideale en reëele denkbeelden, opgekomen in den geest van een
plannenmaker, die er Cromwell voor had gewonnen. Maar de praktische
hollandsche gezanten, die voor deze vermenging van godsdienst en handel
weinig gevoelden en die de stemming hier te lande tegenover Engeland
en zijn concurreerende handelsplannen kenden, begeerden in het geheel
niet zoover te gaan en wisten de onderhandeling te rekken. Toen de
beide andere gezanten eindelijk half November naar Engeland terugkwamen, brachten zij weinig anders mede dan een algemeen aanbod tot hernieuwing van de onderhandeling over een vredesverdrag en een daaropvolgende alliantie der beide republieken, waarin men dan nog andere
staten kon opnemen.
Al dien tijd werd er ter zee weinig uitgericht. De Engelschen, onder wie,
bij het voortduren der ziekte van Blake, Monk thans de zeezaken leidde,
trachtten hunne vloot te reorganiseeren maar herhaalde muiterijen in het
najaar beletten dit en moesten zelfs gewapenderhand bedwongen worden.
Bovendien deed zich ook hier het geldgebrek steeds sterker gevoelen.
Aan de staatsche zijde was men spoediger gereed. De dood van den alom
beminden held, wiens braafheid en karakter zijn moed en beleid evenaarden
en hem door vriend en vijand deed bewonderen, "we1ckers ghelycke
de aerde niet veel heeft gedragen ende mogelijck niet lichtelijek in tt
1) Japikse, De Witt, blz. 63 vlg.; Brieven (1725), VI blz. 206
') Gardiner, Letters, H, p. 349 ff.
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H1), van den eenvoudigen zeeman, die
toecomende sal sijn te vinden
vinden"l),
nog steeds geldt als het voorbeeld van een groot vlootvoogd, had de
Staten in een moeilijk geval gebracht. Zijn aangewezen opvolger was
Johan Evertsen of anders Witte de With, beiden vice-admiraals, na wie
in rang dan verder Pieter Floriszoon of De Ruyter kwamen, beiden nog
niet hooger betiteld dan commandeurs. Men begeerde de eerste twee niet,
den een omdat hij vurig orangist en Zeeuw, den ander omdat hij zoo gehaat
was, en wilde ook de laatsten, die trouwens nog te jong schenen, niet benoemen om de eersten niet voor het hoofd te stooten. Men vestigde toen,
denkend aan Monk en Deane in Engeland, die ook oorspronkelijk landoffieieren waren, ten slotte 2) bij meerderheid van stemmen de keus voor luitenantadmiraal aan het hoofd der hollandsche vloot, d. i. feitelijk der geheele
staatsche, op Jacob van Wassenaer, heer van Obdam, gouverneur van
Heusden, cavalerie-kolonel en aanzienlijk edelman uit Holland, aanhanger
der Statenpartij maar geheel onervaren in zeezaken. Hij werd evenwel
slechts voorloopig benoemd; De Ruyter en Pieter Floriszoon werden tot
den rang van vice-admiraal verheven, Cornelis Tromp en twee anderen
tot dien van schout-bij-nacht. Een zeetocht onder Witte de With in
September en October tot beveiliging van de Oostzeevaarders en begeleiding naar huis van een retourvloot uit Oost-Indië, die om Ierland heen naar
Bergen in Noorwegen was gezeild, trof doel maar zoowel zijn vloot als
die van Monk werd later door storm verstrooid.
Intusschen beleefde men hier te lande nog steeds een "onrustigen,
"onru sti gen,
factieusen ende bedroefden tijdt" zooals Aitzema zegt, terwijl de verbittering tegen Engeland, dat de oorzaak was van al dit kwaad, opnieuw
diep wortel schoot bij het gansche volk. De zware lasten, die in Holland nog herhaaldelijk door nieuwe, een twintigsten penning op de successie in de zijlijnen, een duizendsten op alle onroerende goederen "in
consideratie van den hooghen noot/'
noot," met herziening der oude en verouderde "cahieren" van dergelijke buitengewone belastingen, wekten
opnieuw algemeene onrust. Een plan om al het ongemunte goud en zilver
voor tien jaren aan den Staat te leen te doen geven werd een oogenblik
overwogen 3). De amsterdamsche pensionaris Van Beuningen sprak ervan,
dat de leden der Statenregeering, gelijk de adel van Venetië in zulke
liberaliteyt" de noodige gelden zonder integevallen, "uyt een vrywillige liberaliteytH
rest zouden voorschieten en aldus metterdaad zouden toonen alles over
Itst
te hebben voor de algemeene zaak, iets wat de regenten in de oogen
des volks zeker zou verheffen en het zou doen begrijpen, dat zij "populi
files
non sui causa" erop gesteld waren de leiding der zaken in handen te
4).
houden, iets waarvan het volk blijkbaar niet voldoende overtuigd was ").
De houding der predikanten, grootendeels prinsgezind en iederen Zondag
de bevolking toesprekend in bewoordingen, die de gisting nog deden
toenemen, spelde voor de leiders der Statenregeering in deze moeilijke
omstandigheden weinig goeds, ook al deed die regeering haar uiterste
best om de predikanten zooveel mogelijk te believen door de "pauselyke
superstitie" te bemoeilijken.
Meer en meer bleek het, dat de leidende staatspartij alleen het roer in
handen kon houden, indien de vrede werd gesloten, maar tevens ook, dat
het land werkelijk dien vrede hoog noodig had. De verheffing van Crom1) De Witt aan Boreel (Brieven, 1725; I, blz. 2), vgl. Wicquefort, 1I,
II, blz. 226.
11)
I) Men had ook aan Beverweert gedacht, maar deze weigerde (Aitzema,
(Aitz;ema, lIl, blz. 836).
a)
8) Aitzema, 111,
Hl, blz. 828, 834. Vgl. Johan de Witt aan den man van het plan, denamsterden amster·
damschen burgemeester Maersseveen, dd.
dd .. 24 Au~. 1653 (Brieven, uitg. Kernkamp, I, blz.8g).
Br1even (1725),
(I725), V, blz. 182 vlg.
') Vgl. zijn schoonen brief: De Witt, Bneven
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well
weIl tot Lord-Protector (half December 1653) had nu in Engeland den man,
die steeds den vrede had gewild, in het bezit eener bijna onbeperkte
macht gesteld en de omstandigheden schenen dan ook daar nu gunstiger
te worden, ofschoon de vurigste Independenten den oorlog wilden doorzetten. Met tranen in de oogen en onder aanroeping van God had de
nieuwe machthebber nog onlangs den staatschen gezanten te Londen
verklaard, dat niets hem zoo had gegriefd als deze oorlog 1). Hij hoopte
nu zijn geliefd alliantieplan te kunnen verwezenlijken en daarop drong
hij aanstonds ten sterkste aan, de overige twistpunten van ondergeschikt
belang achtend. De gezanten, die van de plannen des Protectors even
weinig weten wilden als hunne lastgevers, hoedden zich intusschen wel
hem door een afwijzing te verbitteren, gingen schijnbaar op de zaak in
en brachten Cromwell eindelijk tot een uitgewerkt voorstel in zevenentwintig artikelen. Sommige waren daarvan zeer bezwarend, met name dat
de Prins noch iemand uit zijn geslacht ooit de waardigheden zijner voorvaderen, zelfs niet het bevel over een vesting of een schip zou bekleeden,
dat alle pogingen om hem te verheffen met geweld en desnoods met
engelsche hulp zouden worden onderdrukt, verder dat men voor de
enge1sche
visscherij op de engelsche kust een jaarlijksche recognitie zou betalen, dat
slechts een beperkt aantal staatsche oorlogsschepen in de britsche zeeën
mocht komen, dat de vlag, waar ook, voor engelsche schepen zou worden
gestreken, dat onderzoek der lading onbeperkt zou worden toegelaten, dat
schadevergoeding van staatsche zijde aan Engeland zou worden betaald, enz.
De onderhandeling werd met de uiterste geheimhouding gevoerd, de
Staten-Generaal zelf vernamen er zeer weinig van; maar zulke voorwaarden waren "t'eenmael desperaet"
desperaet tt -- dat was duidelijk en de gezanten
vroegen hunne paspoorten. De teleurstelling ook van De Witt was groot I)
en een oogenblik scheen hem krachtige voortzetting van den oorlog het
eenige middel: een sterke vloot, met een laatste krachtsinspanning in zee
gebracht, pogingen tot het verkrijgen van een alliantie met het daartoe
misschien niet ongenegen Denemarken, met Frankrijk, Polen en de Hanzesteden werden in verband met deze stemming door hem eerst in Holland, daarna in de Staten-Generaal voorgesteld 3). "Vigoureuse tegenweer" door deze "in- en uytwendighe"
uytwendighe tt middelen, was nu zijn leus gelijk
die van Van Beuningen, die ook verklaarde, dat er zijns inziens geen
V\<apenen in een vigoureus
middel was om den vrede te verkrijgen "als de v..apenen
postuur te houden" 4).
~). Toch zag hij in voortzetting der onderhandeling,
Cromwe11's gezindheid tot vrede duidelijk had doen blijken, geensdie CromweWs
zins onbegonnen werk. Integendeel er waren lichtpunten in de zaak en
hij zette zich ertoe om daarvan gebruik te maken 6).
5). En er was nog meer
bemoedigends.
Wat Frankrijk betreft 6), de spanning tusschen dit land en Engeland was
reeds lang in een informeelen zeeoorlog ontaard, waarin de engelsche
kruisers menigen franschen koopvaarder buitmaakten, en scheen noodzakelijk te eeniger tijd tot een feitelijken oorlog te moeten leiden. Denemarken, waar Keyser over een alliantie onderhandelde, was reeds
door een voordeelig tractaat aan de Republiek verbonden, met het
van
uitzicht op wijziging te zijnen gunste van het Redemtie-tractaat van.

IJIj

11, p. 353.
Geddes, p. 365; Gardiner, lI,
353·
• Geddes, p. 373.
a8 Aitzema, lil,
lIl, blz. 860.
• De Witt, Brieven (I725),
(1725), V, blz. 183.
Ó
71 •
6
Japikse, De Witt, blz. 71.
6) Molsbergen, blz. 137
0)
I37 vlg.
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van 1649;
I649; het was te verwachten, dat het zijn niet te verachten vloot
weldra met de staatsche zou vereenigen, hoewel het na den dood van
weldra
Tromp weder begon te aarzelen om het machtige Engeland, welks schepen
het reeds buiten de Sont had gesloten, ja was begonnen aan te houden,
nog meer te verbitteren en ook de wijziging van het Redemtie-tractaat
nog achterbleef. En onderwijl wist Van Beuningen Zweden's ontstemming
hierover door handige diplomatie te bezweren.
Cromwel1 van zijn zijde zag het gevaar van een scherpere houding der
Cromwell
Staten in en zijn wederopgevatte onderhandeling met Van Beverningk c. s.
droeg er de blijken van. Hij begeerde werkelijk den vrede en ook de
engelsche natie wenschte dien meer en meer, daar ook zij zware verliezen
had geleden en voortdurend ondraaglijk zware lasten had op te brengen.
I654 liet hij dan ook verschillende eischen vallen of
In het begin van 1654
matigde ze aanzienlijk; maar op twee bleef hij voorloopig onwrikbaar
staan: de Prins van Oranje moest van alle ambten worden uitgesloten en
Denemarken mocht niet in het vredesverdrag worden opgenomen 1).
Daarover liep nu weder de onderhandeling te Londen, maar zij kwam
niet verder, totdat de gezanten ten einde raad even na half Januari
afge~
naar huis terugkeerden. Nog te Gravesend achterhaalde hen een afge:zant van Cromwell met het bericht, dat hij ten opzichte van Denemarken toegaf; en wat de uitsluiting van den Prins betrof, het was reeds
gebleken, dat Cromwell, voor het gevaar van een orangistische volksbeweging in de Republiek terugdeinzend, zich ten slotte zou tevreden stellen
met een geheim artikel dienaangaande 2). Maar ook een geheim artikel
van dien aard wanhoopten de gezanten ooit van de Staten-Generaal te
kunnen verkrijgen en Cromwell stond erop, omdat hij deze zaak een levenskwestie voor Engeland achtte. Men was dus nog lang niet, waar men wezen
wilde.
'
De Witt, die met de beide hollandsche afgezanten, vooral met Van
Beverningk, onafgebroken in geheime betrekking had gestaan, was reeds
lang van die zaak op de hoogte 3). Ook hij zag het onmogelijke van het
opnemen van zulk een artikel, zelfs van een geheim artikel, in het vredesverdrag met Engeland, in: noch van de Staten-Generaal, noch van een
der gewesten was de aanneming van zulk een verdrag te onderstellen,
'Schreef hij aan Van Beverningk 4). Cromwell schijnt toen aan dezen
'.>chreef
hebben. dat hij desnoods tevreden
ondershands te verstaan gegeven te hebben,
zou zijn met een als "temperament" aangeduide verklaring, dat de provincie Holland zou blijven bij de vroeger betreffende het stadhouderschap
benoeme.n
en het kapitein-generaalschap genomen resolutiën en dat een te benoeme~
kapitein-generaal het verdrag met Engeland zou moeten bezweren. Het 1S
iS
intusschen zeer waarschijnlijk, dat dit expediënt door De Witt was aan
de hand gedaan 5).
ö). Iets was er reeds van de zaak uitgelekt, hetzij door
den franschen gezant te Londen, met wien Van Beverningk erover had
gesproken, hetzij doordat deze er ook met den vurigen orangist Jongestal
en met Van de Perre over had geraadpleegd.
.
De overige bepalingen van den vrede wekten geen ernstige bedenking,
maar aan formeele uitsluiting van den Prins viel werkelijk niet te denken,
1) Geddes,
Geddes. p. 377.
2)
3) Ibid. p. 379.
3)
8) ]apikse.
Japikse, De Witt, bh;. 7.2
7:2. vlg
vlg.•
1., blz. 73-74. Het uit de beste bronnen geputte
•')) Geddes. p. 387 ff.; ]aptkse.
Japlkse, 1. 1..

verhaal van Geddes is zeer volledig over deze gehee1e
geheele zaak.
6)
5) Geddes,
Geddes. 1. 1. en Gardiner 11,
lI. p. 368 houden het ervoor.
ervoor, dat het denkbeeld
van Cromwell zelf is uitgegaan.
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zelfs niet voor Holland alleen. De Witt's handigheid wist echter alle bezwaren te boven te komen op een wijze, die getuigt van zijn buitengewone
diplomatieke talenten.
Van Beverningk keerde na een week plotseling alleen naar Londen terug,
tot ergernis en wantrouwen van sommige leden der Staten-Generaal, die
weder een afzonderlijke onderhandeling van Holland vreesden. Hij was in
overleg met De Witt, zonder instructie en in groote haast, vertrokken.
De Staten-Generaal, aan wie Cromwell's verlangen slechts in den vorm
van het temperament gerapporteerd was, erkenden ten slotte echter, op
aandrang van De Witt, die zeide te Londen iemand noodig te hebben,
zijn voortgezette zending, die ten doel zou hebben om te Londen een oog in
het zeil te houden. Vervolgens bracht de raadpensionaris de Staten-Generaal ertoe te besluiten het eventuet'l met Cromwell te sluiten vredesverdrag niet om advies naar de gewesten te verzenden maar het onmiddellijk na de ontvangst te ratificeeren. De beide andere gezanten, thans
met Van Beverningk aangeduid als "buitengewone ambassadeurs aan den
Lord Protector", waarmede de nieuwe staat van zaken in Engeland feitelijk werd erkend, gingen toen ook terug, behalve Van de Perre, die
gestorven was. Toen begon een nieuwe officieele onderhandeling en in
diep geheim een tweede met Cromwell, die in ieder geval uitsluiting van
den Prins voor Holland bleef eischen, daarnaast, waarbij De Witt en
Van Beverningk een fijn maar gevaarlijk spel speelden.
Half April had De Witt de ondershandsche verzekering omtrent de
mogelijkheid van het temperament aan Cromwell nog niet kunnen nakomen en de uitsluitmg nog niet aan Holland voorgesteld, maar de Staten
van dat gewest gingen 20 April voor het Paaschreces uiteen en De Witt
wist het zoo in te richten, dat het vredesverdrag - waarin de bepaling
omtrent den Prins was weggelaten - door de engelsche onderhandelaars
en de staatsche gezanten te Londen niet werd geteekend vóór den dag,
waarop het reces aanbrak. Den volgenden dag (2I April) liet hij het tractaat uit Engeland in Den Haag komen; nog een dag daarna werd het door
de Staten-Generaal, door De Witt tot snelheid geprikkeld, zonder bezwaar
geratificeerd en den daaropvolgenden dag geteekend naar Engeland overgezonden 1).
In het gesloten tractaat 2) werd alleen gesproken van "vriendschap ende
oprechter, nader ende nauwere verwantschap, verbintenisse ende unie"
tusschen de beide staten, dus meer van een zeer algemeen en plechtig
uitgedrukte vriendschappelijke verhouding dan van een "fusie" zooals
St. John vroeger had gewild; dat zij in vrede zouden leven en elkanders
rebellen of vijanden niet zouden steunen of herbergen, maar elkander
daarentegen op nader overeen te komen wijze zouden helpen; dat de
staatsche schepen in de "britsche" zeeën op de vanouds gewone wijze de
vlag zouden strijken en het marszeil inhalen; dat men, bij eenig tractaat
met een andere mogendheid, van weerszijden gelegenheid zou hebben om zich
daarin te laten opnemen; dat de Staten alsnog recht zouden doen in den
zoogenaamden "manslag" op Amboina, voor zoover de bedrijvers nog leefden; dat de verschillen met Denemarken door scheidslieden zouden worden
beslecht; dat de twisten omtrent bezit en handel in Oost- en West- Indië, Brazilië
en Moscovië, benevens die omtrent de visscherij bij Groenland, zouden
worden behandeld door van beide kanten te benoemen commissarissen
en, als deze het binnen drie maanden niet eens werden, zouden worden
I) Japikse, 1. 1., blz. 75 vlg •
.1) Aitzema, lIl, blz. 918 vlg.
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"gesubmitteert aen het oordeel ende arbitragie tt van de protestantsche
zwitsersche kantons, te geven binnen zes maanden daarna. Er was in het
vredesverdrag geen sprake van den Prins van Oranje bij name genoemd,
maar art. 32 bepaalde, dat de Staten-Generaal en de Staten der gewesten
iederen stadhouder, kapitein-generaal, veldoverste of admiraal, dien zij
ooit zouden aanstellen, zouden verplichten om het vredesverdrag te bezweren
gelijk zij zelf beloofden het met hun volk te willen nakomen.
Maar er was nog iets meer geschied. Cromwell had ondershands verklaard het verdrag met dit zijdelingsche "temperament tt omtrent den
Prins, afwijkend van zijn oorspronkelijke eischen, van zijn zijde alleen
dan te zullen ratificeeren, ingeval de gezanten ervoor instonden, dat hij
binnen twee of drie maanden de door hem gewenschte formeele Akte van
Seclusie van den Prins, door de Staten van Holland voor deze provincie
gegeven, zou ontvangen. Dit was door de beide hollandsche gezanten
in een bijzonderen brief aan de Staten, die thans niet bijeen waren,
gemeld met vermelding tevens hunner belofte aan Cromwell om de Akte
aan te bevelen. Een bijzonder briefje aan De Witt meldde dezen
echter, dat men nog hoop had om den Protector ten slotte te bewegen ervan
af te zien, wat ook De Witt, de bezwaren van de zaak sterk gevoelend,
nog gehoopt had. De raadpensionaris, thans zijn bezwaren opgevend
tegenover CromweWs halsstarrig vasthouden aan deze voorwaarde voor
den vrede, deed alsof hij het laatste niet had ontvangen, joeg op de
boven beschreven wijze het vredesverdrag door de Staten-Generaal en
riep toen tegen den 28sten April de Staten van Holland in buitengewone
titting weder bijeen, tegen het gewone gebruik zonder agenda 1).
In diep geheim, waartoe alle leden zich bij het begin der zitting onder
eede verbonden, werd nu de officieele brief der gezanten betreffende
Cromwell's wensch, als een "domestycque tt zaak, aan de Staten voorgelezen. De lezing wekte groote ergernis over hunne handelwijze in dezen
en ofschoon Dordrecht en Amsterdam op verleening der Akte aandrongen,
weigerden, in weerwil van De Witt's aandrang, de afgevaardigden van
negen steden dezen gewichtigen stap te doen zonder nader overleg met
hunne lastgevers; het lid van den adel bleek verdeeld. Nu moest de zaak
eigenlijk naar de steden, wat feitelijk een opheffing der geheimhouding
zou beteekend hebben, maar De Witt wist toch nog te verkrijgen, dat
daar alleen de regeerende burgemeesters, wederom onder eed van geheimhouding, den brief der gezanten zouden lezen; eerst als ook zij niet erin
toestemden de verantwoordelijkheid op zich te nemen, zouden de betrokken vroedschappen op hare beurt onder een eed van geheimhouding worden gesteld, voordat zij den brief mochten lezen. Alles moest zoo snel
mogelijk geschieden en I Mei was de Statenvergadering dan ook reeds
weder bijeen. In de morgenzitting begon men over de zaak te stemmen
en de meerderheid was reeds voor de Akte verkregen, ook die van den
adel, toen een pakket van Van Beverningk voor De Witt en een brief
voor de Staten van de gezamenlijke gezanten uit Londen aankwamen. De
brief bleek te behelzen, dat Cromwell de overhandiging der Akte binnen
een paar dagen na ratificatie en afkondiging van het verdrag ten
scherpste bleef eischen en dat hij dit anders niet bindend zou
achten; het pakket voor De Witt bevatte zijn correspondentie met Van
Beverningk, die hij echter gaarne geheel geheim had gehouden en welker
verdenking wekkende overzending op deze wijze hij zijn correspondent als
een groote onhandigheid dan ook zeer kwalijk nam. Onder den indruk
1) Japikse, 1. 1. blz. 76.
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van den nieuwen dringenden brief der gezanten kwamen er in de
avondzitting 14 stemmen voor de Akte i aan de afgevaardigden van vijf
steden - de adel had toegegeven op aandrang van Brederode, die door
De Witt bewerkt was en als veldmaarschalk, hoofd van het leger, belang
had bij het niet benoemen van een kapitein-generaal - werd nog tot den
4den Mei tijd gegeven om hunne committenten opnieuw te raadplegen.
Dien dag bleek na een stormachtige discussie de tegenstand van vier
harer: Haarlem, Leiden, Enkhuizen en Edam, onoverkomelijk; heftige
woorden werden gewisseld en ten slotte trachtte De Witt de Akte bij
meerderheid van stemmen door te zetten, wat bij het groote belang der
zaak heftige protesten der minderheid uitlokte. Maar het kon niet anders:
men moest doortasten en eindelijk - het was reeds avond - dreef
De Witt de Akte bij meerderheid van stemmen door 1): met veertien
stemmen tegen vijf, die van de vier genoemde steden en het nog te
elfder ure bij haar aangesloten Alkmaar. De Akte werd nu onmiddellijk
door De Witt zelf opgesteld, en zijn concept door de meerderheid goedgekeurd. Den volgenden dag werd zij naar de beide hollandsche gezanten
gezonden, ofschoon men hun opdroeg haar alleen in het uiterste geval
over te geven, hetgeen ook De Witt hen nog eens inscherpte.
Intusschen was te Westminster de vrede werkelijk door Cromwell
geteekend en afgekondigd onder het gejubel der bevolking en algemeen
vreugdebetoon, waarbij den staatschen gezanten alle eer werd bewezen.
Met niet minder gejuich werd hij ook hier te lande afgekondigd onder
kanonschoten en klokgelui, vreugdevuren en vlaggentooI, terwijl in de
kerken vurige dankgebeden omhoog stegen, nu het lijden voorbij scheen
te zijn.
Doch, een naspel zou nog volgen.
Nog vijf weken bleef de Akte in handen der hollandsche gezanten. Maar
het geheim was reeds verraden! Een klerk van De Witt, Van Mec;sen~
had reeds omstreeks 1 Mei aan Van Ruyven, haagsch agent van graaf
Willem Frederik, de zaak medegedeeld en als een loopend vuur verspreidde
zich alom door het land het gerucht van afzonderlijke onderhandeling en geheime afspraak tusschen Cromwell en Holland. In de StatenGeneraal vroeg men De Witt om opheldering maar hij antwoordde in
algemeene termen, dat Holland niets onwettigs had gedaan en geheel
binnen de grenzen zijner bevoegdheid had gehandeld. Doch men had lont
geroken en een storm stak aanstonds op. Fnesland vooral liet zich heftig
tegen Holland uit; de Prinsessen 2) schreven hartstochtelijke brieven aan
de Staten-Generaal; een hevige volksbeweging deed zich in verschillende
gewesten gevoelen, des te erger bij de heerschende onzekerheid omtrent
het gebeurde, dat men nog zeer overdreven voorstelde. De Witt hield
volgens zijn .gewoonte onvervaard stand maar zelfs Dordrecht begon tot
zijn ergernis te weifelen: de afgevaardigden dezer stad bleven weg uit de
hollandsche Statenvergadering, die, zelve beducht voor de gevolgen, de
gezanten harer provincie te Londen alvast bedankte voor het voorloopig
niet overgeven der Akte. Het getijde begon blijkbaar te verloopen en in
de Staten-Generaal eischte men steeds luider volledige opheldering van
het gebeurde, eerst van Holland, dat uitvluchten zocht, daarna van de
nog te Londen vertoevende gezanten zelf, die den 5den Juni bevel kregen
. 1) De voorzichtige en met het Huis van Oranje verwante Brederode, bleef, in
weerwil van den aandrang van De Witt, afwezig, "overmits wy de purgasi huyden
morgen so laet hebben ingenomen" •
. I) Later gaf zelfs prinses Amalia De Witt toe, dat zij "als goede patriot", er ook..
met tegen gestemd zou hebben.
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om alle geheime instructiën, van de Staten van Holland ontvangen, aan
de Staten-Generaal over te zenden. De Witt slaagde erin dit bevel nog
tot den volgenden dag uitgesteld te krijgen, maar gaf onmiddellijk kennis
van wat er te wachten was aan de beide Hollanders te Londen, hun in
bedekte termen aanduidend, dat het nu nog tijd was om te handelen, d. i.
om na nog een poging om Cromwell te verbidden, zooals Holland
nog beval, de Akte over te geven.
Den 6den Juni ontstond er wederom een hevige discussie in de StatenGeneraal, waar Holland's halve bekentenissen en ontwijkende voorstellingen,
door De Witt handig in dubbelzinnigen vorm gebracht, de zaak nog
ophielden. Het besluit van den 5den werd echter ter Staten-Generaal
definitief doorgezet en De Witt moest erin berusten, dat ook de Staten
van Holland den beiden hollandschen gezanten toestonden een copie der
Akte naar Den Haag over te zenden. Maar in den avond van dien dag
haalde hij de Staten-Generaal te elfder ure over hun dringend bevel
om de instructiën over te zenden en de Akte niet over te geven, wegens
het belang der zaak, niet in den gewonen vorm maar in cijferschrift aan
de gezanten te doen toekomen - een meesterlijken zet noemt Geddes dit
terecht. Bij dien brief in cijfer namelijk voegde hij nu een ander schrijven aan de beide Hollanders in den gewonen schriftvorm met de mededeeling van de toestemming der Staten van Holland en de looze opmerking, dat het wel te laat zou zijn, want dat de Akte vermoedelijk reeds
zou zijn overgegeven!
Wat hij na zijn herhaalde waarschuwingen aan de beide Hollanders verwachten mocht, gebeurde. Terwijl de klerk der ambassadeurs te Londen
den brief in cijferschrift met moeite ontcijferde en zijzelf het einde
van dezen arbeid afwachtten, verliet Van Beverningk, die De Witt's aanwijzing begrepen had, misschien door Nieuwpoort vergezeld, de kamer
en gaf de Akte haastig aan Cromwell over. De zaak was volbracht en toen
de klerk met zijn arb<:id gereed was en de gezanten konden lezen, wat
er van hen werd verlangd, was de vervulling van dat verlangen niet
mogelijk meer!
Zoo wist de jonge raadpensionaris langs dezen kronkelenden weg zijn
doel te bereiken: de gesloten vrede was bevestigd en Cromwell was tevredengesteld met een staatsstuk, dat tevens de heerschappij der Statenregeering voorloopig scheen te verzekeren.
Het lijdt alles samengenomen geen twijfel, of De Witt de noodzakelijkheid der uitlevering van een Akte, die de bemoeiing eener vreemde
mogendheid met de binnenlandsche aangelegenheden der Republiek op zoo
krasse wijze erkende, niet liever vermeden zou hebben 1). Hoe het zij,
van De Witt's buitengewone diplomatieke handigheid geeft de gehee1e
loop der zaak overtuigend bewijs, maar alleen wanneer men zijn overtUiging van de absolute noodzakelijkheid van de overlevering der Akte
aanneemt, is zij te verdedigen. Doch juist die absolute noodzakelijkheid
staat niet volkomen vast, want ook uit Cromwe11's gedragingen en uitingen
valt niet met volkomen zekerheid op te maken, of hij werkelijk, zooals
hij gedreigd had, den vrede zou hebben durven verbreken, indien de
1) Wicquefort zegt II, p. 239: "il est certain que ce fut Cromwell qui en fi~ la
première proposition", hoewel hij toegeeft, dat het "une opinion commun~ 1C'y1
aussy bien qu'ailleurs" is geweest, dat de zaak van een der beide gezanten 1S U1tgegaan. Wicquefort toont intusschen neiging om De Witt sç:hoo~ te wasschen:
hij noemt hem zelfs niet onder de "quelques uns de ceux qUl aV01ent Ie plus de
part à la direction des affaires" (p. 250), waarmede de beide gezanten te Londen
heimelijk raadpleegden, alvorens hunne belofte aan Cromwell te geven. Vgl. echter
Japikse, 1. 1.
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Akte niet uitgeleverd ware: er is reden om aan te nemen, dat hij het
niet zou hebben gewaagd, maar het is onbetwijfelbaar, dat hij tegenover
de gezanten de houding aannam alsof hij het wel zou durven doen, wanneer zij hunne belofte verbraken 1). En dan is de houding van De Witt
en de beide gezanten ten volle verdedigbaar, want men mag niet vergeten, dat zij van hun kant de absolute noodzakelijkheid van den vrede
voor de Republiek ten zeerste gevoelden, dat zij daarom al het mogelijke
wilden doen om dien vrede te verkrijgen en hem, nu hij verkregen was,
niet weder in gevaar te brengen.
Aangaande de Akte zelve - wat men reden had om te vreezen - dat zij
ten slotte niet te handhaven zou zijn, is door het verloop der gebeurtenissen duidelijk geworden. Zij heeft er meer dan iets anders toe bijgebracht om de verbittering tegen De Witt en de staatslieden zijner partij
gaande te maken; zij heeft daardoor de Statenregeering helpen ondermijnen en ten slotte de partij van den Prins versterkt, wat noch Cromwe1l's noch De Wites doel kan geweest zijn.

HOOFDSTUK III
DE RAADPENSIONARIS AAN HET HOOFD VAN DEN STAAT

Geen der vroegere of latere raadpensionarissen heeft ooit zulk een invloed
in den staat bezeten als Johan de Witt reeds zeer spoedig na den eersten
engelschen zeeoorlog heeft verkregen; alleen de invloed van Oldenbarnevelt,
voordat prins Maurits door zijn krijgskundige talenten de algemeene aandacht op zich deed vestigen, is daarmede te vergelijken.
De oorzaken van dit verschijnsel zijn ten deele te zoeken in de buitengewone persoonlijkheid van Johan de Witt, vooral in zijn bijzonder veelzijdige
bekwaamheid, ten deele in den omvang van zijn persoonlijke betrekkingen,
ten deele evenwel ook in de omstandigheid, dat er geen Prins van Oranje
tegenover hem stond.
Geen van de andere leden der Statenvergadering kon den raadpensionaris
evenaren: noch de uitstekende diplomaten Van Beverningk en Van Beuningen, beiden voortreffelijke dienaren maar geen leiders, zelfs niet der buitenlandsche politiek; noch de amsterdamsche burgemeesters, onder wie in
dezen tijd de gematigde en bekwame Cornelis de Graeff, heer van ZuidPolsbroek, nauw aan de Bickers verwant, later Gilles Valckenier op den
voorgrond treedt; noch de voorzichtige Beverweert of graafWillemFrederik.
Hoogstens konden zij - Willem Frederik, Van Beuningen en Valckenier
hebben dit herhaaldelijk en met goeden uitslag gedaan - zijn plannen
tegenwerken, zijn positie ondermijnen, maar zich tegenover hem stellen
als leiders heeft alleen de laatste in zekere mate kunnen wagen.
Over de bekwaamheid van den beroemden Dordtenaar is slechts één
roep, ook onder zijn tegenstanders van vroegeren en lateren tijd, en niet alleen
als
al~ staatsman maar ook als financier, als organisator, als wetenschappelijk
WIS- en natuurkundige stond hij zeer hoog. Aan zijn staatkunde mag men
wiseen zekere mate van beperktheid verwijten, omdat hij niet, gelijk
Oldenbarnevelt, met genialen blik het verledene, het tegenwoordige en de
1) Vgl. Wicquefort, II, p.
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verre toekomst omvatte, doch bijna uitsluitend het waakzame oog gericht
hield op de toenmalige verhouding tot Frankrijk en Engeland, tot Zweden
en Denemarken en steeds slechts voor de naaste, de berekenbare toekomst
trachtte te zorgen. Zijn financieele maatregelen, steunend op den vasten
grond van wiskundige berekening, vooral op de bij het toenmalige stelsel
van uitgifte door de overheid van lijf- en losrenten zoo hoogst belangrijke
kansrekening met betrekking tot den duur van het menschelijk leven,
hebben het krediet van de Republiek in hooge mate versterkt en voor
langen tijd tegen ernstige schokken gevrijwaard. Zijn talenten als organisator hebben de staatsche vloot uit den onvoldoenden toestand tijdens den
eersten engelschen zeekrijg verheven tot de schitterende hoogte, waarop zij
tijdens den tweeden stond, en onze voortreffelijke vlootvoogden van dien
tijd in staat gesteld zich onder niet ongelijke voorwaarden met de Enge1Engelschen te meten. Zijn uitvinding der kettingkogels, zijn geschrift over de
kromme lijnen 1), door beroemde wiskundigen als Christiaan Huyghens en Frans
Van Schooten jr. zeer hoog gesteld en met groote helderheid en gemakkelijkheid handelend over de ingewikkelde problemen van kegelsneden, hyperholen,
bolen, parabolen, ellipsen, plaatsbepaling in het vlak en in de ruimte,
hebben zijn naam als groot wiskundige gevestigd. Zijn berekeningen
omtrent de levenskansen en haar verband met de lijf- en losrenten hebben
den wetenschappelijken grondslag gelegd voor de nieuwere theorieën der
levensverzekering. Zijn aandeel in het beroemde werk van De la Court
over den politieken en economischen toestand van Holland omstreeks 1660
I660
getuigt van zijn talent als staathuishoudkundige, zijn omvangrijke, bijna
geheel tot ons gekomen briefwisseling van zijn helder inzicht in allerlei
zaken. Terecht heeft men aan een tijdvak onzer geschiedenis zijn naam
gegeven, want hij is een dier mannen, die de vertegenwoordigers bij
uitstek zijn en tevens de leiders van hun volk in zeker tijdvak van het
volksbestaan.
Een der belangrijkste gebeurtenissen in het bijzonder leven van De Witt
(I6 Febr. 1655)
I655) met Wendela Bicker, dochter van een
is zijn huwelijk (16
overleden burgemeester van Amsterdam en verwant met een aantal der
eerste regentenfamiliën daar en elders 2). De toch reeds aanzienlijke verwantschap van De Witt, die zich van Dordrecht uit over verschillende
hollandsche steden uitstrekte, werd daardoor nog zeer versterkt - een
belangrijk voordeel in het door een betrekkelijk klein aantal stedelijke
regentenfamiliën
.regentenfamiliën oppermachtig geregeerde Holland. En De Witt versmaadde
dat voordeel geenszins: de familiën Van Sypesteyn, Van Beveren, Van
Slingelandt, Hoeufft, De Veer, Coolwyck, Vivien, die de verwantschap der
overigens nog pas opgekomen familie De Witt vormden, werden zoo
verbonden met de Bickers, De Graeffs, Trips, Deutzen, Hooften en wie er
meer tot de regentenfamiliën van Amsterdam behoorden; in allerlei posten
van belang en vertrouwen zag men allengs ooms, neven, achterneven
van den raadpensionaris optreden, die de sfeer van zijn invloed steeds
vergrootten. Den schijn zelfs van omkooping heeft De Witt altijd weten te
vermijden, geen onschuldige geschenken heeft hij zelfs van familieleden
buiten den kring van zijn ouderlijk huis ooit willen aannemen, maar naar
het verkrijgen van posten voor min of meer bekwame familieleden heeft
hij steeds met alle middelen gestreefd. De verheffing van zijn broederCornelistot
broederCorne1istot
1) Elementa curvarum linearum (Lugd. Bat. et Amst., 1659). Vgl. over zijn :wis;niskundige studiën z1jn
Z1jn Brieven, uitg. Kern
Kernkamp-]apikse,
kamp-]api kse, IV, aan het slot, en ]aplkse,
.De
De Witt, blz. 19, 97, 306 vlg.
') Lefèvre Pontalis, I, p. 1I9
suiv.; vgl. Veegens, in Hist. Stud., 1I,
79;
II9 suiv.i
lI, blz. 79i
]apikse,
Japikse, De Witt, blz. 123 vlg.
vlg •
33LOK,
.BLOK, Gesch. Nederl. Volk III
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ruwaard van Putten (Maart 1654), van zijn vader tot lid der Rekenkamer
(1657),
(I657), van zijn neef Govert van Slingelandt, later van Vivien tot pensionaris
van Dordrecht in zijn eigen plaats, van tallooze andere neven in allerlei
stedelijke en gewestelijke posten toonen aan, dat het hem reeds in zijn
eersten tijd gelukte den kring zijner familiebetrekkingen in de regeering van
Holland steeds meer uit te breiden. De buitengemeene kennis van plaatselijke belangen en plaatselijke grootheden, de menschenkennis, die hij ook
in zulke zaken ten toon spreidt, maken zijn talrijke brieven over deze
soms weinig verkwikkelijke aangelegenheden tot een zeker genot 1).
Ditzelfde genot smaakt ook de lezer zijner correspondentiën met de
staatsche gezanten en residenten. Aan een hunner, Sasburch te Brussel,
beschrijft hij 2) de gewoonte, die hier bij de diplomatieke correspondentie
bestaat. De "hollandsche ministers"
ministers" - en hij zorgde er voor, dat de
meesten hunner Hollanders waren - zonden algemeene gelijkluidende
missives aan de Staten-Generaal en de Staten van Holland, de laatste
"in tt
't particulier
hetzij onder het adres van de Staten zelf, hetzij aan hem ,,in
subjecten" werden niet
"d'importantste subjecten"
als minister van de provincie";
provincie u ; "dtimportantste
aan de Staten maar aan hem alleen geschreven; bovendien, als men
"somwylen yets soude gelieven over te brieven, dat deselve niet soude
mogen geraeden vinden in de publycque
publ ycque vergaderinge gelesen te worden",
was "een brieffken apartU
apart" aan hem met, onder het couvert, het woord
"particulier"
"particulier" voldoende om hem eraan te herinneren daarvan "by inadvertentie geen openlycke lecture"
lecture" te doen. Zelfs het instellen van bijzondere
"besognes"
"besognes" voor bepaalde diplomatieke zaken kon op die wijze de leiding
der buitenlandsche zaken niet aan den raadpensionaris onttrekken; van
,,secreete besognes"
"secreete
besognes U uit de Staten-Generaal met onbeperkte volmacht was
sedert de bepalingen van 1651 tot op den tweeden engelschen oorlog geen
sprake 3). Met de vreemde gezanten in Den Haag was hij steeds persoonlijk
in betrekking: hij had het recht hiertoe van de Staten bedongen.
Over de binnenlandsche aangelegenheden onderhield De Witt reeds
spoedig na zijn optreden een uitgebreide particuliere briefwisseling met
staatsieden in verschillende gewesten en steden, te Amsterdam,
invloedrijke staatsIe
vooral na zijn huwelijk, met zijn aangehuwde neven Cornelis
Corne1is en Andries de
Graeff, te Dordrecht met zijn vader en broeder, in Overijsel met De Lange,
burgemeester van Kampen, en met de regenten Schele en Van der Beecke te
Inn- und
Deventer, in Groningen met den machtigen edelman Rudolf von 1nnKniphausen, heer van Lutzborg, enz. Door die correspondentie, soms van
zeer intiemen aard en gepaard met de mededeeling van geheime besluiten
in stedelijke of gewestelijke regeeringscolleges genomen 4), bleef hij van
allerlei op de hoogte, terwijl hij aanhoudend met deze en andere heeren in
persoonlijke aanraking bleef door hun telkens herhaald verblijf als afgevaardigden ter Staten-Generaal in Den Haag, waarvoor zooveel mogelijk
steeds dezelfde personen werden gekozen.
De eerste van de hinnenlandsche zaken, die na den vrede de algemeene
aandacht trok, was de vinnig beoordeelde houding van Holland tegenover
1) Merkwaardig is vooral daarvan een lange brief aan zijn vader over diens kansen voor den post in de Rekenkamer, 2 Febr. 1657 (Brieven, I, bl2;.
bh;. 475). Men
vindt daarin het gansche net der vrienden van De Witt in de hollandsche groote
en kleine steden beschreven.
I~
'~ 19 Au~.
Au~. 1656 (Brieven, I, blz. 366).
a3 Van Riemsdijk, De Griffie van Hare Hoogmogenden, blz. 22.
, Zelfs van omkooping van stedelijke en gewestelijke klerken door deze correspondenten hoort men herhaaldelijk: daardoor werden dikwijls geheime stukken van
belang ver
kregen.
verkregen.
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Cromwell's
Cromwe11's eisch van de Akte van Seclusie 1). De hevige beweging van Mei
en Juni bleef nog geruimen tijd voortduren, vooral toen het afschrift der
eindelijk· uit Engeland kwam. Friesland en Zeeland leverden scherpe
Akte eindelijk
geschriften tegen Holland in en klaagden het openlijk aan bij de StatenGeneraal. Een wolk van pamfletten overdekte het land en bracht de
gemoederen in beroering; van de kansels klonken de heftigste verwijten
tegen dezen nieuwen aanslag der ,,Loevesteinsche factie"; in herbergen,
wagens en trekschuiten was van niets anders sprake 2). Het vuur der
tweedracht scheen niet uit te dooven. De oranjepartij trachtte uit de zaak
zooveel mogelijk munt te slaan en graaf Witlem Frederik kwam naar Den
Haag om de beweging te leiden en in overleg met de beide Prinsessen en
met Zeeland het een of ander voor den jongen Prins te bewerken, zoo
niet de geheele Akte onmiddellijk te doen vernietigen.
Maar er was nog altijd geen eenheid in de leiding dier partij, die anders
ditmaal een schoone kans scheen te hebben. Het gelukte De Witt z;ijn
zijn
tegenstanders in de Staten-Generaal met goeden uitslag te woord te staan
en ook Zeeland's voorstel, om aan dit college de opvoeding van den
Oranjespruit op te dragen, met goeden uitslag te bestrijden. Een brief van
Cromwell aan Zeeland met de vermaning om het gesloten verdrag ook
ter wille der religie niet in gevaar te stellen trof minder doel: hij wekte
nog meer verbittering. Een reis van graaf, nu weldra prins Witlem
Willem
111 heeft diens gansche geslacht 3) in 1654
I654 tot den
Frederik - keizer Ferdinand III
rijksvorstenstand verheven - door Noord-Holland bracht daar eenige beroering
teweeg en Amsterdam en andere steden namen reeds maatregelen om zich
voor een mogelijken aanslag te behoeden. Ook in Den Haag werd het
garnizoen met vertrouwbare troepen versterkt, zoogenaamd tegenover de
40).
Brazilië teruggekeerd waren ").
ordelooze benden, die uit Braz;ilië
Verder stelde De Witt op last der Staten van Holland en in overleg
met den nog te Londen vertoevenden Van Beverningk een "Deductie" op
ter verdediging van Holland's en zijn eigen beleid, het manifest der thans
bestaande regeering, de uiteenzetting harer beginselen ó). Deze Deductie
behelsde in de eerste plaats een vertoog tot bewijs der noodzakelijkheid
van Holland's handeling in het belang van den vrede, die anders niet
zijn; vervolgens een betoog der wettigverkregen of weder verbroken zou z;ijn;
I65I en
heid van de Akte zelve in verband met de Unie, de besluiten van 1651
de verhouding tot Zeeland sedert 1576; daarna een betoog, aanwijzend het
gepaste van Holland's handeling tegenover de andere gewesten, de buitenlandsche mogendheden en het Huis van Oranje. Omtrent het laatste punt
begaf het stuk zich in een uitvoerige beschouwing, ja zelfs becijfering over
den aan dat Huis sedert den opstand tegen Spanje bewezen dank in geld
en aanzienlijke posten, aan den anderen kant wijzend op de dankbaarheid,
die de andere gewesten in den spaanschen zoowel als in den engelschen
oorlog ook aan Holland schuldig waren geweest. Uren lang duurde de
voorlezing van het lijvige stuk, eerst in de Staten van Holland, daarna in
de Staten-Generaal (5 Aug.), maar het overtuigde de tegenpartij natuurlijk
niet, hier evenmin als in de gewestelijke Statenvergaderingen van Zeeland,
Friesland en Gelderland, van waar opnieuw ongunstige beoordeelingen van
Holland's daad kwamen. En tal van pamfletten van beide zijden strekten
1) ]apikse,
Japikse, De Witt, blz. 79 vlg.

I)
2) Aitzema, lil,
lIl, blz. 1110.
IIIO.

S)
3) Eerst alleen de liniën van Nassau-Dillenburg, -Hadamar en -Siegen, daarna ook
die van Nassau-Dietz, den friesehen tak der familie.
i)'
·Y Geddes, p. 436; Wagenaar, XII, blz. 362.
6)
") Japikse, De Witt, blz. 80 vlg.
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om de verbittering nog te vergrooten. Maar allengs kwamen de gemoederen
tot rust, ook omdat men werkelijk begon in te zien, dat de vrede in ieder
geval ernstig in gevaar zou komen, indien men Holland trachtte te dwingen
om de Akte in te trekken en daardoor waagde Cromwell te trotseeren.
De onrust in sommige gewesten, met name in Overijsel en Stad en
Lande, begon bovendien bedenkelijke vormen aan te nemen.
In het eerste gewest 1), waar vanouds veel oneenigheid heerschte, was
natuurlijk ook reeds lang wrijving tusschen de oranjepartij en die, welke
zich bij de Staten van Holland aansloot. Aan het hoofd der eerste stond
Rutger van Haersolte, rentmeester van Salland en drost van Lingen; de
leiding der laatste berustte bij vrienden van De Witt als de bovengenoemden: R. H. Schele, Johan van der Beecke, burgemeester van Deventer, en
Rudolf van Lange, burgemeester van Kampen. De dood in Oct. 1653 van
Willem van Ripperda, drost van Twente, naar wiens post Haersolte dong,
gaf aanleiding tot hevige twisten, daar de tegenpartij, reeds lang verbitterd
over den grooten invloed der Haersoltes, een ander lid der ridderschap,
Adriaan Witte tot Wittensteyn, wilde benoemd zien. In April 1654 werd
Haersolte door een meerderheid van twee steden - Kampen en Zwolle en 42 edelen gekozen onder hevig protest der minderheid, die de meerderheid
van intriges en komplotteeren en haren candidaat van niet minder dan
dubbelen moord, meineed, omkooperij enz. beschuldigde. Zij belette de
installatie van den gekozene, verscheen niet meer in de Statenvergadering
en weigerde om op dit haar besluit terug te komen, zoolang de meerderheid
de gedane keuze handhaafde. De zaak zelve scheen "van geringe importantie" maar was voor beide partijen aanleiding om zich met "ongewoon
tt tegenover elkander te stellen 2). Die oneenigheid
esclat
esc1at van oneenigheyd
oneenigheyd"
duurde tot groote schade van den welstand der gansche provincie langer
dan drie jaren. Meerderheid en minderheid der Staten begonnen weldra
afzonderlijk te vergaderen, de eerste meestal te Zwolle, de laatste te
Deventer, natuurlijk onder voortdurende protesten van weerszijden en
voortdurende bedreigingen, zelfs met het gebruiken van de in het gewest
liggende soldaten. En beide deelen beschouwden zichzelf als het eigenlijke
Statencollege
Staten college van Overijse!.
Overijsel.
Zoo moest de twist ook spoedig in de Staten-Generaal ter sprake komen.
De minderheid klaagde daar de meerderheid aan als schuldig aan ongeoorloofde handelingen op den overijselschen landdag; de meerderheid verlangde
het zenden van troepen om hare tegenstanders tot toegeven te dwingen en
den wettelijk benoemden Haersolte met geweld in Twente te installeeren.
Holland, dat natuurlijk op de zijde der minderheid stond, wilde door een
bezending der Staten-Generaal den vrede herstellen, maar de meerderheid
"domestycq" en maakte zich sterk om ze buiten
verklaarde de onlusten "domestycqtt
bemoeiing van andere gewesten door onderlinge bespreking tot een goed
einde te zullen brengen. Die bespreking en de daarmede samenhangende
conferentiën werkten evenwel zeer weinig uit. De verwarring in de zaken
van het gewest nam hand over hand toe. Beide partijen gaven patenten uit
voor de garnizoenen, lichtten geld uit de publieke kassen, gedroegen
:zich
zich in het kort als souverein van het gewest.
Zoo kon het niet langer gaan.
De Staten-Generaal begonnen in September 1654 met hunne bemiddeling
aan te bieden en trachtten zich neutraal te houden door zoowel afgevaar1) Vgl. Bussemaker, Geschiedenis van Overijsel gedurende het eerste stadhouder888-'8g).
looze tijdperk (2 dl., 's Gravenh., I1888-'8g).
2) Bussemaker, blz. 37.

6g

OVERIJSELSCHE TWISTEN

digden van de meerderheid als van de minderheid in hun college toe te
laten, maar Holland steunde openlijk de zijnen, vooral toen de meerderheid
op aandrang van Haersolte over de verkiezing van een Stadhouder voor
het gewest begon i:e handelen en reeds half October onder protest der tegenpartij den jongen Prins als zoodanig aanwees, met Wi1lem Frederik als zijn
luitenant gedurende de minderjarigheid. De minderheid liet het niet bij een
protest tegen deze en andere belangrijke daden van souvereiniteit of bij
een vermaning aan de beide Nassau's om de posten niet aan te nemen en
vroeg de Staten-Generaal nogmaals dringend om krachtdadige tusschenkomst, ja om troepen ten einde zich te verdedigen. Vooral bij Holland en
Amsterdam werd op dit laatste aangedrongen.
Nog in October kwam Willem Frederik naar Kampen en Zwolle en legde
daar den eed als luitenant-stadhouder af, maar te Deventer werd hij
afgewezen en zijn aanbod tot bemiddeling eveneens. De minderheid wist
zich bovendien den steun van de kleine steden Hasselt en Steenwijk te
verzekeren, die van de twisten gebruik wilden maken om zich een vaste
plaats in de Statenvergadering te verwerven. Holland bleef haar met
raadgevingen voortdurend ter zijde staan en zoo kon het gebeuren, dat,
toen in December Overijsel aan de beurt van voorzitting ter StatenGeneraal was, het gewest door een der leden van de minderheid werd
vertegenwoordigd.
De meerderheid wendde zich in het vroege voorjaar van I655 met
bezendingen zoowel tot de Staten-Generaal als tot de bijzondere gewesten
ten einde aan te dringen op beslechting der geschillen, die niet alleen het
gewest maar ook den geheelen staat meer en meer in verwarring brachten.
Beide partijen toch inden belastingen en beschikten over de militie maar geen
van beiden bracht aan de Generaliteit op, wat moest worden opgebracht.
Er moest iets gedaan worden en op het einde van September I655 besloten
de Staten-Generaal na lange deliberatie een bezending naar het gewest te
doen, wat Holland, zich op zijn beurt nu stellend op het standpunt, dat
de zaak "domestycqtt was, en vreezend voor de handhaving der verkiezing
van den Stadhouder, ten zeerste afkeurde. De meerderheid bedankte de
Staten-Generaal voor hun "onvolpryselijck oogemerck tt , maar de thans
moed vattende minderheid, natuurlijk weder tot genoegen en niet buiten
invloed van Holland, weigerde alle bemiddeling, tenzij alles werd teruggebracht tot den staat vóór de onlusten 1), en begon ook de gewesten aan
te zoeken. Holland's verzet hield de bezending der Staten-Generaal
tegen, het gehee1e jaar I655 door.
Intusschen hadden andere ernstige bezwaren in den Staat - de kwestie
van het veldmaarschalkschap, die der uitsluiting van èen Prins, die over de
twisten in Groningen - De Witt en prins Wi1lem Frederik met elkander
in nadere betrekking gebracht 2). Zelfs de ontdekking van het verraad,
waaraan de eerste klerk van De Witt, Johan van Messen, zich schuldig
had gemaakt in samenwerking met een agent van prins Willem Frederik,
Dirk van Ruyven, wien hij de geheimste papieren van De Witt had
medegedeeld, o. a. die betreffende de Akte van Seclusie, kon die overeenstemming niet voorgoed verstoren. Integendeel, juist de zekerheid, d~t de
beide schelmen brieven van De Witt hadden vervalscht en zoo ook Wlliem
Frederik zelf hadden misleid, werd tijdens het proces der twee verkregen
en al bleef de rol van den frieschen stadhouder in deze dubbelzinnige
zaken meer dan verdacht, voor het oogenblik was er een zekere toenadering
1) Bussemaker, bb;. 124.
2) Japikse, De Witt, blz.

IlO

vlg.
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verkregen, die niet naliet een gunstigen invloed te oefenen op de zaken
van de Republiek. De Witt en zijn partij zagen het belang van deze
samenwerking met den "directeur der friesche saeken tttt in en lieten in de
zaak van Van Messen en Van Ruyven den vorst daarom verder ongemoeid 1).
Een belangrijk resultaat van het ook omtrent Overijsel tusschen hen
beiden gepleegde overleg was een schrijven van H. H. M. aan het gewest
(28 Jan. 1656)
r656) met het verzoek aan beide partijen om in Februari
Wi11em
afgevaardigden naar Den Haag te zenden ten einde in overleg met Willem
Frederik "de differenten te laten accomodeeren."
accomodeeren."
Alzoo geschiedde en De Witt en Witlem
Willem Frederik namen nu op verzoek
van beide partijen de bemiddeling op zich. Een concept van bevrediging
kwam weldra tot stand, waarbij alle na 8 April 1654
r654 ter zake genomen
besluiten der overijselsche Staten werden vernietigd, een algemeene amnestie
werd uitgevaardigd, prins Willem Frederik zijn luitenantschap nederlegde
ruste tt ,
en ook Haersolte, "uit pure ghenegentheyt tot herstellinghe vande ruste",
zijn drostambt, terwijl Hasselt en Steenwijk hunne "oude gerechtigheden"
zouden behouden en aanstonds een nieuw reglement op de gewestelijke
regeering zou gemaakt worden. Maar de zaak kwam in het gewest zelf
niet hard vooruit en bleef daar het geheele jaar door in beraad, terwijl de
verwarring nog steeds toenam. Bovendien begon de veelbelovende samenwerking van prins Willem
Witlem Frederik en De Witt spoedig weder minder
innig te worden, vooral toen de eerste zijn hoop op het vurig begeerde
veldmaarschalkschap zag verdwijnen. In Mei 1657
r657 liep de twist te Hasselt,
dat vanouds met Zwolle overhoop lag, weder zoo hoog, dat men zich daar
met hulp van Deventer en Twente wapende, terwijl Zwolle zich van zijn
kant gereedmaakte om het kleine stadje, dat den zwolschen handel ernstig
bemoeilijkte, zelfs zwolsche schepen aanhield en beschoot, met militaire
macht te bedwingen. Het kwam werkelijk begin Juni tot een ernstige
beschieting van Hasselt door zwolsche burgers, en steden en platteland
in het gewest bereidden zich voor op den heilloozen burgerkrijg, die
feitelijk zelfs reeds was uitgebroken. Gelukkig gaf Hasselt, waar vooral de
secretaris Telvooren den tegenstand geleid had, na een paar hevige kanonnades uit de zwolsche batterijen de zaak op en sloot met de meerderheid
een verdrag, waarbij het zijn aanspraken liet vallen; ook Steenwijk werd in
dit verdrag opgenomen. De minderheid wendde zich nog om recht tot
Holland en Amsterdam, hare machtige beschermers, maar De Witt wist
den afgevaardigden van beide partijen een nieuw concept van verdrag voor
te dragen, waarbij ditmaal Holland verzocht werd om twee "mediateurs" aan
te wijzen en overigens zelf de eindbeslissing te geven. Dit concept werd
werkelijk van beide zijden aangenomen; onmiddellijk daarop hielden de
militaire bewegingen op en werd het krijgsvolk afgedankt. Nog enkele
moeilijkheden moesten worden overwonnen, maar ten slotte kwam een en
ander terecht en vóór half Juli werden Cornelis de Graeff en Johan de
assopieren tt
Witt tot bemiddelaars aangewezen om alles "in der minne te assopieren"
in overleg met eenige gecommitteerden van beide partijen, die naar Den
Haag zouden komen. Den 20sten Augustus was de zaak reeds werkelijk
beklonken en had in naam der Staten van Holland een uitspraak plaats,
die in 18
r8 artikelen met vernietiging van alle tegenstrijdige besluiten en
onder algemeene amnestie de zaak van het stadhouderschap tot t s Prinsen
meerderjarigheid uitstelde en de keuze van Willem Frederik en Haersolte
1) Vgl. over het proces: Nedermeyer van Rosenthal, in Nijh. Bijdr., X, blz. 195
vlg. Ook Van Sypesteyn, Geschiedk. Bij
Bijdr.,
dr., I, blz.
bh:. 70 vlg.
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ongedaan maakte evenals alle andere "separate" keuzen en verbintenissen.
Een nieuw reglement op ,/t
,,'t stuk van de regeeringhe" werd verder ingevoerd met bijvoeging van een aantal nieuwe instructiën, eeden enz. voor
regeeringsleden en ambtenaren en met behoud der gewestelijke souvereini..alle de stemmende leden" gezamenlijk. Een bijeenkomst te
teit voor "alle
Raalte op 1I October 1657 bezegelde het gesloten verdrag, dat voorloopig
de orde in het gewest herstelde.
Had De Wites
Witt's invloed hier ten slotte de eendracht hersteld en de door
Holland gesteunde partij feitelijk in de meeste opzichten haar zin gekregen,
niet anders ging het met de ongeveer terzelfder tijd plaats vindende
woelingen in Stad en Lande 1), waar het in zulke gevallen voor de taak der
bevrediging aangewezen stadhouderlijke bestuur ten eenenmale te kort
schoot.
Nog minder dan in het Overijselsche had men hier met twisten van
jongen datum te doen. Bij de zwakheid van het stadhouderlijke gezag in
dit gewest, onder Wi1lem
Willem Frederik nog meer dan te voren, bij de vermindering van het aanzien der Staten-Generaal tegenover dat der gewestelijke Staten
na den dood van Wi1lem
Willem 11 en de besluiten van 1651, was de herleving
der oude verschillen hier te verwachten. De gilden te Groningen, aan
wier hoofd in die dagen de "bouwmeester"
.. bouwmeester" Gerrit Warendorp stond,
staken het hoofd weder op tegen de heerschappij van het stadspatriciaat ;
bovendien was er een machtige ontevreden partij onder de ommelander
"jonkers",
..jonkers", aan wier hoofd de eerzuchtige en woelige Osebrand Jan Rengers,
heer van Slochteren, zich deed hooren en die de reeds eeuwenoude
..het land"
land" tegen "de
.. de stad" opnieuw luid deed klinken.
bezwaren van "het
Rengers was reeds lang een onrustig element in de provincie geweest, waar
hij als rechter en grondeigenaar van groote beteekenis een aanzienlijken
invloed bezat reeds in de dagen van Frederik Hendrik, tegenover wien
hij zich had durven stellen aan het hoofd eener machtige confederatie van
ommelander edelen zijner partij, die naar de alleenheerschappij ten platten.. confederatie" of
lande streefde. Daartegenover stond evenwel een andere "confederatie"
..ligue", die, met hulp der stadsregeering Rengers, en de zijnen hoopte te
"ligue",
weerstaan en daarin nu en dan ook slaagde, zij het onder hevige twisten.
Reeds onmiddellijk bij het uitbreken der twisten in 1655 liepen deze zoo
hoog, dat het in de Statenvergadering, nadat Rengers en zijn medestander
Aldringa daaruit met geweld verwijderd waren, "tot bloedbadt ende generale

massacre" scheen te zullen komen. De Stadhouder bleek onmachtig te zijn
om de orde te herstellen; het kwam in de Ommelanden tot zulk een
tweespalt, dat in het voorjaar van 1655, gelijk in Overijsel, ook de beide
ommelander partijen afzonderlijk bijeenkwamen en zich beide als "lid
der Ommelanden" gedroegen. Ook hier stonden weldra alle regeeringszaken
stil en de rechtspraak werd niet meer uitgeoefend, daar men geen volkomen
wettige Statenvergadering noch een volkomen gerechtigde Hoofdmannenkamer voor de justitie bijeen kon krijgen. Dit kon ook hier niet lang zoo
gaan en een bezending der Staten-Generaal, door De Witt in overleg met
Willem Frederik geleid, ging naar het Noorden om het gewest te bevredigen. Het gelukte De Witt werkelijk de eendracht voor het oogenblik
te herstellen en de partijen "te disponeren tot submissie" aan zijn bemiddelende voorstellen, ook hier gesteund door een nieuw bestuursreglement
voor de zeer verwarde zaken der Ommelanden, ten einde verdere misbruiken te voorkomen. Rengers bleef in den landdag en beide partijen
1) De Boer, De Woelingen in Stad en Lande in het midden der zeventiende eeuw
{Groningen, 1893).
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schenen tevreden 1). Maar een jaar later reeds was het weder treurig
gesteld in het gewest, ook in verband met de toenemende verwijdering
tusschen prins Willem Frederik en De Witt, die met Rengers en den eveneens
hier zeer invloedrijken Rudolf van Inn- und Knyphausen (Lutzborg) in voortdurende betrekking bleef. De twee ommelander heeren vormden, als
naar gewoonte in dit gewest, opnieuw een "ligue", waarbij zich vele
jonkers aansloten en die voornamelijk ten doel had om alle gewichtige
ambten voor zich en de hunnen te veroveren. In Augustus zette deze
ligue in de Ommelanden alle ambtenaren, die niet tot haar behoorden
of zich aan haar onderwierpen, af, soms door eenvoudig haren invloed
op de stemmende bevolking te doen gelden, soms door omkooping,
soms ook met hulp van soldaten hare tegenstanders verjagend of bedreigend. Het schrikbewind der beide heeren leidde op den landdag,
waar de stad zich het lot der slachtoffers aantrok, tot heftige twisten, ja
zelfs tot openlijke vechtpartijen in die hooge vergadering, waar men
eindelijk alle wapenen verbood en een wacht plaatste. De partij van
Rengers had met dat al weldra de overhand, maar het verzet der oppositie was toch zoo sterk, dat bijna iedere Statenvergadering hevige
onlusten veroorzaakte, ook al verwijderde men, als voorbehoedmiddel, alle
lakeien en bedienden uit het Provinciehuis. Bij de verkiezing van ambtenaren in Februari 1657
r657 was de verwarring zoo groot, dat de stedelijke
afgevaardigden weigerden den landdag te laten doorgaan en de tusschenkomst der Staten-Generaal weder inriepen, klagend over de schending van
het reglement van 1655
r655 door de thans in de Ommelanden uitsluitend
heerschende partij 2). De afgevaardigde namens de stad in de Staten-Generaal,
de bekwame maar weinig vertrouwbare Johan Schulenborgh, werd belast
met de leiding der poging om de Staten-Generaal tot tusschenkomst te
bewegen. Tegen deze plannen der stadsregeering werden nu door Rengers
en Lutzborg de gilden in beweging gebracht, die bij een goede verstandhouding met de Ommelanden groot belang hadden, aangezien de stad de
markt van het geheele gewest was. Tegelijk wisten zij Schulenborgh om
te koopen en zoo de door de stadsregeering gewenschte bezending nog

tegen te houden.
Een ernstige volksbeweging te Groningen, door Warendorp geleid, begon
zich nu te verheffen, weldra overgaand in een formeel oproer, dat zich
tegen de stadsregeering, met name tegen de burgemeesters Tjassens en
Coenders richtte en, in weerwil van de komst van Willem Frederik in de
stad, onder plundering van huizen en mishandeling van regeeringsleden de
stadsregeering .wong de eischen der ommelander ligue in te willigen. De
bezending der Staten-Generaal bleef uit, de ligue triomfeerde, Rengers en
Lutzborg wisselden elkander rustig af in de belangrijkste posten, die van
afgevaardigde ter Staten-Generaal en luitenant der Hoofdmannenkamer •
Het gewest was voorloopig geheel in hunne handen en er begon een
periode van oogenschijnlijke rust, tijdens welke de leden der ommelander
ligue - en het meest hare hoofden - de gelegenheid te baat namen om
zich zooveel mogelijk te verrijken en hunne tegenstanders buiten alle posten
te houden. Het is evenwel natuurlijk, dat deze laatsten, alleen voor geweld
herwinnen~
zwichtend, wachtten op een gelegenheid om het verlorene te herwinnen.
Bn die gelegenheid kon niet uitblijven, daar de ligue den wensch der
gilden naar vermeerdering van invloed niet inwilligde en zoo hare bondgenooten
spoedig ontstemde. Het kwam dan ook weldra weder tot onaangename
I)
l) Van Sypesteyn, Geschiedk. Bijdragen, I, blz.
bh;. 98.
2) De Boer, bh:.
blz. 20 vlg.
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tooneelen en na een paar jaren gevoelden zich de stadsregeering en hare
vrienden onder de ommelander jonkers sterk genoeg om Rengers en
Lutzborg weder aan te vallen. Maar zij hielden stand en bleven ten minste
tot het einde van I658 nog oppermachtig, terwijl de stadhouder hulpeloos
dit alles aanzag en De Witt zijn vrienden in het gewest voortdurend van
Den Haag uit bleef steunen.
Een hevige twist over de weigering van een der tegenstanders van de
ligue om zich aan de justitie te onderwerpen en het reglement van I655
te erkennen leidde in het voorjaar van I659 tot een nieuwe, thans door de
partij van Rengers uitgelokte bezending der Staten-Generaal, die echter
het reglement wijzigde ten gunste van de tegenstanders der ligue en ter
verzekering van een geregelde en rechtvaardige justitie, waartegen Rengers
en de zijnen veelszins gezondigd hadden 1).
Minder belangrijk maar toch ook weder getuigend van de behoefte aan
de versterking van het centrale gezag waren de twisten in andere
gewesten 2). In Gelderland lagen de steden Arnhem en Zutphen met de
kleinere steden in hare kwartieren overhoop. In Utrecht haspelde het lid
der Geëligeerden met dat der stad en trachtten Geëligeerden en adel
samen het stadhouderschap hersteld te krijgen. In Friesland hadden op de
landdagen hevige onaangenaamheden plaats tusschen de stadhouderlijke
partij en hare oude tegenstanders. In Zeeland was vooral Goes het tooneel
van hevige twisten tusschen de voorstanders van de Statenregeering en die
van het stadhouderschap, waarbij in de Statenvergadering dezer provincie
Middelburg, Zierikzee en Tolen in den regel tegenover Goes, Veere en
Vlissingen stonden en, vooral in I655, ook hier de zaken zeer in de war
geraakten. Overal in de Republiek heerschten zoo kleinere of grootere
verschillen, waarbij Holland alle anti-stadhouderlijke gezindheid heimelijk
of openlijk steunde en in het bijzonder de hollandsche raadpensionaris, die
op alles het oog had en overal zijn correspondentie hield, door raadgeving
en ondershandsche bemiddeling zijn invloed deed gelden. Op die wijze
gelukte het hem dan ook meestal na korteren of langeren tijd de orde te
herstellen, zonder dat evenwel de wortel van het kwaad werd verwijderd een politiek, waarbij het vooral op handigheid aankwam maar die natuurlijk
niet tot ingrijpende verbetering, ja in moeilijke omstandigheden tot groote
verwarring en plotselingen ommekeer kon leiden. De Witt heeft dien
ommekeer door tal van kleine middelen jarenlang weten te voorkomen
maar kan zich nooit gevleid hebben met de hoop, dat het hem op den
duur gelukken zou om door zulke middelen het gevaar voor onherstelbare
verwarring weg te nemen. Dat was alleen te doen door krachtige versterking van het gezag der Statenregeering, hetzij in de afzonderlijke gewesten,
r65I aangenomen
hetzij in den gezamenlijken Staat, iets wat met de in I65I
regeeringsbeginselen streed. En zoolang dit niet geschied was, kon men
regeeringsbeginse1en
r655 zeggen: "il manque une maîtresse
met den franschen resident van I655
république"tt 3).
pièce en la structure de cette république
Behalve deze zaken van gewestelijken aard, die binnen de grenzen dér
der
betrokken gewesten de grootste verwarring deden ontstaan, waren erwij roerden dit punt reeds aan andere van binnenlandschen
binnenlandschen. aard,
die het gansche land in beroering brachten maar door De Witt
W1tt op

IIlJ

a
a

De Boer, blz. 32.
Wagenaar, VII, blz.
bh;. 397 vlg.
Faugère,
Paugère, Journal du voyage de deux ieunes Hollandais à Paris (2 me ed., 1900),

p. 3·
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handige wijze, zij het dan ook slechts tijdelijk, werden uit den weg
geruimd.
De eerste was die van het veldmaarschalksambt 1). Johan Wolfert van
Brederode, die reeds lang ziekelijk was geweest en te Spa, sedert een eeuw
de mode-badplaats, genezing voor zijn kwalen had gezocht, zoodat hij het
in het voorjaar met het oog op de troepenbewegingen der Zweden in
Duitschland bijeengebrachte grenslegertje niet had kunnen aanvoeren,
was in September 1655
I655 gestorven. Zijn ambt werd door de beide
vorsten van Nassau, Willem Frederik en Johan Maurits, de eerste sedert
I629 in dienst en thans generaal der artillerie, de laatste thans generaal
1629
der ruiterij, vurig begeerd. Maar Holland, geleid door De Witt, trachtte
de zaak op de lange baan te schuiven, daar het in de benoeming van een
aanzienlijken heer tot dezen voornamen militairen post de kiem van
verwikkelingen met het legerhoofd zag. Vooral ten opzichte van
nieuwe verwikkelingen.
Willem Frederik, wiens aandeel in de amsterdamsche zaken nog niet
vergeten of vergeven was, en wiens pogingen om het luitenant-stadhouderschap in verschillende provinciën te bemachtigen al te doorzichtig
waren, gold dit bezwaar. In verband met het gebeurde van 1650,
I650, met de
Akte van Seclusie, den vrede met Engeland en de overijselsche woelingen
I655 een "concept van harmonie"
harmonieH
wist De Witt nu den 3den December 1655
in de Staten van Holland te doen vaststellen, waarbij voorgeslagen werd,
dat in alle gewesten alle geschriften en resolutiën tegen de Acte van Seclusie, gelijk die betreffende het gebeurde in 1650,
I650, zouden worden vernietigd, dat
prins Willem Frederik afstand zou doen van zijn luitenant-stadhouderschap
in Overijsel en dat voortaan geen veldmaarschalk tegelijk stadhouder of
kapitein-generaal in eenig gewest zou zijn, ofschoon voor het oogenblik
een stadhouder, nu tot veldmaarschalk gekozen, zijn waardigheid zou
behouden; eindelijk zou de nieuwe te benoemen veldmaarschalk den
vrede met Engeland moeten bezweren.
Willem Frederik had natuurlijk bezwaar tegen deze regeling en evenzeer
zijn provinciën, maar ook andere bezwaren, zoodat de zaak hangende bleef, terwijl
de vorst intusschen met De Witt op goeden voet trachtte te komen tot
ergernis
ei'gernis van een groot deel der Oranjepartij, die over zijn verraad aan hare
zaak klaagde. Eenigen tijd scheen het, of de kwestie van dit hooge krijgsambt zou verbonden worden aan die van Van Beverningk, dien de Statenpartij na zijn terugkomst uit Engeland in het opengevallen ambt van tresorier-generaal der Unie had willen benoemen. Evenzeer als Holland zich
verzette tegen de benoeming van een veldmaarschalk, wilden de aanhangers van Oranje, wegens het gebeurde met de Akte van Seclusie, niet
weten van Beverningk's toelating tot dien post en trachtten een compromis te verkrijgen, waarbij beide candidaten tegelijk door de beide
partijen zouden worden aangenomen. Dit geschiedde niet. Eerst op het
I656 gelukte het De Witt na ontzaglijke moeite en persoonlijke
einde van 1656
staatsleden
bewerking van invloedrijke staatsIe
den zijn vertrouwden medestander bij
overstemming in de Staten-Generaal als tresorier toegelaten te krijgen,
maar omtrent het ambt van veldmaarschalk, waarover de tegenpartij thans
eveneens bij meerderheid van stemmen wilde beslissen, kon men niet
zoover komen ten gevolge van Holland's voortdurend verzet tegen overgewichtige tt zaak 2). Holland beriep zich daarbij
stemming in een "zoo gewichtige"
w~~er herhaaldelijk op het "volkomen gezag"
gezag" der gewestelijke Staten in
w~?er
krijgszaken als een van "de wezenlijkste deelen der vryheid
vryheid·ttt en op de
krlJgszaken
1) Japikse,
Tapikse, De Witt, blz. II3 vlg.
') Wagenaar, XII, bb;.
blz. 422 vlg.; Resol. van Consideratie, blz. 309 vlg.
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niet gebleken noodzakelijkheid der benoeming van een veldmaarschalk,
die in ieder geval met eenparigheid moest worden aangewezen. En het
wist de benoeming werkelijk voorloopig tegen te houden, ofschoon zelfs
Amsterdam met het oog op de ernstige munstersche verwikkelingen nog
I658 voorstelde een veldmaarschalk, al was het tijdelijk, aan te stellen.
in 1658
De wensch van De Witt om Engeland niet te ontstemmen door een
benoeming, die als een ontduiking der Akte van Seclusie·
Seclusie' kon worden
opgevat, werkte daarbij mede. Maar vooral vreesde men voor een algemeenen
legerbevelhebber, die de beschikking over de "frontiervestingen" des lands
.en
en de rivierovergangen zou hebben en daardoor gemakkelijk "de commercie
langs deselve connen de wet stellen", wat Holland een groot gevaar
scheen 1). Het nog grootere gevaar van de verbreking der legereenheid
.scheen
werd minder opgemerkt, ook door De Witt, die bij dit alles zich steeds
liet leiden door zijn vrees voor een te groote militaire macht in één hand.
De Oranjepartij was op verre na niet tegen hem en zijn bekwame
medehelpers bestand. De twisten tusschen de beide prinsessen van Oranje,
de jaloezie tusschen de beide prinsen van Nassau, de weinige bekwaamheid
van hare leiders onder de regeeringsleden gaven aan De Witt de schoonste
kansen om telkens en telkens weder hare plannen te verijdelen. Noch de
Van der Capellen's in Gelderland, noch Van Rheede van Renswoude in
Utrecht, noch De Huybert en De Mauregnault in Zeeland, noch Haersolte
en Mulert in Overijsel, noch Van Haren en Andreae in Friesland, noch
Eysinge en Clant in Groningen, allen hoofden der Oranjegezinden in
de gewesten, noch Beverweert, en wie er meer als hunne leiders in
Holland bekend stonden 2),
2). konden zich in bekwaamheid en handigheid
meten met den raadpensionaris en zijn vrienden, die voortdurend door
hem werden ingelicht en aangevuurd.
Op alles hield De Witt een wakend oog, ook op de verhouding tot de
Kerk.
Wat de Kerk betreft, ook hier dreigde gevaar, niet het minst doordat
De Witt de altijd invloedrijke predikanten wist te moeten ontzien en de
Statenregeering, gedachtig aan het tijdens het Bestand gebeurde, niets
:zoozeer
zoozeer vreesde als het bij hen geheel te verkerven. Een zijner eerste
brieven als raadpensionaris 3) dient om de niet ten onrechte jegens een
Cartesiaan, wat hij inderdaad was, opgekomen verdenking van slapheid
tegenover "de pauselyke superstitie ende andere dwalingen" weg te nemen,
waarvoor in het begin van 1654
I654 op aandrang der predikanten zelfs een
afzonderlijke commissie door Holland werd benoemd. Maar het bleef
in dit opzicht bij algemeene beloften. De na den dood van Rovenius als
I65I opgetreden Jacobus
apostolisch vicaris van het utrechtsche bisdom in 1651
de la Torre kon in zijn "Relatio seu descriptio status religionis catholicae
in Hollandia
Hollandia"tt (1656)
(I656) getuigen van den betrekkelijken bloei zijner Kerk
in deze streken in weerwil van alle plakkaten en resolutiën, in weerwil ook
van den heftigen strijd tusschen zijn wereldlijke geestelijkheid en de regulieren, onder wie vooral de Jezuïeten het hem lastig maakten door hun
drijven en hun streven naar meer invloed. Hier en daar in Holland
mochten nog vervolgingen plaats hebben, wanneer de predikanten op de
dorpen door katholiekgezinden al te zeer in hun ambt werden belemmerd,
.en
en mocht men vooral in Zeeland en Brabant streng tegen hen optreden,
1) De Witt aan Corn. de Graeff van Zuid-Polsbroek, 2 Febr. 1657 (Brieven,
uitg. Kernkamp, I, b1z;.
bh;. 467).
Lefevre Pontalis, I, p. 211.
S) Lefèvre
8) Aan ds. Buytendyck te Dordrecht, 21 Aug. 1653 (Brieven, uitg. Kernkamp,
I, blz. 88).
1,
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maar over het algemeen was de "conniventie
"conniventie"
tt groot, zij het dan ook dat
deze meestal door middel van "compositie
tt d.i. omkooping der met het
"compositie"
toezicht belaste baljuwen, schouten en ondergeschikte ambtenaren, verkregen werd 1). In Den Haag zelf was in de woningen van de gezanten der
katholieke mogendheden, vooral van Frankrijk en Spanje, een ruime
gelegenheid voor de Katholieken geopend om godsdienstoefeningen bij te
wonen en honderden hunner, ook uit den omtrek, maakten daarvan min
of meer geregeld gebruik. In vele steden en dorpen in Holland en
Utrecht was het een openbaar geheim, waar samenkomsten der Katholieken plaats hadden, en slechts zelden werden die samenkomsten door
het ingrijpen der overheid verstoord, wanneer men er ten minste niet al
te onbeschroomd de plakkaten trotseerde. Het behoeft intusschen geen
betoog, dat deze toestand de gereformeerde kerkeraden niet bevredigde
"slapheid"tt der overheid telkens weder zich veren dat de klachten over "slapheid
hieven. De Staten ook in dit opzicht "tijdt, gelegentheyt ende plaetsen
tt, vaardigden plakkaten uit en deden aanschrijvingen tot handhaving
aensiende
aensiende',
daarvan aan het gewestelijke Hof, maar wat de uitvoering aangaat, bleef
het bij het oude beginsel: de Staten begeerden rust in kerkelijke zaken
en geen godsdienstvervolging.
Hetzelfde was het geval met de wijze, waarop de heerschende partij de
klachten der theologen over de leeringen der cartesiaansche filosofen, met
name die van den heftigen hoogleeraar Adriaan Heereboord te Leiden, bejett, kon "onbephilosopheren",
gende. Het "fondament",
"fondamenttt, de "liberteyt van philosopheren
yver tt van hen,
weecht
weeche'tt blijven - meende De Witt - maar de "onmaetige yver"
tt
philosophie",, moest ingetoomd worden 2).
"die professie doen van de rechte philosophie
Het besluit der Staten van Holland van 30 Sept. 16563)
I6563) op het "gravatt
men" der classis van 's Gravenhage tegen het "onschriftmaetich dryven
dryven"
der filosofen hield dan ook in, dat de Curatoren te Leiden hadden te
waken voor de "gesette palen ende limiten"
limiten tt tusschen theologie en filosofie
tt
"philosophemata" van Cartesius, "ook om vrede ende gerusten dat de "philosophemata
heyds willett,
wille", niet zouden mogen onderwezen worden, terwijl alle partijschap
dienaangaande strengelijk werd verboden evenals de "odieuse sigullatien,
convitien ende exaggeratien van elkanders gevoelen. Zoo werd de vrijheid
van de filosofie feitelijk in hoofdzaak gehandhaafd, immers slechts in naam
aan banden gelegd ter wille van rust en vrede;
vrede j De Witt zelf deed in
zijn brieven aan den gematigd cartesiaanschen hoogleeraar Heydanus duidelijk
uitkomen, dat de Staten alleen tegen onvoorzichtige overdrijving begeerden
te waken en hem en gelijkgezinden overigens alle vrijheid wilden laten.
Niet minder kwam deze houding uit in de wijze, waarop tot ergernis
der rechtzinnige Calvinisten de "sektentt,
"sekten", met name de zich in vele kleine
kringen splitsende Doopsgezinden, de Remonstranten en de in dezen tijd
sterk toenemende Collegianten werden behandeld of liever gezegd ongemoeid
gelaten. Al mocht nog hier of daar een ijveraar op het afzetten van
bekende remonstrantsche regenten aandringen, zij kwamen toch telkens in
d~ regeering, zelfs te Amsterdam '),
4), en bleven ongemoeid, als zij zich
met al te zeer op den voorgrond plaatsten of al te ijverig voor hunne
gevoelens uitkwamen.
tt

1) Knuttel,
Knutt~l, De toestand der katholieken, I, 223 vlg., 246 vlg
vlg.•
Wltt aan Heydanus, 22 Nov. 1656 (Brieven, I, blz. 361). Vgl. Japikse, De Witt, blz.
•I)) De Witt

103 vlg.
8)
') Res. van Consideratie, blz. 273.
')
C) Vgl. b.v. Kernkamp in zijn Bontemantel-uit~ave, I, bb;.
blz. LXI vlg. Alleen te Leiden bleven nog tot omstreeks 1680 de vervolgtngen
vervolgmgen der Remonstranten aanhouden.
Vgl. Blok, Holl. Stad, lIl, blz. n8 vlg.
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De Collegianten, zoowel met de Remonstranten als met de Doopsgezinden in vele opzichten verwant, bleven aanvankelijk nog meer in de
znden
schaduw dan dezen, stillen in den lande als zij van nature waren. Hun
hoofdverblijf Rijnsburg, waar de vanouds ketterschgezinde warmondsche
familie Van der Kodde zich tijdens de eerste Remonstrantenvervolgingen
1620 aan hun hoofd had gesteld, was reeds sedert meer dan
omstreeks I620
dertig jaren het middelpunt van een merkwaardige maar in de eerste
jaren nog weinig getelde, immers zich tot deze streek beperkende godsdienstige beweging, die, naast vrijheid van godsdienstoefening, ook vrijheid
van spreken, van "profeteeren" voor ieder gemeentelid tot beginsel aannam en zoo tegen de geordende predikanten optrad, ja hun bestaan in
strijd achtte met het oude Christendom 1). Het ontbreken van remon1619 onder den druk der
strantsche predikanten in de eerste jaren na I6I9
toenmalige vervolging werkte deze vrije prediking zeer in de hand. Later
sloten vrome Remonstranten - Geesteranus uit Alkmaar, Camphuysen uit
Vleuten, Montanus uit Loenen aan de Vecht - zich bij hen aan en prezen
hunne beginselen, die levendig herinnerden aan die der eerste Protestanten
hier te lande. Leeken als de voormalige rotterdamsche bakker Frans Oudaen,
omstreeks 1660
I660 het hoofd van de vereeniging der Rijnsburgers, deden
zich als ijverige voorstanders hunner beginselen kennen; aanzienlijke
mannen - Coenraad van Beuningen, de rotterdamsche regenten Adriaan Paets
en Johan Hartigveldt - kwamen in nauwe aanraking met de vereeniging.
Zoo vestigde zich meer en meer de aandacht op hen en breidde zich tegen
het midden der eeuw hun aanhang snel uit, zoodat het kleine Rijnsburg
2).
het middelpunt werd eener machtige kerkelijke beweging in Holland S).
Te Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Haarlem, op enkele noordhollandsche
dorpen ontstonden dergelijke "colleges", op het voorbeeld van dat te
Rijnsburg strevend naar wedergeboorte der algemeene christelijke Kerk
zonder bindende geloofsbelijdenis, zonder leeraarsambt of voorgeschreven
kerkelijke gebruiken behalve den Dompeldoop en het Avondmaal, zonder
zelfs een kerkgenootschap te willen heeten, in volkomen vrijheid alleen
steunend op het gezag des Bijbels en met een zeer ruime opvatting van
het begrip onderlinge verdraagzaamheid 3), zoodat zelfs tal van Doopsgezinden, Remonstranten en Katholieken onder hen werden opgenomen
of zich min of meer geregeld in hunne bijeenkomsten vertoonden. Vooral
bij de Doopsgezinden deed zich een krachtige strooming in deze, immers
aan de oude Wederdoopers herinnerende, richting gevoelen. Dr. Galenus
te Amsterdam stelde zich aan het hoofd der beweging onder hen, die
aanleiding gaf tot een hevige scheuring· onder de talrijke amsterdamsche
Doopsgezinden, weldra ook onder die op andere plaatsen: Galenisten en
rechtzinnigen stonden er tegenover elkander en bestreden elkander ten
heftigste met mond en pen, de laatsten klagend over het "verzetten
nverzetten der
oude gronden", de eersten zich beroepend op de oude beginselen van het
,,Lammerenkrijg",, zooals men dien strijd noemde naar
Christendom. De ,,Lammerenkrijg"
de oude amsterdamsche vergaderplaats der Doopsgezinden, het huis het
Lam, waar Galenus en de zijnen samenkwamen, leidde na negenjarigen
strijd in 1664
I664 tot een formeele afscheiding tusschen de beide partijen.
Ook andere "hervormers" buiten de doopsgezinde en aanverwante
Rothe,.
kringen vertoonden zich. De mystieke straatprediker Johannes Rothe,
heraut der verwachte "vijfde monarchie", was wel een der merkwaardigste
1) Van Slee, De Rijnsburger Collegianten, bh;.
blz. 58 vlg.
a)
2) Hijlkema, Reformateurs, bh;.
blz. 10 vlg.
3) Hijlkema, Reformateurs, 1.1.
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onder hen. Ook kwamen enkele Kwakers na den vrede uit Engeland over
en vonden aanhang op sommige plaatsen. Maar de krachtigste werkzaamheid ging toch van de Collegianten uit, wier aantal steeds toenam tot
bekommering van de predikanten der gereformeerde gemeenten.
De klachten nu en dan door de gereformeerde kerkeraden en synoden
tt ,
,,socinianen",
aangeheven over deze nieuwe soort van "dwaalgeesten
"dwaalgeestentt,
,,socinianen ft ,"halve Turkentt,
Turken", over deze "lasteraars van Gods Heiligen Naam", deze
"vossen in de wijnbergentt,
wijnbergen", bij Staten en bij stadsregeeringen werkten even-wel bij die "machthebbers der wereld"
wereld" weinig meer uit dan die over de
"paepsche stouticheden tttt •• Ook hier soms een oogenblik van strengheidtvan vervolging bij de overheid, die ook tegen hen plakkaten uitvaardigde,
maar op den duur toch weder tolerantie. In den kring dezer "meuw-"meuwlichters"tt werd de jonge wijsgeer Baruch de Spinoza te Amsterdam opgelichters
nomen, toen hij zich omstreeks I654
r654 van het geloof zijner vaderen begon
af te wenden 1). Hij ontmoette er den katholieken Cartesiaan dr. Franciscus.
Franciscus
van den Ende, die hem en vele anderen te Amsterdam met de cartesiaansche beginselen bekendmaakte. Hij vond er vertroosting na zijn
r656 en vestigde zich vijf
verbanning uit de joodsche gemeenschap in I656
wierjaren later metterwoon te Rijnsburg, den zetel der Collegianten, als wier
geestverwant ook hij kon gelden.
Evenmin als deze navolgers der oude Christenen ontsnapten de talrijke
"vrijgeesten" in Holland aan de aandacht der "vigeleerende" kerkeraden en
predikanten maar geenerlei aandrang, noch bij de stadsregeeringen, noch bij
de Staten zelf, kon een krachtig optreden tegen hen uitwerken. De heerschende staatspartij bleef vasthouden aan verdraagzame beginselen, ten
deele omdat hare leden zelve zich dikwijls tot de nieuwe leerstelsels.
leerstelsels
aangetrokken voelden, ten deele uit begeerte naar rust en vrede. En mocht
een enkele maal, zooals bij den twist in r658 over de beteekenis van den
sabbat, tusschen den leidschen hoogleeraar Coccejus en zijn ambtgenoot
Heydanus aan de eene zijde en den utrechtschen hoogleeraar Essenius en
zijn leidschen ambtgenoot Hoornbeek aan de andere, het begin van nieuwe
disputatiën en oneenigheden op kerkelijk gebied dreigen, dan waren de
Staten van Holland, gedachtig aan de arminiaansche twisten, die op dergelijke wijze waren ontstaan, spoedig gereed met een strenge resolutie, zooals
die van Augustus en November I659,
r659, om "orde te stellen" op de zaak
tt en pamfletschrijverij daarover ten eenen male te veren alle "disputen
"disputen"
bieden 2).
Hield op deze twisten en gevaren De Witt voortdurend scherp het oog,.
niet minder belangrijk was zijn werkzaamheid op financieel gebied. De
zware schuld, waaronder Holland gebukt ging ten gevolge van den spaanschen oorlog, belastte reeds in I650
r650 het hollandsche budget met 7 mi1lioen
millioen
r 50 millioen, en de engelgulden aan rente van een bedrag van meer dan I50
sche oorlog had dit bedrag nog aanzienlijk vermeerderd 3). De Witt sloeg
reeds tijdens dien krijg, en met meer kracht onmiddellijk na den vrede
met Engeland, de hand aan het werk om door een aanzienlijke rentereductie den moeilijk te dragen last te verlichten. Zulke rente-reductiën
waren niet ongewoon: in r640 had Holland zijn schuld van een rente
% teruggebracht, de Staten-Generaal hadden in I649
r649 dat
van 6 1/ 4 tot 55%
voorbeeld gevolgd. Hij trachtte thans de rente van Holland van 5 op 4%
te brengen, een plan, dat hevigen tegenstand wekte bij de talrijke rente1) Meinsma, Spinoza en zijn kring, blz. 102.

") Van Veen, Zondagsrust en zondagsheiliging, blz. 124.

8)
a) ]apikse, De Witt, blz. 96 vlg.
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heffers ook onder de regenten zelf, die zich hierdoor in hunne inkomsten ernstig bedreigd zagen. Maar De Witt, door Van Beuningen en
anderen gesteund, wist de Staten van de wenschelijkheid der zaak te
overtuigen, vooral toen hij de reductie verbond met een aflossingsplan,
naar hetwelk de geheele schuld van Holland in 41
4I jaren zou zijn afbetaald,
terwijl ook de Staten-Generaal hunne renteschuld van 5 op 4 % terugdie
brachten, zoodat Holland's rentebrieven niet minder afwierpen dan die.
der Generaliteit.
Dat hij van deze zaken ten volle op de hoogte was, blijkt uit meer dan
een zijner brieven. Hoogst merkwaardig daaronder is er een aan zijn tante,
mevrouw Loten, die zijn raad had gevraagd omtrent de waarde eener lijfrente en die daarop ten antwoord ontvangt een kansberekening over die
waarde op den leeftijd van 53 jaren in betrekking tot den gewonen prijs
eener lijfrente, die toen 8 1/ 2 àà 9% schijnt opgeleverd te hebben 1). Het krediet der provincie, die in den regel ook voor de andere gewesten het geld
moest voorschieten, was door heilzame maatregelen op goede grondslagen
werck,
gevestigd en De Witt mocht zich terecht beroemen op "het groote werck,.
daerop ick tsedert eenigen tijdt herwaerts al myn kraghten ingespannen
I4 ton gouds voordeel had, verhebbe" 2), waardoor zijn gewest jaarlijks 14
tegenwoordigend een kapitaal van 28 millioen. Hij vleide zich zelfs de tot
het laatst weerbarstige steden Leiden en Alkmaar "in hun gemoet van
haer ongelijck" te hebben overtuigd en, hoewel zij overstemd moesten
worden, te hebben bewogen om de uitvoering niet tegen te houden; en deze
hoop werd niet beschaamd, al bleef, ten gevolge van de zware oorlogsuitgaven der volgende jaren, de aflossing op den duur achter.
Had De Witt zijn zin gehad, handhaving van den vrede ware het hoofddoel gebleven der staatsche politiek in Europa, want hij was in zijn ziel
overtuigd, dat voor een land als het onze, dat van handel en zeevaart
moest leven, niets zoo noodig was als de vrede zoowel te land als ter zee.
"Holland's maxime behoorde te zijn" - zoo spreken de "Heilsame
politike gronden en maximen" van Pieter de la Court 3), door De Witt
voor de eerste uitgave onder den titel "Interest van Holland" nauwkeurig
nagezien - "de vreede
vree de voor syne ingeseetenen met alle bequamelyke
middelen naa te jaagen ende den oorlog te vermyden't.
vermyden".
De algemeene toestand van Europa in deze jaren gaf anders wel reden
om beducht te zijn voor de toekomst, ook omdat "dezen staet nu eenigen
tijdt herwaerts alle haere saecken sonder eenige vaste vruntschap ofte ver') had afgedaan.
trouwde alliancie met eenige considerable machten" 4)
Nog altijd stonden in Europa "twee considerable parthyen" tegenover
elkander, Frankrijk met Engeland, thans met elkander in goede overeenstemming, en Spanje met Oostenrijk, waartusschen de Republiek natuurl~jk
bij de eerste partij haar steun behoorde te zoeken. Daartoe was De Wltt
Witt
wel geneigd en een opneming der Republiek in de fransch-engelsche
alliantie scheen een voortzetting van hare oude richting in de europeesche
staatkunde. 5) De onderstelde "diffidentie" van Frankrijk jegens de Republiek,
die het te Munster in den steek gelaten had, moest zooveel mogelijk wor1) Brief dd. I I Nov. 1656 (Brieven, uitg. Kernkamp, I, bh;.
blz. 336).
2) Brieven, (1725), lIl, blz. 101; Res. Holl. 1655.
1655, passim.
8)
3) Aldaar, blz. 247.
'

') De Witt aan Zuid-Polsbroek, dd. 18 Aug. 1658 (Brieven, uitg. ]apikse, II,
IJ,
blz. 59).
I)
') Godée Molsbergen, blz. 144 vlg.
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den overwonnen, waartoe De Witt dan ook zijn uiterste krachten inspande,
vooral toen de rooverijen der fransche kaper- en oorlogsschepen in de
Middellandsche Zee in 1657 en het krachtig optreden daartegen van De Ruyter,
die er zelfs twee fransche oorlogsschepen veroverde, bij de norsche onhandigheid van den staatsehen gezant Willem Boreel tot ernstige moeilijkheden dreigde
te leiden 1). Maar Frankrijk had gelukkig nog geen zeemacht van beteekenis
en was nog in oorlog met Spanje: het neigde dus tot bijlegging dezer als
"petits nuages H gekenmerkte moeilijkheden. Toch moest men het oog
houden op de vorderingen der Franschen in de Zuidelijke Nederlanden,
waar z;ij onder Turenne in 1658 Duinkerken en Grevelingen bemachtigden
en thans in samenwerking met Engeland, waaraan Duinkerken werd afgestaan, Vlaanderen bedreigden, terwijl de spaansche landvoogd, de jonge
don Juan van Oostenrijk, teneinde raad de verdediging feitelijk opgaf,
zoodat een verovering der Zuidelijke Nederlanden door de beide mogendheden aanstaande scheen.
Wat zou er dan van deze landen worden? Nabuurschap van Frankrijk
werd nog altijd niet gewenscht geacht en heerschappij van Engeland aan de
vlaamsche kust en in Antwerpen bij de steeds toenemende handelsconcurrentie evenmin. Het scheen daarom verkieselijk - en Frankrijk
toonde z;ich daartoe wel geneigd - om in overeenstemming met de beide
mogendheden terug te komen op het oude plan van "cantonnemene'
der zuidelijke gewesten tot een "vrye republiqH, onder bescherming van
Frankrijk en de Vereenigde Nederlanden beide 2). De aanvankelijk goede
door Mazarin gewenschte verstandhouding van De Witt eerst met den in
Oet. 1653 aangestelden gezant Chanut 3) "très habile ministre H, die er
slechts tot 1655 bleef en teleurgesteld terugkeerde; dan met den in April
1657 hierheen gekomen franschen ambassadeur Jacques de Thou 3) gaf
eenige gerustheid aangaande dlt alles en de betrekkingen tot Frankrijk
bleven goed, totdat de vrede der Pyreneeën in November 1659 voorloopig
aan de spaansch-fransche verwikkelingen een eind maakte. Die vrede liet
Frankrijk in het bez;it van een groot deel van het veroverde grondgebied in
zuidelijk Vlaanderen, in Henegouwen, Namen en Luxemburg. Maar het bij
den vrede vastgestelde huwelijk van den jongen en eerzuchtigen LodewijkXN met
Maria Theresia, oudste dochter van Philips N, dreigde met nieuwe gevaren, ook
al zag de infante voor zich en hare nakomelingen plechtig van alle aanspraken
op de spaansche kroon en de spaansche bez;ittingen af, daargelaten nog
dat de thans verkregen landen en steden Frankrijk in de gelegenheid stelden om ieder oogenblik met kans op goed gevolg de verovering der
Spaansche Nederlanden te hervatten.
Spanje, waarmede men na 1648' op een goeden, ja, dank z;ij Brun's
toeschietelijkheid, steeds beteren voet gestaan had, zag de gevolgen van
dezen toestand ook zeer goed in en begreep, dat het in z;ijn belang was de
vriendschap der Republiek zooveel mogelijk te behouden. De Chambre
Mi-Partie, na allerlei moeilijkheden op het einde van 1652 eindelijk te
Mechelen bijeengekomen, kon echter geruimen tijd niet veel doen wegens
bezwaren over hare wijze van werken; de Oranjegezinden waren weinig
geneigd hare werkzaamheid te bevorderen en eerst drie jaren later ging
z;ij we!kelijk aan den arbeid, ditmaal te Dordrecht, voorloopig nog onder
allerlel bezwaren van formeelen zoowel als van zakelijken aard, zoodat
zij weinig uitrichtte. Eerst na den dood van Brun slaagde z;ijn opvolgert
1) Molsbergen, bb;. 154 vlg.
I) ib. blz. 179 vlg •

•) Recueil des instructions, I, p. 57 suiv.
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de bekwame diplomaat De Gamarra, erin een vastere samenwerking te
doen ontstaan, vooral wegens den handel op Spanje, waar de hollandsche
kooplieden thans veel voordeel behaalden.
De verhouding tot Engeland liet na den vrede aanvankelijk weinig te
wenschen over. De staatsche gezant Nieuwpoort stond met Cromwell en zijn
vertrouwden dienaar, den bekwamen staatssecretaris Thurloe 1), op zeer
goeden voet en men zorgde ervoor geen reden tot ontevredenheid te
geven door de Stuarts voorgoed hier te lande toe te laten; zij werden
herhaaldelijk op onvriendelijken toon uitgewezen. Maar de handelsconcurrentie werd er daarom niet minder op, integendeel: de Akte van Navigatie verhief den engelschen handel buitengemeen en deed den onderlingen
naijver voortdurend toenemen. Ernstige moeilijkheden ter zee ontstonden
weder gedurende den engelsch-spaanschen oorlog, gevolg der engelschfransche alliantie, wegens het onderzoek van staatscheschepen naar contrabande,
een voor den vrede gevaarlijke zaak zooals in 1652 was gebleken. Bovendien beschermde Engeland het ons nog steeds vijandig gezinde Portugal,
waarmede eindelijk in Nov. 1657 de lang dreigende feitelijke oorlog uitbrak. Deze oorlog bleef intusschen hoofdzakelijk beperkt tot een vlootdemonstratie onder Obdam op de portugeesche kust, en het opbrengen van
portugeesche koopvaarders door De Ruyter, die er als vice-admiraal een tijdlang het bevel voerde. De reden van de slappe oorlogvoering lag ten deele
in geringe belangstelling voor de braziliaansche zaken bij het invloedrijke
Holland en in de vrees voor moeilijkheden met Engeland, ten deele in de
veel ernstiger bezwaren in het Noorden van Europa, waar wij ook
tegenover Engeland stonden. De dood van Cromwell in 1658 verhinderde
intusschen een krachtiger optreden van Engeland in al deze zaken teg ~n
over de Nederlanden, daar de zwakke regeering van zijn weinig bekwamen
zoon, protector Richard, door binnenlandsche verwikkelingen en royalistische woelingen bemoeilijkt, niet in staat was om Engeland's politiek met
krachtige hand te leiden. De komst in Den Haag, als engelsche gezant,
van den energieken George Downing, die de engelsche handelspolitiek
hier met kracht en bekwaamheid bestuurde, gaf overigens weder aanleiding
tot allerlei bezwaren en bedreigingen van engelsche zijde, waardoor de
oude grieven weder werden opgerakeld, de goede verstandhouding tusschen
de beide natiën in gevaar werd gebracht en een nieuwe oorlog op den
duur onvermijdelijk scheen.
Al dreigden dus aan deze zijde ernstige gevaren voor de toekomst,
oogenblikkelijk gevaar voor den vrede deed zich vooralsnog niet op. Dit
was wel een oogenblik het geval aan de landgrens, in welker nabijheid de
bisschop van Munster, Christoffel Bernard van Galen, zijn hoofdstad en sten den
voortdurend bedreigde. Ook op deze zaken hield De Witt het oog, te meer omdat in het voorjaar van 1657 door de drie rijnsche geestelijke keurvorsten
benevens Munster en Gulik-Neuburg, die sedert eenige jaren een ligue vormden, aanbieding van een defensieve alliantie met de Staten was gedaan met
verzekering der veiligheid van den wederzijdschen rivier handel. Van deze
alliantie met de kleine katholieke vorsten aan den Rijn - zelfs van een
feitelijke opneming der Republiek in deze ligue is ernstig sprake geweest 2)
- kwam voorloopig niets, vooral door de munstersche verwikkelingen,
waarin de Staten ongeveer dezelfde politiek trachtten te volgen als in de
1) Zijn papieren, de "Thurloe-papers"
1742) zijn naast de gewone
"Thu~~oe-papers" (uitg. London, .1742>.
"Statepapers" een voortreffelijke
voortreffeh)ke. bron voor onze
o~ze geschiedenis
geschiederus dezer .dagen.
dagen. .
I) Pribram,
Pribram Beitrag zur Geschichte des Rheinbundes
Rhembundes von 1658 (Sitzungsherichte
(Sl!Zungshenchte
der Wiener 'Akademie,
Akademie, Bd. 1I5, S. 120 ff.).
BLOK. Gesch· NeàerZ. VoZk III
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gelijksoortige keulsche van omstreeks 1580 en oostfriesche van omstreeks
1600.
De in Augustus 1658 onder Frankrijk's invloed gesloten Rijnbond,
waarin de keurvorsten van Keulen, Trier en Mainz, de vorsten van GulikNeuburg, Hessen en Brunswijk en andere vorsten van noordwestelijk-Duitschland zich met Zweden en Frankrijk verbonden, wees op nieuwe gevaren,
die bij den weinig vasten toestand van het Duitsche Rijk konden dreigen,
met name op de plannen van het machtige Frankrijk ook naar deze zijde,
die onze staatslieden met bekommering vervulden. Wel was de Rijnbond
hoofdzakelijk gericht tegen den invloed van Oostenrijk, dat juist in Leopold
I een nieuwen keizer aan het Rijk had gegeven, maar hij was blijkbaar ook
tegen de verbinding der oostenrijksche macht met de spaansche in de
Nederlanden gemunt en stond daardoor met de belangen der Republiek
in rechtstreeksch verband 1).
De vrees, dat de katholieke vorsten een onderlinge aaneensluiting in
den zin hadden tot bescherming der katholieke belangen in het Rijk, ook
het belang der landgewesten bij de regeling der zaken in het Munstersche,
deden den raadpensionaris ertoe overhellen met kracht voor de rechten
der munstersche stenden op te komen. In het algemeen was De Witt van
oordeel a), "dat de groote ende machtige steden van het Rijk by haere
vryheyt moesten worden geconserveert ende onverheert blyven",
blyven tt , daar haar,
belang evenzeer als dat van de Republiek was, "dat allenthalven rust
zi' ; zij hadden ook vroeger, in den spaanschen oorlog, "de
en vrede zy"
desseynen van de vorsten ende Princen tt tot "beroerte" en "rupture van
desen Staet met het Rijck tt belet en daardoor onze oostergrenzen helpen
beveiligen, gelijk zij thans nog onze beste vrienden aan dien kant konden
zijn. Het beleg van Munster door de katholieke vorsten gaf dan ook
aanleiding tot een bezending naar dat gebied en eindelijk, toen de bisschop
de aangeboden bemiddeling der Staten weigerde, in October zelfs tot het
bijeentrekken van troepen aan de oostergrens, ofschoon Amsterdam weinig
voor de zaak gevoelde. De daaromtrent in weerwil van Amsterdam's
heftigen tegenstand in Holland doorgedreven resolutie, door de StatenGeneraal daarop insgelijks aangenomen, en de daarmede samenhangende
troepenbeweging in Gelderland en Overijsel hadden onmiddellijk het
toegeven van den munsterschen bisschop en het ontzet der stad ten
gevolge. Maar deze houding der Republiek, hoewel voorloopig naar De
Witt's zin met goed gevolg bekroond, had den trotschen en woeligen
bisschop zeer verbitterd en zou later tot nieuwe en grootere bezwaren
aanleiding geven 3).
Veel ernstiger waren de verwikkelingen in het Noorden sedert de troonsbeklimming in Zweden van den onrustigen Karel X Gustaaf (1654), die,
de staatkunde van Gustaaf Adolf weder opnemend, Zweden's oppermacht
in deze streken begeerde te vestigen, zoowel tegenover Polen als tegenover
Denemarken en de Hollanders, die er nog altijd het verkeer beheerschten
en in de laatste jaren aanhoudend pogingen hadden gedaan om Zweden en
Denemarken onder hunne leiding door een alliantie met elkander te
verbinden en zoo den vrede in de Oostzee te bevestigen ').
De oorlog tegen Polen, door Karel X reeds in het volgende jaar met
1)
~) Von
V~n Srbik, Oesterr.
O~sterr. Staatsverträge, Niederlande, I, S. 29 ft.
2)) Brief
BrIef aan Zuid-Polsbroek,
ZUld-Polsbroek, 18 act. 1657 (Bneven,
(BrIeven, uitg. Kernkamp-Japikse,
I, blz. 514).
8) Vgl. over dit alles: Der Kinderen, De Nederlandsche Republiek en Munster.
Munster,
blz. 73 vlg.
') Japikse, De Witt, blz. 146 vlg.
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goed gevolg ondernomen, was voor de Republiek, die sedert de gebeurtenissen van 1644 en 1645 voor de aangewezen handhaafster van het
politieke evenwicht in deze streken gold, een hoogst bedenkelijke zaak,
vooral toen Danzig, het middelpunt van haren korenhandel, door de
z;weedsche vloot geblokkeerd en ook van de landzijde door z;weedsche
legerafdeelingen bedreigd werd. Op aandrang van Amsterdam en op grond
van de aanzienlijke handelsbelangen in de Oostzee hadden de Staten
reeds getracht zich met het bij deze streken zoozeer belanghebbende
Brandenburg in nauwere betrekking te stellen en zelfs nieuwe legerafdeelingen
aan de oostfriesche grens samengetrokken om de sedert 1630 in het
naburige bremensche gebied heerschende Zweden in het oog te houden.
Tegelijk werd besloten bezendingen naar het Noorden af te vaardigen,.
de eene naar Zweden, de andere naar Denemarken, tot handhaving van
den vrede in de Oostzee. De uitrusting eener vloot en de afzending reeds:
in het voorjaar van eenige schepen toonde aan, dat men geneigd was om,.
desnoods met opoffering der oude vriendschappelijke betrekkingen tot
Zweden, op het eerste aanzoek van Danzig die stad te hulp te komen.
In December 1655 nu bemachtigde Karel Gustaaf het belangrijke Elbing
en begon Brandenburg op de z;weedsche zijde te komen, ja sloot het zich,
hopend zich van Polen's suzereiniteit over Pruisen te ontslaan, geheel bij
Zweden aan. De voorgenomen bezendingen kwamen nu eindelijk tot uitvoering en in het voorjaar van 1656 zeilde naar de Oostzee, in weerwil
van de z;weedsche protesten, eerst het eskader van den uit de Middellandsche Zee teruggekeerden De Ruyter en daarna een vloot onder Obdam
zelf, die zoo weldra 44 schepen onder zijn bevel had. In Juli verscheen
Obdam voor Danzig, deed na vereeniging met een deensch eskader de blokkade
der stad ophouden en bleef er tot October, waarna hij naar huis terugkeerde met achterlating in de stad, volgens overeenkomst met Polen,.
van 1500 man staatsche bezetting. De beide bezendingen, waarvan die
naar Zweden door De Witt's neef Govert van Slingelandt, zijn opvolger
als pensionaris van Dordt, in overleg met den raadpensionaris zelf1), die
naar Denemarken door den ervaren amsterdamschen pensionaris Van Beuningen
werd geleid, slaagden insgelijks: Zweden vernieuwde in September te Elbing
de oude verdragen van vriendschap, met onzijdigverklaring voor Danzig, en Denemarken werd tot een defensief verbond gebracht, dat blijkbaar
bestemd was om Zweden tegen te houden en den vrede in het Noorden
desnoods door de wapenen te herstellen. Bij den schroom hier te lande
om zich reeds zoo spoedig na den vrede met Engeland weder in een
gevaarlijken grooten oorlog te begeven, was het verkregen succes van veel
belang, maar het was duidelijk, dat het verdrag met Zweden en dat met
Denemarken niet met elkander overeenstemden.
De Witt had sedert zijn optreden de staatsche politiek in het Noorden
met groote voorzichtigheid aangevat, aanvankelijk in overeenstemming met
de amsterdamsche heeren en in het belang van dèn vrede. De goede
verstandhouding tusschen hem en Van Beuningen, die hem reeds uit zijn
dordtschen pensionaristijd door persoonlijken omgang welbekend was,
tijdens den enge1schen oorlog als "extraordinaris gedeputeerde" aan het
z;weedsche hof had vertoefd en voortdurend met De Witt in zeer intieme
briefwisseling 2) had gestaan, werkte daarbij evenzeer mede als het overleg
door De Witt gepleegd met den nog altijd te Amsterdam invloedrijken
neef zijner vrouw, Cornelis de Graeff van Zuid-Polsbroek, wiens raad1) Vgl. Brieven van De Witt (I7~5), V, blz. 384 vlg.

I) Zie deze in hetzelfde deel.
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gevingen hij in belangrijke staatszaken placht in te -winnen 1). Vooral
in deze jaren gevoelde De Witt de noodzakelijkheid van samenwerking met
Amsterdam ten zeerste; van dien tijd is een merkwaardige brief van hem
aan de Graeff, waarin hij schrijft I): "in alle voorvallende gele gentheden van gewichte ende importantie het ooge altijdts singulierlijck" te
zullen houden "op de stadt van Amstelredam ende tsentiment van de
regeeringe aldaer't t die hij achtte "meriterende boven alle andere in hooge
consideratie te worden gehouden" wegens "haer merckelyke interesse"
in de staatszaken.
Aanvankelijk was het de meening van De Witt en Van Beuningen beiden
geweest, dat het belang der Republiek het best gediend werd door een
nauwe alliantie van de beide mededingende noordsche mogendheden onder
bemiddeling der Staten, maar bij de aanvallende houding van Zweden was
dit denkbeeld, reeds tijdens Van Beuningents zweedsche ambassade onuitvoerbaar gebleken, allengs opgegeven. Daarvoor in de plaats was nu bij
Van Beuningen het plan gerijpt om Zweden door een alliantie der Staten
met Denemarken, desnoods door machtsvertoon van staatsche zijde, ter
bescherming van de bedreigde oostzeezaken, in toom te houden. En De
Witt had zich daartoe laten vinden, met uitdrukkelijke vermijding intusschen van alle streven naar een feitelijken oorlog tegen het machtige en
ook ter zee thans niet te minachten Zweden, dat met Engeland en Frankrijk beide in nauwe vriendschap stond; van een oorlog in het Noorden
waren ernstige europeesche verwikkelingen te vreezen, waarbij dan de
Staten, behalve DenemClrken, geen andere bondgenooten zouden vinden dan
de zwakke katholieke mogendheden: Spanje en den Keizer. De verandering in de staatsche politiek in deze streken kon den van ieder scherp
optreden aldaar afkeerigen De Witt echter niet geheel behagen: zij was
dan ook toe te schrijven aan den invloed van Van Beuningen, die veel
minder voorzichtig was en het toch reeds in het belang van zijn handel
tot een krachtig ingrijpen in de Oostzee neigende Amsterdam, in weerwil
zelfs van De GraeWs waarschuwingen tegen een te heftig optreden, zonder
veel bezwaren op dien weg wist te brengen. De Witt verweet reeds zijn
ouden medestander de "kwade informatiën tt en intriges, waarmede deze
thans de Republiek tot scherp verzet tegen Zweden trachtte te bewegen 3).
Het gelukte Van Beuningen alvast het tractaat van Elbing door de Staten
te doen verwerpen - een zware nederlaag voor De Wites voorzichtige
staatkunde - en daarna in I657 koning Frederik UI van Denemarken het
"verroeste harnas" weder te doen aanschieten, terwijl Polen, keizer Leopold I en
zelfs Brandenburg zich nu insgelijks tegenover Zweden plaatsten. Deze
beslissing des Keizers bracht hem in nauwere betrekking met de Vereenigde Nederlanden. Van nu af was er in Den Haag een vast keizerlijk
gezantschap; het eerst trad de tijdens de vredesonderhandelingen van I64I
door kardinaal-infant don Fernando naar Den Haag gezonden Jean Friquet als
keizerlijk gezant op, nog met den titel van "resident", weldra echter met
dien van "envoyé extraordinaire" 4).
Met deze politiek stelde de Republiek zich aan groote gevaren bloot,
vooral omdat men tegelijk de genoemde ernstige moeilijkheden met
Frankrijk had, oorlog met Portugal voerde, de munstersche zaken met de
1) Vgl. de brieven van en aan del:en in de brieven-uitgave van Kernkamp-Japikse,

dl. 1 en 11.

I) Aldaar, 2 Febr. 1657 (I, bIl:. 467).
I) Naber, De staatkunde van Johan De Witt, bIl:. 1I8; Japikse, De Witt, blz. 136

vlg.

•) Von Srbik, Oesterr. Staatsverträge, Niederlande,
Niededande, I, S. 35.
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hooge hand besliste en met Engeland nog steeds op weinig vertrouwelijken
voet stond. De Witt deed dan ook zijn uiterste best om, in overeenstemming met De Thou en Downing, de Staten te weerhouden van steun,
anders dan door geld, aan Denemarken en daardoor van feitelijke inmenging in den oorlog, ja trachtte zelfs het verdrag van Elbing nog te doen
aannemen. De erbarmelijke nederlagen der Denen, die uit Bremen werden
teruggeslagen, Schonen, het laatste deensche gebied in Zweden, groot endeels verloren, daarna in het vroege voorjaar van 1658 ook Funen en de
kleine eilanden, ja weldra den zweedschen koning zelfs op Seeland zagen
aanvallen en Kopenhagen bedreigen, leidde echter spoedig tot den vrede
van Röskild, waarbij Denemarken feitelijk geheel van Zweden afhankelijk werd. Zoo spoedig was dit· geschied, dat de strijd der meeningen in
de Republiek juist pas ten voordeele van Van Beuningen beslist was, toen
het onverwachte bericht van den vrede kwam en aan zijn politiek ten
eenenmale den grondslag ontroofde.
Van Beuningen gaf evenwel den moed niet op. Terwijl De Witt nogmaals de aanneming van het tractaat van E1bing bepleitte, ook op grond
van de door Zweden aan Engeland toegekende voorrechten, waardoor men
kans liep "uit het Oosterse vaerwater door d'Engelschen uitgevaeren H te
worden, zette zijn tegenstander Denemarken aan om het pas gesloten vredesverdrag niet te houden, steun belovend van de zijde der Staten. Karel
Gustaaf van Zweden, dit bemerkend, viel in Augustus zijn vijand plotseling
opnieuw op het lijf en sloeg wederom te land en ter zee het beleg voor
Kopenhagen, tegelijk de Sont met zijn vloot en door de veroverde kasteelen
van Elseneur en Kronenborg afsluitend.
Deze doortastende houding van Zweden deed Van Beuningen zijn
pleit winnen: men moest nu de zweedsche macht wel fnuiken en ook
De Witt maakte thans geen zwarigheid meer om het arme Denemarken in
zijn "ongelegenheid" te hulp te komen I). Obdam werd begin October met
35 schepen en een transport van 4000 man troepen onder kolonel Püchler
naar de Sont gezonden om Kopenhagen te ontzetten, de zweedsche
"oppressien H tegenover het bedreigde Denemarken te verhinderen en de
zweedsche vloot te "ruineren H , opdat geen gevaarlijke zeemacht in de
Oostzee zou kunnen opkomen. Den 8sten November 1658 ontmoette
Obdam de iets grootere zweedsche vloot onder Wrangel in de Sont en
vernielde er werkelijk een groot deel van, doch niet dan na een bloedigen
strijd, waarin van onze zijde de dappere vice-admiralen Witte De With
en Pieter Floriszoon sneuvelden, terwijl Obdam zelf met zijn schip den
ondergang alleen ontkwam door den krachtigen steun van Aert van Nes
en sommige andere kapiteins 2). Het kleine overschot der zweedsche vloot
week naar de kasteelen en het beleg van Kopenhagen werd opgeheven.
De staatsche scheepsmacht keerde evenwel na dit moeilijk verkregen
succes nog niet naar huis terug maar bleef in de Sont, ook wegens de
verschijning aldaar van een engelsche vloot, welker bedoelingen men
'''ft
wantrouwde.
Met het oog op die engelsche inmenging, door de fransche gesteund, die
onze staatslieden ertoe bracht om met behoedzaamheid maar toch met
"vigueur H te werk te gaan, werd in Mei, na lange voorbereiding en oponthoud wegens gebrek aan scheepsvolk 3), eene nieuwe scheepsmacht onder
1) Brieven van De Witt (1725), V, bh;. 566; lIl, blz. 453.
I) De Jonge, Zeewezen, I, blz. 558 vlg.; Grove, lournalen van Obdam en De
Ruyter (Amst. 1907). Ballhausen, U.; Zeeoorlogen, , blz. 95 vlg.
8) De gewone hulpmiddelen: hooger gage en verbod van de Groenlandsvaart,
hielpen ditmaal weinig.
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De Ruyter met Johan Evertsen en Meppel als vice-admiralen naar de
Sont gezonden, zoodat er in den voorzomer van 1659 niet minder dan 75
staatsche schepen met 12000 man en meer dan 3000 kanonnen bijeen
waren, ongerekend de 4000 man van Püchler 1). Zoo hoopte men Denemarken, welks hoofdstad nog steeds door de Zweden bedreigd werd en
dat door Engeland en Frankrijk zeer tot den vrede werd "geperst", terwijl
Brandenburg slechts lauw optrad, van een wanhopig besluit, van een geheime
overeenkomst met Zweden terug te houden. Men wilde evenwel steeds
moeilijkheden met de beide groote mogendheden vermijden, daar ook
Engeland aanvankelijk zijn vloot in de Sont had versterkt. Intusschen
was met de beide mogendheden reeds in het voorjaar een verdrag over
de noordsche zaken gesloten, dat hoofdzakelijk de handhaving van den
vrede van Röskild ten doel had, met weglating van de bepaling omtrent
de sluiting van de Sont voor vreemde schepen. Een gezantschap onder
Ruyter's vloot vertrokken ten
leiding van Slingelandt was wederom met De Ruytees
einde Zweden op dien voet tot vrede te bewegen.
Een groot deel des jaars ging met onderhandelingen voorbij en nog
bleef Kopenhagen van de landzijde belegerd; de verschillen met Engeland
en Frankrijk ter zake der politiek in de Oostzee 2) werden ten slotte door
De Witt uit den weg geruimd en de engelsche vloot verliet de Sont om
naar huis terug te keeren. Maar de zaken in de Oostzee gingen nog
weinig beter, totdat in het najaar eindelijk Denemarken, thans door onze
wapenen geholpen, de overhand begon te verkrijgen. Obdam, die zeer aan
de jicht leed, was na het vertrek der engelsche vloot eveneens met een
aantal schepen naar huis teruggekeerd. De overige, onder het bevel thans
van De Ruyter, ondersteunden krachtig een aanval te land op Funen,
Nyborg
yborg beschoot en tot
waar de staatsche admiraal 24 November de stad N
overgave dwong; vervolgens sloot hij de zweedsche vloot in de haven van
Landskron op en overwinterde te Kopenhagen, waar men hem met
eerbewijzen en betuigingen van dankbaarheid overlaadde.
Nog bleef de verhouding tusschen De Witt en Amsterdam in deze zaken
niet geheel en al zonder bezwaren, ook omdat Amsterdam ernstige en niet
ongegronde klachten opperde tegen het zeemansbeleid van Obdam. De
Witt gaf zich veel moeite om de eenheid van inzichten met Van Beuningen te
herstellen, totdat deze eindelijk in het verdrag van Elbing berustte. De
vervanging als pensionaris van Van Beuningen, die in Januari 1660 tot
vroedschap van Amsterdam werd verkozen, door De Witt's beschermeling
Pieter De Groot, een man "van de goede maxime", scheen voor de
toekomst meerdere overeenstemming tusschen hem en de machtige stad te
beloven 3).
De definitieve goedkeuring van het genoemde verdrag, dat eerst zou
worden voltrokken, als de vrede tusschen Zweden en Denemarken hersteld
zou zijn, scheen een betere verhouding tot Zweden in te leiden, maar nam de
bezwaren in het Noorden allerminst weg, want nu' begonnen onze bondgenoaten aldaar ongerust te worden over onze houding. Gelukkig voor den
genooten
gang der zaken stierf (23 Februari 1660) plotseling de zweedsche Koning;
de minderjarige Karel XI volgde hem op en de rust werd nu in deze streken
spoedig hersteld onder bemiddeling van de Staten, die den 3den Mei den
vrede te Oliva tusschen Zweden en Polen, den 3den Juni dien te Kopenhagen tusschen Zweden en Denemarken tot stand brachten.
1) De Jonge, I, bh;.
blz. 581.
I) Molsbergen, bh;.
blz. 184 vlg.
a) Vgl. over deze benoeming: Gebhard, in Nijh. Bijdr., 3de Reeks, 11,
3)
U, blz. 312 vlg.
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De Witt kon over den afloop tevreden zijn, want ten slotte had het hem
mogen gelukken, overeenkomstig zijn plannen de Staten bemiddelend tusschen
de strijdenden te doen optreden, ja het aanzien der Republiek hooger dan
ooit te verheffen zonder den algemeenen europeeschen vrede te verstoren en in
overleg met de beide groote mogendheden, welker vijandschap hij het meest
vreesde, welker vriendschap hij voor den staat ten zeerste begeerlijk achtte.
Een tijdperk van rust scheen voor Europa te zijn aangebroken. De vrede
der Pyreneeën, gevolgd door dien in de Oostzee, had de grootste bezwaren
weggenomen. Alleen de steeds voortdurende oorlog met Portugal bleef nog
over, maar ook over den vrede met dit rijk werd op aandrang van Holland 1)
door tusschenkomst van De Thou onderhandeld en in de Statenvergadering
van dit gewest werd een ontwerp van verdrag opgemaakt, dat weldra, in
weerwil van het verzet van Zeeland, Utrecht, Gelderland en Groningen, ten
grondslag werd gelegd aan een onderhandeling met Portugal in Den Haag,
waar namens dat rijk de bekwame graaf de Miranda verscheen. Het bleek
spoedig, dat Brazilië door de westindische Compagnie zou moeten
worden opgegeven, maar Zeeland en Gelderland, beide zeer bij die
Compagnie geïnteresseerd, weigerden hiertoe mede te werken, en de stem
van Stad en Lande kon alleen worden verkregen, doordat de vertegenwoordiger in de Staten-Generaal Schulenborgh, blijkbaar door Portugal
omgekocht, tegen den uitdrukkelijken wensch zijner provincie het verdrag
goedkeurde. Zoo werd eindelijk (6 Aug. 1661) de vrede met Portugal
geteekend onder heftig protest van Zeeland en Gelderland, die niet ten
onrechte staande hielden, dat een vredesverdrag, bij meerderheid van stemmen gesloten, in strijd was met artikelg der Unie van Utrecht. Maar Holland,
dat thans tweemaal zooveel aandeelen der Compagnie in zijn provincie
telde als de andere gewesten samen 2), stoorde zich daaraan niet doch
dreef eerst den vrede en na nieuwe onderhandeling (eind 1662) de
ratificatie door. Het lange oponthoud daarbij was eensdeels te verklaren uit
den wensch der oostindische Compagnie om in den tusschentijd nog
zooveel mogelijk van de portugeesche bezittingen in Indië te veroveren,
vooral op Ceilon en de kust van Voor-Indië, anderdeels uit de hoop der
Portugeezen om nog betere voorwaarden te bedingen. Bij den vrede werd
Brazilië aan Portugal afgestaan tegen een som van 8 millioen gulden,
vrijen handel, behalve in braziliaansch hout, op deze voortaan weder geheel
portugeesche kolonie, volkomen vrijheid van handel op Portugal in alle
goederen, zelfs onder zekere voorwaarden in contrabande, vrijheid van
godsdienstoefening voor Nederlanders in Portugal op hunne schepen en in
hunne huizen. De westindische Compagnie kwam dit zware verlies niet
meer te boven.
Bij deze onderhandelingen was Engeland weder bemiddelend opgetreden,
maar de omstandigheden waren daar zeer veranderd. Het zwakke gouvernement van Richard Cromwell, de almacht van het leger, de hand over
hand toenemende verwarring in de zaken der engelsche Republiek had de
volksstemming allengs doen omslaan in het voordeel van het verdreven
koningshuis. Generaal Monk, bevelhebber van het leger in Schotland,
stelde zich weldra in betrekking tot Karel lI, die zich nog kort te voren
in zijn vernedering te vergeefs naar de Pyrene~~n had be!?even om b~j de
vredesonderhandelingen eenige hulp van FrankriJk of SpanJe te verknJgen
en zich thans weder te Brussel ophield. Monk bood hem in het voorjaar
1) W ätjen, Das holl. Kolonialreich in Brasilien, S. 176.
I) Wicquefort, lIl, p. 68.
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van r660 de kroon van Engeland, Schotland en Ierland aan. Alles werd in
diep geheim voorbereid en half Mei was de terugroeping der Stuarts een
feit. Karel ontving het bericht te Breda, het oude bezit der Nassau's,
waarheen hij zich op verlangen van Monk begeven had.
Deze hoogst belangrijke gebeurtenis dreigde het tijdvak van vrede, dat
zich met de pas gesloten verdragen voor de Republiek scheen te openen,
weder te verstoren. Hoe toch zou de Statenregeering, die den koninklijken
balling zoo herhaaldelijk hare vijandschap had doen gevoelen, diezijn geslacht
en dat der Oranjes als hare felste tegenstanders moest beschouwen, zich
tegenover hem in een draaglijke betrekking kunnen stellen zonder haar
eigen toekomst te bedreigen'? Maar De Witt, onuitputtelijk in handige
schaakzetten, onvergelijkelijk in het gebruik van de middelen van het
oogenblik, wist ook deze bezwaren te boven te komen, hoewel zij meer
dan gewone inspanning vereischten, evenzeer als die. welke voortvloeiden
uit de bijna gelijktijdige groote verandering in Frankrijk, waar Mazarin in
Maart r66r overleed en met diens dood een nieuwe, zeer monarchale
regeeringswijze hare intrede deed.
Ook in de buitenlandsche zaken was de raadpensionaris omstreeks r660
de erkende leider der Republiek, de staatsman, die door zijn veelomvattende kennis van politieke toestanden, door zijn zeldzame werkkracht en
zijn onuitputtelijke vindingrijkheid het algemeene vertrouwen verdiende.
Mocht hem het geniale inzicht van den grooten landsadvocaat ontbreken, Johan De Witt was nooit verlegen om hulpmiddelen, die in
moeilijke omstandigheden de Republiek konden redden uit oogenblikkelijke
gevaren, en bestuurde het schip van staat met vaardige hand op de
woelende golven der europeesche staatkunde van zijn tijd. Zijn diplomatieke
werkzaamheid toont ons den voorzichtigen leider, den kalmen rekenaar,
den scherpzinnigen menschenkenner, dien ook zijn binnenlandsche politiek
doet bewonderen. Hij was geen man, die medesleepte, die in brandenden ijver
zijn partij ter overwinning voerde langs den koninklijken weg van open
strijd; hij was de stille denker, die met kalme redeneering zocht te overtuigen, die week, waar de tegenstand te groot bleek, en zich matigde in de
overwinning, het voorwerp meer van beredeneerde dan van hartstochtelijke
bewondenng - het beste type van den hollandschen regent dezer dagen,
eenvoudig en degelijk, onomkoopbaar en standvastig, koel van hoofd en
10
hart, rustig zijn plicht vervullend ten einde toe, "saevis tranquillus in
undis" als weinigen vóór en na hem onder onze staatslieden.
HOOFDSTUK IV
LAND EN VOLK OMSTREEKS

r660

Aanzienlijk in aantal zijn de beschrijvingen van de Nederlandsche Republiek
en hare bewoners uit dezen tijd. Engelsche, Italiaansche, Fransche,
Zweedsche reizigers bezoeken haar en beschrijven land en volk, zooals zij
zich voordeden aan den vreemdeling; vaderlandsche auteurs nemen de pen
op om, hetzij in de landstaal voor hunne landgenoot en, waarbij in de eerste
plaats het "Interest van Holland" te noemen is, hetzij in het internationale Fransch de "Délices de la Hollande" uiteen te zetten. De toon van al
deze beschrijvingen is die van hooggestemden lof voor het vele voortreffelijke
eh bewonderenswaardige, dat het kleine grondgebied opleverde. Twintig,
veertig jaren te voren stond de vreemdeling verbaasd over allerlei, wat hij
hier zag te midden van een voortdurenden oorlogstoestand en in een staat,
welks inrichting ten gevolge van dien oorlogstoestand veel onzekers~ veel
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tijdelijks vertoonde. Thans was alles bevestigd, duurzamer geworden en
scheen de vrede uit te lokken tot het nagaan der gronden, waarop de
verwachting van nog grootere ontwikkeling in de toekomst berustte.
Daarbij richtte zich het oog voornamelijk op Holland, het rijkste en
meest bevolkte der gewesten, het machtigste en invloedrijkste tevens, welks
oppermacht, tot ergernis dikwijls van de landgewesten, die der prinsen van
Oranje had vervangen, tijdelijk ten minste, zoolang de jonge erfgenaam
hunner hooge traditiën nog niet tot de jaren des onderscheids zou zijn
gekomen. Nog jaren zouden moeten verloopen, eer de jonge prins Wi1lem
zelfstandig zou kunnen optreden. Zorgvuldig opgevoed, afwisselend op het
Binnenhof in Den Haag en op zijn kasteel te Breda, tijdelijk in het
III
Prinsenhof te Leiden (1659-1662) 1) verblijf houdend, groeide Willem lil
van Oranje op, helder van geest, veelbelovend van aanleg maar teeder van
lichaamsgesteldheid, wel behoefte hebbend aan zorgen, die zijn jeugdig
bestaan konden omringen. Wij hebben een beschrijving van zijn voorkomen
visage
ge long mais bien formé, l'oeil doux, Ie
in dezen· tijd: "fort beau, Ie visa
nez aquilin et l'esprit vif, il parle bien et hardiment 2)".
De regenten, die thans het machtige Holland beheerschten, wisten wel,
dat zij op den duur zijn opkomst niet zouden kunnen beletten, en al
mochten zij hem in theorie beschouwen als eenvoudig een aanzienlijk, zij
het den aanzienlijksten onderdaan van hun gemeenebest, al hoopten zij
door handige maatregelen de vereeniging later in zijn hand van de gezamenlijke waardigheden zijner voorvaderen te kunnen verhinderen - dat
het volk zijn verheffing tot die waardigheden als vanzelf sprekend
beschouwde, kon ook hen niet ontgaan. Voorloopig evenwel scheen de
regeering van het patriciaat, van de stedelijke aristocratie, in Holland ten
minste oppermachtig te zijn en naar haar voorbeeld richtte zich de regeering ook in de andere gewesten meer en meer. Eigenlijk republikeinsch gezind,
zegt de fransche letterkundige St. Evremond iets later, was men in die kringen
niet maar men tooide zich gaarne met dien naam. daarbij denkend aan afkeer
van monarchale of dynastieke willekeur. Slechts De Witt en enkele andere leidende staatslieden gaven zich rekenschap van de beteekenis van het woord Republiek.
Holland trok in den Staat - dat was de gebruikelijke naam - het meest
de aandacht. Slechts een enkele maal richtten zich de schreden van den vreemden reiziger naar andere gewesten, het meest nog naar het nabijgelegen Zeeland,
dat met Holland zooveel overeenkomst vertoonde en zoo nauw met die
provincie verbonden was. Slechts een enkele maal drong hij, tenzij als student,
in Utrecht en Gelderland door en dan nog bepaalde hij zich tot de hoofdplaatsen dier gewesten; het Noorden, zelfs het belangrijke Friesland werd slechts
weinig bezocht; de streken in het Zuiden, de wingewesten, de Generaliteitslanden bleven den vreemdeling zoogoed als onbekend. En ook de vaderlandsche
schrijvers zelf wijdden aan de meeste der "Zeven Provinciën" slechts weinig
aandacht; ook zij bepaalden zich bij hunne beschrijvingen voornamelijk tot
Holland en de hollandsche steden en zelfs de kleinste van deze vonden hare
bewonderende geschiedschrijvers, terwijl de grootere plaatsen in de overige
gewesten meerendeels nog lang op een beschrijving moesten wachten.
Er was wel overeenkomst in het uiterlijk van de steden ook der meer
afgelegen streken van de Republiek te herkennen - wie uit de Zuidelijke
Nederlanden of van de duitsche zijde hare grenzen overschreed, werd
a)
aanstonds getroffen door de hier alom heerschende netheid en welvaart 3)
1) Blok, in Bijdr., 5de R.tYlI,
R., VII, blz.
blz;. 171 vlg.
2)
a) Vorages de Mons. de Monconys, 1I,
11, p. 127.
I) Vg.
Vg • Monconys, 1I,
a)
11, p. 124.
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maar zelfs een aanzienlijke stad als Utrecht met haar talrijke houten
huizen, ook in de hoofdstraten en aan de voornaamste grachten, viel wat
haar uiterlijk betreft den reiziger, die haar van Holland uit bezocht, tegen,
zoowel wat de "grandeur et beauté des maisons" als wat de "netteté des
rues" betreft 1), al zag men ook hier fraai beschilderde glazen in eenvoudige
woningen, al ontmoette men ook hier, gelijk in Holland tot zelfs in boerenwoningen, schilderstukken der groote en kleine hollandsche meesters van
dien tijd als gewoon sieraad der vertrekken. Landsteden als Deventer
mochten enkele deftige huizen tellen, met een hollandsche stad konden zij
noch in omvang noch in glans vergeleken worden; slechts als vestingen
staken deze "frontiersteden tt sinds Maurits' dagen boven de hollandsche uit.
Ging men van Rotterdam, dat ook al "la seconde Venise" heet en door
zijn druk handelsverkeer met Engeland, door zijn haring- en lakenhandel
vooraI 2), de aandacht trok, naar het elegante maar stille Delft, dan kwam
men door een streek, waar "tout Ie pays semble plustost une seule maison
de plaisance qu'une campagne" 3), met door boomen omgeven kanalen, waarin zwanen en eenden vrijelijk rondzwommen om de talrijke
trekschuiten en andere vaartuigen. Van het onvolprezen Den Haag, het
rustige "dorp der dorpen", met zijn prachtig "Voorhout", Constantijn Hu yghens'
,,Batava Tempe", zijn Vijver berg en zijn heerlijk bosch, den "Haagschen
Hout", waar de vogels kwinkeleerden en vorsten en heeren, staatslui en
kooplieden "deftig rondwandelden" onder het schaduwrijke geboomte 4),
met zijn statige paleizen om het oude Binnenhof, naar het geleerde en nijvere
maar ongezonde en omstreeks het midden der eeuw herhaaldelijk ernstig
door de pest geteisterde Leiden met zijn lommerrijk Rapenburg, ging men
weder door heerlijke boom- en weiderijke landouwen, die wel in de liefelijke
duinnatuur bij Haarlem, in de welvarende "Streek" tusschen Hoorn en
Enkhuizen hare wedergade vond maar alleen overtroffen werd door de
schoone Vechtoevers met hare prachtige lanen en buitens, door de dichters
bezongen als het ideaal van natuurschoon en landleven, zich voortzettend
in den veelgeprezen weg tusschen Utrecht en Amersfoort, "Ie plus beau
chemin du monde" van dien tijd 5).
Welk een verschil met de geldersche en overijse1sche heidevelden, met
de slechte wegen in het onherbergzame Twente en Drente, in het verwaarloosde Brabant, die men zelfs midden in den zomer niet kon berijden
zonder tot over de assen van den wagen in het water te ploeteren! Het
levendig verkeer in Holland waar geregelde beurtschipdiensten over de om
hun helder water geroemde, door boomen overschaduwde kanalen de steden
verbonden naast de wagendiensten als vanouds, wekte ieders verbazing;
slechts sommige gedeelten van het nog rijke en bloeiende Zeeland, van
midden-Friesland en de onmiddellijke omgeving der stad Groningen konden
zich eenigszins daarmede meten.
Die drie gewesten waren het ook, welke zich eenigszins met Holland
konden vergelijken wat rijkdom aan weiden, wat aantal van droogmakerijen,
wat zorg voor bedijking, wat aanleg van kanalen betreft. Zeeland echter had
zijn besten tijd reeds gehad en begon te lijden onder het bezwaarlijke
en· het voortdurend trekken der
verkeer tusschen de verspreide eilanden en
bevolking naar het veelbelovende Holland; de veenontginningen en de daar1) Monconys, p. 180.
2) The Dutch drawn to the life (London, 1664), p. 108.
a) Monconys/ II, p. 132.
') The Duten, p. 31 •

•) Monconys, II, p.

181.
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mede samenhangende kanalenbouw in het Groningsche, voor een deel
met hollandsch kapitaal ondernomen, verhoogden in dezen tijd onder
leiding van energieke persoonlijkheden als Adriaan Wildervanck de welvaart
van dit gewest in hooge mate; de indijkingen op de zeeuwsche eilanden
leverden velen in Holland en Zeeland groote winsten op, die in Holland's
Noorderkwartier waren vóór het midden der eeuw grootendeels
grootendee1s reeds
voltooid 1). Intusschen wijzen de verbetering van de Eem, ten behoeve
vooral van Amersfoort, het leggen van den Slaperdijk in de Ge1dersche
Geldersche
Vallei na 1652 tot wering der overstroomingen, het plan tot kanalisatie
van de Apeldoornsche Grift, op werkzaamheid in die richting ook in
Roelof van Echten begonnen ontginandere provinciën; de in 1625 door RoeIof
ning van de venen beoosten Meppel wijst door den naam "Hollandsche Veld" weder op het hollandsche kapitaal, dat hier in het "hooge
veen" werd geplaatst; de aanhoudend voortgaande bedijking van de
Lauwers en den Dollart, ten deele ook met hollandsch kapitaal, deed ook
in het verre Noorden steeds meer land aanwinnen.
Maar de kracht des lands lag toch in de hollandsche steden, onder
welke het in 1658 opnieuw vergroote en thans tot een stad van 150000
inwoners gestegen Amsterdam de kroon spande; zijn statige "grachten",
in halvemaan vorm de stad in steeds grooter kring omspannend, zijn
"eilanden" aan den IJkant werden bezet met snel aangroeiende rijen van
pakhuizen en woningen, waaronder vooral de prachtige huizen der rijke kooplieden op de Heeren- en Keizersgrachten uitmuntten. Met trots roept een auteur
uit: "wie Amsterdam niet gezien heeft, heeft geen schepen gezien en weet
niet, wat zeewezen is" 2); zijn magazijnen en havens, zijn kerken en weeshuizen, zijn beroemd tuchthuis, zijn bewonderd arsenaal, zijn vermaard
stadhuis, het in 1655 voor het eerst in gebruik genomen "achtste wereldwonder", alles was de trotsche stad waardig, die haar gelijke nergens ter
wereld vond. Leiden wordt met eenige overdrijving geprezen als de
schoonste stad van Europa 3), als onder de steden "wat de lente is in de
saizoenen", meer dan ooit bloeiend door harenlakenhandel
haren laken handel en bekend door
2000 studenten;
haar roemruchtige geleerden en haar soms meer dan 2000
Haarlem, sedert 1667 met Leiden door een breede vaart verbonden, zetel van
bier- en linnennijverheid en bleekerijen;
bleekerijen ; het kleine en rustige Delft,
welvarend stadje van bierbrouwers en renteniers; het oude Dordrecht,
middelpunt van levendigen rivierhandel, vooral in fransche en rijnsche
wijnen; Rotterdam, reeds een der grootste steden, door zijn engelsehen
handel en zijn haringvangst sedert een halve eeuw snel opgekomen; het vriendelijke Gouda, door de in deze eeuw zoo dikwijls optredende pest bijna geheel
gespaard, te midden van een waterrijke streek, een door renteniers gezochte
landstad, rijk aan pijpenfabrieken; daarbij een dertigtal kleinere, ten deele
400 dorpen, waaronder er vele waren, die
ommuurde steden en meer dan 400
men in andere landen steden zou noemen. En dit alles op een grondgebied van
nauwelijks 60 mijlen in omtrek, welks bevolking op niet veel minder dan 1 milHoen, de helft der geheele
gehee1e bevolking van de Republiek, mag worden geschat 4).
lioen,
1) VgI.
Vgl. Blink, Nederland en zijne bewonerse,.
bewoners, 1I,
11, blz.
b1z;. 144 vlg.; tekst bij Brugmans'
kaart van 1648
I648 en Beekman's kaart van de Zeventien
L.eventien Provinciën vóór 1795, in den
nieuwen Geschiedk. Atlas van Nederland.
2)
val), Les délices de la Hollande, p. 92.
,
2} (Pari
(Parival),
aI) Ib., p. 43.
')
• Het Interest van Holland berekent de bevolking van het gewest op bijna 2%
2Yz
millioen, maar ~et een gissing, die de ,schrijver zelf "ruwen
"ruw en .onzeker"
,onzeker" ~oemt, terwijl de berekerung van het hoofdgeld 1n 1622 op een bevolking van rUlm
rUIm 600000
komt, wat overigens voor dien tijd te weinig is gerekend (vgl. Interest van Holland, blz. 18 vlg.). Geheel juiste cijfers zijn voor dezen tijd bij gebrek aan gegevens
niet te bepalen.
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Die bevolking, hoewel door hare aanhoudende wnJvmg
wrijving met andere
volkeren over de geheele wereld, door de vestiging van vele vreemdelingen
in haar midden, door den toenemenden invloed der fransche beschaving
in de hoogere kringen reeds op weg om enkele harer eigenaardigheden te
verliezen, ten minste voor zoover de stedelingen aangaat, hield toch nog
genoeg eigenaardigs over om den vreemden reiziger te boeien. Haar gezond
verstand, hare krachtige energie, hare standvastigheid, haar onuitputtelijk
geduld, hare taaie volharding, haar werklust en werkkracht, haar weldadige
zorg voor armen en ongelukkigen, hare matigheid in spijzen en voeding
in het algemeen, de deftigheid harer overheden, haar eenvoud van kleeding,
hare belangstelling in de publieke zaak, hare vrijheid van denken, spreken
en schrijven, hare billijke wetten, haar gezond en krachtig voorkomen, haar
verstandig overleg, hare zuinigheid, ordelijkheid en degelijkheid, die haar
deed sparen en het gespaarde niet verkwisten aan weelde, maar opleggen
of besteden aan het opsieren van huis of hof, hare slimheid en handigheid
in het verkeer, de netheid harer woningen, de reinheid harer zeden, de
veredelende invloed harer vrouwen op de samenleving worden, ook door
onwelwillende beoordeelaars, ten zeerste geprezen 1). Haar wantrouwige aard,
hare neiging om den vreemdeling te minachten en van zijn onervarenheid
misbruik te maken, hare niet geheel ten onrechte verdachte vertrouwbaarheid in zaken, hare hardnekkigheid, die in arren moede deed zeggen, dat
men eerder een Jood tot het Christendom kon bekeeren dan een Hollander
van ongelijk overtuigen, hare langzaamheid in het besluiten, hare koelheid
en teruggetrokkenheid, haar geringschatting van vormen en plichtplegingen,
haar overhellen tot den drank, bij lagere en hoogere klassen nog uiterst
bedenkelijke, ook bij den regentenstand verre van zeldzaam, haar sterk op
den voorgrond tredende zelfzucht vielen echter niet minder in het oog.
Ook de snelle afneming harer vroegere militaire deugden in een tijd van
jarenlange rust: zij liet immers hare oorlogen door gehuurde troepen
voeren gelijk reeds sedert het einde der 16de
r6de eeuw het geval was geweest,
zoodat zij zelve het gebruik der wapenen was afgewend en hare schutterijen eigenlijk alleen schenen voort te bestaan ter wille der pompeuse schuttersfeesten en der manhaftige militaire kleeding, die de dragers in de oogen
des volks verhief.
ver hief.
Het valt niet te ontkennen, dat ook hier uitzonderingen op den regel
voorkomen, en wie in het bijzonder het oog vestigt op het "haagsche
leven" van dien tijd 2), zal worden getroffen door aanzienlijke afwijkingen
van het beeld, hier van volk en volksaard gegeven. Die afwijkingen:
zedeloosheid in de hoogere kringen, hopelooze ledigheid van het leven der
aanzienlijke dames en saletjonkers, overdreven weelde, voortwoekering van
speelzucht, algemeenheid van het duel om onbeteekenende redenen - zij
hangen samen met de ontwikkeling van het haagsche hofleven in de
dagen van Frederik Hendrik en tijdens Willem 1I,
11, toen een menigte jonge
edellieden vooral uit Frankrijk, door den militairen roem der Oranjes en
door den glans van het stadhouderlijke hof aangetrokken, zich in Den
Haag vestigden en de verfijnde maar bedorven fransche gewoonten ingang
deden vinden bij de aanzienlijken, die het lichtzinnge Parijs als de hoogeschool van het beschaafde leven beschouwden 3). En al mochten een enkele
maal de sporen van een dergelijken geest ook elders in de steden merkbaar
1) The Dutch drawn to the life, p._ 50 ff., vgl. TempIe's Observations, eh. IV.
gl. daarover vooral: Betz,
Beu;, Het Haagsche leven in de tweede helft der 17
I) V
Vgl.
I7de
eeuw ('s-Gravenh. 1900).
a) Voyage de deux jeunes hollandais
hoUandais à Paris, ed. Faugère, 2e ed., p. 5.

BEVOLKINGSKLASSEN

93

zijn, bijna altijd zijn zij tot de haagsche bron terug te brengen en steeds kan
men wijzen op feiten, die aantoonen, dat men hier met uitzonderingen te
doen heeft. Gedenkschriften als die van Constantijn Huygens, den zoon,
die van de wufte Madame de Zoutelande, van den vervelenden rijmelaar
Coenraet Droste, briefwisselingen als die van den ouden Constantijn en
van Christiaan Huyghens laten ons het haagsche leven van dien tijd in alle,
ook in gunstig werkende, kleuren zien, maar daartegenover staan de talrijke
getuigenissen omtrent het oudhollandsche leven en het oudhollandsche
huisgezin zooals het toen nog bij de groote meerderheid der bevolking te
zien was, in de dagboeken van Doubleth, de brieven van Johan de Witt,
de levensbeschrijvingen onzer groote zeehelden, letterkundigen en staatslieden, in Cats' schilderingen van het huiselijke leven, in de tooneel- en
kluchtspelen van dien tijd, in de reisbeschrijvingen en opmerkingen van
vreemdelingen 1).
Waar Tempie, de engelsche gezant, die hier langer dan twee jaren
verkeerde, spreekt van den eenvoud van den eersten zeeman en den
eersten staatsman van den tijd, waar hij getuigt van het burgerlijke leven
van beiden - De Ruyter zich op het uiterlijk niet onderscheidend van
een gewoonen zeekapitein of koopman; De Witt, eenvoudig gekleed, levend
als een burgerman, op straat slechts door één dienaar gevolgd, denzelfde,
die hem en de zijnen in huis bediende aan zijn eenvoudige tafel - daar
"en zoo leven alle magistraten";
zegt hij er bij: tIen
magistraten tt ; maar hij voegt er tevens
aan toe, dat vele officieren in staatschen dienst wel anders leven, hoewel
meenirig zich nog gunstig onderscheidden van die in
ook zij naar zijn meening
andere landen.
Dezelfde scherpziende engelsche staatsman onderscheidde 2) hier vijf
bevolkingsklassen : boeren, zeelieden, kooplieden, renteniers en edelen en
bevolkingskiassen
officieren. De eersten beschrijft hij als werkzaam, maar lomp en onbeschaafd, rond en eerlijk, ten minste zoolang zij verre van de steden wonen,
eenvoudig en matig, zelfs armelijk van levenswijze, zoodat zij zich met
een weinig krachtige voeding tevredenstellen en daardoor wel lang van
postuur maar niet naar evenredigheid sterk geacht mogen worden. Ruwer
.en
en norscher zijn de zeelieden, karig van woorden gelijk van leefwijze,
gehard en taai, moedig en volhardend meer bij verdediging dan vurig bij
aanval. Weinig gemakkelijker in den omgang dan deze zijn de kooplieden
.en
en handwerkslieden
handwerksJ.J.eden in de steden, vasthoudend en energiek, handi
handigg en
onbetrouwbaar, waar het hun voordeel geldt, op hun recht staande en
tt •
"koopmanseerlijk"
• Uit de klasse der renteniers in de steden komen de
"koopmanseerlijk
regenten voort: het zijn rijk geworden voormalige kooplieden en nijveren of
zoons van die klassen, waarmede zij zich aanhoudend vermengen, levend van
de inkomsten uit hunne goederen ten plattelande, van de lijf- en
Josrenten
losrenten ten laste der stedelijke, gewestelijke of landsregeering, van de
interesten hunner aandeelen in de groote compagnieën, soms ook van de
opbrengst hunner in handelszaken gestoken kapitalen. Groote kapitalen
vindt men echter minder onder hen dan onder de werkelijke groothandelaars;
hun rijkdom is in den regel slechts matig, ook doordat de interest op een lagen
voet staat en de inkomsten uit de landgoederen zelden 2 % te boven gaan,
terwijl de bezoldiging der staats- en stedelijke ambten gering is. De jonge
Iegentenzonen studeeren in den regel te Leiden en Utrecht in de
d~ rechten
.regentenzonen
ter voorbereiding voor regeeringsposten en voltooien hunne opvoedlllg
opvoeding door
1) Vgl. in het algemeen: Schotel, Het oud-hollandsch huisgezin der zeventiende
.eeuw (Haarlem, 1868).
I) Observations, eh. IV.
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een reis naar Frankrijk en Engeland, tot Italië toe. De klasse van den
eigenlijken adel verheft zich in aanzien nauwelijks boven die der regenten:
in Holland is zij gering in aantal, ten deele ten gevolge van den langen
spaanschen oorlog, die vele familiën heeft uitgeroeid; nauwelijks enkele
oudadellijke geslachten zijn daar overgebleven, die zich met trots afgezonderd houden van de regentenfamiliën, dikwijls zelfs van die, welke
door koop in het bezit van voormalige adellijke goederen en titels gekomen
zijn en zich daarop niet weinig verheffen, zich noemend naar die goederen
met verduistering van eigen burgerlijken naam; zij volgen vooral den
franschen adel na, evenals de officieren en de rijke koopmanszoons doen,
en zouden gelijk deze gaarne aan een stadhouderlijk hof schitteren.
Zoo was het in Holland. In de andere gewesten vertoonden zich ongeveer dezelfde typen: wat ruwer, wat onbeschaafder van uiterlijk voorkomen
als van innerlijke hoedanigheden, wat minder bedorven ook door het
minder woelige leven en de mindere weelde. De talrijke geldersche,
utrechtsche en overijselsche adel deed zich vooral in die gewesten krachtig
gelden evenals de aanzienlijke friesche en groningsche jonkers, nog iets
minder beschaafd dan die der oostelijke gewesten ten gevolge der meerdere
afgelegenheid van de noordelijke provinciën, waaruit zijn leden slechts naar
Holland kwamen om tijdelijk in hooge staatscolleges zitting te nemen en
dan ook wat van de hollandsche zeden plachten over te nemen, die
overigens ten plattelande weinig ingang vonden.
De vreemdeling zag dat alles met belangstelling aan maar ten slottel'
slotte,
TempIe, aan het einde zijner beschouwingen over het hollandsche:
hollandsche
zegt Tempie,
volkskarakter, zou men toch liever willen reizen dan wonen in dit grondgebied, waar het land beter is dan de lucht, het voordeel meer gezocht
wordt dan de eer, waar men meer verstand dan geest, meer goedhartigheid
dan vroolijkheid bezit, meer overvloed kent dan genot, waar men meer vindt
op te merken dan te begeeren, waar men meer menschen ontmoet, die
men kan achten dan die men kan liefhebben.
Een der meest in het oog vallende eigenaardigheden van den Hollander,
Hollander I'
van den Nederlander in het algemeen was zijn gehechtheid aan huis en
hof, en in verband daarmede de, bij alle onderlinge vrijmoedigheid in
onderlinge verhouding, sterke band niet alleen in het huisgezin maar ook
in de verdere familie. Sommige schrijvers verbazen zich over de vrijheid,
vrijheidtdie de kinderen op straat zoowel als in huis genieten, een oefenschool
in de sterk uitkomende onafhankelijkheid van oordeel en optreden, die
zich reeds in de jeugd doet kennen, ook zelfs tegenover vader en moeder 1).
Anderen worden getroffen door den vrijen toon, de onafhankelijke verhouding der dienstboden, die zich niet gemakkelijk laten beheerschen door de
luimen en de willekeur van meesters en meesteressen; nog anderen
getuigen 2) van den grooten invloed der gehuwde vrouw, meesteres in het
huishouden, waar zij vrijmachtig haar scepter zwaait en ook haren echtgenoot bindt aan de gestelde strenge regelen van netheid en goede orde,
terwijl zij zich niet zelden inlaat met de zaken van den staat, vooral waar
het benoeming van familieleden tot posten geldt. 3) In zijn huis duldde
de Nederlander geen bemoeiing der overheid, geen overlast van welken
was...
aard ook; ook van hem mocht gelden, dat zijn huis zijn "kasteel" was
Daaraan besteedde hij gaarne zijn zuur verdiende en zuinig bewaarde:
bewaarde
penningen om het te verfraaien en in te richten naar zijn zin.
l.I.,
I} Parival,
1.1., p. 26.
Temple, Observations 1.1.; Parival, 1.1.,
U., p. 2~.

1)
I8)
I)
I

Vgl. Bontemantel, uitg. Kernkamp, 11, paSSIm.
passlm.
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Het oudhollandsche huis der vermogenden in de I6de eeuw 1), dat zich
reeds in het begin dier eeuw door zijn trapgevel onderscheidde,
bleef ook in dezen tijd over het algemeen aan dien bouwvorm getrouw, al
werd het hooger en ruimer en steeds kwistiger versierd met beelden en
figuren, met lijst- en kroonwerk. Die versierselen stonden in den regel in
verband met het ambacht, met de bezigheden van den eigenaar en gaven
dikwijls, bij ontbreken van het alom zichbare uithangbord, den naam aan de
woning, die echter ook wel haren naam ontleende aan het geslacht van den
huisheer of aan de tevreden of norsche, vroolijke of sombere stemming,
waarin hij bij den bouw verkeerde. Bij het toenemen van den rijkdom en
het vermeerderen van het aantal renteniers verdwenen de vroeger voor het
bedrijf noodige luifels aan de onderste verdieping en werd het aantal
vensters grooter, de eenvoud der versiering van gevel en daklijst, van
binnenkamer en huis minder opvallend, terwijl de hof van bleekveld als
vanouds meer en meer tuin werd 2), versierd met bloemen en heesters,
met beelden en perken, fonteintjes en in dierfiguren geschoren hagen,
wederom naar fransch model, met wit zand en kiezelsteenen, kunstig in
den vorm van mozaïeken geschikt. Dergelijke tuinen vond men buiten
de stadsmuren in de nabijheid, met een koepel als middelpunt en
stijve bloem- en moesperken. Ook die buitentuinen bleven nog bijna twee
eeuwen in gebruik maar nevens de tuinen bij de huizen, sedert de
bloembollenkoorts van omstreeks 1636 rijk voorzien van allerlei
bloem- en bolgewassen. Zelfs de kleine burgerman wisselde zijn bleekveld
met een bloementuintje af, liefst, als het kon, tegenover zijn huis aan den
kant van de gracht of de sloot waar hij woonde. Zoowel van buiten als van
binnen werd gezorgd voor groote net- en reinheid: zorgvuldig onderhouden
schilderwerk, fraai geschuurde koperen of ijzeren kloppers en knoppen aan
de deuren troffen het oog; stoep en gevel, gang en kamer werden geregeld,
zelfs dagelijks, geschrobd en gewasschen, wat Temple toeschrijft aan de
wenschelijkheid om de gevolgen van de buitengewone vochtigheid der
temperatuur te verzachten, dezelfde reden, die hij ook opgeeft voor het
overmatig streven naar huiselijke reinheid en netheid, blijkend uit het
voortdurend poetsen en wrijven van meubelen en metaalwerk, de geliefkoosde bezigheid van de hollandsche vrouwen en dochters, die men zich
niet kon voorstellen zonder stoffer of waschgerei.
Die reinheid intusschen strekte zich minder tot het lichaam en ook niet
altijd tot de kleeding uit. Zelfs in de hoogste kringen had men zekeren
afkeer van wasschen, ook van handen en gelaat, die dagen lang buiten
aanraking met water bleven gelijk de bedekte lichaamsdeelen dikwijls weken
en maanden lang; onreinheid van het haar was zeer gewoon en de vrouwen
gaven in deze opzichten den mannen niets toe, overtroffen hen dikwijls in
verwaarloozing der lichaamsreiniging en in slordigheid, ja vuilheid van
kleeding. "Morsig als een ael" zoo klinkt het oordeel over hollandsche
mannen en vrouwen van dien tijd 3) en de "glommende comptoiren" worden
op bedenkelijke wijze tegenover de "vuyle aensichten" gesteld.
Van het gewone burgerhuis was het "voorhuis" het belangrijkste vertrek,
waar de familie haar hoofdverblijf hield, tenzij het - zooals bij ambachtslieden, kooplieden en nijveren het geval was - als werkplaats werd
gebruikt; in dat geval was het daarachter gelegen nauwe en eenvoudig
gemeubileerde "kantoortje" het woonvertrek, waartoe het zelfs in voorname
1) Vgl. Schotel, 1.1., blz. 1 vlg., 312 vlg.
I) Ib., blz. 357 vlg.
') Ib., blz. 334.
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huizen bestemd was. Het witte zand, dat in de kamers den houten vloer
bedekte, voor zoover niet een klein tapijt dit minder noodig maakte,
verhoogde den indruk van reinheid evenals het heldere tegel- of stucwerk,
dat aan den wand de blinkend gewreven houten lambrizeering aan de
benedenzijde afwisselde. Spiegels en glazen, rijen van tinnen en koperen
vaten en schotels blonken den bezoeker aan alle kanten tegen, zorgvuldig
onderhouden en geschuurd; voor zoover men niet italiaansche mozaïekvloeren
kon bekostigen, werd in den zomer onder den schoorsteen het zand in
fraaie figuren gestrooid. Aan de wanden hingen schilderijen van
bekende of minder bekende meesters, versierselen, die bijna nergens
ontbraken, zelfs niet bij den gewonen burger of bij den eenvoudigen boer;
zij dienden dikwijls ook als geldbelegging wegens de betrekkelijk aanzienlijke waarde, die er soms mede gemoeid was. Dergelijke schilderijen vond
men vooral in de pronkvertrekken, die meestal op de tweede verdieping
lagen en naar het papieren of goudlederen behangsel of de kleur der
geschilderde lambrizeering werden onderscheiden, bij eenvoudige burgers
met matten bevloerd, bij de meer aanzienlijken met ingelegde vloeren of
rijke tapijten op den grond en kostbare gobelins aan den wand voorzien;
fraai gebeeldhouwde kasten en kastjes, zeldzaamheden uit Oost en West,
friesche of twentsche klokken, sierlijk gesneden stoelen en tafels, kunstig
gebrande vensterglazen met familiewapens of figuren uit de bijbelsche of
profane oudheid, fijn bewerkt glas- en spiegelwerk, kostbare porseleinen en
steenen pullen trokken er de aandacht. Doch slechts noode liet de huisvrouw er den wildvreemde binnen: niet dan na de schoenen of laarzen te
hebben uitgedaan werd men in die heiligdommen toegelaten, hoe gaarne
ook de eigenares hare schatten liet bewonderen. In de slaapkamer zag men
bij de aanzienlijken en meest gegoeden gebeeldhouwde ledikanten met zware
gordijnen van groen damast, fijn serge of laken; de gewone burger, zelfs de
tamelijk vermogende sliep in de voorvaderlijke uit den wand gebroken
bedstede, waarin men met een ladder of een voetbank klimmen moest;
bij allen vond men donzige bedden en overvloed van helder linnen,
dat den vreemdeling troostte bij de gedachte aan die donkere "slaapkasten", overdag zorgvuldig door beschilderde of gebeeldhouwde deuren
aan het oog onttrokken; gladde engelsche matten op den grond
verhoogden ook hier den indruk van netheid. Groote linnenkisten
met goed onderhouden koperen of ijzeren beslag, welvoorziene kleerkasten en kabinetten meubelden de slaapvertrekken. De keuken of "stove"
met haar blinkend vaatwerk, haar schoon gewasschen tegelvloer en
tegel- of kalkwanden, haar matten stoelen, haar welgevuld "tresoor" of
"schapraai" met schotels en borden, haar ruim voorziene tinkast, waarin
het dagelijksche tinwerk een plaats vond, voor zoover het niet in de rijkvoorziene kast van het voorhuis was opgenomen, haar welonderhouden
vuurhaard of vuurpot getuigden evenzeer van den zin voor netheid, die bij
dienstboden niet minder dan bij huisvrouwen als een hoofddeugd werd
beschouwd.
Zoo leefde de degelijke Hollander in zijn woning, waaraan hij gehecht
was, al mocht hij zich gaarne een uurtje verpoozen in de naaste herberg
of "tapkroeg" om er met zijn buren de gebeurtenissen in stad en land,
de kansen van den oorlog in verre streken, de belangen van handel en
nijverheid te bepraten onder het genot van een glas bier, wijn of anderen
drank.
De gewone volksdrank was nog het bier, het "klein" of "dun" bier; de
zwaardere hamburger, engelsche, heusdensche bieren, de plaatselijk gebrouwen zwaardere biersoorten werden ook niet versmaad. Vooral het delftsche
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bier was sedert de 15de eeuw algemeen in gebruik, ook in de andere
gewesten, waarheen het nog in de 17de veel werd uitgevoerd evenals het
haarlemsche, het deventersche, het harlinger, het bredasche, de roem
van welke laatste bieren evenwel zeer aan het tanen was. De thee, die in de
eerste helft der eeuw hoofdzakelijk nog alleen als geneesmiddel in de
apotheek voorkwam, als "universeel" geneesmiddel zelfs "voor alle ziekten
en krankheden", kwam eerst omstreeks 1660 op het voorbeeld van Parijs 1)
als drank in de mode en weldra werd het "chineesche heulsap", met de
westindische chocolade, voor de vrouwen wat later de koffie en sedert
het begin der eeuw de tabak voor de mannen was, bij wie het "toeback
suygen" uit lange goudsche pijpen omstreeks het midden der eeuw
gewoon mocht heet en en de "toebackshuysen" - want in huis rookte men
nog weinig, hoogstens op de stoep vóór de woning - in hooge eer waren.
De fransch-spaansche gewoonte van tabaksnuiven drong spoedig tot in de
huiskamer door en de fraai beschilderde snuifdoos werd een gewoon
lijfsieraad voor mannen en vrouwen beide.
Op de feestmalen ging het, ook wat het eten betreft, verre van matig
toe. De matigheid der oude Hollanders in spijs en drank van het dagelijksche
leven, door vreemdelingen, vooral die van engelschen landaard, dikwijls als
karigheid bespot, was even spreekwoordelijk als hunne onmatigheid bij
feesten en maaltijden. Brood en boter met melk of bier was het gewone
ontbijt zelfs van den gegoeden burgerman: boter en kaas tegelijk, "zuivel
op zuivel", heette overdaad. De boer dronk veelal karnemelk; de zoetemelk
was voor den verwenden stedeling en werd in het "roomrijck, melckrijck
Holland" tt s morgens vroeg als "moye, klare ochtendmelk" rondgevent 2).
Van het omstreeks twaalf uur genuttigde middagmaal 3 ) was de "potagie",
met erwten en boon en als hoofdbestanddeel, of "warmoes" van kool en
spek het voornaamste gerecht; vleesch werd betrekkelijk weinig gebruikt,
meestal in hutspot; de hoogere stand maakte van een en ander meer werk
en bereidde in "lecker overvloet" het middageten op fransche wijze, als
tweede gerecht meestal visch, als derde salade, verder taarten en vruchten
van allerlei soort. Als tafeldrank was bij den burgerman het bier gebruikelijk; de hoogere standen vervingen de zwaardere biersoorten door
fransche en rijnsche wijnen in rijke keus; brandewijn was ook bij de meer
gegoeden hoofdzakelijk alleen bij gastmalen en vroolijke bijeenkomsten
gewoon; de jenever deed eerst later zijn intrede in het gevolg van den
aardappel, die als voedingsmiddel hier te lande in dezen tijd nog weinig
bekend was, hoewel Raleigh hem reeds in 1584 uit Virginia naar Engeland
had overgebracht en hij eenige jaren later als bijzonderheid in den leidschen kruidtuin was verschenen. Vorken waren alleen bij de hoogere
standen in zwang; de burgerman at nog met de vingers, zelfs de deftige
burger '). Het avondmaal nam men tegen het naar bed gaan; het bestond
meestal weder uit brood met boter; bij meergegoeden werd het evenwel
tot een nieuwen maaltijd uitgebreid. Om tien uur ging dan de ouderwetsche
burger naar bed, den tijd, waarop ook poorten en herbergen gesloten
werden, de eerste om alleen tegen betaling van poortgeld geopend te worden 5).
Slechts weinigen bleven iets langer op, velen zochten vroeger de rust 6).
1) Betz, 1.1., blz. II2 vlg.
I) Schotel, l.I., blz. 327 vlg.

Ij'l

Ib., blz. 348
348 vlg.
• Ib., blz. 346.
6 Ib., blz. 355.
• Vgl. over een en ander Kalff in het werk: Amsterdam in de 17de eeuw, afd.
Huiselijk en maatschappelijk leven, blz. 7 vlg.
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KLEEDING

In het algemeen toont het leven van den vermogenden Hollander in
het midden der zeventiende eeuw onmiskenbare neiging tot weelde, ja
overdaad, die bij de regenten en rijke kooplieden een wedstrijd in fraaie
koetsen, in kostbare kleeding, in huisraad, in kleinoodiën, in wat niet al
deed ontstaan - de overdaad, die een koopmansdochter van dezen tijd
ertoe bracht haren kostbaren kanten halsdoek brooddronken te gebruiken
om het vuur lustiger te doen opvlammen. Die weelde bleek ook in de
sierlijke vrouwenkleeding naar fransche snit zoowel als in de fijnheid van
het overvloedige lijnwaad, dat, in .groote linnenkasten en -kisten bewaard,
de trots der gegoede huismoeder uitmaakte 1). De kostbare "borsten" of
"voorstukken" van zijde en fluweel, met goud, paarlen en edelgesteenten
bezet, het korte zijden jakje, de geweldige rood- of blauwlakensche met
zilver- en gouddraad geboorde hoepelrok of "bouwen", het "keerenvat",
door Constantijn Huyghens, den vader, in zijn "Kostelick Mal" - die
scherpe satire op de modekleeding van zijn tijd - bespot; daaronder de
kostbare satijnen, damasten, zijden onderrok of keurs van allerlei tint, met
kant geboord, werd steeds fijner en prachtiger; de stemmige zwarte huik
of overmantel met kap bedekte dit alles op straat, voor zoover niet koket
opgenomen, soms ook de lichte uit Frankrijk overgekomen "vlieger" of
regenmantel. Sedert het midden der eeuw versierde een aantal linten en
strikken de vrouwenkleeding naar fransche mode; stijve rijglijven, diamanten hoofdnaalden, gouden en koralen halskettingen, oor- en armringen,
parfums, waaiers, haarverven, blanketsel en opgelegde moesjes deden hun
intocht tot ergernis der ouderwetsche hollandsche huismoeders en der over
al die weelde slecht te spreken predikanten en zedemeesters, die meermalen
in proza en poezië hunne stem verhieven tegen al die overdaad, die
Holland's "ouden roem van slechte defticheyt" verloren deed gaan. Niet
minder ergernis wekten de fijne omgeslagen kanten kragen - de "schuinsche rimpelkraegh trots aller boeren wan", spot Huygens - sedert het
einde der 16de eeuw minder stijf geplooid, maar niet minder rijk versierd
en in het midden der 17de in breede plooien om den hals boven het
laag uitgesneden kleed gedragen, de kanten lubben om de polsen, de
fraaie lederen of zijden handschoenen, de tallooze kleinoodiën, waarmede
men de kleeding belaadde, de rijkbestikte kousen en roodgehielde pronkschoenen. Dichters en prozaschrijvers als Huygens en Heemskerk beschrijven
de overdreven elegantie der vrouwenkleeding "meer vlagge dan
verdeck" - soms met vinnigen spot de malle overdaad geeselend, soms
met ironische bewondering de geheimen der verfijnde toiletkunst
ontvouwend.
De mannenkleeding 2) was veel minder overdadig, ofschoon ook hier
de fransche mode zich bij de gegoede klasse meer en meer begon te doen
gevoelen. De ronde vilten hoed met breeden slappen rand van den ouden
tijd begon plaats te maken voor het kleine zweedsche hoofddeksel met
smallen rand, voor de poolsche muts, voor ronde of gepunte fransche
bolhoeden met zwierige linten, pluimen en vederbossen, die men eerst
alleen bij IIpronckepincken" had gevonden; het kortgeknipte natuurlijke
haar van Maurits' tijd werd ouderwetsch geacht bij den langen met
vlechten en IIgekruifde" lokken versierden haardos der jongeren, ongevoelig tot de zware pruikenmode overgaan de. De deftige zwartlakensche
mantel over het stemmige, slechts bij aanzienlijken met gouden of zilveren
knoopen gesierde zwarte wambuis werd allengs lichter en fijner van stof
1) Schotel, l.I., blz. 120; vgl. Kalff, l.I., blz. 23 vlg.

I) Schotel, blz. 146 vlg.
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en kleur en weldra door den zwierigen zijden mantel vervangen, terwijl het
thans opengesneden en met gouden passementen belegde wambuis van
kostbaar fluweel, van zijde en satijn werd en de stijve linnen spaansche
kragen en mouwen sedert Frederik Hendrik door allerlei soorten van
elegant geplooid fransch en vlaamsch kantwerk werden vervangen, de hand
en vingers benauwende ringen en braceletten van verfijnde weelde getuigden.
De met linten en kwikken versierde, opengesneden en opgedofte broeken
naar fransche mode ergerden de ouderwetschen, die in die "benestelde
voddebroeken"tt der jongeren de lichtvaardigheid en ontucht
flodderige voddebroeken
hunner eeuw belichaamd zagen en in het ontleenen van allerlei mannenkleedij aan de vrouwenkleeding en omgekeerd een bedenkelijk verschijnsel van verwijfdheid en onzedelijkheid schuwden. Vergulde staatsiedegens,
de ook bij hoofsche saletjonkers gebruikelijke blanketsels en moesjes,
tt
,,steylgehielde"
roode kousen, kostbare kousebanden, sierlijk gegespte "steylgehielde
schoenen, reukwerken en haarpoeder werden ook voor mannen hier
te lande meer en meer inheemsch. Men ging zelfs met al deze
fraaiigheden nog verder dan in Frankrijk, waar de jonge Lodewijk XIV aan
het hof het voorbeeld van deftigen eenvoud in kleeding gaf en plakkaten
tegen overdadige pracht deed uitvaardigen, zoodat de Hollander en
de Duitscher te Parijs aan de pronkerige passementen en linten op
hunne kleeding te herkennen waren en daarom openlijk werden uitgelachen 1).
Het landvolk behield nog de oude schilderachtige nationale dracht evenals
de schippers en matrozen met hunne wijde pofbroeken uit den ouden tijd,
maar de burgerman begon de sierlijke kleeding van den meer gegoeden
meel' en meer na te volgen, al hield hij zich over het algemeen nog
stand meer
aan de oude, wat lompe hollandsche snit: de pamfletten maken meermalen
met spot melding van ambachtslieden en winkeliers, die gekleed loopen als
tt en hunne huizen optooien als burgemeesters 2).
"bannerheeren"
"bannerheeren
Al die weelde was natuurlijk het gevolg van de merkwaardige welvaart,
die bij de gegoede klassen der hollandsche bevolking van dezen tijd
heerschte, van den veelbesproken bloei van handel en nijverheid, die nog
steeds den vreemdeling met verbazing en bewondering, den landzaat met
trots en vreugde vervulde. Die welvaart was wel niet volstrekt algemeen,
want ook hier ontbrak niet de daglooner, die aan al die weelde weinig
I2 tot
deel had, maar het feit, dat ook deze toch licht een daghuur van 12
I5 stuivers kon maken 8), getuigt van zij het dan ook betrekkelijken wel15
stand, terwijl de overvloedige armenzorg, de steeds toenemende menigte
"provenhuizen", hofjes voor oude dienstboden of verarmde verwanten,
van "provenhuizentt,
en armengestichten in de steden en op de groote dorpen veel
ellende weerde. Overigens was, enkele uitzonderingen niet te na gesproken,
de rijkdom vrij gelijk over de gegoede klasse verdeeld, zoodat een gemiddeld
bezit van 40 à f 50000 voor den bemiddelde kon gelden 4).
Men begon intusschen evenals elders het schadelijke van de toenemende overdaad reeds in te zien en niet alleen schrijvers en predikanten
traden ertegen op, maar de stadsregeeringen begonnen ernstig te denken
aan het hernieuwen der oude keuren tegen overvloedige weelde bij
bruiloften en gastmalen, in kleeding en kostbaarheden, ja gingen reeds tot

ij Voyage
à Paris, p. 31, 56,
Pamfl. Thys. no. 7375, over de "fouten en dwalingen der politie".
1~

31,

IlO.
HO.

2g

blz. 4.
Pamfl. Thys. no. 7375, b12;.
') Ib., blz. 3. Vgl. voor Amsterdam de belangrijke gegevens bij Elias, Vroedschap
van Amsterdam.
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het maken van nieuwe bepalingen daarop over. In de pamfletten wordt op
dit alles herhaaldelijk gewezen en tegenover de weelde van sommigen de
duurte van het brood en de behoeftigheid van anderen gesteld; maatregelen
worden gevraagd tot het voorkomen der nijpende armoede, die bij het
duurder worden der levensbehoeften vooral den ongegoede dreigde. In
den moeilijken tijd van den engelschen oorlog klom, zooals wij zagen, de
armoede onder de lagere klasse tot een bedenkelijke hoogte 1). En daarna
kwam in 1655
I655 het euvel der pestziekte deze streken weder teisteren: te
I2000 menschen, ongeveer 1/4 der bevolking, te
Leiden stierven toen bijna 12000
8000. De zware uitdeelingen der
Amsterdam in het volgende jaar bijna I18000.
I660 te Amsterdam bij de Gereformeerden alleen f 238000,
diaconieën, in 1660
afgezien nog van de bedeeling aan de huiszittende armen, die soms
fJ 600000 bedroegen, wijzen evenzeer op het groote aantal der armen als de
tallooze opwekkingen tot weldadigheid en de stichting van armhuizen en
werkinrichtingen, die even spoedig gevuld als opgericht werden 2). Toch
getuigen ook de vreemdelingen, dat de armoede hier te lande betrekkelijk
niet zoo op den voorgrond trad als in andere landen het geval was.
De algemeene welvaart hing vooral af van den handel, dien ons het
meergemelde "Interest van Holland", geschreven door den leidschen fabrikant
Pieter de la Court en nauwkeurig nagezien. verbeterd en zelfs vermeerderd
door Johan de Witt en Pieter de Groot, op levendige maar zeker niet
3).
onpartijdige wijze schildert 8).
Die schildering gaat uit van een in hoofdzaak juiste beschouwing aangaande
Hollandts
Holland's natuurlijke gesteldheid, zijn ligging en zijn bevolking, die op
de zee als aangewezen is. Het Holland dier dagen vergelijkend met dat
van Raleights
Raleigh's tijd, neemt de schrijver aan, dat visscherij en zeehandel met
alles wat daarmede samenhangt sedert "wel een derden
derdendeel"
deel" is toegenomen,
een schatting, die in het algemeen moeilijk als ten eenenmale onjuist
beschouwd kan worden, al moet zij natuurlijk eenigszins ruw genomen zijn.
De door De la Court vermelde omstandigheid, dat de helft meer schepen
naar het Oosten dan naar het Westen varen, schijnt aan te toonen, dat de
vrachtvaart over geheel Europa wel groot en de transito-handel dus
hoofdzaak was, maar dat de consumptie hier te lande toch aanzienlijk
moet geweest zijn, ook al let men er op - wat de auteur verzuimt dat een groot deel der uit het Oosten in onze havens aangebrachte
goederen langs de rivieren naar Duitschland en de Zuidelijke Nederlanden
werd uitgevoerd. De lage interest, 3 of 4%, die de hollandsche kooplieden
voor geleend kapitaal gaven bij het welverdiende krediet, dat zij genoten,
kwam den handel zeer ten goede; die lage interest hing samen met de,
ten gevolge van de zware lasten, luttele opbrengst der vaste goederen en
het betrekkelijk ontbreken, ten minste in Holland, van uitgebreid grondbezit.
De hollandsche handel had in dezen tijd volgens het oordeel van
bevoegde schrijvers zijn hoogste punt bereikt. Verder dan reeds een
1) Zie hiervoor, blz.
bh;. 51.
2)
I) De Bosch Kemper, De Armoede in ons vaderland, blz. 97 vlg. Vgl. ook Blok,

Holl. stad, 111,
lIl, blz. 8.
• 3) Het in 1662 voor het eerst
ee:st onder dien titel uitgegeven boekje van De la Court
is,
verboden, spoedig
J.~~ ofschoon .verboden,
sp'oedig herdrukt
her~r~kt en later door den schrijver omgewerkt tot
zijn
Z1Jn Aenwysingh
Aenwyslngh der hetlsame
heilsame pohtlke
politike gronden en maximen van de Republike van
Holland en
e~ West-Vriesland
West-~riesland (Leiden en Rotterdam, 1669).
166~). Vgl. daarover mr. J. Heemskerk Bz.
B~. in
1n de Gids van
va.n la~3;
18~3j Van Rees, Verhandeling
Verhandehng over de politike gronden
en
eGn maximen;
maX1menj Veegens, 1n
in Historische Studiën, II, blz. 3°, vlg.;
vlg.j Fruin, in Verspr.
Geschr.,
eschr., dl. VIII, blz. 42 vlg.
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twintigtal jaren te voren strekte hij zich niet uit, maar de vrede, waarin
men zich thans verheugde, nu de verschillen met Engeland tijdelijk hadden
opgehouden, de oorlogstoestand in het Noorden en Zuiden was geëindigd,
de staatsche oorlogsschepen den moorschen zeeroovers op Afrika's noordkust herhaaldelijk de macht der Staten deden gevoelen en het aanzien
harer vlag op de wereldzeeën handhaafden, gaf den koopman gelegenheid
om zijn plannen ongehinderd te ontwikkelen 1). De mededinging der Engelschen
begon zich wel ernstig te verheffen, ten gevolge van de Navigatie-akte,
die ook onder Karel 11 tot teleurstelling der kooplieden nog in volle kracht
bleef, maar voorloopig
voodoopig was de nederlandsche handel nog tegen die medezwe.eddinging bestand; in nog sterkere mate tegen de fransche, deensche, ZWf-edsche en duitsche concurrentie, die zich veel minder met hen kon meten,
vooral door het gemis in die landen van het hier te lande zoo ruim aanwezige, zoo licht verkrijgbare kapitaal. Handhaving van den "gelukzaligen"
vredestoestand moest dan ook volgens De la Court - en volgens De
Witt zelven - het hoofddoel zijn der staatsche politiek en het "interest
van Holland" scheen gebaat bij alles, wat in die richting werkte. Daarom
moest de opkomst der stadhouderlijke macht op alle wijzen worden tegengegaan, wijl men van haar, blijkens de opgedane ondervinding, een andere
staatkundige richting kon verwachten, die niet allereerst door het handelsbelang
maar door algemeen politieke, zelfs door dynastieke belangen zou worden
bepaald, waarvoor de koopman uiteraard weinig gevoelde, aangezien hij
daarin geen voordeel zag. Het boek van De la Court, dat deze strekking
ten duidelijkste vertoonde, moest dan ook evenveel voldoening en instemming bij de heerschende partij als verontwaardiging en protest bij hare
orangistische tegenstanders wekken, wat ook blijkt uit de heftige pamfletten
ervoor en ertegen in deze jaren uitgekomen: zoowel de persoon als de
stellingen van den schrijver werden daarin ten heftigste bestreden; hij
werd in zijn vaderstad van de avondmaalstafel geweerd en moest tegen de
volkswoede beschermd worden 2). Dit belette hem evenwel niet om in
1669 een nieuwe, omgewerkte uitgave van zijn boek te doen verschijnen
onder den titel ,,Aenwysingh der heilsame politike gronden en maximen
van de Republike van Holland en West-Vriesland".
De buitengewone vlucht, door de oostindische Compagnie in den laatsten tijd genomen, waardoor bijkans alle indische waren "aen Holland vast
zijn", scheen De la Court geen mindere oorzaak van de groote welvaart
dan de vredestoestand. Op deze laatste bewering valt veel af te dingen en
De la Court zelf zag dit eigenlijk ook wel in, zooals blijkt uit zijn beschouwingen over de slechte gevolgen van het streng handhaven van het monopolie der "gesloten compagnieën" en over haar streven om met de minste
negotie de hoogste winsten te behalen.
Wat de oostindische Compagnie betreft, de "florissante eeuwe", waarvan Van Diemen's opvolger als gouverneur-generaal, Cornelis van der Lijn,
spreekt na het herstel in 1646 van den vrede met den Soesoehoenan van
Mataram en den Sultan van Bantam, was meer in schijn dan in werkelijkheid voor haar aangebroken. Van Diemen's krachtig bewind had den naam
der Compagnie alom gevreesd gemaakt en haar gezag zoowel in den
1) Pringsheim, Beiträge zur wirtschaftlichen Entwickelungsgeschichte der VereinigtoeneIning van den handel sedert 1660 na voorten Niederlande, S. 14, constateert toeneming
bijgaande
bij?aande depressie, blijkbaar gevolg van den oorlogstoestand.
lI)
I
Vgl. Wttewaall, Proeve van De la Court's Welvaren van Leiden, blz. XIII.
Vg. Van Rees, Gesch. der Staathuishoudkunde, I, blz. 367
Vgf.
361 vlg. Vgl. over hem en
de zijnen de aanteekeningen van Driessen, achter diens u1tgave
uItgave van het Welvaren.
('s-Gravenh. 19II).
.
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Archipel als op Ceilon, Malakka en Formosa op hechte grondslagen gevestigd; de hernieuwing van haar octrooi in 1647 scheen haar in staat te
stellen om wederom 25 jaren lang groote winsten te behalen, vooral wanneer zij nieuwe banen insloeg. De Compagnie bleef echter bij haar oude
handelsbeginselen. De Heeren Zeventien wilden nog altijd, in weerwil van
de vertoogen van verscheiden 1eden
leden der indische regeering 1), uit vrees
voor hun geliefd monopolie niet hooren van meerdere vrijheid voor den
particulieren handel, terwijl zij hunne ambtenaren nog steeds door kleine
traktementen aanleiding gaven tot heimelijken eigen handel en bedrieglijke
praktijken van allerlei aard.
Van der Lijn en zijn opvolger Care!
Carel Reiniersz., onder wien de regeering
van Gouverneur en Raden opnieuw in den ouden geest werd geregeld en
bevestigd, gesteund door justitie en politie onder hunne leiding en in verband met de uitsluitende handhaving der gereformeerde religie ook hier,
waren niet de mannen om door krachtig optreden de Compagnie in nieuwe
banen te leiden of zelfs haar langs de oude tot hoogeren bloei te brengen.
Zij richtten zich gewillig naar de bevelen der Heeren Zeventien, hielden het
monopolie staande en toonden tegenover de inlandsche vorsten op verlangen hunner meesters "een welwillende, modeste, nederige en vriendelyke
vriende1yke
houding", tegenover engelsche en andere mededingers een voorzichtige
terughoudendheid ten einde geen aanleiding tot bezwaren te geven 2). Vrede
scheen het groote middel tot bevordering van den. handel; de Zeventienen
wilden de kostbare oorlogen en tochten van Van Diemen's tijd zooveel
mogelijk vermijden; zij wilden voortaan uitsluitend op verhooging van
dividenden, niet op vermeerdering van macht en grondgebied aangestuurd
zien. De dagen van Coen en Van Diemen waren voorbij: men vergat, dat
in deze streken handel en machtsvertoon samengingen.
Het optreden van Johan Maetsuycker als opvolger van den in 1653 overleden Reiniersz. opende, hoe bekwaam hij ook was, geen nieuw tijdperk.
Handig diplomaat en voorzichtig bestuurder, naar het hart der "principalen"
in het vaderland, meer dan schitterend krijgsman en organisator als Coen
en Van Diemen geweest waren, heeft hij 25 jaren lang het gezag der Compagnie
over het geheel met groot geluk gehandhaafd. Met hulp van den talentvollen Rijklof van Goens, langen tijd gouverneur van Ceilon, verdreef hij
de Portugeezen uit hunne laatste posten op dat eiland en de voor-indische
kusten; alleen Goa en een deel van Timor bleef bij den vrede met hen,
die eerst in 1663 in Indië geldig werd, in hunne handen. Wel bezweek
het belangrijke Formosa voor de macht van den ondernemenden en wreeden
chineeschen zeeroover Coxinga, ook door het slechte beleid van den bevelhebber Coyet, die daarvoor met verbanning naar een afgelegen eiland
moest boeten, maar Palembang in 1659, Makassar in 1660 getuchtigd en
eenige jaren later door den energieken Cornelis Speelman onderworpen,
vergoedden dit verlies in zekere mate en op de Molukken bleef het gezag
der Compagnie ongerept. De buigzame gouverneur-generaal trachtte de
moeilijkheden met de Engelschen en de inlandsche vorsten zooveel mogelijk
te vermijden overeenkomstig de wenschen zijner lastgevers en de politiek
zijner naaste voorgangers. Maar de handel der Compagnie nam onder
zijn bestuur niet toe. Integendeel. De specerijenhandel op de Molukken,
door de maatregelen der Compagnie zeer beperkt - voornamelijk tijdens
het bestuur van den gouverneur De Vlaming van Oudshoorn, die de nagelteelt overal uitroeide behalve op Ambon en de Oeliassers-eilanden en met de
1) De Jonge, Opkomst van het Ned. gezag in Oost-Indië, VI, blz. IV vlg.

") De Jonge, Opkomst, XI, blz. XL.
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grootste onbarmhartigheid de wederspannige bevolking voor haar verzet
da~rtegen strafte, ja uitmoordde verliep eerst naar Makassar 1) en vandaar spoedig naar elders. Batavia zelf kwijnde door de sterke mededinging van Bantam, waar een handige en bekwame sultan met hulp van
Arabieren, Engelschen en Denen weder een belangrijke handelsbeweging
deed ontstaan, die den handel der Compagnie ernstig bedreigde. Het plan
van Coen tot bevordering van den toevoer van kolonisten naar Batavia,
door Maetsuycker weder opgenomen als een voortreffelijk middel tot verI662 weder tot een begin
heffing van Bataviats
Batavia's zinkenden bloei, kwam in 1662
van uitvoering, maar het aantal der kolonisten bleef ook nu nog klein.
De hoofdzaak voor de Heeren Zeventien was, dat de dividenden nog op
een goede hoogte bleven, 25, 30, soms 40%, al daalden zij in sommige
jaren tot 12
I21/2%,
/2 %, met name tijdens den eersten engelschen oorlog, die
allen handel een tijdlang belette 2). Wij weten reeds, dat deze hooge
dividenden geen criterium voor den bloei der Compagnie mochten heeten,
daar zij volstrekt niet altijd uit winst voortsproten maar dikwijls alleen uit
opgenomen gelden konden worden betaald 3). Juist die dividenden echter
waren het, wat de meest in het oog vallende voordeelen aanbracht, en
daarom kon De la Court voor dezen tijd nog zeggen, dat de Compagnie
de welvaart des lands aanzienlijk bleef vermeerderen, al berustten die voordeelen niet op werkelijken vooruitgang der Compagnie zelve. Buiten den
kring der hooge ambtenaren van de Compagnie en dien harer hoogste
bestuurders was de eigenlijke toestand van het groote handelslichaam zoogoed als onbekend; de geheimzinnigheid der boekhouding van de Compagnie,
de verwarring, die daarin heerschte, maakte het voor anderen dan ingewijden uiterst bezwaarlijk om in te zien, dat noch de hooge dividenden
noch de daarmede samenhangende hooge koers der aandeelen van de
Compagnie onbedrieglijke bewijzen waren van haren bloei. Maar behalve
hooge dividenden waren het de aanzienlijke clandestiene voordeelen, door
ambtenaren in Indië en in het vaderland, door de bewindhebbers zelf
van het bedrijf der Compagnie genoten, die tot het vermeerderen van
rijkdom in het vaderland bijdroegen, een feit, dat dezen ambtenaren en
bewindhebbers evenmin tot eer strekte als onzen voorvaderen in het algemeen de dikwijls woeste speculatie in Compagniets
Compagnie's aandeelen op de amsterdamsche Beurs, die den een grove winst, maar den ander even grof verlies
moest bezorgen.
Van groot belang voor de Compagnie was de stichting eener kleine
kolonie aan de Kaap de Goede Hoop, waar onder leiding van den energieken voormaligen .scheepsdokter Jan van Riebeeck, die er tien jaren
lang het bestuur voerde, een kasteel werd opgericht en weldra land aan
beambten der Compagnie en enkele anderen uitgegeven 4). Zoo werd er
een begin van kolonisatie gemaakt ten behoeve der uit en naar Indië
zeilende oostindievaarders, voor wie de Kaap een zeer begeerd rustpunt
vleesch,
eh, groenten in de
was, waar zij levensmiddelen - water, versch vlees
eerste plaats - konden inslaan en tot herstel van gezondheid eenigen tijd
I662 was er reeds
konden verblijven. Bij het vertrek van van Riebeeck in 1662
een kern van vee
houdende europeesche
veehoudende
europeesehe kolonisten in de nabijheid van het
kasteel aanwezig en begon men verder in het onbekende binnenland door
CetIon en Cochin ontte dringen. De ongeveer gelijktijdig op Mauritius, Cellon
1)
2)
3)
4)
')

De Jonge, bh;.
blz. LXXIV.
Klerk de Reus, Uebersicht, Beil.
Bei!. VI.
V
Vgl.
gl. hiervoor dl. 1I,
U, blz. 338.
Hist. Genootschap.
Vgl. zijn Dagboek, in de Werken van het Bist.
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stane volksplantingen, door Maetsuycker aanvankelijk met goeden uitslag
gesteund, schenen een nieuwe toekomst voor de ontwikkeling ook dezer
veelbelovende eilanden en kusten te zullen openen, een onmetelijk veld
van ontwikkeling voor de hollandsche natie.
Veel minder belangrijk was zoowel de handel als de kolonisatie in de
streken, waarover de westindische Compagnie hare werkzaamheden uitstrekte.
Ook haar octrooi was in r647 voor ~5 jaren verlengd, maar zij verkeerde
thans in een treurigen toestand, vooral ten gevolge van den volkomen
ondergang harer macht in Brazilië. Den ~6sten Januari r654 was hier de
heerschappij der Compagnie geëindigd met de overgave van het Recife
en drie nog bezette sterkten aan de Portugeezen; de generaal Schkoppe, die
de verdediging in de laatste jaren had geleid, bedong voor zich en de
zijnen den overtocht naar Holland met wapenen en bagage. Bij het na zijn
terugkomst tegen hem en zijn twee burgerlijke hoofdambtenaren aangevangen proces bleek ten duidelijkste, dat langere verdediging niet mogelijk
was geweest 1). Door den vrede van r66r ging Brazilië voorgoed verloren,
maar de vrijheid van den handel der Nederlanders op dat land en Afrika
was nog van de Portugeezen bedongen, en behalve de achtergelaten artillerie, die teruggegeven werd, kwam een som van 8 millioen gulden als
schadeloosstelling aan de Compagnie. Maar deze schikking kon haar niet
redden. Herhaaldelijk reeds was zij op het punt geweest van bankroet
te gaan en noch de anders zeer voordeelige slavenhandel, met dien in
ivoor een hoofdzaak voor hare bezittingen op de kust van Guinea, noch de
handel in sommige producten van de kleine eilanden in de Antillen, die zij
nog bezat, konden meer dan haren ondergang vertragen. Met moeite
sleepte zij haar bestaan voort, terwijl hare aandeelen, hardnekkig dalende,
het nulpunt begonnen te naderen en hare meeste bezittingen, verwaarloosd
en verarmd als zij zelve, een kommerlijk leven voerden. Pogingen om
nieuw kapitaal te verkrijgen gelukten slechts zeer ten deele. De meeste
voordeelen werden in de door haar bevaren streken door particuliere
handelaars behaald ten deele met geheime ontduiking, ook hier, door de
slecht betaalde ambtenaren der Compagnie, van wat nog van haar monopolie was overgebleven. Vooral de slavenhandel leverde aan sommige
firma's, met name aan de firma Coymans te Amsterdam, rijke inkomsten
op, over welker bron dikwijls met ergernis werd gesproken 2), wanneer
men zich ten minste verstoutte openlijk van dezen "onchristelijkenU
maar voordeeligen handel te spreken 3).
Slechts een van haar koloniën maakt op den ongunstigen regel een
uitzondering, het sedert r647 door Pieter Stuyvesant bestuurde NieuwNederland. Onder zijn krachtige en verstandige, hoewel dikwijls willekeurige
leiding werd een einde gemaakt aan de onder zijn voorgangers Van Twiller
en Kieft onophoudelijk woedende Indianen-oorlogen; de veiligheid in het
bezette
b.ezette gebied en de over het geheel goede verstandhouding met de naburige
rIge engelsche koloniën Massachusetts, Connecticut en Virginia deed de
bevolking van deze kolonie langzaam toenemen, zoodat zij omstreeks 1660
tot IOOOO personen gestegen was, meerendeels gevestigd op het eiland
Manhattan en langs de oevers van de Hudson. De hoofdstad - NieuwAmsterdam had men haar profetisch genoemd - bevatte toen 1600
inwoners. Er heerschte in de kolonie echter groote ontevredenheid over
1)

Vgl. Wätjen, 1. 1.

I) Vgl. b.v. het pamflet Bib!. Thys., no. 7374, getiteld: Tsamenspraeck tusschen

een hollantsch ende brabantsch koopman.
') Over de werkzaamheid der Compagnie omstreeks 1670: Van Brakel, in Bijdr. en
Meded. Rist. Gen., dl. XXXV, blz. 87 vlg.
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Stuyvesant's willekeurig bestuur en het bijna algeheel gemis van invloed
Stuyvesanes
der bevolking daarop; bovendien liet de westindische Compagnie zich.
weinig aan de uitgestrekte beûtting
bezitting gelegen liggen, behalve in zooverre
deze uit de inkomsten van den handel in beverhuiden eenige voordeelen
afwierp. Een groot gevaar was voor Nieuw-Nederland gelegen in het
feit, dat de engelsche regeering feitelijk nooit de rechtmatigheid der vestiging had erkend. Sedert 1606 maakte zij op de geheele kust van Virginia
tot de St. Laurensrivier voor zich zelf aanspraak, terwijl de blanke
bevolking van het aan Nieuw-Nederland grenzende Nieuw-Engeland
beût
tienmaal zoo sterk was als die van het door de Compagnie in bezit
genomen gebied. Reeds tijdens den eersten engelschen oorlog had het lot
van de nederlandsche kolonie aan een zijden draad gehangen en nog
steeds drongen de engelsche kolonisten op handhaving der vermeende
engelsche rechten aan. Het stond te voorzien, dat de zwakke, zoogoed
als aan zich zelf overgelaten kolonie, door de bloeiende engelsche bezittingen ten noorden en ten zuiden geheel ingesloten een ernstigen aanval
van engelschen kant niet zou kunnen weerstaan 1).

De visscherij gold nog altijd voor de voedster van Holland's handel en
nijverheid. Met name de haringvisscherij en de kabeljauwvangst heetten
"seer krachtige middelen van subsistentie", waarvan tal van andere bedrijven als vanouds afhingen. Van achteruitgang in deze takken van nijverheid
is dan ook voor dezen tijd geen sprake. De la Court stelt het aantal personen in Holland, die er zich mede bezighielden, even hoog als dat van
hen, die van den handel leefden. Enkhuizen, Maassluis en Vlaardingen
waren volgens Temple nog steeds de voornaamste visschersplaatsen. De
groenlandsche visscherij had zich vooral in de steden en dorpen van
noordelijk Holland gevestigd en bloeide in hooge mate sedert den ondergang der Noordsche Compagnie in 1642. Aanvankelijk scheen de walvischvangst ten gevolge daarvan te zullen verdwijnen. Maar zij herstelde zich
spoedig. De la Court zegt, dat jaarlijks 12000 visschers en meer zich naar
het Noorden begaven om zich op deze vangst toe te leggen en dat de
I5-maal was toegenomen. De bescheropbrengst sedert 1642 wel 10- tot 15-maal
ming, vanwege de Staten van Holland aan dien tak der visscherij verleend
door het verbod aan Nederlanders om aan eenige buitenlandsche walvischvaart deel te nemen, door den uitvoer te beletten van vischtuig,
tonnen, sloepen en andere voor deze visscherij noodige en hoofdzakelijk
hier te lande alleen verkrijgbare zaken; de verplichting voor de visschers
om zoowel de gevangen walvisschen als traan en baleinen in nederlandsche
havens aan te brengen en te verkoopen; de krachtige beveiliging der
walvischvaarders eindelijk door staatsche oorlogsschepen - dat alles had
op de ontwikkeling dezer visscherij een zeer gunstigen invloed. Een kleine
handel met de Eskimo's op de kusten van Groenland en straat Davis
in hout, koperen ketels, bijlen, messen en snuisterijen ging ermede
gepaard 2). "Gecommitteerden uit de groenlandsche visscherij", uit de
voornaamste reeders samengesteld, hielden het oog op deze belangen.
De takken van nijverheid, die met scheepvaart en visscherij in betrekking
staan, niet alleen de scheepsbouw aan de Zaan maar ook de nettenbreierij,
1) Vgl. over de toestanden in deze streken de voortreffelijke studiën van Fiske,
vooral The Dutch and Quaker colonies in America (2 vol.,
voL, New-York, 1899); Eekhof,
De hervormde kerk in Noord-Amerika (2 dl.,
d1., Den Haag 1913).
I)
1I) Vgl. Zorgdrager, Groenlandsche Walvischvangst; Luzac, Holland's Rijkdom,
11, blz. 277 vlg.
1I,
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de touwslagerij, de zeilen-, en kabel
kabelmakerij
makerij bloeiden natuurlijk evenzeer als
scheepvaart en visscherij zelve, gelijk wij bij de beschrijving van vroegere
nijverheidstoestanden reeds hebben kunnen opmerken. Ook de nijverheid in
het algemeen schijnt in deze jaren weinig reden tot klachten te hebben
gegeven, al drong De la Court ernstig aan op vermindering der drukkende
lasten en verruiming der beperkende bepalingen, die bijna eIken
elken tak van
nijverheid in banden hielden. De hallen en gilden, die in zijn vaderstad
Leiden en elders de wol- en lakenfabricage onder de voogdij der stadsregeering hielden, schenen hem in strijd met de .beginselen van ruime
vrijheid, waaruit hij voor handel zoowel als voor nijverheid de
rijkste vruchten wachtte. De vrijheid van godsdienst, die hier te lande
handel en nijverheid in zoo hooge mate had bevorderd door de verplaatsing dientengevolge hierheen van zoovele uit andere landen verdreven
nijveren en kooplieden, zou zonder groote schade nooit kunnen worden
aangerand, meende hij niet ten onrechte 1).
Het was er nog verre van af, dat deze staathuishoudkundige beginselen
op de nijverheid werden toegepast: zij bleef nog lang in de banden van het
midde1eeuwsche
middeleeuwsche gildenwezen besloten. De ontzaglijke toevoer van grondstoffen uit alle landen der wereld, de gemakkelijkheid voor den Nederlander om zijn "manufacturen" met zijn talrijke schepen naar elders te
vervoeren, maakte een groot deel van de bezwaren der aloude nijverheidsbeperking in de tallooze wetten en keuren voor het oogenblik minder
voelbaar: die uiteraard hinderlijke beperkingen gingen in vele gevallen
samen met maatregelen tot bescherming tegen buitenlandsche, ja buitensteedsche concurrentie, die den nijvere weder ten goede kwamen. Doch zij
zouden op den duur niet bestand zijn tegen den algemeenen drang naar
onbelemmerde vrijheid, die van den koopman uitging.
De vreemdeling werd behalve door de grootsche handelsbeweging in het
grondgebied ook in dezen tijd getroffen door den bloei van allerlei nijverheid, met name van de laken-, linnen- en wolfabricage, de biernijverheid,
de bleekerij en alles wat met den handel in nauwe betrekking stond. Het
karakter der nederlandsche nijverheid bleef nog steeds over het algemeen
dat eener kleine nijverheid, over tal van bazen verdeeld en niet in fabrieken maar in de huizen der arbeiders zelf voor rekening van het grootkapitaal verricht: eigenlijke fabrieksnijverheid kwam slechts bij uitzondering
in onze steden voor, al begonnen zich, vooral na de vestiging van uitgeweken fransche fabrikanten hier te lande, verschijnselen op te doen, die
wijzen op verandering ten dezen 2). Beperkt individueel inzicht, gemis
aan geschikte verdeeling van den arbeid beheerschten nog de fabricage,
midde1eeuwsche
middeleeuwsche uitsluiting en beperking lieten zich nog in sterke mate
gevoelen, terwijl de handel zich reeds lang van die banden had ontslagen
en van zijn vrijheid een ruim gebruik maakte, desnoods tot nadeel der
nijverheid van het oogenblik. De tijd zou weldra komen - tot schade ongetwijfeld van de deugdelijkheid van het fabrikaat maar niet van de belangen
van den producent - dat ook de fabrikant ten onzent zou leeren inzien,
dat de afzet der waren niet zoozeer beheerscht wordt door hun "innerlijke
deugd" maar door den smaak van den kooper, een beginsel, dat door
den wereldwijzen De la Court met nadruk zijn stad- en landgenooten
werd voorgehouden in zijn merkwaardig, eerst in onzen tijd uitgegeven "Welvaren van Leiden", grondslag van zijn later geschreven
1) Welvaren van Leiden, uitg. Driessen ('S
Cs Grav. 19II), passim.
S) Pringsheim, 1.1., S. 29 ff.
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"Interest van Holland't.
Holland". Intusschen beleefde met name de stad Leiden een
periode van hoogen bloei harer nijverheid, het hoogtepunt zelfs daarvan 1).
De op economisch gebied zoo goed onderrichte leidsche auteur, die voor
een der merkwaardigste staathuishoudkundigen der zeventiende eeuw geldt,
had veel minder oog voor de geestelijke verschijnselen in zijn omgeving,
waarop hij trouwens alleen lette voor zoover zij konden dienen tot verklaring
van de economische beginselen, die hij voorstond.
Dat intusschen de religie in zijn tijd een groote rol speelde, zou hij allerminst ontkend hebben. Hij, met zijn vrijzinnige opvatting van den
godsdienst, die hem in zijn omgeving in den reuk van atheïsme deed
komen, wist zeer goed, dat zijn stad- en landgenooten over het algemeen
van die vrijzinnigheid weinig gediend waren. Hij wijst herhaaldelijk op het
eigenbelang, dat de heerschende gereformeerden moest beletten om van
hunne macht gebruik te maken tot onderdrukking van de andersgezinden,
die ook in Holland nog de meerderheid hadden. Niet de helft van de
bevolking in dit gewest was gereformeerd, zegt hij ook van zijn dagen nog 2) ;
vooral van de "oude landzaten": boeren, renteniers en edelen, zijn de
meesten nog katholiek, velen wel protestantsch maar dan doopsgezind of
"rijnsburgschtt • In Utrecht, Gelderland en Overijsel was ongetwijfeld ook
"rijnsburgsch".
het Catholicisme verre in de meerderheid, al telden sommige streken, de
Veluwe b.v., sedert Jan van Nassau de meeste gereformeerden; in de drie
noordelijke gewesten en Zeeland daarentegen was het aantal der Katholieber;cht
ken gering, zooals overtuigend blijkt o.a. uit De la Torre's bericht
m'lg men het aantal Katholieken boven de Maas
van 16563). In het geheel m1g
voor dezen tijd bij schatting op 1/2
2 millioen stellen.
De betrekkelijke godsdienstvrijheid hier te lande trof alle vreemdelingen
ten sterkste bij de vergelijking met den toestand elders, maar weinig minder het groote aantal der dientengevolge voorkomende protestantsche sekten. De talrijke Doopsgezinden onder de handwerkslieden, visschers en
zeelieden, vooral in het vanouds doopsgezinde Noord-Holland en op het
platteland van Friesland vielen daarbij het meest in het oog. Veel minder
talrijk maar in verhouding niet weinig invloedrijk door stand, vermogen en
bekwaamheden waren de Remonstranten in sommige hollandsche steden
en enkele dorpen, benevens de minder op den voorgrond tredende Lutherschen
sc hen en kleinere sekten.
De koopliedenregeering der Vereenigde Nederlanden 4ag
zij door
zag in, dat ûj
het op den voorgrond brengen van godsdienstverschillen land4Jat
landzaat en
vreemdeling op den duur van het bewonen en bezoeken dezer streken zou
afkeerig maken, en, lettend op het feit, dat in geheel Europa het aantal der
Gereformeerden nauwelijks 1/ 20 der bevolking kon gerekend worden uit te
maken, achtte zij het haar belang zooveel mogelijk godsdienstvrijheid voor
allen tot een harer grondstellingen aan te nemen. Wel bleef de Gereformeerde Kerk de boven alle bevoorrechte en genoot alleen zij volle
vrijheid volgens de in 1618 en 1619 vastgestelde dordtsche beginselen, ~ie
pogtnde regeering herhaaldelijk verklaarde te willen handhaven, maar alle pogmgen om deze beginselen tot in hunne uiterste consequentie door te zetten
staatskerk
werden standvastig afgeweerd en de rechten eener uitsluitende staéltskerk
heeft zij nooit kunnen verwerven. Wel bleven de plakkaten tegen anders1) Posthumus, Bronnen der Leidsche textielnijverheid, dl. IV.
blz. 36.
2) Interest van Holland, blz;.
8) Afgedrukt in het Archief van het aartsbisdom Utrecht, X, blz;.
blz. 95 vlg.; XI,

blz;.
blz. 57 vlg., 374 vlg.
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denkenden 1n
in naam gehandhaafd en gaf de regeering in schijn ten
minste nu en dan gehoor aan hen, die maatregelen verlangden tegen de
heterodoxen en dissenters, maar als deze zich niet al te zeer in de openbaarheid waagden, konden zij zeker zijn van tolerantie. "Niemand kan
zich hier beklagen", getuigt Temple 1),
I), "in zijn geweten te worden getast
of gedwongen te worden tot openlijke verloochening van zijn bijzonder
geloof of tot opoffering van zijn huiselijken godsdienst of tot het volgen
van een ander geloof dan het zijne."
zijne:' En al geeft hij, die blijkbaar meer in
de hoogere dan in de lagere kringen had rondgezien, wat te hoog op van
de hier gevonden onderlinge verdraagzaamheid, van het gemis aan godsdienstig krakeel, van de lieftallige verhouding tusschen de sekten, hij zegt
weinig te veel, als hij beweert, dat, zooals men elders kon eten, wonen en
markten waar men wilde, men hier kon bidden met wien men wilde zonder
daarop aangezien te worden. Hij had echter blijkbaar niet gehoord van
den grooten kamp, die kort vóór zijn komst in de Republiek de gansche
Gereformeerde Kerk op hare grondvesten had doen schudden, den felIen
fellen
strijd tusschen Coccejanen en Voetianen, die een herleving van de oude
tweespalt van Arminianen en Gomaristen dreigde te veroorzaken.
Na den twist over den sabbat, die nog jaren lang de gemoederen in
beweging bracht, was omstreeks 1660
r660 een nieuw belangrijk verschil tusschen
de leidsche en de utrechtsche theologen opgekomen, dat over de zondenvergeving en de genadeleer, waarbij Voetius zelf zich met kracht tegenover
den "leidschen ketter" stelde, weldra geholpen door den Groninger
Maresius, die zijn oude twisten met Voetius vergat om gezamenlijk Coccejus
destinatie
en de zijnen, wier leer de arminiaansche opvatting der prae
praedestinatie
naderde, te bestrijden. De gematigde opvatting van Coccejus vond steun bij
de van theologische partijtwisten
partij twisten afkeerige en voor een groot deel uit half
of heel cartesiaansche, zelfs arminiaansche elementen samengestelde regeering; daarentegen steunden de Voetianen op de aanhangers der Oranjepartij, vanouds beschermers der strengere orthodoxe opvatting. Staatkundige
en kerkelijke twisten dreigden zoo opnieuw de Republiek in beroering te
brengen en vooral de strijd over het "Publiek
,,Publiek Gebed" gaf aanleiding tot
een heftige beweging op kerkelijk en tevens op staatkundig gebied, toen
de Staten van Holland (I662)
(r662) opnieuw de zaak van het noemen van den
Prins van Oranje in de openbare en kerkelijke gebeden ter hand namen
en een gebedsformulier deden samenstellen, waarbij het huis van Oranje
niet werd genoemd. Maar het mocht nog gelukken door bedarende resolutiën en door handig vermijden der gevaarlijke twistpunten het gevaar
voor een hernieuwing der vroegere factiën te bezweren, al kon men de
inwendige twisten in de Kerk niet doen eindigen.
En buiten de Gereformeerde Kerk was het "odium theologicum" niet
minder krachtig werkzaam, zooals blijkt uit verschillen onder de doopsgezinden. Ook onder de Katholieken was het ernstige verschil van meening
omtrent de bevoegdheid der geordende geestelijkheid tegenover die der
wereldlijke geestelijkheid in de laatste jaren zeer toegenomen en de handigheid van den apostolischen vicaris De la Torre, de voorzichtigheid van
diens opvolger Johannes van Neercassel konden ternauwernood de bij den
hier te lande toch steeds gevaarvollen toestand der Katholieke Kerk zoo
noodige uiterlijke eensgezindheid in zekere mate bewaren.
Al valt er dus op de hooggeroemde onderlinge verdraagzaamheid veel
af te dingen, zeker is het dat de politiek der regeering in kerkelijke zaken,
die ten doel had zooveel mogelijk vrijheid aan allen te verleenen, mits de
1) Observations, eh. V.
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openbare orde niet werd verstoord, erin slaagde de verschillen in het
openbare leven niet al te zeer te doen uitkomen en de afwijkende meeningen, hoe scherp ook tegenover elkander staande, tot feitelijken, zij het
dan ook slechts uiterlijken vrede te noodzaken.
Zoo kon het land, wat het sedert den opstand tegen Spanje was geweest,
in weerwil van alle godsdienstgekibbel, een vrijplaats blijven heeten voor
alle meeningen en de toevlucht blijven van den vreemdeling, die van
elders had moeten wijken ter wille van zijn geloof.
Van de wetenschap spreekt De la Court nog minder dan van den godsdienst en in zijn boek over Leiden blijkt de intelligente fabrikant ook
weinig doordrongen te zijn van hare beteekenis voor het gemeenebest. Hij
beschouwt haar vooral uit het oogpunt van de materieele voordeelen, die
zij aan zijn vaderstad afwerpt, en ziet daarom haar belang vooral in het
streven om zooveel mogelijk studenten daarheen te lokken. ,,Buyten de H.
Theologie, Mathesis, Historien en Talen", acht hij haar vrijwel onnut,
"nergens toe dienende als om by ongeleerden een trap tot de practik te
verkrijgen". In het bijzonder minacht hij de philosofie, die hij "bespottelijk tt
acht en geschikt "om alle menschelyke wijsheid uyt te blussen'\ Maar,
zegt hij, al wilden de studenten den Koran hooren uitleggen, men moet
hun alles geven, wat zij willen, want daardoor alleen worden zij getrokken.
Gelukkig dachten de mannen der regeering over een en ander niet als hij.
Sterk onder den invloed van in de ontwikkelde kringen meer en meer doordringende cartesiaansche denkbeelden, hadden zij meer dan vroeger oog en
oor voor de vorderingen der natuurwetenschap.
De universiteiten, in de eerste plaats Leiden, die in het begin der eeuw
vooral bekend stonden door den bloei der klassieke en theologische studiën,
hadden dezen roem nog volstrekt niet verloren, al nam het aantal studenten niet meer zulke verhoudingen aan als omstreeks l640 het geval was
geweest - een gevolg zoowel van het herstel van den vrede in Duitschland
als van het afsterven der genieën op philologisch gebied, die in de eerste helft
der eeuw Leiden's roem uitmaakten, misschien ook van de verregaande
exploitatie der vreemde studenten, waarvan sommige bronnen spreken, en van
zekere gemakzucht, die met den hoogen bloei der universiteit was opgekomen 1).
Nog leerde te Leiden Coccejus, de scherpzinnige en meegaande
auteur der "Summa doctrinae de foedere et testamento Dei"; Voetius
zwaaide te Utrecht nog steeds zijn scepter onder onverminderde handhaving der dordtsche beginselen; de heftige Maresius te Groningen stond
er nog steeds op de bres, sedert l64l als opvolger van Gomarus wakend
tegen alle kettersche leeringen, zij het arminianisme of cartesianisme of wat
er verder den streng-orthodoxen uit den booze moest zijn. Zij handhaafden
den roem der dogmatische studiën in de Nederlanden, waartegenover de
philosofie der Cartesianen, door Regius en Franciscus Burman te Utrecht,
door Heydanus en diens beschermeling, den uit Leuven geweken Arnold
Geulincx te Leiden verkondigd, zich voorloopig nog met goeden uitslag
wist te verdedigen, zeker van den steun der haar genegen heerschende
staatspartij en in weerwil van het zachtzinnig bedoelde verbod van l 6562),
dat ook volstrekt niet streng werd toegepast. De dood van den uit Zweden
naar Leiden teruggekeerden Salmasius was voor de klassieke letteren ee~
groot verlies geweest, maar de oude traditie werd nog door den Uit
Deventer hierheen verplaatsten Gronovius op schitterende wijze gehand1) Welvaren van Leiden, bh;. 33 vlg.
I) Zie boven, blz. 75 vlg.

IlO
110

CHRISTIAAN HUYGENS.

haafd, gelijk Golius als beoefenaar der oostersche talen zijn beroemden
voorganger Erpenius op zijde streefde. Nicolaas Heinsius was ongetwijfeld
de grootste en veelzijdigste der hollandsche philologen van dit tijdperk,
ofschoon hij geruimen tijd in Zweden doorbracht en zich daar meer aan de
later utrechtsche
diplomatie dan aan de philologie wijdde. De deventersche, bter
hoogleeraar Graevius volgde hem en Gronovius niet zonder glans na.
Beroemde juristen als Antonius Matthaeus en Paulus Voetius te Utrecht,
als Ulric Huber te Franeker, als Dirk Graswinckel, griffier der Chambre
Mi-partie en erfgenaam van De Grooes
Groot's roem als beoefenaar van het
volkenrecht, waarin hij zijn beroemden voorganger evenwel op verre na
niet evenaarde, mogen naast die allen met onderscheiding worden genoemd.
Maar geen hunner verkreeg een europeesche vermaardheid als die van
den genialen Christiaan Huygens, den grooten wis- en natuurkundige, schitterend onder de eerste beoefenaars der natuurwetenschap van alle tijden.
Leerling van den ouderen Frans van Schooten, den beroemden leidschen
hoogleeraar in de wiskunde, uit wiens school ook Johan De Witt, het
amsterdamsche regeeringslid Jan Hudde en de weinig bekende maar uitnemende medicus Hendrik van Heuraet voortkwamen 1), overtrof hij verre
die uitstekende mannen uit de tweede periode van den bloei der wiskundige studiën, hier te lande op die van Stevin en Van Ceulen gevolgd.
De Wites voortreffelijke studiën over de kromme lijnen en de waarschijnlijkheidsrekening, Hudde's toepassing der zuivere wiskunde op "nuttige"
Heuraet's aanvraagstukken van het dagelijksche leven in zijn vaderstad, Heuraees
vankelijk veelbelovende eerstelingen zijn niet te vergelijken bij wat Huygens heeft voortgebracht. Als een reus steekt hij boven allen uit, zegevierend bestrijder van de leer der cirkel
quadratuur, gelukkig ontwarcirkelquadratuur,
der van de moeilijkste vraagstukken op het gebied der getallenleer,.
getallenleer,
grondlegger der kansrekening, onnavolgbaar helder denker, die in de
wiskunde "de vastheid van het redekundig verband en de duidelijkheid
U
verre boven de uitkomsten stelde, ontdekker van de
van het betoog
betoog"
wet van het behoud van het arbeidsvermogen en van het behoud der
beweging van het zwaartepunt, van de bewegingswetten van den slingert
slinger,
van den ring en een der manen van Saturnus, uitvinder van het
slingeruurwerk, van de buskruitmachine, voorloopster der gasmachine en
daardoor van het stoomwerktuig, geniale verklaarder der lichtverschijnselen, der zwaartekracht, der magneetkracht, de grootste wiskundige, de
grootste natuurkundige, de grootste werktuigkundige van zijn tijd, "de
nieuwe Archimedes" 2). In het voorjaar van 1666
I666 vestigde hij zich te Parijs.
del'
en hielp er de Académie des Sciences inrichten, waarvan hij een der
eerste en voornaamste leden werd. Zijn vaderland, waar hij onder de vele
dilettanten slechts weinigen vond, die zijn streven konden begrijpen en
waardeeren, verliet hij om uit een meer centrale plaats den glans van zijn
genie te laten schijnen over de wereld, te midden van een reeks van
mannen, met wie hij reeds sedert jaren in nauwe wetenschappelijke betrekking stond, totdat de overheerschende strengkatholieke richting aan het
hof van Lodewijk XIV ook hem, den vrijzinnigen denker, het leven in die
omgeving moeilijk maakte en hem naar het vaderland terug deed keeren.
In het vaderland zelf wemelde 3) het van mannen, die onder den invloed
der cartesiaansche denkbeelden zich aan de natuurwetenschappen wijdden;
1) Vgl. Korteweg, Het bloeitijdperk der wiskundige wetenschappen in Nederland.
(Amst. 1894).
(Haarl. 1895).
2) Vgl. over hem in het algemeen: Bosscha, Christiaan Huygens (Haart.
3) Vgl. Sorbière's berichten over z;ijn
ûjn reis door Holland in 1660 (Bijdr.
(Bij dr. en Meded.
Meded~
Hist. Gen. XXII, bh:. 57 vlg.).
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meestal verdienstelijke dilettanten als de oude Constantijn Huygens zelf,
die in zijn brieven en nagelaten geschriften een merkwaardig inzicht in
natuurwetenschappelijke vraagstukken toont en met tal van geleerden uit
andere landen vanouds in correspondentie had gestaan. De beroemde Anna
Maria van Schuerman, bedreven in allerlei vakken van geleerdheid en
kunst, mag in dit verband genoemd worden; geen vreemdeling, die
Utrecht bezocht, verzuimde de gelegenheid om te trachten met deze merkwaardige vrouw in aanraking te komen, wat bij haren afkeer van dergelijke
bezoeken niet altijd gemakkelijk viel. Een grooten naam had in zijn tijd
en later ook de werktuigkundige Cornelis Drebbel van Alkmaar, over
wiens beteekenis thans verschillend geoordeeld wordt, al behoort zijn
"onderzeeschip"
"onderzeeschipH zeker tot de merkwaardigste mechanische werken van zijn
tijd 1). Bijna iedere voorname stad in Holland telde een of meer beroemdheden, die intusschen soms tot kwakzalverij overhelden, zooals de rotterdamsche anatoom en scheikundige Lodewijk de Bits.
Bils. Op die neiging tot
kwakzalverij had het beruchte zoeken naar den steen der wijzen, een der
voornaamste elementen bij het ontstaan der wetenschappelijke scheikunde,
een grooten invloed. Onder de scheikundigen van die dagen hier te lande
namen de vreemdelingen Glauber, geneesheer te Amsterdam, en de zonderlinge Franschman Born
Borri een belangrijke plaats in. Uitvinders van allerlei
aard vonden dan ook in de Republiek een belangstellend gehoor en konden
er lichtelijk octrooi voor hunne uitvindingen verkrijgen; zoo de fransche
werktuigkundige Du Son 2), die in 1653/4 te Rotterdam het middelpunt
van algemeene belangstelling werd wegens het door hem uitgedachte door
raderwerk vernuftig voortbewogen "wonder" of "malle" schip, dat, bestemd scheen om de zeilschepen te vervangen maar weldra onbruikbaar
bleek, hoe hoog het de verwachting aanvankelijk had gespannen en van
hoe groote beteekenis later zijn gedachte zou worden.
De groote belangstelling in wetenschappelijke studie, die zich in de
nederlandsche gewesten meer en meer vertoonde, had ook een gunstigen
I6e eeuw
invloed op den boekhandel en het uitgeversbedrijf. Was in de 16e
Frankfort de groote europeesche boekenmarkt, het middelpunt van den
boekhandel geweest, de Dertigjarige Oorlog, die Duitschland heinde en
verre in een woestenij had verkeerd en aan den Rijn vooral niet minder
dan elders zijn schadelijke gevolgen had doen gevoelen, had deze stad
van het grootste deel van haar vertier beroofd. Leiden, zetel der geleerdheid, waar jaarlijks honderden studenten samenvloeiden en de beroemde
vertegenwoordigers der wetenschap een rustig punt van aanraking vonden,
scheen bestemd om de rijke erfenis te aanvaarden. Zijn boekverkoopers
en uitgevers reisden Europa door om oude boeken in te koopen en
nieuwe te verkoopen; zijn boekenauctiën kregen een grooten naam gelijk
vroeger die van Frankfort 3). De vrede van Munster, de ietwat tanende
glans der philologische studiën te Leiden, vooral het afnemen van het aantal
groot en bloei wel afbreuk
der vreemde studenten aldaar deed aan dezen grooten
maar de Elzeviers handhaafden toch met goeden uitslag hun roem. Leiden
en Amsterdam, waar de handelsbloei ook dezen tak had doen groeien
vooral op het gebied der scheepvaart, stonden nog lang over de geheele
gehee1e
1) Een scherpe strijd ontstond 'in
in de laatste jaren daarover tusschen prof. Jaeger
Ig~~) en dr. Naher
Naber (in verschillende couranten en tijdschrif(Corn. Drehhel,
Drebbel, Gron. 1922)
ten van dat en volg. jaren).
2) Pamflet Knuttel, no. 7600:
blz. 31
37
I) Vgl. daarover De la Court, Het Welvaren van Leiden, uitg. Driessen, bb;.
vlg.
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wereld bekend als de voornaamste zetels der boekdrukkunst, waar men
onder bescherming der nederlandsche vrijheid tal van werken drukte en
uitgaf, die elders door het machtwoord der regeeringen of den invloed der
geestelijken verboden waren. Met Parijs bezaten zij het grootste aandeel in
het boekenverkeer dier dagen.
Mocht de Republiek het beloofde land der uitvinders, der dilettanten,
der uitgevers, der boekenvrienden heeten, niet minder was zij het land
der schilders en graveurs. Aanzienlijke en burgerman, stedeling en
boer plachten hun huizen te versieren met schilderstukken van meer of
minder beteekenis; in schilderijen werd een gedeelte van het kapitaal
belegd, zij vormden een belangrijk deel der inventarissen en erfenissen;
geen regeeringscollege of gildenbestuur bijna was er, of het bezat afbeeldsels van zijn leden of voormalige leden, in vol besef hunner waardigheid
gezeten in hunne vergaderkamer te midden van hun administratieve
werkzaamheden, gesierd met de emblemen, die bij hun ambt pasten;
geen schutterofficier,
schutterofficier , of hij wenschte met zijn medebroeders op het doek
vereeuwigd te worden; geen aanzienlijke familie, of zij had hare portrettengalerij; geen kermis van belang, of men vond er schilderijen en
prenten van bekende meesters te koop; geen belangrijke gebeurtenis in het
familieleven of in den staat, die niet door schilderij, prent, medaille werd
vereeuwigd; geen stad van eenigen omvang, of zij had hare kunstkoopers,
hare schilderijenverzamelaars aan te wijzen. Uit geen tijdperk onzer geschiedenis zijn zooveel meesters der beeldende kunst te noemen, zooveel
kunstwerken van beteekenis tot ons gekomen als uit deze dagen, toen er
ruimte van geld was om zich de weelde van kunstbezit te gunnen. Het
behoeft geen betoog, dat, waar kunst zoozeer in de mode van den dag
wordt opgenomen, naast veel voortreffelijks ook veel middelmatigs werd
geleverd; zelfs voor onze beste schilders dier dagen is door bevoegde
kunstkenners dit gevolg der overproductie vastgesteld, terwijl het evenzeer
vaststaande feit, dat sommige ateliers fabrieken van kunstwerken werden,
waar de meester de gewrochten zijner veelbelovende leerlingen met vaardige hand aanvulde om ze vervolgens als zijn eigen werk af te leveren
of te laten afleveren, getuigt van hetzelfde streven om aan de buitengewoon sterke vraag door evenredig aanbod te voldoen.
Op vele van die leerlingen mochten de meesters van het vorige tijdvak
trotsch zijn, terwijl zij zelf nog in onverwelkte kracht voortwerkten. Rembrandt zelf nog in zijn bloei en in dezen tijd te Amsterdam de schepper
van misschien zijn schoonste werken: van de onovertroffen Staalmeesters
(1662), van den diepzinnigen Homerus (1663), van de reeks van familieportretten van amsterdamsche patriciërs, van de telkens en telkens
in allerlei kleedij en omgeving weder herhaalde portretten zijner Saskia,
zijner Hendrickje, van de treffende joden- en volkstypen in de bijbelsche
tafereelen op doek en koper, die den beschouwer telkens weder nieuwe schoonheden doen ontdekken, kon onder zijn leerlingen wijzen op een Govert
Flinck, die het stadhuis van Amsterdam met meesterstukken versierde, op
den voortreffelijken portretschilder Ferdinand Bol, op den landschapschilder
Philips de Koninck, op den portretschilder en schrijver van het merkwaardige boek: de "Inleydingh tot de Hoogeschoole der Schilderkonst",
Samuel van Hoogstraten, op den aan voortreffelijke portretten zoo vruchtbaren Nicolaes Maes en vele anderen. Bijna geen zijner tijdgenooten onder
de schilders ontkwam aan den machtigen invloed van den grooten meester,
wiens laatste sombere jaren tot zijn dood in 1669 door ware
~are zorgen van
!inancieelen en huishoudelijken aard werden verduisterd. Doch niemand
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kwam hem nabij, of het moest de delftsche Johannes Vermeer zijn, de
uitnemende colorist, die in het landschap en het binnenhuis de heerlijkste
lichten wist te tooveren. Zoo had Dou te Leiden in Frans van M:eris,
Gabriel Metsu, Godfries Schalcken, Quiringh Brekelenkam uitstekende leerlingen en volgers zijner bij uitstek fijne schildermanier ; de kaarslichten
en genretafereeltjes, de interieurs der leidsche school behooren tot de
aantrekkelijkste voortbrengselen der schilderkunst dezer periode. Jacob van
Ruysdael overtrof zijn oom en leermeester Salomon in het weergeven der
poëzie van het water en het duinlandschap zijner haarlemsche omgeving;
hij geldt, naast Van Goyen en Hobbema, voor een der eerste landschapschilders der eeuw, voor een der beste kenners der schoone hollandsche luchten lichteffecten. Jan Steen, Van Goyen's schoonzoon, in armoede en
bekrompen omgeving zijn leven doorbrengend, schiep te Haarlem en Leiden die humoristische tafereelen van oubollige herbergs- en kermisvroolijkheid,
van huiselijke wanorde en huiselijke pret, die zijn naam spreekwoordelijk
maakten. De zoons van Frans Hals en zijn voortreffelijke leerlingen Jan
Miense Molenaer en Philip Wouwerman, de laatste door zijn fraaie paarden wereldberoemd, herinneren aan den grooten haarlemschen portretschilder. De Overijselaar Gerard Ter Borch vestigde zijn grooten naam als
portret- en genreschilder. Johannes Lingelbach volgde Wouwerman gelukkig na, gelijk Claes Berchem Jan Van Goyen; Van Ostade had in Dusart en Brakenburg voortreffelijke leerlingen. De in zijn tijd weinig erkende Meindert
Hobbema wordt thans als de evenknie van Ruysdael gevierd; Aert van
der Neer in zijn dagen weinig geacht, wordt thans om zijn verrukkelijke
ni.aanlichten en nachtelijke branden hoog geroemd. De hof- en modeschilder Gerard van Honthorst, in Italië Gerardo della Notte, wiens portretten
bij menigte zijn overgebleven en van zijn vruchtbaar talent getuigen; de
defltsche kerkschilder Gerard Houckgeest; de veelzijdige Karel du Jardin
- zij allen kunnen hier niet meer dan genoemd worden. De Emdenaar
Ludolf Backhuysen en vooral Willem van de Velde de jonge vereeuwigden
de groote zeeslagen der engelsche oorlogen en den roem der staatsche
oorlogsvloot. Nog vele, zeer vele namen zouden hier vermeld kunnen
worden, van dierenschilders als Melchior d'Hondecoeter, van bloemschilders en stillevenkunstenaars als de De Heem's en Willem van Aelst, van
den vruchtbaren schilder van het met dieren en figuren gestoffeerde
landschap, Adriaen van de Velde, die als de eerste op dit gebied gold,
van den veelz;ijdigen schilder en teekenaar van landschappen, portretten en
genretafereeltjes, Adriaen van der Venne. Geen zijde van het rijke hollandsche leven dier dagen blijft in de werken onzer schilders onvertegenwoordigd, geen uiting der hollandsche natuur, of zij vindt haren terugslag
in de onsterfelijke gewrochten der hollandsche schilderkunst van de zeventiende eeuw, welker vertegenwoordigers als "bentvogels" te Rome en
elders zich plachten te doordringen van italiaansche kunst 1).
Maar ook andere takken van beeldende kunst mogen op dezen tijd als
een periode van hoogen bloei terugzien. De graveurs en etsers van de
tweede helft der zeventiende eeuw, een Rembrandt, een Willem Jacobsz.
Delff kunnen zich met die der eerste helft meten; tal van schilders,
vooral portretschilders, zijn ook als graveurs wereldberoemd en toonen
zich voortreffelijke teekenaars, maar de overlading van het ornament om
de gravures toont reeds, hoewel de techniek nog ongerept is, het begin
van het einde van den grooten tijd. De fijne Suyderhoef geeft de tinten
1) Zie daarover de door dr. Hoogewerff in de Mededeelingen
Meqedeelingen van het Neder!. Inst.
te Rome, zijn Bescheiden in Italië en elders gepubliceerde
gepubhceerde gegevens.
BLOK. GWJh. Nederl, Volk, lil
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der schilders op onnavolgbare wijze in koper weder; de etser-graveur
Bloteling, de dichter-etser Luyken worden weinig lager gesteld. Onder de
beeldhouwers treedt de krachtige Rombout VerhuIst, de schepper van de
monumenten voor Marten Tromp, De Ruyter, de Evertsens en Van Ghent in
de hollandsche kerken, van die voor Clant en de Knyphausens in Groningerland, van die voor Polyander
Pol yander van Kerchove en burgemeester Van
der Werff te Leiden, op den voorgrond, de grootste der nederlandsche
Arthur Quellinus, zijn evenknie, versierde
beeldhouwers. De antwerpenaar Arthul'
het nieuwe amsterdamsche stadhuis met forsche beeldwerken.
Op het gebied der bouwkunst bleven de mannen, aan het slot van
het vorige tijdperk opgetreden, nog langen tijd den toon aangeven. De
vele bouwwerken, noodig bij de uitbreiding en verfraaiing der steden:
poorten, publieke gebouwen, hofjes, huizen van particulieren in oude
en nieuwe stadsgedeelten, de laatste in toenemend aantal uitmuntend in bouworde of bijzondere versiering, gaven den stadsbouwmeesters
zoowel als voor eigen rekening werkenden timmerlieden gelegenheid hun
smaak en talent ten toon te spreiden. De liefde van den Hollander voor
zijn woning, de zucht om van zijn welvaart ook naar buiten te doen blijken, de behoefte aan vernieuwing eindelijk gaven het aanzijn aan die
tallooze meer of minder fraaie zeventiende-eeuwsche gevels, welker
talrijk overschot nog het eigenaardige type onzer steden helpt vormen.
Kunstenaars als de haarlemmer Salomon de Bray, schilder, teekenaar,
bouwmeester, auteur tegelijk, als Post in den Haag, als 's Gravesande, als
Van den Helm te Leiden, konden in dien tijd naar hartelust uiting geven
aan de ingeving van hun genie. Het echt-hollandsche van den nog omstreeks
1640 bloeienden renaissance-bouwstijl gaat echter meer en meer verloren
onder de meer en meer naar het fransche voorbeeld gevolgde neiging tot
den klassieken stijl; de oude topgevel wordt verlaten voor de horizontale
daklijst; voor den vluggen in een punt uitloopenden gevelvorm komt de
zware horizontale lijn; weelderige versiering met pilasters en bladornamenten, met vruchtenkorven, met kransen en slingers om, boven en naast
de ramen neemt de plaats in van den vroegeren bekoorlijken eenvoud
en bereidt voor op de heerschappij van het rococo, die weldra zal aanbreken.
Zien wij in sommige kunsten reeds bij alle schittering enkele sporen
van naderend verval, in de letteren is dit zeer duidelijk merkbaar. De
soms ietwat ruwe nationale kracht, die uit een Roemer Visschel'
Visscher,, uit een
Brederoo, uit den jongen Vondel sprak, die Huygens en Cats tot hunne
beste werken bezielde, heeft opgehouden de letteren van dezen tijd te
bezielen. Nog leven Vondel, Huygens en Cats - de laatste is in 1660
gestorven, de beide anderen hebben hem nog een twintigtal jaren overleefd
- maar Cats vermeidt zich in zijn laatste jaren in langwijlige bespiegelingen over zijn ouderdom en zijn rustig buitenleven, Huygen's "Zeestraet" (1667) komt zijn "Voorhout" in geestigheid en vormtalent niet
nabij, evenmin als zijn "Cluyswerck" (1680) op de hoogte van zijn "Hofwijck" staat. Vondel's onverwoestbare dichterlijke kracht, sedert zijn overgang tot de roomsche Kerk en de huiselijke zorgen zijner latere jaren niet
merkbaar verminderd, verhief zich na den "Lucifer"
,,Lucifer" (1654) en den
"Jephta" (1659) nog eenmaal in 1667 tot de hoogte van den beroemden
zwanenzang in den "Noach", edele vrucht van zijn genie, die naast zijn
beste gedichten uit vroeger dagen mag gesteld worden evenals de "Scheepskroon voor Van Galen", de fiere "Uitvaart voor Tromp", de "Zeetriomf
der Vrije Nederlanden" (1666) en zoo menige geestdriftige zegezang uit
dien roemrijken tijd met zijn liederen op Frederik Hendrik's zegepralen
mogen worden vergeleken.
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Maar wie er volgden: Anslo, Brandt, Joachim Oudacn, Vollenhove, A11tonides
van der Goes, die onder de jongeren met zijn "IJstroom" ongetwijfeld als
dichter de eerste plaats bekleedt, gaven niet wat hunne jeugd beloofde;
de laatste is te vroeg gestorven om zijn edele dichtgave, door krachtige
verbeelding en zuivere dictie uitmuntend, te kunnen ontwikkelen. De
teugellooze romantiek van een Jan Vos, wiens "Aran en Titus" eenmaal voor het
drama een nieuw tijdperk scheen te openen, verliep weldra in "konst- en vlieghwerken", die de groote menigte meer boeiden dan haren smaak veredelden,
met hunne moordtooneelen in woeste bergstreken, drakenfiguren, helsche
geesten en monsters, bliksemschichten en donderslagen, in beren veranderende
pilaren, uit boomen ontspringende tijgers, door pauwen en zwanen getrokken
hemelwagens, waarop men de oogen vergastte. Reeds naderden de dagen, waarin
de "zwoegende" dichters den "onvermoeiden arbeid", die ,,alles te boven
komt" boven de inspiratie stelden, waarin het naar fransch model geknipte
tooneel- en dichtwerk èn het classicisme van Vondel en Hooft èn de wilde
romantiek van Vos zouden verdrijven. Met de oprichting van het genootschap
"Nil volentibus al'duumlt te Amsterdam in 1669 onder leiding van Dr. Lodewijk
Meijer begon een nieuwe periode onzer letteren, die der aan vaste regelen
en modellen gebonden vormkunst, evenals het 16e eeuwsche rederijkersdom
weldra alle ware kunst verstikkend, waar zij zich vertoonde 1).
Op het gebied van het proza had de gemaniereerde stijl van Hooft·s Historien
grooten invloed op de historische geschriften van Brandt en anderen; de deftige
stijfheid der gewone schrijftaal was weinig geschikt om tot een snelle ontwikkeling te leiden, te minder omdat men weldra den franschen roman dier
dagen geheel tot voorbeeld nam en steeds verder afweek van de losse vormen, waarvan Marnix in zijn Byencorf het voorbeeld had gegeven en die
men alleen in sommige goed geschreven pamfletten der 17de eeuw terugvindt. In die pamfletten vindt men dikwijls de beste voortbrengselen van
het ongedwongen proza dier dagen, veel natuurlijker dan de langwijlige
taal der geleerden, dan de complimenteuse vormen van den met fransche
woorden en zinswendingen doorspekten briefstijl der ontwikkelden, dan
de min of meer conventioneele toon ook der volksboeken van dien tijd.
Daar hoort men den fieren nederlandschen burger onzer bloeiperiode
in zijn wezen, grof en ruw soms maar rond en open, trotsch op zijn
vrijheid, naijverig op zijn rechten.

HOOFDSTUK V
JAREN VAN VREDE

Eindelijk scheen dan het gelukkige tijdperk aangebroken, waarnaar men
zoolang had gehaakt. De vrede van Munster had voorbijgaande binnenlandsche woelingen in zijn gevolg gehad, de engelsche oorlog had kort
daarna de Republiek in groot gevaar gebracht, de noordsche oorlog had
haar handelsbelangen opnieuw bedreigd, de portugeesche moeilijkheden
hadden onder dat alles door voortdurend de aandacht bezig gehouden, de
munstersche bezwaren hadden aan de oostzijde met oorlog gedreigd en
nog had de groote krijg tusschen Spanje en Frankrijk, zoo nauw met den
eigen langen vrijheidsoorlog samenhangend, de rust van Euröpa verstoord.
1) Vgl. in het algemeen Kalff, in zijn Gesch. der Neder!. Letterkunde, dl. IV.
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Thans scheen dat alles voorbij: de vrede der Pyreneën was gesloten;
Munster, voorloopig ten minste, tot rede gebracht; in Engeland het revolutie-tijdperk geëindigd; de noordsche oorlog beslecht; van den jongen
Prins en zijn partij was voorloopig weinig te vreezen. De Witt en de
zijnen konden thans rustig leven.
Zoo scheen het. Maar bij dat alles was er toch veel wat deze staatslieden
tot waakzaamheid
waakz;aamheid moest manen, zoowel tegenover het buitenland als ten
opzichte van de binnenlandsche zaken, en geen oogenblik kon de raadpensionaris zijn werkzamen geest rust gunnen, want er dreigden steeds nieuwe
bezwaren. Voor Spanje en Portugal behoefde men niet meer op zijn hoede
zijn! het eerste was voorgoed gebroken en niemand maakte zich meer
te zijn:
illusiën omtrent de macht van het eertijds naar de wereldheerschappij
strevende rijk; het laatste was nauwelijks in staat om de sobere overblijfselen zijner voormalige grootheid als koloniale mogendheid te beschermen.
Ook de noordsche kwestiën waren voorloopig van de baan: Zweden, Denemarken, Polen waren uitgeput en de kleinere mogendheden in die streken,
Moscovië en Brandenburg, hadden voorloopig nog weinig in te brengen.
De Keizer, door de Turken aanhoudend bedreigd, moest al zijn aandacht
naar die zijde wenden en trachtte naar de vriendschap en den steun
der Republiek, die echter weinig neiging toonde om hem te helpen 1);
de munstersche, keulsche, neuburgsche aanspraken meenden de machtige
Staten-Generaal zonder gevaar te kunnen verwaarloozen.
verwaarloazen.
Doch minder gerust kon men zijn ten opzichte van Frankrijk en Engeland.
De wijze, waarop de jonge Lodewijk XIV zich na den dood van Mazarin
Maz;arin
al dadelijk in het volle bezit der koninklijke macht stelde, zijn huwelijk met
Theresja, oudste dochter vanPhilips IV van Spanje, die ten grave neigde en
Maria Theresia,
wiens eenig overgebleven zoon, een Karel lI, zwak kind was, moesten een staatsman als De Witt waarschuwen voor hetgeen te wachten was van den kleinzoon
van Hendrik IV, den in de staatslisten van Mazarin opgegroeiden erfgenaam
der fransche aanspraken op de Spaansche Nederlanden, die steeds in zijn
politiek de hoofdrol hebben gespeeld. Die gewesten te verkrijgen zou
een der liefste wenschen van den jongen monarch hebben vervuld. Gelijk
vele zijner voorgangers en van hen, die na hem Frankrijk hebben
beheerscht, achtte hij het bezit ten minste van het waalsche deel der Spaansche Nederlanden voor zijn land, voor de beveiliging zijner grenzen, voor
noodzakelijkheid. En bovendien, de fransche gevoeligheid
zijn roem een noodz;akelijkheid.
over den vrede van Munster kon na dien der Pyreneën nog volstrekt niet
als geweken beschouwd worden.
Lodewijkts pogingen om, terugkeerend tot de plannen van Richelieu 2),
Lodewijk's
zich van het prinsdom Oranje meester te maken, in alle geval het prinsdom voorgoed aan zijn invloed te onderwerpen, konden der thans bovendrijvende partij in de Republiek zeker niet onaangenaam zijn: de bezetting
van stad en kasteel, steunpunten der Hugenoten in deze streek, door de
I660 met welbetaalde
wel betaalde toestemming van den
fransche troepen in Maart 1660
gouverneur Dohna in overleg met de prinsessen van Oranje, zij het dan
slechts voor den tijd van 's
ts Prinsen minderjarigheid, de spoedig gevolgde
ontmanteling der vesting en Dohnats
Dohna's tijdelijk terugtrekken naar Genève met
behoud van zijn gouverneurstitel zonder de uitoefening van zijn ambt,
werden
~erden . met blijkbare onverschilligheid door de Staten bejegend en zij
lieten
heten zich
7;1ch aanstonds geruststellen door de pralende verzekering van Ma1) Vgl.
VgI. Von Srbik, O!sterr.
O~sterr. Staatsvertr., I, S. 49.
~) Zie dl. 1I,
lI, bh;.
blz. 573.
")
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zarin, "que Ie Roy faisoit plus pour les intérests du Prince d'Orange, que
ceux qui parloient pour luy"
luytt 1).
De naar Frankrijk gezonden staatsche ambassadeurs 2), die onder leiding
van Van Beuningen een nauwe alliantie tusschen Engeland, Frankrijk en
de Republiek hadden moeten voorbereiden, zagen weldra, dat hiervan
geen sprake kon zijn maar dat men wel een afzonderlijke alliantie met
Frankrijk zou kunnen verkrijgen. Ook dit had evenwel nog veel voeten in
de aarde, daar de Staten erop aandrongen, dat Frankrijk die alliantie zou
verbinden met een handelsverdrag en zoowel de staatsche garnizoenen in de
buiten de grenzen bezette plaatsen als hunne met andere natiën gesloten
verdragen zoude waarborgen. Eerst na den dood van Mazarin kon, den
27sten April 1662, een of- en defensief verbond met Frankrijk gesloten
worden, een nauw verbond van vriendschap voor 25 jaren met belofte
van wederzijdsche garantie der gesloten verdragen, der bezittingen en
rechten van het oogenblik in Europa, met belangrijke wederzijdsche handelsvoordeelen en bepaling van het aantal der troepen, waarmede men
elkander in geval van oorlog zou bijstaan: 12000 man van fransche,
6000 man van staatsche zijde.
De vervanging van De Thou, door den hier welbekenden D'Estrades
als ,,ambassadeur extraordinaire" moest de alliantie versterken. De nieuwe
gezant, die eerst nog in Engeland den afstand van Duinkerken aan Frankrijk had weten te bewerken, scheen de geschikte persoon om de oude
vriendschappelijke verhouding tot de Republiek te hernieuwen. Hij toonde
zich handiger dan zijn voorganger.
3), die op het einde van 1662 in Den Haag
De zending van D'Estrades 8),
kwam, had vooral ten doel de Staten-Generaal gerust te stellen ten
opzichte der fransche plannen op de Spaansche Nederlanden, waarvan hij,
voormalig agent der fransche regeering bij Frederik Hendrik en Willem lI,
II,
beter dan iemand op de hoogte kon zijn, maar die, naar men in Frankrijk
zeer goed wist, bij de thans heerschende partij in de Republiek steeds
weinig steun hadden gevonden. Die plannen waren intusschen verre van
onschuldig. De fransche Koningin had bij haar huwelijk wel afstand gedaan
van hare rechten op den spaanschen troon maar de afstand was nauw
verbonden geworden aan de belofte van Spanje om een aanzienlijken bruidsschat te betalen: de afstand - zoo was bij het verdrag der Pyreneën
bepaald - zou niet geldig zijn, ingeval die bruidsschat niet betaald werd 4).
Nu was het uitgeputte Spanje niet in staat om den bruidsschat te betalen;
het deed dit ten minste vooralsnog niet en Frankrijk had dus een goed
voorwendsel om te eenigen tijd den afstand nietig te verklaren, wat het bij
gebreke van dien toch wel zou gedaan hebben, daar het nooit ernstig
van plan was geweest zich aan de belofte van de jonge Koningin te houden.
Nog vóór het sluiten van het verdrag met de Staten had Lodewijk XIV
herhaalde pogingen gedaan om alvast een deel der Spaansche Nederlanden
uit vrijen wil van Spanje te verkrijgen onder belofte van steun tegen Engeland
en Portugal
PortugaI 5 ). Maar Spanje, dat zeer goed inzag, dat met het verlies zijner
Nederlanden zijn invloed in Midden-Europa geheel zou verdwijnen, had
~)
SUIV.

Wicquefort, II, p. 667; De

Pontbrian~,

Histoire de la principauté d'Orange, p. 215

2) Molsbergen, blz.
bh;. 194 vlg. Naast van Beuningen stond de Huybert, p. 209 suiv.
3) Vg!.
Vgl. daarover Rogge in Vers!. en Med. Kon. Akad., 4de Reeks, I, blz. 198 vlg.;
vooral over de betrouwbaarheid en volledigheid van D'Estrades' Lettres,
Lettr~s, mémoires
m~moires
et négociations. Zie over de zending zelve aldaar, blz. 226 vlg. en Recueil
Recuell des instruclnstructions, XXI, p. 191 suiv.
')
4) Lonchay, La rivalité de la France et de l'Espagne
l'Esl?agne aux Pays-Bas, p. 193·
193.
') Legrelle, La diplomatie française et la succession
succeSSlon d'Espagne, L p. 49 suiv.
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geweigerd gelijk het weigerde om den afstand der fransche Koningin nietig
te verklaren, en zoo had Lodewijk XIV geen bezwaar gehad om zich met de
Republiek te verbinden ten einde met haar hulp het vurig begeerde doel
te bereiken.
De fransche vorst begreep intusschen voorzichtig te moeten zijn en de
oude, reeds in de dagen van het Traité de Partage 1) zoo duidelijk gebleken
vrees der Statenpartij voor Frankrijk's nabuurschap te moeten ontzien.
Ook Turenne, die de Republiek zoo goed kende, ried daartoe 2). De Witt
deelde deze vrees ten volle en meende, dat een volledige annexatie van
de Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk zonder meer "soude wesen eene
se er becommerlycke ende vervaerlycke secke voor desen Staet't, Hij overwoog, wat er in dit opzicht voor de Staten te doen stond 3).
Twee plannen kwamen bij die overweging op den voorgrond: de verheffing der zuidelijke gewesten "tot eene vrye ende independente Republycque,
met desen staet geallieert als een cant on catholycque U en gesteund door
een "bondige alliancie H met Frankrijk; de verdeeling van de Zuidelijke
Nederlanden op die wijze, dat de "naestgelegen frontieren", die "desen
staet volcomentlijck decken H , aan den Staat en de rest aan Frankrijk zou
vervallen volgens de lijn, die zou loopen over Oostende, Plassendael,
Brugge, Gent, Dendermonde, Rupelmonde, Mechelen, Aerschot, Sichem,
Diest, Halen en Maastricht of liever nog Argenteau. Was Frankrijk noch
tot het "cantonnement H , noch tot de verdeeling te bewegen, dan zou men
de gewesten dadelijk in handen kunnen geven, aan den minder te vreezen
duitschen Keizer, welhaast met de spaansche infante Margaretha gehuwd,
ze desnoods in een grooten oorlog tegen Frankrijk moeten verdedigen met hulp
van Spanje, Engeland en den Keizer en ze dan ten slotte toch tot een afzonderlijken staat kunnen verheffen. Als de begeerlijkste oplossing beschouwde
De Witt het "cantonnement H , mits de Vereenigde Nederlanden "souden wor..
den gerustgestelt in hare negotie, neringe ende handtwercken H 4). Wilde Spanje
thans, nu Philips IV nog leefde, zelf niet tot deze oplossing besluiten
en eenvoudig de nieuwe zuidelijke republiek laten oprichten, dan moest
men trachten haar bij heimelijke overeenkomst van Frankrijk te verkrijgen
voor het geval van het openkomen van den spaanschen troon of wel bij
die gebeurtenis Frankrijk door geweld van wapenen met hulp der bondgenooten ertoe dwingen. Voorloopig achtte de Witt het wenschelijk om d~
beide eerste op den voorgrond gestelde plannen "gradatim" aan den
franschen gezant voor te stellen.
Dit was de grondslag eener onderhandeling, die den 30sten Maart 1663
door De Witt geopend werd met een onverwacht bezoek aan D'Estrades,
waarin hij dezen mededeelde, dat hem uit de Spaansche Nederlanden
heimelijk door twee afgevaardigden vanwege zes voorname steden aan
aanbiebiedi.ng
ding gedaan was om de Spanjaarden te verjagen en er een republiek te
süchten
stichten naar het voorbeeld der zwitsersche kantons. De gezant liet bij
deze opening werkelijk iets blijken van geheime plannen zijns Konings·,
ofschoon hij weldra van dezen opnieuw de aanwijzing ontving om ze nog
zooveel mogelijk bedekt te houden, opdat niet Spanje en de Republiek
uit vrees voor de overmacht van Frankrijk zich ten slotte zouden verstaan
tot een nauwere verbintenis tusschen alle zeventien provinciën met nomi1)

Zie dl. IIt blz. 631 vlg.

') Zijn mémoire voor d'Estrades, in Recueil des instructionst p. 244 suiv.
. 3) Brieven van Johan de Witt, uitg. Japikse, lI, Aanhangsel, blz. 579 vlg. Het stuk

is
IS vermoedelijk van Mei 1663, zooals aaar is aanietoond. Pransdie vertaling bij
Combes in Mélanges Historiques, I, p. 225 suiv.; apikse, De Witt, blz. 172 vgl.
4) Dit beteekende natuurlijk in de eerste plaats: s u1ting der Schelde.
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naal behoud der Spaansche heerschappij over het Zuiden. Het was te
Parijs bekend, dat Spanje reeds lang op zulk een verbintenis het oog had
ten einde zijn bedreigd bezit tegen de fransche aanspraken te beschermen
en dat de bekwame spaansche gezant in Den Haag, don Estevan de
Gamarra, pogingen in het werk stelde om met de Staten op een
goeden voet te komen 1). Spanje zag in, dat, wilde het de kans om ooit
zijn oude plaats in Europa te herwinnen niet geheel verspelen, de Zuidelijke Nederlanden, waardoor alleen het in de zaken van Midden- en WestEuropa eenig gewicht in de schaal kon leggen, hoe dan ook moesten
beveiligd worden, zij het met de hulp der koopliedenregeering in Den Haag.
Maar De Witt ging na de eerste aanbiedingen verder en stelde den
12den April aan D'Estrades de formeele annexatie voor van eenige vestingen: Kamerijk, St.Omer, Aire, Wijnoxbergen, Veurne en Nieuwpoort,
benevens wat er nog van Artois was overgebleven, bij Frankrijk, van Brugge,
Oostende en de noordwestkust tot Sluis bij de Republiek, ter beveiliging van beider grenzen, terwijl dan het overige van de Spaansche Nederlanden "gecantonneerd tt zou worden. De regeering te Parijs zag echter
zoowel in dit voorstel als in de eerste opening van De Witt te dezen opzichte
niets dan een machinatie om achter de plannen der fransche staatkunde
te komen en hield zich voorloopig koel, hoe uitbundig D'Estrades ook
de oprechtheid van De Witt prees en zijn regeering aanried de staatsche
voorstellen niet ten eenenmale te verwerpen.
De Witt liet niet af, al leidde deze eerste opening nog niet verder. In
Mei wendde hij zich opnieuw tot D'Estrades, ditmaal met het formeele
voorstel tot oprichting eener katholieke republiek in het Zuiden of, zoo dit
ondoenlijk bleek, tot algeheele verdeeling der Spaansche Nederlanden
tusschen de Staten en Frankrijk, met de lijn Oostende-Maastricht als
grens, met de oevers van de Maas tot Luik toe voor de Staten. Hij ontvouwde
een en ander in een uitvoerige, zich bij het boven besproken stuk aansluitende
memorie, die hij den gezant ten behoeve zijner regeering aanbood 2),
en, toen de fransche regeering zich tot een onderhandeling op deze grondslagen bereid verklaarde, begon hij met den invloedrijken amsterdamschen
regent Corne1is De Graeff en enkele andere leidende staatslieden, op het
kasteel te Ilpendam, de buitenplaats van De Graeff, heimelijk bijeengekomen,
de zaak te bespreken 3). Hier vond het verdeelingsplan ernstige bedenking,
vooral van de zijde van Amsterdam, dat bij de bedoelde verdeeling de concurrentie van Antwerpen, eenmaal een staatsche stad geworden, vreesde te ~en
herleven en bovendien de oude leus: ,,amicus Gallus, non vicinus" voorop
stelde. De Witt kwam wegens dit verzet terug op het meer beperkte cantonnementplan van den 12den April, hetzij dit thans reeds bij het leven van
Philips IV of bij diens dood zou worden uitgevoerd, hetzij men het bij den
eveneens spoedig te verwachten dood van zijn zwakken troonopvolger
met de wapenen in de hand zou verwezenlijken. Maar Lodewijk XIV
wilde nog van een optreden met zulk een plan ter berooving van zijn
schoonvader en zwager bij hun leven niet weten en verklaarde zich alleen
bereid om na hun dood de zaak op deze of dergelijke wijze te regelen.
D'Estrades beging intusschen bij deze besprekingen de onvoorzichtigheid
1) Legrelle, I, p. 77 suiv.; Mignet, Négociations relatives à la succession d'Espagne, I, p. 183 suiv.; Recueil des instructions, p. 229.
2) Legrelle en Mignet 1.1.; Lefèvre Pontalis, I, p. 298 suiv. ziet ten onrechte in
dit alles, evenals de toenmalige fransche regeering, slechts een geveinsde onderhandeling van De Witt om achter de fransche plannen te komen. Het boven aangehaalde stuk bewijst de juistheid der tegenovergestelde opvatting van Legrelle, l.I.,
p. 86; vgI. Japikse, De Witt, blz. 175.
3) Japikse, De Witt, blz. 176.
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DEVOLUTIERECHT

om te gewagen van het "versterf
tt_ of "devolutierechttt,
"versterf'"devolutierecht", waarvan de
fransche regeering reeds eenigen tijd te voren in diep geheim besloten had
zich te bedienen, voor het geval het noodig scheen de rechten der Koningin
op de Spaansche Nederlanden te bewijzen.
Het zoogenaamde devolutierecht, in de gewesten Brabant, Mechelen en
Namen een grondslag van erfrecht, hield in, dat alleen de kinderen uit het
eerste huwelijk recht hadden op de erfenis des vaders, met algeheele
algehee1e
uitsluiting van de kinderen uit het tweede huwelijk. Daarop meende
Lodewijk XIV zich te kunnen beroepen ten behoeve zijner gemalin, die
uit het eerste huwelijk van Philips IV was gesproten, zelfs tegenover den
jongen spaanschen troonopvolger, die uit het tweede huwelijk zijns vaders
was voortgekomen. Maar het stond te bezien, of dit erfrecht, van privaten
aard en slechts in sommige gewesten geldig, ook op het erfrecht van den
souverein van alle gewesten toepasselijk was; bovendien was er een en
ander tegen de bewering op te merken, met name de sedert de Pragmatieke Sanctie van 1549 gevolgde regel voor de opvolging in de Nederlanden
prInses tegenover de Nederen de staatsrechtelijke verhouding eener spaansche prmses
landen in het algemeen 1). Hoe het zij, de "droits de la reine",
reinett, ten deele op het
niet betalen van den bruidsschat, ten deele op het devolutierecht gegrond,
waren thans genoemd en De Witt en Spanje - het laatste door hemzelf
of een zijner vrienden, ook door een omgekochten klerk te Parijs, met
deze aanspraken nader in kennis gesteld 2) - konden zich voor gewaarschuwd
houden. De Witt ontkende onmiddellijk krachtig de waarde van het
devolutierecht, hoewel hij niet naliet de onderhandeling over de gedeeltelijke annexatie aan te houden door nieuwe eenigszins gewijzigde voorstellen,
die weder tot nieuwe fransche tegenvoorstellen aanleiding gaven. Mocht
Frankrijk ooit de Spaansche Nederlanden verkrijgen, dan moest het deze
bloote1ijk aan zijn eigen rechten maar aan een overeenkomst met de,
de.
niet blootelijk
Staten te danken hebben.
lIla grande affaire" op het tapijt en De Witt deed zijn best om
Zoo bleef "la
tijdige. overeenkomst
de Staten te overtuigen van de noodzakelijkheid eener tijdige
met Frankrijk, dat men anders, bij een plotseling openvallen der spaansche
erfenis, niet dan met groote moeite zou kunnen beletten zich van het
gansche gebied der Spaansche Nederlanden meester te maken. Maar de
fransche regeering, meer en meer steunend op de aanspraken betreffende
de geheele erfenis des spaanschen Konings krachtens het nietbetalen van
den bruidsschat en het devolutierecht, welks beteekenis zonder eenig
voorbehoud door haar op den voorgrond werd gesteld, was niet geneigd
meer om zulk een overeenkomst, die in ieder geval deze beweerde rechten
eenigszins zou aantasten, te sluiten. "Le véritable dessein de Sa Majesté
est de demeurer libre"; schreef Lionne, de handige leider der fransche
politiek uit de school van Mazarin, in April 1664 aan D'Estrades 3),
ofschoon ook hij bereid was om, zoo noodig, de Republiek in hare niet
onverklaarbare vrees voor het fransche nabuurschap te ontzien, opdat zij
zich niet ten slotte met Spanje of den Keizer zou verbinden 4). Doch die
noodzakelijkheid zou minder sterk gevoeld worden, als de Republiek van
een andere zijde bedreigd werd; en dit was werkelijk reeds het geval.
Bovendien, wat zou men tegen de groote militaire overmacht van Frankrijk
kunnen stellen, voor het geval een oorlog noodig was om het te weerstaan?
weerstaan '{

I!11

Legrelle, I, p. 71 suiv. Pirenne, V, p. suiv.
Legrelle, I, p. 94.
• Ib.,
Ib.;, p. 99.
4
Lonchay, p. 209.
20 9.
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De Witt wist maar al te zeer, dat Spanje niet meer was dan "een gebroken riet" en het duitsche rijk "een skelet, waarvan de deelen niet door
zenuwen maar door koperdraad zonder natuurlijke spierbeweging bijeengehouden werden" 1). Wat zou men van zulk een bondgenoot hebben te
wachten? Een onmiddellijke overeenkomst met Frankrijk was het eenige
wat overbleef, maar Frankrijk zelf wilde daarvan thans niet weten, vooral
nu de Republiek met Engeland, den eenigen staat, waarvan verder als
bondgenoot sprake kon zijn, in groote moeilijkheden en ten slotte in een
nieuwen oorlog geraakte.
Zoo bleef de zaak der Spaansche Nederlanden onbeslist en het zwaard
van Damocles over de draden der staatsche politiek hangen om te vallen,
zoodra Frankrijk zijn kans schoon zou zien - een uiterst gevaarlijke stand
van zaken, welks dreigende ontwikkeling De Witt met bekommering
aanzag.
De verhouding tot Engeland na het herstel der Stuarts was niet zoo
goed geworden als de staatslieden in Den Haag zich dat aanvankelijk
hadden voorgesteld. De schitterende eerbewijzen, waarmede men bij Karel
II de herinnering aan de vernederingen in den tijd zijner ballingschap had
willen doen verdwijnen, de complimenteuse woorden, waarmede men hem
had begroet, de vriendschappelijke besprekingen vóór het vertrek des
Konings met De Witt en andere staatslieden hadden ten slotte weinig
wezenlijks opgeleverd.
Nooit nog was een vorstelijke persoonlijkheid in de Republiek met
zooveel eerbewijs bejegend als toen Karel II. De Staten-Generaal en
die van Holland hadden gewedijverd in beleefdheden. In schitterenden
optocht had men den engelschen hofstoet, door een deputatie der StatenGeneraal te Breda, door Beverweert namens Holland aan den Moerdijk
verwelkomd, te midden van een onafzienbare uit de naburige steden en
dorpen samengevloeide menschenmenigte 2), den 25sten Mei 1660 uit
Delft naar Den Haag geleid. De Koning was in het prachtige nieuwe paleis van
Johan Maurits van Nassau gelogeerd, waar de Staten, de hoogste colleges,
de eerste staatslieden der Republiek door hem in plechtige audientie
waren ontvangen. De feesten, een week lang te zijner eer gegeven, overtroffen in pracht en weelde alles wat men hier te lande in dat opzicht
nog had gezien. Op den 2den Juni was de vorst uit Scheveningen naar Engeland vertrokken, nadat hij den vorigen dag plechtstatig den Staten-Generaal
en den Staten van Holland een tegenbezoek had gebracht in hunne vergaderzalen zelf om te bedanken voor de bewezen eer en voor de buitengewoon kostbare geschenken, die hij en de zijnen hadden ontvangen. Bij die
gelegenheden had de koning ook de "interesten" van zijn neef, den Prins,
en van zijn zuster, de Prinses-Weduwe, ten warmste aan de Staten aanbevolen 3) en De Witt had namens de laatsten daarop geantwoord met
betuigingen van dankbaarheid jegens de voorouders van den jongen Prins,
wier "verdiensten nog soo versch in de memorie waren"; gelijk men ook
zeide overtuigd te zijn van "de affectie ende inclinatie" der Prinses-Weduwe
jegens den Staat. Ook in zijn bijzondere conferentie met De Witt ha~. de
Koning niet alleen gesproken over de zaken van algemeene po~lt1e~,
waarbij de verhoudingen in het Noorden en de kansen van een alliantie
1) Mignet, I, p. 270.
2) (De Wicquefort) Verhael in formè van Journael van de reys ende tt vertoeven

van den seer doorluchtige ende machtige Prins Carel de lI, Koning enz;. (Den Haag,
1660). Vgl. over een en ander: JapikSe, De verwikkelingen tusschen de Republiek
en Engeland van 1660 tot 1665 (Leiden, 1900), bb;. 4 vlg.
3) Aitzema,IV, blz. OOI.
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met Engeland te berde waren gebracht, doch ook over zijn neef, wiens
verheffing hem blijkbaar zeer ter harte ging; maar De Witt had zich ook
toen tot geenerlei stellige belofte laten verleiden, hoewel hij persoonlijk
zich schijnt te hebben uitgelaten, dat de jonge Prins ongetwijfeld eenmaal
de waardigheden zijner voorvaderen zou moeten verkrijgen 1). Maar hierbij
was het gebleven en de Koning was onder het gebulder van het geschut
der engelsche vloot en het gejuich der op de scheveningsche duinen verzamelde menigte vertrokken, tot het laatste oogenblik uitgeleid door de
vertegenwoordigers der Staten, door de aanzienlijksten van den lande.
Al die complimenten en eerbewijzen konden evenwel de staatkundige en
commercieele tegenstelling tusschen Engeland en de Republiek niet wegnemen, hoeveel moeite men ook overigens van staatsche zijde deed om
de goede verstandhouding met Engeland, een levenskwestie voor den handel geacht, te bewaren. Maar velen twijfelden reeds aan de mogelijkheid daarvan. Men zeide, dat de medembliksche pensionaris Stellingwerff reeds bij de
ontvangst gezegd had, dat men de nu uitgegeven honderdduizenden beter
aan kruit, lood en schepen zou hebben besteed 2).
Een buitengewoon gezantschap naar Engeland, waarvan Beverweert,
verstands Prinsen neef, het hoofd moest zijn, zou trachten die goede verstand~
tts
houding te weeg te brengen. Beverweert, die met verschillende engelsche
staatslieden bevriend was en door zijn afkomst en manieren voor
deze onderhandeling uiterst geschikt scheen te zijn, ging reeds onmiddellijk na 's Konings vertrek op weg, nog vóór het gezantschap. was
gevormd, om de vriendschappelijke stemming aan het engelsche hof te
bevorderen. Maar de hernieuwing van Cromwe11's
Cromwellts Akte van Navigatie
en de herleving van de oude bezwaren der engelsche kooplieden over
geleden schade aan de eene zijde, van de klachten der nederlandsche
kooplieden en visschers over engelsche
en~elsche kaperij aan de andere, toonden
reeds, dat er nog genoeg punten van verschil bestonden om na al de
gewisselde plichtplegingen bezorgd te zijn voor de toekomst. Het mislukken
ts Konings pogingen om hier te lande geld te leenen, hoe vriendelijk
van 's
men ook van staatswege aanvankelijk de daartoe strekkende aanvragen
had bejegend, ontstemde het engelsche hof bovendien zeer. Reeds begonnen weder de klachten van beide zijden een scherpen vorm aan te nemen,
al bleef de officieele toon over het algemeen nog welwillend.
Het opstellen van de instructie voor deze ambassade had nog vrij wat
voeten in de aarde, want men vreesde de begeerde alliantie met Frankrijk
door een al te nauwe verbintenis met Engeland in gevaar te brengen
en een alliantie met beide mogendheden samen scheen wenschelijker . Men
werd het er ten slotte in de verschillende gewesten over eens, dat het
beste zou zijn om te trachten naar een defensieve triple-alliantie met de beide
mogendheden, zooals Holland gewenscht had, terwijl men van Engeland
herstel van het voordeelige Groot-Entrecours van 1495
I495 als grondslag
der commercieele verhouding zou trachten te verkrijgen: de Akte van Navigatie en de andere beperkende wetten en bepalingen van de laatste halve
eeuw zouden dan van zelf verdwijnen. Bij al die besprekingen duurde het
tot November 1660,
I660, eer de overige ambassadeurs: Van Hoorn uit Holland,
Van Gogh uit Zeeland, Ripperda uit Groningen, zich in Engeland bij
Beverweert kwamen voegen om een en ander te helpen bewerkstelligen.
Bijna twee jaren lang hebben zij in Engeland onderhandeld en in dien
tijd hebben zij gelegenheid te over gehad om in te zien, dat het niet
1) Vgl. Japikse, 1.1. blz. 18;
I8i zijn De Witt, blz. 162 vlg.
2) Wicquefort
Wicquefort~ lI,
11, p. 656.
l
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mogelijk was de tegenover elkander staande belangen van Engeland en de
Republiek met elkander te verzoenen. Noch de hoofsche buigzaamheid van
Beverweert, noch de handelskennis van Van Hoorn, noch De Witt's onvergelijkelijke kunst om expediënten te vinden en tusschenwegen te ontdekken
konden de ernstige moeilijkheden wegnemen, die een vriendschappelijke
aaneensluiting tusschen de beide mogendheden beletten. Telkens weder
kwamen de oude verschillen op den voorgrond: het engelsche Dominium
Maris in verband met visscherij en handel, de weerzin van Engeland
om het beginsel der "Vrije Zee" te erkennen,
erkenne-n, het feitelijk nog niet inruimen van het betwiste Poeloe-Roen en de andere bezwaren in Indië,
zelfs de toch reeds lang afgedane zaak van Ambon, de verhouding tusschen
nederlandsclle compagnieën in het algemeen, de moeide engelsche en de nederlandsche
lijkheden met den handel in Mrika en Amerika moesten weder in den
breede behandeld worden. Daarbij kwam nog, sedert het huwelijk van
Karel II met de portugeesche prinses Catharina van Braganza, de toen
nog gespannen verhouding der Republiek tot Portugal in het spel 1). En
welhaast zou de benoeming van Downing, den ouden voorstander van
Cromwe1l's tegen de Republiek gerichte handelspolitiek, den gevreesden
Cromwell's
intrigant, tot bemiddelaar in Den Haag voor de portugeesche zaken
I66I) de moeilijkheden vergrooten. De trouwelooze, brutale, geld(Juni 1661)
gierige diplomaat, die nog juist bijtijds zijn baan bij den nieuwen heerscher had schoongeveegd 2), was zeker weinig geschikt om een vriendelijke
verhouding voor te bereiden, al had hij bij zijn komst schoone woorden
als "particular confidence", "very singular affection", "very hearty
thanks", "very good and dear
clear understanding" en "interest of religion
and neighbourhood" in voldoende mate over de Staten heengestort.
Zijn aanwezigheid belemmerde den loop der onderhandelingen met Portugal reeds dadelijk op gevoelige wijze, daar hij hierbij de engelsche handelsbelangen ten koste der nederlandsche trachtte te bevorderen en in
dien geest op Portugal pressie oefende, zoodat De Witt al zijn talent
moest aanwenden om de portugeesche zaak tot een voor de Staten niet
al te schadelijk einde te brengen.
Maar behalve de moeilijkheid om de engelsche en nederlandsche handelsbelangen te verzoenen, trad bij de onderhandelingen met Engeland
weldra ook de kwestie van den Prins van Oranje op den voorgrond.
Na het vertrek des Konings had een handige leiding der Oranjepartij
misschien veel voor den Prins kunnen teweegbrengen. Maar deze bleef nog
steeds ontbreken en de oneenigheid tusschen de beide Prinsessen, die
eveneens nog altijd voortduurde, belette het gebruik van de gunstige
omstandigheden. Die omstandigheden waren werkelijk zeer gunstig. De
Akte van Seclusie was dadelijk ingetrokken en in Juni nog werd door het
kwartier van Nijmegen besloten den Prins te designeeren voor het ambt
van kaplte~n- en
ea admiraal-generaal en bij de Staten-Generaal aan te dringen op het ter harte nemen zijner opvoeding. Amsterdam zelf ontving
den Prins en zijn moeder in den zomer op de feestelijkste wijze. Maar
De Witt wist door middel van den secretaris van den prinselijken raad
Buysero op de Prinses-Royale te werken 3) en in overleg met den onvermijdelijken De Graeff van Zuid-Polsbroek haar te bewegen de zaak der
designatie te laten vallen en den Staten van Holland te vragen om zich met
1) Japikse,
Iapikse, Verwikkelingen, blz. 68 vlg.
2) Japikse, 1.1.,
l.I., bh;.
blz. II6 vlg.
.
3) VgL
Vg1. het journaal bij Van Sypesteyn, Geschiedk. Bijdr., I, blz. 223 vlg., ln
in

I, p.
fransclie vertaling bij Grovestins, Histoire des luttes et rivalités politiques, 1,
369 suiv.
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de opvoeding van haar zoon te willen belasten met het oog op later
mogelijk aan hem toe te kennen waardigheden. Holland toonde zich hiertoe niet ongeneigd maar de zaak der onmiddellijke designatie des Prinsen
voor de militaire posten werd nu in Augustus door Zeeland weder opgevat, ja de Staten van dat gewest, door hun raadpensionaris Adriaan Veth geleid,
besloten hem ook tot de stadhouderlijke waardigheid in Zeeland te
designeeren en bij Holland op hetzelfde aan te dringen. De Prinses zou
dit natuurlijk nog liever gezien hebben dan de opvoeding door de Staten
alleen, hoeveel beloften deze ook voor de toekomst scheen te geven;
Gelderland, Friesland en Groningen, misschien ook Utrecht en Overijsel
zouden geneigd zijn zich bij Zeeland aan te sluiten en dan zou Holland
moeilijk zijn verzet kunnen volhouden. Maar De Witt voorkwam het en
bracht Holland in September, overeenkomstig de met de Prinses getroffen
afspraak tot het besluit om de opvoeding van den Prins zelf ter hand te nemen,
tt voor te bereiden "tot
om hem "als een instrument van groote hoope
hoope"
tt
bedieninge van de hooge charges ende employen
employen"
zijner voorvaderen.
De Prinses zelve gaf nu voorloopig het verder strekkende plan van
Zeeland op, betuigde haren dank aan Holland en wees onder de met de
opvoeding te belasten heeren o.a.de
o.a. de Graeffvan Zuid-Pols broek en De Witt
Wittzelf
zelf aan.
Het teekende, dat prinses Amalia, gesteund door eenige orangistische
heeren, daartegenover een zuiver orangistische commissie voorstelde.
Na hoogloopende disputen kreeg de Prinses-Royale toch haar zin 1). Zij was
echter toen reeds naar Engeland vertrokken om van daar uit in overleg met
haren broeder verdere maatregelen te nemen ten einde met diens hulp
ten slotte toch nog de designatie te verkrijgen, nu Holland den eersten
stap had gedaan op den weg, die eenmaal daartoe leiden moest.
De commissie voor de "educatie" ging dadelijk aan den arbeid, ook al
stuitte zij op verzet van de zijde van prinses Amalia en van keurvorst
van Brandenburg, die haar allerlei struikelblokken in den weg wierpen.
Gesteund door de Prinses-Royale en den nog op een hollandsche leening
hopenden Karel II maakten De Witt en de zijnen zich gereed om den
tt 2) maar hem
Prins niet langer in het orangistische Leiden te laten "studeeren
"studeeren"
"in ft't huys en onder ft't ooch" van den Staten van Holland d.i. in Den Haag, te
doen wonen en hem in plaats van zijn bastaard-oom Frederik van Zuylesteyn,.
Zuylesteyn t
die kort te voren zijn gouverneur geworden was, een hun meer toegedanen
Witlem II geheel in de denkopvoeder te geven. Zoo zou de zoon van Willem
beelden der Staten kunnen worden grootgebracht. Maar de Prinses opperde
hiertegen bezwaren, hoe smakelijk Beverweert, die ook lid der opvoedingscommissie was geworden, haar de zaak voorstelde. Deze bleef dus onbeslist, toen de plotselinge dood der Prinses in Engeland aan de kinderI66I den geheelen stand der kwestie veranderde, ook
pokken in Januari 166r
in verband met de toenemende ontevredenheid van Karel II over de
Staten van Holland.
In hare plaats trad nu volgens haar verlangen de engelsche Koning, erfgenaam
~aam van haar eigen vermogen, als voogd op en aanstonds, reeds in het voorjaar
Jaar van 166r,
I66I, zag men een toenadering tusschen de drie tot de voogdij gerechtigden, die de verandering der commissie en hare vermeerdering met
?ranjegezinde
?ran;egezinde leden onder toezicht van prinses Amalia begeerden. Tegelijk ving
m de Republiek een nieuwe beweging voor de designatie aan. De Staten van
In
Holland toonden zich echter ongezind, nu de zaken zoo stonden, om zich verder
met den Prins te bemoeien en, niet ontevreden over de gelegenheid om hem
1) Japikse, De Witt, blz. 33.
vaderl. gesch., 5de R., VII, blz.
blz;.
2) Over die studie: Blok, in Bijdr. vader!.
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zich geheel van den hals te schuiven, grepen zij de beteekenis der voogden
als "hooge staatspersonagiën H aan om zich terug te trekken en alle besluiten over de opvoeding ongedaan te maken 1). Zoo bleef de Prins volgens
de eigenlijke wenschen van De Witt en de zijnen, gelijk vóór de verheffing van Karel U, eenvoudig de "particuliere persoon H , van wien men
vroeger had gesproken en dien men liefst op geenerlei wijze op den
voorgrond wilde geplaatst zien zoolang men dit nog kon beletten. Zuylesteyn en de predikant Trigland, door de Prinses-Royale aanvankelijk
met zijn opvoeding belast, bleven dit, doch thans onder toezicht van de
Prinses-Douairière, zijn grootmoeder, en het jeugdige voorwerp van al deze
onderhandelingen en intriges zette in de schaduw der academische geleerdheid te Leiden zijn studiën vooralsnog rustig voort.
De pogingen van engelsche zijde om 's Prinsen designatie op de een of
andere wijze vast te stellen hielden intusschen niet op: zelfs de steun van
Frankrijk en Brandenburg werd daarvoor gezocht, maar het eerste zag voor
het oogenblik meer voordeel in een verbintenis met de thans heerschende
partij dan in een verheffing van den door zoo sterke banden aan Engeland
gehechten Oranjevorst en de Keurvorst begeerde te zeer de vriendschap der
Staten om krachtige maatregelen in dien geest te helpen nemen, te meer
omdat de Oranjepartij zelve blijkbaar te verdeeld was om iets uit te richten. Ook de verhouding tusschen Karel U en prinses Amalia werd hoe
langer hoe ongunstiger en de laatste toonde zich weldra even bereid om
het met Holland over de behandeling van den jongen Prins eens te worden
als vroeger hare schoondochter: veel meer viel voor het oogenblik ook wel
niet te verkrijgen en later zou men verder kunnen zien. In Maart 1663
verzocht zij Holland opnieuw om de opvoeding van haren kleinzoon op zich
te nemen en Karel U sloot zich bij dat verzoek aan, bereid om zich dan
geheel uit de voogdij terug te trekken. Maar Holland weigerde opnieuw 2).
Zooveel was den leidenden staatslieden te midden van de twisten tusschen
de voogden wel duidelijk geworden, dat Karel U na den dood zijner
geliefde zuster zich voor den jongen Prins veel minder moeite zou geven,
en, al mocht hij Holland's houding als een der voorwendsels voor zijn
ontevredenheid op dat gewest gebruiken, dat hij ter wille van den erfgenaam der Oranjes ernstige moeilijkheden zou opwerpen, was thans niet
meer te verwachten 3).
Hoe sterk Holland zich in dezen tijd ten gevolge van den loop der zaken
tegenover de Oranjepartij gevoelde, bleek uit de zaak van het "Publiek
Gebed H , het gebed voor de overheid, onder welke in sommige gewesten
ook de Prins van Oranje nog werd genoemd, terwijl aan de Staten-Generaal, en niet aan de gewestelijke Staten, de eerste plaats daarin werd
toegekend 4). Reeds in 1652 was de aandacht der op haar aanzien naijverige
heerschende partij in Holland op dit punt gevallen en in 1657 was een
commissie benoemd om het nader te onderzoeken. Deze commissie deed
in December 1662 verslag van hare bevindingen en na een lange discussie
werd in Maart daaraanvolgende besloten de zaak aldus te regelen, dat de
predikanten voortaan eerst zouden hebben te bidden voor de Staten van het
gewest, "als zijnde den ontwijfelbaren souverain H , daarna voor de Staten
der andere gewesten, "derzelver bondgenooten H , verder "voor derzelver gezamenlijke afgevaardigden ter algemeene Staatsvergaderinge en in den Raad

11Ij
S

153.
Tapikse, Verwikkelingen, blz;. 153·

lb., blz;. 259.

Ib., blz. 329.
, Vgl. over de geheele kwestie: Veegens in Hist. Studiën, II, blz. 68 vlg.;
Knuttel, in Acta der Z. H. Synoden, dl. IV, Inleiding.
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van State",
Statett, dan - maar dit alleen in Den Haag - voor de Gecommitteerde Raden, de Gerechtshoven en de Rekenkamer, en eindelijk overal
voor de stedelijke regeering 1). Deze resolutie wekte in den lande hevige.
opschudding. Friesland teekende in heftige termen protest aan en een
bittere pamflettenstrijd volgde, in welken De Witt tegenover de friesche
beweringen met hulp van den dordtschen predikant Lydius 2) een uitvoerige historisch-staatsrechtelijke deductie omtrent de zaak opstelde. Zij
,wekte door toon en inhoud niet alleen in Friesland maar ook in de overige gewesten, ja in Holland zelf bittere ergernis. Er ontstond een alge-meene onrust over dezen beweerden aanslag op de souvereiniteitsrechten
der Staten-Generaal, maar Holland hield voet bij stuk en dwong de
predikanten in zijn gewest om zich aan het nieuwe voorschrift te houden,.
later zelfs door inhouding van de traktementen der enkele overgebleven
Witrts deductie en het grootere werk in drie dee1en
deelen van
onwilligen. De Witt's
zijn gelijknamigen neef Johan de Witt 3) over de zaak nemen onder de'
pamfletten van deze jaren een voorname plaats in, ook vooral wegens de
die met de op zich zelf
belangrijke staats- en kerkrechtelijke twistvragen, dIe
weinig beteekenende kwestie samenhingen.
Maar al viel het belang van den Prins nu zoogoed als geheel weg uit
de reeks der verschillen met Engeland om eerst weder op te duiken,_
zoodra het wenschelijk werd geacht, de andere kregen meer en meer een
I66I een plotseling
acuut karakter en herhaaldelijk vreesde men reeds in 1661
afbreken der onderhandelingen over het van staatsche zijde begeerde
verdrag van vriendschap. De uitrusting van eenige schepen in Engeland.
Engeland.
onder admiraal Holmes ter inbezitneming van de afrikaansche kust
bij de Gambia en kaap Verde, waar de Westindische Compagnie hare
Adventurers", waarvan
vestigingen had, voor de "Royal Company of Adventurel's",
ders Konings broeder Jacobus, hertog van Vork, het hoofd was en andere leden der
koninklijke familie aandeelhouders, wekte hier algemeene verontwaardiging;.
verontwaardiging;de ruwe wijze, waarop Holmes zijn taak volbracht, met volkomen minachting der nederlandsche rechten en aanspraken, verbeterde de stemming
niet. Een lange lijst van engelsche pretentiën werd den staatschen ambas-·
ambassadeurs te Londen aangeboden, particuliere en algemeene bezwaren bijeenvoegend tot een eisch van schadeloosstelling van 8 mill.
miB. gulden en meer
ten laste der Nederlanders, met name der Oost- en Westindische Compagnie.
De Staten deden hun uiterste best om den op deze wijze weder ernstig
bedreigden vrede te bewaren. Zij lieten zelfs de gevangenneming en uitlevering toe van drie hierheen gevluchte "koningsmoordenaars" uit Cromwell's tijd, door de engelsche regeering gevraagd - een daad van zwakheid,.
die de vrijheidsbegrippen hier te lande niet ten onrechte sterk schokte
en de ontstemming des volks tegen De Witt ten zeerste heeft gevoed ') ..
Eindelijk, in September 1662,
I662, werd het gewenschte verdrag van vriendschap geteekend en zoowel de ambassadeurs als Downing, die ook bij den
vrede met Portugal zijn diensten had verleend, keerden naar hun land.
landterug, de laatste niet
niet zonder nieuwe moeilijkheden voor de ratificatie van
het verdrag op te werpen. De verschillende kwestiën over inbeslagneming
inbeslagneming.
1) Res. van Consideratie, blz.
b12;. 658•
658.
2)
") Brieven van De Witt (1725), van 13, 25, 28, 30 Juni 1663 (Brieven, uitg. Japikse,
Japikse,.
lI,
II, blz. 458 vlg.); Japikse, De Witt, blz. 195 vlg.
(Ver kl. der Unie, I, blz. IX) en Bilderdijk (Gesch. des Vad., IX,
3) Pieter Paulus (Verkl.
blz. 134) houden den neef van Johan de Witt, die denzelfden naam droeg, voor
bh;. 265) houdt er De la Court voor. Maar'
den auteur; Tydeman (Bilderd., IX, blz.
Veegens bewees 1.1.,
l.I., blz. 83, dat de neef de schrijver is geweest.
geweest •
•) Japikse, Verwikkelingen, blz. 193 vlg.
')
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van schepen, enz. zouden aan een scheidsgerecht worden onderworpen
maar van eenig handels voordeel voor Nederlanders in Engeland was
geen sprake, evenmin als van een definitieve beslechting der oude weder
opgerakelde twistpunten van ernstigen aard.
Zeer bedenkelijk mocht deze afloop der lange onderhandelingen heeten,
vooral omdat het gebleken was, dat een sterke partij in Engeland, waartoe
ook de invloedrijke hertog van Vork, de vermoedelijke troonopvolger, behoorde,
niets vuriger wenschte dan een nieuwen oorlog met de Republiek ten einde
haren handel, hare zeemacht voorgoed te fnuiken 1). Nog had de partij
van den vrede, geleid door den schoonvader des hertogs, lord Clarendon,
den vriend van Beverweert, de bovenhand behouden, maar diens bij het
begin van de regeering van Karel II veel vermogende invloed was zeer aan het
dalen, vooral na den verkoop van het tijdens Cromwell verkregen Duinkerken aan Frankrijk, door het engelsche volk als een kaakslag gevoeld,
gelijk eertijds het verlies van Calais. Nieuwe klachten en moeilijkheden
kwamen zich weldra opdoen, vooral nadat Downing, die heimelijk met de
oorlogspartij samenging en den toestand der Republiek voor een oorlog
met Engeland uiterst gunstig achtte, in Den Haag was teruggekeerd (Sept.
1663). Kleine verschillen over verouderde kaperij zaken , over schending
van engelsche handelswetten, over beschadiging van vischnetten in
zee, over niet tijdig strijken van de vlag, enz. waren er wel
te vinden en op hoogen toon werd telkens voldoening gevraagd door
den aanmatigenden diplomaat, die bekend stond als "le plus querelleur
des diplomates de son temps" •
De vrees voor Frankrijk's toenemende overmacht en voor de blijkbaar
levendige werkzaamheid in de katholieke landen, door Clarendon persoonlijk
gedeeld, deed aanvankelijk nog eenige toenadering tusschen de beide
zeemogendheden ontstaan; Downing en De Witt schenen zelfs een tijdlang in
volkomen harmonie samen te werken, vooral nu Karel II de zaak van den
Prins had opgegeven; Engeland en de Republiek traden gezamenlijk voor
de verdrukte Waldenzen in Savoye in de bres. Maar het telkens weder
opwerpen der oude kwestiën door Downing toonde, dat Engeland aan den
naijver op de Republiek grooter plaats inruimde dan aan het belang van de
algemeene europeesche staatkunde, die toenadering tot de Republiek zou
hebben geëischt. Nieuwe twisten tusschen de "Royal African Company" en
de Westindische Compagnie stookten het vuur aan. De enge1sche regeering klaagde verder aanhoudend over het verblijf hier te lande van engelsche ballingen, over minachting van hare waardigheid, blijkend uit het
nog steeds ontbreken van een staatschen gezant te Londen met den rang
van ambassadeur, over beleedigende uitingen tegen den hertog van Vork
in de nederlandsche pers, over het langzaam vorderen der onderhandelingen aangaande de pretentiën van vroeger, over gebrek aan samenwerking
met Engeland hier en elders. De stemming zoowel van de engelsche
regeering als van het engelsche volk werd steeds ongunstiger en in het
najaar van r664 scheen het uitbreken van een oorlog velen slechts een
kwestie van tijd 2). Alleen de binnenlandsche toestand van Engeland en
het geldgebrek der regeering hield nog een uitbarsting tegen, maar de
toon onder het engelsche volk en in het Parlement, de klachten over "the
oppressions of the Dutch" werden steeds heftiger. In April vroeg het Parlement
in heftige termen onmiddellijk redres van de geleden "dishonours, indig1) Japikse, 1. 1., blz. 264 vlg.
2) Japikse, 1. 1. blz. 3I2; Colenbrander, Zeeoorlogen, I, blz.

121

vlg.
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nities and grievances" en bood de regeering zoogoed als eenstemmig
"lives and fortunes" des volks daarvoor aan.
in die
De aanwezigheid in Den Haag van een gezant als Downing was if!
omstandigheden een groot gevaar. En Karel 11
II en Clarendon waren met
niet de
mannen om de oorlogzuchtige stemming in Engeland tot bedaren te
brengen, ja achtten haar een geschikt middel om de aandacht van de
verre van bevredigende binnenlandsche toestanden af te. wenden. Downing
versterkte hen bovendien in de meening, dat de Staten wegens het handelsbelang, zoowel als wegens de binnenlandsche woelingen en den zwaren
schuldenlast, bevreesd waren voor een oorlog en in alles zouden toestemmen, als die maar kon vermeden worden, zoodat men van engelsche zijde
voor krachtig optreden niet beschroomd behoefde te zijn 1).
Geheel uit de lucht gegrepen was deze bewering niet, naar wij weten,
maar er waren toch grenzen voor de lankmoedigheid van de Staten en
die grenzen begon Engeland snel te naderen. Dit bleek uit het besluit
der Staten-Generaal in het voorjaar van 1664
I664 om naar aanleiding der
geruchten over heimelijke toerustingen in Engeland vice-admiraal De
Ruyter, die met een vloot naar de Middellandsche Zee zou gaan om
de kaperij te bestrijden, thuis te houden, een besluit, dat ten slotte na
gunstiger bericht uit Engeland niet werd uitgevoerd. De Witt hoopte
namelijk toch nog de verschillen uit den weg te kunnen ruimen en trad
met Downing in overleg ten einde de pretentiën van Engeland zoo spoedig
mogelijk te doen onderzoeken. Maar de geruchten over engelsche toerustingen bleven aanhouden en half Mei 1664
I664 besloot men eindelijk ook hier
tot de uitrusting van dertig schepen, zoo het nog heette tegen de spaansche
zeeroovers, en tot het voorbereiden eener groote leening. Er kwam ernstig
oorlogsgerucht ; de aandeelen der Oostindische Compagnie bewezen door
hunne herhaalde schommelingen - zij daalden van 500 met sprongen
tot 440 % 2) - het bestaan van zekere onrust in de handelskringen, de
voorbode dikwijls van belangrijke gebeurtenissen. Tegelijk evenwel zette
men spoed achter de behandeling der engelsche pretentiën, die ten slotte
voor een deel werden geacht "geene het allerminste fondament" te
hebben, voor een ander deel zoo spoedig mogelijk zouden voldaan worden. Ook aan het bezwaar van het ontbreken eener ambassade te Londen
werd tegemoet gekomen door de benoeming van Van Gogh - een zwak
en onhandig man intusschen, wiens zending eer slechte dan goede gevolgen
heeft gehad. De uitrusting der vloot echter werd, om op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn, tevens voortgezet, te meer nu men vernam, dat
Engeland matrozen wierf, schepen bouwde en een groote bedrijvigheid
in de oorlogshavens ten toon spreidde onder leiding van York zelven,
hetgeen wederom deed vreezen, dat de Engelschen de uit Indië terugkeerende en niets vermoedende koopvaarders zouden aanvallen zonder een oorlogsverklaring vooraf te doen uitgaan.
Daar kwam eindelijk het onbetwijfelbare bewijs, dat Holmes in Februari
de bezittingen der Westindische Compagnie aan de kust van Guinea
had aangevallen en het eiland Goree benevens eenige schepen der
Compagnie had genomen. Eerst werd het bericht door de engelsche
regeering als verzonnen aangemerkt, maar weldra was geen twijfel
meer mogelijk: het bleek, dat de ,,Royal African Compani' ijverig bezig
was om hare plannen te volvoeren, gesteund door de hooge engelsche
aristocratie, die den slechten stand der Compagnie door een oorlog
1) Japikse, blz. 318.
Z) ib.,
')
lb., 1. 1. bh:. 320, 328.
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met de Republiek, die toch niet meer uitblijven kon, hoopten te verbeteren 1). De klachten der Staten-Generaal werden door de engeische
regeering beantwoord met tegenklachten over de aanmatigingen der
Westindische Compagnie in Mrika en over hare vermeende pogingen
om den engelschen handel aldaar geheel te vernietigen, waarover door de
,,Royal Company" aanhoudend geklaagd was. Deze erkende Holmes te
hebben afgezonden om die aanmatigingen tegen te gaan en hare volgens
haar bedreigde factorijen te beschermen, maar zij verklaarde hem niet
gemachtigd te hebben om aanvallenderwijze te werk te gaan. Hoe het zij,
het bleek duidelijk, dat het Engeland om "breder negotie" te doen was
en dat de Republiek de middelen daartoe zou moeten geven, goed- of
kwaadschiks, naar de zaken liepen. De Akte van Navigatie was niet voldoende gebleken om Engeland's handel te verheffen tot de hoogte, waarop
men meende, dat hij gebracht kon worden; de lang gewenschte en nu
verwachte vernedering der Republiek zou daartoe moeten leiden.
Maar de Staten wilden zich niet op die wijze laten behandelen en
besloten de zaak hunner bedreigde Compagnie met een twaalftal nieuw uit
te rusten oorlogsschepen "vigoureuselyck" te steunen. Die schepen zouden
echter eerst na geruimen tijd zeilvaardig kunnen zijn en daarom werd
onmiddellijk in diep geheim de spoedige uitzending van De Ruyter uit
de Middellandsche zee naar Mrika voorbereid; de resolutie daartoe werd
in de Staten-Generaal door De Witt den IIden Augustus handig in
het voorbijgaan vastgeknoopt aan het besluit der uitrusting van de twaalf
schepen en wel zoo, dat niemand dan de ingewijden er aandacht aan
schonk; zelfs de president van de week, die de bewuste resolutie teekende,
lette er niet op en de afwezigheid van Downing, die voor korten tijd naar
Engeland was gereisd, werkte mede om de zaak geheim te houden 2).
Dat het op die wijze kon geschieden, is toe te schrijven aan een gewichtige verandering in de bestuurswijze, door De Witt in deze jaren op
het voorbeeld van wat nu en dan reeds onder Frederik Hendrik was
geschied en tot een gewone instelling in de Republiek gemaakt, namelijk aan
de invoering der "secrete besognes" 3). Deze commissiën, oorspronkelijk alleen
ingesteld tot het geven van rapporten over gewichtige zaken en het voorbereiden van gewichtige besluiten, werden sedert Juni 1663 met volle
regeeringsmacht ten opzichte van zekere belangrijke zaken voorzien delegatie dus van de macht der Staten-Generaal, waardoor het voortaan
mogelijk werd besluiten omtrent belangrijke zaken met groote snelheid en
in diep geheim uit te voeren. Zij werden allengs een der machtigste
regeermiddelen ook van den raadpensionaris, die er herhaaldelijk gebruik
van heeft gemaakt. Zij bestonden uit één lid voor ieder gewest behalve
Holland, dat er twee in had, een van welke gewoonlijk de raadpensionaris
zelf was. Men stemde er hoofdelijk en zij kregen weldra het recht om in
bijzondere zaken geheel te handelen alsof zij de Staten-Generaal zelve
waren, wier griffier en notulenboek tot hunne beschikking werd gesteld.
En de invloed van den raadpensionaris was in die commissiën buitengewoon
groot, vooral door de ervaring, die hij van de zaken had. Zoo werd hij
meer en meer meester in de Staten-Generaal, die hij leidde naar zijn
inzichten, in deze jaren nog meer dan vroeger reeds. De Witt voldeed zoo
op zijn wijze aan de behoefte aan een centraal gezag in den staat.

l}z Japikse,
blz. 349 vlg.;
Ib., 1.1. blz. ?;3555 vI
vlg.•
8

Colenbrander, 1.1., blz. 128 vlg.

Naber, in Gl~
Glds 18§8,
1888, IV, blz. 214 vlg.; Van Riemsdijk, De griffie van H. H.

M., blz. 21 vlg.

BLOK, Gesch. Nederl. Volk, III
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Intusschen ging men te Londen met de onderhandelingen voort. Terwijl
men met Engeland over de afrikaansche kwestie onderhandelde en de
andere verschillen voorloopig op den achtergrond traden, terwijl men
thans ook van staatsche zijde zijn eischen en pretentiën tegenover Engeland formuleerde in een nog veel langere lijst dan de engelsche - niet
minder dan 73 punten stonden tegenover de 33 der engelsche lijst - ,
terwijl Van Gogh te Londen en de weder teruggekeerde Downing in Den
Haag concepten aanboden en conferentiën hielden met de vertegenwoordigers der twistende compagnieën en de leiders der wederzijdsche regeeringen, werden de gemoederen van beide zijden steeds warmer en zetten
zoowel de Staten als de engelsche regeering de toerustingen bedektelijk
voort. Een nieuw voorstel om de verschillen aan scheidsrechters op te
dragen werd door de Staten gedaan maar door Engeland koel opgenomen 1)
evenals de "accoorden", door De Witt voorgesteld. De overigens
zeer gewettigde quarantaine, sedert het einde van 1663 in Engeland op
nederlandsche schepen gelegd wegens de heerschende pest, die te
Amsterdam en elders duizenden ten grave sleepte, wekte met hare voor
den handel belemmerende bepalingen nieuwe verbittering in de Republiek,.
Republiek,
tt
•
die klaagde over deze "onnaebuurlycke proceduren
proceduren".
Het besluit om de
naar Guinea bestemde twaalf schepen door de vloot onder Obdam zelven
tot voorbij het Kanaal te geleiden bewees, dat de Staten niet gezind
waren ten einde toe een passieve rol te spelen, hoezeer Engeland waarschuwde, dat bij de uitzending van deze vloot gebeurlijkheden zouden
kunnen voorkomen als die, welke in 1652 tot oorlog hadden geleid. In
October kwam hier te lande bericht, dat Holmes ook het belangrijke
Cabo Corso had genomen en St.-George d'Elmina had bedreigd, daarna
dat een andere vloot uit Engeland naar Amerika was overgestoken en den
6den September plotseling geheel Nieuw-Nederland had bemachtigd en
bij de engelsche bezittingen ingelijfd. De Westindische Compagnie hief
een hartstochtelijken jammerkreet aan over het dreigend verlies van nagenoeg al hare bezittingen, want ook de Westindische eilanden werden
ernstig bedreigd.
De verovering van Nieuw-Nederland had weinig moeite gekost. De
directeur-generaal Stuyvesant
Stuyvesant had in weerwil van alle engelsche aanspraken
zijn gebied totnogtoe ongerept bewaard en met krachtige hand de orde in
de kolonie gehandhaafd maar het was zeker, dat bij een ernstigen aanval
de zwakke bezetting het zou moeten opgeven. En zulk een aanval was te wachten. Ook Karel II had nooit officieel het bestaan der nederlandsche
kolonie willen erkennen en Downing had gezegd, dat hij iets van
dien naam niet op de kaart kon vinden. In overeenstemming met de
oude beweringen gaf de Koning (22 Maart 1663) het geheele "engelsche tt
gebied in Amerika aan zijn broeder, den hertog van Vork, ten geschenke.
Ook het gebied van de Hudsonrivier met Manhattan, d. i. geheel NieuwNederland, werd daaronder genoemd, en in Mei vertrok kolonel Nicholls
met drie door den Koning aan zijn broeder geleende oorlogsschepen en
500 man om een en ander in bezit te nemen in het belang van den
engelschen handel. De kolonel regelde eerst de zaken in Connecticut en
verscheen op het einde van Augustus voor Nieuw-Amsterdam. De onversaagde Stuyvesant was gezind om met zijn zwakke hulpmiddelen tot het
uiterste weerstand te bieden maar de kolonisten weigerden den ongelijken
,aan den vijand over2 ).
strijd te aanvaarden en gaven stad en gebied zonder v.e:rzet
verzet .aan
1) Japikse,
Japikse, 11.,
t 1., biz
blz 381.
2) Fiske, The Dutch and Quaker Colonies, I, p. 284 ff.
fi.
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De Staten-Generaal protesteerden ernstig tegen dit alles maar, het
resultaat van De Ruyter's nog altijd geheim gebleven tocht afwachtend,
niet met veel kracht, welke houding Downing's meening, dat men het
niet tot een oorlog zou laten komen, versterkte. In het late najaar lekte
echter langzamerhand iets van De Ruyter's zending uit. De Witt beantwoordde Downing's vraag daarnaar ontwijkend maar kon diens argwaan
niet wegnemen, en toen het bleek, dat De Ruyter werkelijk in Salee op
de kust van Marokko was geweest, begreep men in Engeland misleid te
zijn en toonde zich zeer verontwaardigd, hoewel volkomen zekerheid er
nog altijd niet verkregen kon worden. Weldra verscheen een aanzienlijke
vloot onder Vork in het Kanaal, daarna een tweede onder prins Robert van
de Paltz, welke laatste bestemd was om de onderstelde staatsche expeditie
naar Guinea tegen te houden. Bij deze houding van Engeland ging men
nu ook hier over tot het gereedmaken van de vloot, in de eerste plaats
ter begeleiding van de twaalf schepen, die intusschen voorloopig niet
uitzeilden wegens de sterkte der engelsche vloot in het Kanaal en om
geen verbittering te wekken.
Nog altijd hoopte men hier te lande op den vrede. Misschien zou die,
dacht men, door tusschenkomst van Frankrijk te verkrijgen zijn. Lodewijk
XIV toonde inderdaad neiging om tusschenbeide te komen, voornamelijk
met het oog op zijn eigen plannen, die bij een oorlog tusschen de beide
zeemogendheden moesten lijden, daar hij zoowel met de Republiek verbonden wilde blijven als met Engeland op goeden voet staan in verband
met zijn plannen op de Zuidelijke Nederlanden 1). De fransche bemiddeling
werd dus beproefd, maar met weinig kracht, al trachtte koning Lodewijk
de Staten te overtuigen, dat hij gedaan had wat hij kon 2). Hij wilde
trachten, in weerwil van het met de Republiek gesloten verdrag
van of- en defensieve alliantie, onzijdig te blijven, èn in het belang van
den opkomenden Franschen handel èn om zijn kans in de Zuidelijke
Nederlanden waar te nemen, zoodra zij zich aanbood.
De zending van De Ruyter had het gewenschte gevolg: de afrikaansche
bezittingen der Westindische Compagnie werden door hem na een
avontuurlijke reis naar de Afrikaansche kust heroverd. Maar het antwoord
op de eerste geruchten dienaangaande gaf de engelsche regeering door
een beslag op alle, met name op staatsche, schepen in de engelsche havens
ten einde hare vloot van matrozen te voorzien. Tegelijk begon Downing,
buiten zijn bekende eischen, schadevergoeding te vragen voor de door Engeland
reeds gemaakte kosten van uitrusting en werd de straf, aan Holmes bij zijn
terugkomst voor de leus wegens overschrijding zijner volmacht opgelegd,
opgeheven. Men sprak reeds van het uitgeven van kaperbrieven door
de engelsche regeering. Het duurde evenwel nog een paar maanden, eer
men in Engeland zoover kwam, want de houding van Frankrijk boezemde
Karel II ongerustheid in. Eerst zoodra hij zeker meende te zijn, dat
Lodewijk bij de aangeboden bemiddeling wilde blijven en zich niet ter
wille van de Republiek in een oorlog met Engeland wilde steken, wilde hij
doortasten. Reeds begonnen engelsche oorlogsschepen de staatsche
koopvaarders op te brengen. De Staten van hunne zijde legden nu
ook op engelsche schepen in de staatsche havens beslag, al waren er
slechts een paar overgebleven na een waarschuwing van Downing aan de
engelsche schippers te Rotterdam en Amsterdam. De staatsche vloot kon
1) Japikse en Pages, in Revue Rist., vol.
p.

201.

2) Japikse, Verwikkelingen, blz. 432.

98, 1, P

22 suiv.; Recueil des instructions,
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nog wel geen engelsche koopvaarders opbrengen, omdat zij tegen den
winter onttakeld was, maar in allerijl werd zij gereedgemaakt om in het
volgende voorjaar uit te zeilen.
De oorlogspartij in Engeland dreef onmiskenbaar boven en met geestdrift stond het parlement alle gevraagde sommen toe, zelfs tot het hooge
2% mil!. pond: de londensche Beurs juichte, het volk schold
bedrag van 2Y2
tt
op de Hollanders, het Parlement werd geprezen om zijn "brave vote
vote"
tegen de "insuiting and injurious neighbours H , die nog steeds het misdadige onrecht bedreven van Engeland's handel te overvleugelen 1).
Nog lag er een zwakke kans op vrede in de aarzeling van Engeland
wegens Frankrijk's houding. Memoriën van Downing en deductiën van de
Staten, beide om hun recht te bewijzen, werden tot de buitenlandsche
mogendheden, tot Frankrijk in de eerste plaats, gericht. Op hef
ti gen
heftigen
toon verweet Downing den Staten de reeks van bekende zaken, waarover
zoo lang was onderhandeld: de wreedheid der Hollanders op Ambon en in
Guinea, de bezwaren den engelschen handel in den weg gelegd, de beleedigingen den engelschen naam aangedaan, alles werd in deze "impertinente
memorie
memorie"H -- zeide De Witt - in de heftigste bewoordingen voor de
zooveelste maal uiteengezet. Het liep meer en meer naar den oorlog en
men verwachtte iederen dag een uitbarsting.
In Januari overviel eindelijk de engelsche kapitein Allen de smyrnasche
retourvloot op de hoogte van Cadix maar de dappere weerstand van commandeur Jan van Brakel, die het konvooi aanvoerde, redde bijna de geheele
scheepsmacht. Dat was het sein voor het uitgeven van kaperbrieven hier
te lande, terwijl de staatsche oorlogsvloot zich in de havens begon te
verzamelen. Ook Engeland gaf de nu reeds lang gereedliggende kaperbrieven werkelijk uit. Nog eens deed Frankrijk een zwakke poging tot
bemiddeling door het voorstel aan Engeland om te Londen Van Beuningen
te ontvangen, die nieuwe voorwaarden vanwege de Staten zou komen
aanbieden, maar Karel II antwoordde ontwijkend: de voorwaarden der
Staten zouden hem toch niet bevredigd hebben, naar hij uit Downing's
brieven kon opmaken.
De Staten zagen echter niet meer zoo tegen een oorlog op als een paar
jaren te voren het geval geweest was. De moed hier te lande begon te
stijgen, hoe dreigender het gevaar naderde; het zelfvertrouwen nam toe, nu
de vloot bijeen was en de matrozen toestroomden. En er was geen ~ poor
van de oneenigheid, waarop Downing gemeend had te mogen rekenen:
H
"met cordate eenparigheid
eenparigheid"
stelde men zich in "postuer om door vigueur
van wapenen reparatie te mogen bekomen van de feytelycheden door de
H •
Engelsche geleden
Eensgezind vertrouwend op de thans door De
geleden".
Witt's zorgen uitstekend ingerichte en door voortreffelijke officieren
aangevoerde vloot, was men besloten den gehaten vijand te weerstaan.
De oorlogsverklaring van Engeland op 4 Maart 1665
I665 maakte aan alle
aarzeling een einde en vol moed raapten de Staten den toegeworpen handschoen op.
Terwijl zoo een gevaarlijke oorlog opnieuw de rust der Republiek
aan hare oostelijke zijde het twistvuur weder op te
verstoorde, begon ook aart
vlammen. Men had gehoopt, dat de invloed van Frankrijk op de katholieke staatjes aan de oostelijke en zuidoostelijke grenzen groot genoeg zou
zijn om, nu Spanje onmachtig was om hen, zooals vroeger, uit de Zuidelijke Nederlanden te steunen, hen tot een vredelievende houding jegens
1)

Japikse, Verwikkelingen, blz. 444.
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de toch op zich zelf reeds machtige Republiek te brengen. Maar hunne
grieven tegen den Staat der Vereenigde Nederlanden waren nog altijd
ernstig, met name die van den bisschop van Munster 1). De bisschop
gevoelde zich in den laatsten tijd weder bijzonder gekrenkt door de
afwijzing van zijn aanspraken op de heerlijkheid Borculoo 2). Deze heerlijkheid was in 1406 door den toenmaligen heer uit het geslacht Bronkhorst
aan Munster in leen opgedragen en bij het uitsterven van dit geslacht
als opengevallen leen beschouwd. Maar het door huwelijksverbintenis aan
de uitgestorven familie verwante geslacht Van Limburg-Stirum maakte op de
heerlijkheid aanspraak en ofschoon Munster zich na den dood der weduwe
van den laatsten Bronkhorst in 1579 in het bezit van het gebied had
gesteld, bleef de familie Van Limburg-Stirum
Limburg-Stirumhareaanspraken
hare aanspraken handhaven, wendde
zich tot kanselier en raden van Gelderland en werd in 1615 door het
hof vap Gelderland in haar recht verklaard, waarop de Staten het hoofd
der familie in het volgende jaar plechtig als bezitter der heerlijkheid erkenden na het bisdom veroordeeld te hebben tot de betaling eener
aanzienlijke schadeloosstelling wegens onrechtmatig onthouden van het
bezit aan den wettigen eigenaar. Hieruit ontstond een hevig geschil tusschen Munster, dat van zijn zijde zich beriep op herhaalde vonnissen van
het Rijkskamergericht, en de familie van Limburg-Stirum, gesteund door
Gelderland en weldra ook door de Staten-Generaal, die deze belangrijke
heerlijkheid niet gaarne in vreemde handen zagen overgaan.
De energieke munstersche bisschop Christoffel Bernhard van Galen had
onmiddellijk de zaak ter harte genomen en de munstersche aanspraken opnieuw
ernstig doen hooren maar noch zijn vertoogen noch de steun van Frankrijk en
den Keizer konden de Staten bewegen zijn eischen te erkennen en telkens weder
stelden zij de Van Limburg-Stirums in het gelijk, wat den bisschop ten
zeerste verbitterde. De langwijlige onderhandelingen over deze met het zeer
ingewikkelde leenrecht in deze streek samenhangende zaak bleven nog altijd voortduren en er scheen vooreerst geen einde aan te zien; Rijkskamergericht en hof
van Gelderland gingen voort met de beide rechthebbenden te steunen.
Daarbij kwamen nu vooreerst de oude moeilijkheden tusschen den
bisschop en zijn hoofdstad 3). De houding der Staten in deze twisten was
in 1658 vrij krachtig geweest en had de stad voor algeheele overheersching
door haren landsvorst bewaard, maar de bisschop liet niet af, zoodat
Munster herhaaldelijk een garnizoen van de Staten verzocht evenals
Emden op die wijze tegen zijn graaf, Enno Lodewijk, was beschermd. Deze
hadden echter bezwaar om hier zoover te gaan, ook wegens de krachtige
protesten des Keizers, die zelfs rijkstroepen naar het Munstersche zond om
tegen dergelijke gebeurlijkheden te waken. Vooral Friesland en zijn stadWillem Frederik, soms ook de oostelijke provinciën gaven zich
houder, Wi1lem
veel moeite om de wenschen der stad, die allerlei voordeel
en aan de
voordeelen
Staten beloofde, te vervullen, maar Holland vreesde verwikkelingen met
het Rijk en liet het gunstige oogenblik om zich aan deze zijde een sterk bolwerk
te verschaffen voorbijgaan, hoe ernstig ook de resident Lieuwe van Aitzema,
die door de stad met de behartiging harer belangen belast was, daarop
wees. De Staten bepaalden zich tot bemiddeling maar ook deze werd
slechts zwakjes volgehouden en had weinig succes op hun pogen om een
akkoord aan te bieden, te minder daar de bisschop, heimelijk aangezet door
dl" hoogte van Holland's weerzin tegen krachden Keizer en volkomen op de
l~
2
3

Vgl.
Vgl.
Der
Zie

Rogge, in Versl.
Vers!. en Meded. Kon. Akad
Akad..•• 4de Serie, I, blz. 229 vlg.
Kinderen, De Nederlandsche Republiek en Munster 1650-1666, blz. 1I vlg.
boven, blz. 82.
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tiger maatregelen, van bemiddeling niets wilde weten. Hij had reeds voor
vóór
de zending der gedeputeerden met een leger van 14000 man het beleg
voor de stad geslagen, sloot haar steeds nauwer in en verijdelde alle
pogingen om haar uit haren benarden toestand te bevrijden, zoodat zij, wanhopend aan den steun der Staten, in Maart 1661
eindelijk den moed opgaf en zich onderwierp, morrend over hunnen
1). Maar ook bij den bisschop had de halfslachtige houding der
onwil
onwiP).
Staten een wrok doen ontstaan, dien hij gaarne zou koelen, zoodra de
gelegenheid zich aanbood.
En er kwam nog meer bij. Hij kreeg met de Staten moeilijkheden over
het brievenvervoer tusschen Amsterdam en Hamburg, dat voor een deel
over bisschoppelijk gebied liep en daar afhankelijk was van het uit Maximiliaan's tijd dagteekenende privilege betreffende de algemeene rijks<tie ook
posterij van den graaf van Thurn en Taxis. De laatste namelijk, qie
in de Spaansche Nederlanden nog hetzelfde privilege bezat als in het
Rijk, bezorgde de post over Oostende naar Engeland, waarmede ook de
engelsche brieven van Amsterdam over Antwerpen verzonden werden een lange weg maar die bij de algemeen erkende goede inrichting der
posterij van Thurn en Taxis zonder bezwaar gevolgd was. In 1659 echter
bood de Antwerpenaar Van der Heyden de stad Amsterdam aan een
nieuwen postdienst Londen-Sluis-Amsterdam in te richten, waarlangs,
van het kruispunt Waddingsveen af, ook de correspondentie LondenHamburg zou gaan, hetgeen een groote tijdbesparing voor den handel
zoowel van Amsterdam als van Hamburg beloofde. Taxis verzette zich
hiertegen en riep de hulp des Keizers in om zijn kostbaar privilege te
handhaven door Munster te verbieden den nieuwen amsterdamschen
dienst in het Rijk over zijn gebied te laten gaan. De Keizer deed het en
Munster gaf wel aan dit bevel niet onvoorwaardelijk gehoor maar het
steunde toch Taxis. De amsterdamsche handel vertrouwde sedert de post
langs dezen weg niet meer en zocht weldra een andere over Oldenburg,
Ol den burg,
die evenwel allerlei bezwaren opleverde. Ook hierover ontstond ernstige ontstemming tegen Munster.
Even ernstig was eene andere zaak, die der schuld, door den vorst 2) van
Oost-Friesland wegens een erfenis
edenis verschuldigd aan den graaf van Liechtenstein, welker invordering, tot een bedrag van 300000 rijksdaalders, door den
rijkshofraad te Weenen in 1663 aan den bisschop van Munster was opgedragen. Deze bood den vorst van Oost-Friesland, thans George Christiaan,
aan de schuld voor zijn rekening te nemen tegen afstand van Reiderland
op de groningsche grenzen, welk gebied echter wegens de schulden van
Oost-Friesland aan de Staten-Generaal in hypotheek was gegeven. De
oostfriesche vorst weigerde wel dit aanbod maar zag overigens geen kans
om de Liechtensteinsche schuld te betalen, tenzij de Staten-Generaal hem
aan een nieuwe leening wilden helpen. Deze waren er niet ongeneigd
toe maar verlangden daarvoor vorstelijke goederen, in het bijzonder
Harlingerland in pand benevens het recht om de Dijlerschans en het
kasteel van Jemmingen te bezetten, waarin de vorst weinig lUst had.
Zoo bleef men onderhandelen en kwam van de betaling der schuld voorloopig niets. Van Galen maakte zich toen gereed om haar met geweld
in te vorderen, terwijl hij alvast de Dijlerschans door zijn troepen liet
bezetten (December 1663). Deze daad van vijandschap wekte zoowel bij
1) Der Kinderen, 1.1.,
I. 1., bI,..
blz. 180.
ISo.

2) Graaf Enno Lodewi;k
Lodewijk had in 1654 den titel van graaf met dien van vorst
mogen verwisselen.
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de Staten als in Oost-Friesland hevige ontroering, daar de schans een
belangrijke strategische waarde had. De vorst, zijn dralen betreurend,
stemde in allerijl toe in den afstand der schans aan de Staten, die hem
daarop 135000 rijksdaalders leenden ter betaling van de schuld en den
frieschen stadhouder bevel gaven om een klein legerkorps bijeen te brengen
ten einde de staatsche belangen desnoods met de wapenen te beschermen. Een
bezending onder leiding van Van Beverningk zou nog trachten in OostFriesland de zaken in het reine te brengen. Maar de bisschop had blijkbaar liever de Dijlerschans dan het geld, dat met behulp der oostfriesche
stenden geheel kon worden uitbetaald, vooral nu hij wist, dat de Staten
de belangrijke sterkte, zoo dicht bij zijn eigen grenzen gelegen, zelf in
bezit zouden nemen. Hij maakte zich gereed om haar te verdedigen tegen de
bijeengetrokken staatsche troepen, wanneer ten minste niet de algeheele
betaling der schuld door Oost-Friesland hem te voren van alle aanspraken
zou berooven. Ook de Keizer werkte met hem mede en liet door zijn
gezant Friquet in Den Haag de Staten ernstig vermanen zich niet met
deze bijzondere rijkszaken te bemoeien, wat evenwel weinig indruk maakte,
daar de Keizer juist weder de handen vol had met de Turken.
De uitrusting der staatsche troepen kostte bij den verwaarloosden toestand van het leger vrij veel tijd, maar in Mei 1664 was eindelijk een legerkorps van 5500 man bij Deventer bijeen, oogenschijnlijk in vrij goeden
staat, alhoewel de artillerie nog niet aanwezig was en eerst later het kamp
bereikte. Prins Willem Frederik rukte nu naar de Dijlerschans op, die
door slechts 300 Munsterschen verdedigd werd en zich na een onmiddellijk
gesloten wapenstilstand, gevolgd door een paar dagen werkelijk beleg,
reeds den 4den Juni overgaF) onder ernstig protest van den bisschop,
die deze vijandige daad der Staten hoe eer hoe liever begeerde te wreken.
De liechtensteinsche schuld, aanleiding tot het geschil, werd eerst na
den dood van den oostfrieschen vorst, die in 1665 stierf en een minderjarigen zoon naliet, ten volle afgedaan.
Het was niet te verwonderen, dat de bisschop met spanning den loop
der verwikkelingen met Engeland gadesloeg en dat men ook van die zijde
geneigd was zijn stemming tot eigen voordeel aan te wenden. De bisschop
hoopte verder op de hulp van Brandenburg, van Keulen en van Neuburg,
die alle bezwaren tegen de Staten hadden. Vooral met den keurvorst van
Brandenburg, die, behalve zijn klachten als voogd van den jongen Prins,
ook geldelijke moeilijkheden met de Staten had en bovendien de voortdurende bezetting zijner kleefsche vestingen door staatsche troepen gaarne
opgeheven zag, trachtte Van Galen zich tegen de Republiek te verbinden.
Maar Frankrijk deed haar ten minste den dienst om de keurvorsten door zijn
bemoeiingen tegen te houden en werkte ook op Van Galen om hem te
bewegen de Staten met rust te laten. De bisschop evenwel meende in
den juist uitgebroken engelschen oorlog een geschikte gelegenheid te zien
om zijn doel te bereiken, zond afgevaardigden naar Londen en sloot den
13den Juni 1665 met Engeland een geheim verdrag 2), volgens hetwelk
hij eind Augustus 500000 rijksdaalders en later 50000 rijksdaalders per
maand zou ontvangen tegen de belofte om met 10000 ruiters en 20000
voetknechten de Nederlanden van de landzijde aan te vallen; hij stelde
bovendien ook deelneming van andere rijksvorsten aan den krijg in
uitzicht.
De Witt had in dezen tijd eenige hoop, dat de Keizer, beducht voor
1) Der Kinderen, blz. 258.

2) Ib., blz. 281. Vgl. Brinkmann, in Eng. Hist. Rev., 1906, p. 686 H.
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Frankrijk's toenemende macht, ervoor te vinden zou zijn om zich nauwer
met de Republiek te verbinden. Ook Spanje zou daarvoor wel iets gevoelen
en eindelijk zou door 's Keizers invloed koning Karel II van Engeland
misschien tot vrede bewogen kunnen worden. Zoo zou men door een
groot europeesch verbond Lodewijk XIV in bedwang kunnen houden het eerste plan van dien aard, dat in de diplomatieke stukken voorkomt
en waarvan de eer moet toekomen aan De Witt, die het in het voorjaar van 1665
I665 aan den gezant Friquet in overweging gaf 1).
Bij al deze handelingen van den laatsten tijd was de oorlogzuchtige bisschop voorgelicht en aangevuurd door een groningschen balling, den reeds
genoemden Johan Schulenborgh.
Deze had zich in de onderhandelingen over den vrede met Portugal,
waaraan hij als afgevaardigde van Stad en Lande ter Staten-Generaal had
deelgenomen, even dubbelzinnig gedragen als vroeger tijdens de woelingen in Groningen 2). Vooral zijn handelingen als voorzitter van dat hooge
college, toen hij in strijd met de hem door zijne committenten gegeven
bevelen en, naar men zeide, omgekocht door portugeesch geld, het vredesverdrag op aandrang van De Witt had doen goedkeuren, hadden hevige
verbittering in zijn gewest verwekt. Zelfs een uitvoerige schriftelijke verdediging door De Witt kon hem niet redden en hij werd smadelijk uit
zijn zetel in den stadsraad van Groningen en daarmede uit al zijn politieke
ambten gestooten, tot groote voldoening der vijanden van Jan Osebrand Rengers,
wiens invloed in het gewest zeer gedaald was, vooral sedert zijn medestander
Lutsborg wegens geldelijke knoeierijen uit het college van Gecommitteerde Raden aldaar was verwijderd 3). Ook de groninger syndicus Wijchgel, een
andere leider van Rengers' partij, had zijn belangrijk ambt moeten opgeven, terwijl Schulenborgh zelf, behalve tot ontzetting van al zijn posten,
tot teruggave van /4<>00 was veroordeeld, ook al wegens beweerde maar
!liet ~eheel bewezen geldelijke tekortkomingen jegens het gewest zijner
Inwomng.
Schulenborgh trachtte nu in overleg met zijn vriend Rengers zijn invloed
te herwinnen door middel van de gilden der stad Groningen, met wier
aanvoerders, de bouwmeesters Warendorp en Van Emmen, den advocaat
Harkens en den olderman der kleedermakers, zekeren Udinck, hij ook bij
de vorige woelingen in betrekking had gestaan. Een nieuwe ernstige gildenbeweging te Groningen in den zomer van 1662 was het gevolg zijner
geheime intriges. De onthutste stadsregeering zag zich reeds dadelijk
genoodzaakt eenige impopulaire belastingen te vernietigen, vooral die op
het geslacht en gemaal, en het op de kleine burgerij drukkende schoorsteengeld te verminderen, dan de vonnissen tegen Schulenborgh in te
trekken, eindelijk te beloven bij de verdeeling der lagere stadsambten
minder uitsluitend hare vrienden en creaturen te gedenken en meerdere
rechtvaardigheid jegens allen te betrachten. Door dit succes bemoedigd,
vroegen de gilden, belust op herstel van hun voormalig aandeel in de
regeering, ten minste op eenigen wettelijken invloed daarbij, een hervorming van het thans geheel van den Raad afhankelijke uit de burgerij
gekozen college der Gezworen Meente, dat hier vanouds de raadsverkiezing in
handen had, en andere ingrijpende maatregelen. Ook hierin gaf de Raad
toe, beducht voor de dreigend optredende burgerij, die zich, na al
dat toegeven aan hare eischen, als heer en meester in de stad beschouwde

l} Zie
Von Srbik,
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Oesterr. Staatsvertr., Niederlande, I, S. 52.
blz. I I vlg., 72, 87.
De Boer, De woelingen in Stad en Lande, blz. 35.
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en zich als zoodanig begon te gedragen. Den ganschen zomer was het
woelig in Groningen, maar de overwinnaars werden het weldra oneens en
vooral de weinig vertrouwde Schulenborgh geraakte bij zijn medestanders
in verdenking. De Raad maakte daarvan handig gebruik. Hij trachtte
het heft weder in handen te krijgen, riep op een gunstig oogenblik de
bezetting onder de wapenen en vond ook bij de schutterij steun, zoodat
hij zich weldra sterk genoeg gevoelde om Schulenborgh gevangen te
nemen. Toen kwam in November op verzoek van den Raad onverwacht
de stadhouder Willem
Witlem Frederik, die zich in afwachting van den loop der
woelingen totnogtoe op den achtergrond had gehouden, met een vrij groote
troepenmacht in de stad en legde er een aanzienlijke bezetting. Thans
had de Raad het pleit gewonnen en in het volgende jaar, den 14den
I4den
Maart 1663,
I663, werd het groninger gildewezen voorgoed geregeld met vernietiging van het invloedrijke bouwmeestersambt en van de aloude organisatie
in het algemeen, zoodat de gilden ook hier voortaan geheel en al aan de
stadsregeering onderworpen waren en daarmede de regentenaristocratie
ook hier volkomen meester van den toestand was geworden. Tevens werd
door den stadhouder voor de zooveelste maal een nieuw regeeringsreglement ontworpen ten einde te trachten het bestuur over het gewest op
billijke wijze tusschen Stad en Land te verdeelen en aan het geknoei
met de ambten een einde te maken. De Staten-Generaal keurden dit
nieuwe reglement, dat op den voet van het vorige geschoeid was, gereedelijk goed maar het beoogde doel was nog op lange na niet bereikt.
De leiders der mislukte beweging werden natuurlijk ten strengste gestraft.
Warendorp, thans voor de tweede maal aan het verzet schuldig, werd ter
dood gebracht; Schulenborgh ontkwam een gelijk lot alleen door zijn welgelukte vlucht naar het Munstersche, waarheen ook andere hoofdschuldigen, tot ballingschap verwezen, zich begaven. Hij trad spoedig in
dienst van den bisschop als raad voor de oostfriesche zaken, hem, het
voormalige lid der Staten-Generaal, welbekend. De overlooper hoopte nog
eenmaal aan het hoofd van munstersche scharen in eere hersteld te worden
en zich te wreken op zijn vijanden, die hem uit zijn hoogheid hadden
nedergeworpen.
De invoering van het regeeringsreglement en de onderdrukking der gildewoelingen was vooral te danken geweest aan de tusschenkomst en medewerking van Wi1lem
Willem Frederik, wiens aanzien daardoor in het gewest
aanmerkelijk was gestegen. Evenzoo werd in Friesland, waar de klachten
over ambtsbejag en omkooperij weder zeer luid gehoord werden en men
dientengevolge voor oproer vreesde, onder zijn bemoeiing een en ander
gedaan om de heerschende misstanden te verbeteren door krachtiger
handhaving der hiertegen gemaakte voorzieningen en nieuwe strengere
bepalingen tegen onderhandschen ambtenhandel. Een nieuw stemreglem.~nt
stemreglement
bracht tijdelijk ook hier weder eenige verbetering in de schandelijke
misbruiken der plaatselijke oligarchen bij de verkiezingen in dat gewest,
waar nog altijd vele sporen der oude volksregeering, maar in zeer bedorven
toestand, aanwezig waren. Het gelukte wel niet om die oligarchie geheel
te breken, maar iets draaglijker verhoudingen werden ook hier geschapen.
De friesche vorst heeft van dit alles niet lang genoegen gehad. Een
ongelukkig toeval bij het in orde brengen van een pistool, dat onverwachts
afging en welks kogel zijn kaak doorboorde, benam hem den 3Isten
31sten October
1664
I664 het leven en zijn zevenjarige zoon Hendrik Casimir II volgde hem onder
voogdij zijner moeder Albertina Agnes in zijn stadhouderschappen op. Nog
een nieuw ongeluk dreigde het zwaar beproefde geslacht van Nassau, toen na
afloop der begrafenis van den frieschen stadhouder prins Johan Maurits,
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in Franeker over een brug rijdend, te water geraakte en slechts met moeite
werd gered.
Nooit schenen de Huizen van Oranje en Nassau verder van de heerschappij in de nederlandsche gewesten te zijn dan in deze jaren, toen
twee zwakke kinderen en een bedaagde ongehuwde man de eenige
mannelijke vertegenwoordigers hier te lande waren van de vorstenhuizen,
die het lief en leed van den jongen nederlandschen staat nu een eeuw
lang hadden medegeleefd. En van die drie had Johan Maurits zich ten
deele reeds van de Republiek afgewend door als stadhouder van den
keurvorst van Brandenburg te Kleef op te treden 1), ofschoon men hem
nog kon aanmerken als het aangewezen hoof~ van het staatsche leger in
geval van oorlog.
Hoe treurig het met het aanzien ook van den jongen prins Wi1lem III
thans gesteld was, blijkt uit de handelingen der Staten van het anders om
zijne oranjegezindheid bekende Zeeland ten aanzien van de regeering van
Vlissingen en Veere, waar zij de Prinses-Douairière dwarsboomden in hare
rechten als voogdes van haren kleinzoon en haar beletten door een nieuw
reglement het bestuur dier steden op een beteren voet in te richten.
Al het beleid der heerschzuchtige vrouw was noodig om in overleg
met hare dochter Albertina Agnes, die in Friesland de voogdij over
haren anderen kleinzoon voerde, ten minste de bezittingen der zwaar
beproefde familie in de Republiek zooveel mogelijk ongerept voor betere
tijden te bewaren. En dat gelukte haar werkelijk, al scheen het soms dat
de jonge Prins van Oranje "avant qu'il soit en age, serait tout à fait
ruiné dans ses biens et dans les provinces" 2). Zijn prinsdom bleef in
handen van Frankrijk en toen eindelijk na vier jaar lange onderhandelingen
te Parijs en Londen Lodewijk XIV in het najaar van 1664 toestemde in
de teruggave van het onrechtvaardig in bezit genomen goed, ook toen
Constantijn Huygens, die deze onderhandelingen onder groote bezwaren
en niet altijd tot voldoening der Prinses had gevoerd in het voorjaar
daaropvolgende te Oranje de huldebewijzen der bevolking aan haren jongen
vorst in ontvangst kwam nemen en de fransche bezetting aftrok, maakte
niemand zich illusiën over de werkelijke onafhankelijkheid van het thans
weerlooze, aan alle zijden door fransch terrein omgeven staatje.
De zwakke hoop der oranjegezinden was gevestigd op de toekomst,
wanneer eenmaal misschien de erfgenaam der Oranjes, meerderjarig
geworden en gedragen door de nog altijd levendige sympathie des
volks, voor zich en zijn geslacht zou kunnen trachten zijn verheffing
te verkrijgen van de thans oppermachtige staatspartij, die vaster dan ooit
in den zadel zat en onder de leiding van den energieken raadpensionaris
zeker niet gemakkelijk tot die verheffing zou te brengen zijn. Het oude
"Oranje boven" klonk velen thans als een bespotting in de ooren, maar het
klonk toch nog en het nieuwe van innige liefde getuigende lied van den
"kleinen Prins" beloofde voor hem en de zijnen betere dagen: "alevel"
zou hij "stadhouder zijn".
1) Vgl. over zijn Brandenburgsche betrekkingen: Forsch. zur Brandenb. Gesch.,
XIX, I (1906), S. 89 ff.
2) Archives, V, p. 231.
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De beide zeemogendheden hadden zich voor den nieuwen kamp, die
haar thans te wachten stond, zoo goed mogelijk voorbereid. De engelsche
vloot, in de eerste jaren na den dood van Cromwell zeer verwaarloosd,
t s Konings
was na de Restauratie aanmerkelijk verbeterd. Onder leiding van 's
broeder, den hertog van York, die veel met zeezaken ophad en tot "lord
high-admiral tt, opperbevelhebber der vloot, was verheven, waren groote
verbeteringen ingevoerd; de verstandige en energieke administratie van
mannen als Samuel Pepys had op het beheer een goeden invloed. Toch
was er gebrek aan geld en dientengevolge aan allerlei: de werklieden op
de werven en de matrozen hadden te klagen over slechte betaling, het
materieel zoowel als de voeding lieten veel te wenschen over, de ook daar
heerschende gewoonte om officiersposten door geheel onervaren personen of
door officieren van het leger te lande te laten vervullen berokkende ernstig nadeel.
Bij het uitbreken
uit breken van den oorlog had Engeland intusschen een oorlogsvloot van
ongeveer 160
I60 schepen met 5000 stukken en meer dan 25000 matrozen
beschikbaar onder aanvoerders als Monk, prins Robert, Montague, Ayscue,
Lawson en Penn, die zich met de staatsche admiraals konden meten 1).
Daartegenover had men ook hier te lande, sedert de onvoldoendheid der
vloot in den eersten engelschen oorlog ZOO
zoo duidelijk gebleken was, de
hand met ijver aan het werk geslagen ten einde in de eerste plaats het
aantal der voor den krijg bestemde landsschepen te vermeerderen en
niet langer afhankelijk te zijn van toevallig verkregen of gekochte gewapende koopvaarders of van den steun der particuliere directiën. Naast
den raadpensionaris zelf was het vooral zijn broeder Cornelis geweest,
die, als admiraliteitslid van de Maas, de zorg voor de vloot op zich had
genomen; sedert het laatst van 1664
I664 waren vele nieuwe oorlogsschepen
op de werven gebouwd, een werkzaamheid, die tijdens den oorlog zelf
krachtig werd voortgezet, met name door den bouw van zware schepen
zooals de engelsche vloot bezat, schepen van 60 tot 80 stukken naast
kleinere van 40 tot 502). De admiraliteiten werden tot nieuwe krachtsinspanning geprikkeld niet alleen voor den bouw, maar ook voor de bemanning en toerusting der schepen; ook die van Friesland 3), die totnogtoe
weinig beteekend had, kwam onder aansporing van De Witt en Willem
Frederik en leiding van vlootvoogden als Auke Stellingwerff en Tjerk
Hiddes de Vries tot ontwikkeling, terwijl Cornelis de Witt de admiraliteit
van de Maas een ongekende energie deed ontwikkelen, gelijk anderen
in die van den Amstel, welker landsmagazijn, werf en dok algemeen bewonderd werden. Ook de ietwat verouderde zeeuwsche admiraliteit wedijverde
nu met de andere in werkzaamheid. De krachtige leiding van den raadpensionaris, gevoegd bij de medewerking van vlootvoogden als Wassenaer-Obdam,
De Ruyter, Cornelis Tromp, Johan en Cornelis Evertsen, Stellingwerff en
Tjerk Hiddes, nam de moeilijkheid om de vijf admiraliteiten te doen samen~,
samen-,
1) Tanner, The administration of the Navy from the Restoration to the RevolutlOn
lutlon (Engl.
(Eng!. Hist. Rev., Jan. 1897, p. 17 ff.). Vgl.
Vg!. De Jonge, I, blz. 616 vlg., en
Pepys'
Pep~' beroemde Diaries.
2) De Jonge, I, blz. 633 vlg.
.
3) Sedert 1654 niet meer in Dokkum doch in het gunstiger gelegen Harlingen
Harhngen
gevestigd.
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werken voor een deel weg. Meerdere regelmatigheid van bouw, aanzienlijke vermeerdering van het "metalen" geschut in plaats van de oude
modellen, vermeerdering van het scheepsvolk, meerdere orde in het beheer en de
behandeling der zeezaken was van dat alles het gevolg. Zoo was bij het uitbreken van den krijg de toestand der staatsche vloot zeer bevredigend
en kon zij de vergelijking met de engelsche zoowel in grootte als in aantal
van schepen en in bemanning doorstaan, al bleef zij nog altijd daarbij
eenigszins ten achter, welke tekortkoming echter door de meerdere voortreffelijkheid van het staatsche zeevolk ruimschoots vergoed werd 1).
Onmiddellijk na het uitbreken van den oorlog werd met alle kracht
gearbeid aan het uitzenden der vloot: de nieuwe schepen werden snel
afgewerkt en weder andere werden op stapel gezet; de Oostindische
Compagnie leverde een twintigtal groote vaartuigen; vele andere koopvaarders werden ten oorlog bewapend; gedeeltelijke sluiting der visscherij,
verhooging der gage en andere maatregelen leverden allengs overvloed van
matrozen; kapers werden uitgerust, met name in het nog steeds kaaplustige Zeeland.
Weldra kwam het bericht, dat de engelsche vloot, meer dan 100 schepen
met 4200 kanonnen en 22000 matrozen, in zee en op de kust was. Een
hevige storm verstrooide haar evenwel. De staatsche eskaders konden zich
vereenigen en op het einde van Mei stak onder Wassenaer-Obdam als
luitenant-admiraal-generaal een staatsche vloot, die ongeveer even sterk
was, op hare beurt in zee na door den volijverigen raadpensionaris en
eenige andere gevolmachtigden der Staten geïnspecteerd te zijn en op hun
krachtigen aandrang. Bij deze gelegenheid reeds toonde De Witt zijn
ongemeene kennis van zeezaken en zijn krachtig beleid, zelfs tegenover
bevaren zeelieden de mogelijkheid van het uitzeilen volhoudend en bewijzend 2). Groote verwachting had men van deze "armade", de aanzienlijkste,
die tot op dien tijd onze havens had verlaten, onder leiding van mannen
als de luitenant-admiraals 3) Jan Evertsen, Kortenaer en Stellingwerff.
De aanvankelijke groote voorzichtigheid van den opperbevelhebber, die
op de kust bleef wegens tegenwind, wekte zelfs eenige ergernis: dringende
brieven van De Witt, die erover dacht om zelf als gedeputeerde op de
vloot te komen, gepaard aan een scherp bevel der Staten, dwongen hem
eindelijk de britsche kust op te zoeken ten einde een strijd, hoe dan ook,
te wagen. De engelsche vloot, weder uitgezeild, ontmoette nu de staatsche
bij den mond van de Theems. Een paar dagen bleef men drijvende, totdat
Wassenaer, ofschoon het voordeel van den wind missend, besloot den
aanval te doen. Men was toen op de hoogte van Lowestoft, waar den
13den Juni een bloedige slag werd geleverd '). Die slag liep zeer ongunstig
voor de onzen af, ten deele door de slecht geregelde samenwerking der
zeven eskaders, waarin de vloot verdeeld was, ten deele door de onderlinge
jaloerschheid der bevelhebbers en het algemeene wantrouwen in de
kunde van den opperbevelhebber, zoodat ieder der onderbevelhebbers
1) Vgl. over de onderlinge verhouding der beide vloten: De Jonge, I, blz. 725 vlg.
2) De Witt aan Vivien 21 Mei (Brieven, uitg. Japikse, lIl, blz. 55 en andere uit
dezen tijd). Vgl. Japikse, De Witt op zee, in Onze Eeuw 1912, IV, blz. 397 vlg.
8) De benoeming van deze drie luitenant-admiraals, waarboven dan Wassenaer
als luit-adm.-generaal stond, was ongewoon maar veroorzaakt door de benoeming
van Kortenaer e. a., oQdat niet de Zeeuw Evertsen bij ontstentenis van Wassenaer
het bevel zou voeren. Toen verhieven ook Zeeland en Friesland hunne vice-admiraals
tot dien rang. Vgl. Wicquefort, lIl, p. 185.
4) De Jonge, 11, blz. I I vlg. De Witt aan Wassenaer, d.d. 4, 6, 9 Juni Brieven,
~itg. Tapikse, lIl, 60 vlg.; Colenbrander, Zee-oorlogen, I, blz. 174 vlg.; Warnsinck,
10
m Manneblad, 1921, blz. 424 vlg.
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en zelfs ieder der kapiteins feitelijk op eigen gelegenheid streed. Reeds
bij het begin sneuvelde Kortenaer en toonden verschillende kapiteins,
tegenover de groote dapperheid van anderen, weinig lust om te vechten.
De Engelschen braken door de staatsche slagorde heen en nu nam de
verwarring schromelijk toe. De schepen van York
Vork en Wassenaer kwamen
met elkander in gevecht; Vork
York was gekwetst en zijn schip bijna geënterd,
toen plotseling Wassenaer's aan alle kanten doornageld vaartuig, de Eendracht, door onbekende oorzaak in de lucht vloog. Deze gebeurtenis gaf
den doorslag aan het gevecht, waaraan thans vele staatsche schepen zich
door de vlucht onttrokken, het voorbeeld volgend van Kortenaer's lafhartigen opperstuurman, Stinstra, die met de luitenant-admiraalsvlag in top
wegzeilde. Enkele kapiteins hielden nog stand maar eindelijk week alles,
vervolgd door de Engelschen, die schepen vermeesterden en andere
vernielden. Ook Stellingwerff en de vice-admiraal Schram sneuvelden.
Johan Evertsen trachtte nog als nu volgend opperbevelhebber met schoutbij-nacht Tromp en anderen de orde te herstellen maar ook hij moest het
opgeven en een algemeene verwarde vlucht volgde. Tromp zeilde met een
zestigtal schepen naar Texel, Evertsen zelf met een tiental naar de Maas,
tt ,
tteen totale defaicte
defaicte",
niets meer of
anderen bereikten het Vlie. Het was "een
minder. Zestien schepen waren verloren, negen door den vijand genomen,
2000 man gedood.
Groot was de teleurstelling, de woede hier te lande. Johan Evertsen werd
bij zijn aankomst in Den Briel door het grauw mishandeld en zelfs te
water geworpen, later in Den Haag gevangengezet en te Texel voor een
krijgsraad gebracht, waarom hij, hoewel ten slotte met eere vrijgesproken,
zijn post nederlegde.
Geleid door den onversaagden raadpensionaris, die naar Texel was
gesneld en zich op de binnenvallende vloot had laten brengen om haar
tegen de van dichtbij naderende Engelschen te helpen verdedigen, grepen
de Staten aanstonds alle middelen aan om het zware nadeel te herstellen
en deden al het mogelijke om de vloot zoo spoedig mogelijk weder in
IO dagen later
zee te brengen, zoodat de schout-bij-nacht Banckerts reeds 10
weder met een twintigtal schepen kon uitloopen. De schuldige kapiteins
werden streng gestraft, drie hunner doodgeschoten, andere verbannen en
eerloos verklaard. Tromp bewees bij het herstel der vloot de beste diensten
en werd na eenig beraad als vice-admiraal met het opperbevel belast, terwijl naast
hem door de Staten-Generaal een college van drie gedeputeerden werd gesteld
ttzeeom met drie kolonels van de landmacht en twee ervaren zeelieden als "zeeraden"
raden tt hem ter zijde te staan - een nieuwigheid, die haren oorsprong
vond in het wantrouwen aan de eensgezindheid tusschen de bevelhebbers
en in Tromp's welbekende onhandelbaarheid, onstuimigheid en eigenzinnigheid,
ook wel in zijn bekende Oranjeliefde, die hem in de oogen der heerschende
partij als opperbevelhebber minder wenschelijk maakte. De gedeputeerden
waren: Johan de Witt zelf, Rutger Huygens en Johan Boreel 1).
De herstelde vloot stond weder op het punt om uit te loopen, toen in
het begin van Augustus De Ruyter, van de Antillen teruggekeerd en met
zijn kleine macht om Schotland, vervolgens langs de Noorsche kust heen
gezeild ten einde de britsche vloot, die op hem loerde, te ontwijken, onverwacht in Delfzijl binnenviel en dadelijk zijn diensten aanbood 2). Algemeen
werd nu De Ruyter, die ouder vice-admiraal was, als de aangewezen
opperbevelhebber aangemerkt en tot spijt van Tromp werd deze, ook op
1) Vgl. De Jonge,
Jonge. 11,
II, bh;.
blz. 37; Wicquefort, III,
111, p. 202.
2) Vgl. Brandt, Leven en bedrijf van de Ruiter, 4de druk, blz;.
blz. 389.
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aandrang van De Witt, van zijn voorloopig bevel ontheven, terwijl De
Ruyter, tot opvolger van Wassenaer als luitenant-admiraal-generaal aangesteld, zijn plaats innam. Tromp werd met moeite door De Witt bewogen
onder den nieuwen opperbevelhebber te blijven dienen op de door hemzei ven zorgvuldig uitgeruste vloot, waarmede hij vurig gehoopt had de
geleden nederlaag door een schitterende overwinning uit te wisschen
en de rijke indische retourvloot, die men verwachtte, voor een aanval
des vijands te vrijwaren.
Maar de verdere gebeurtenissen gaven nieuwe teleurstelling. De Witt zelf
had, weder in weerwil van de opmerkingen der meest ervaren zeelieden, de
vloot uit Texel gelukkig in zee weten te brengen langs een vaarwater, het
Spanjaardsgat, dat daarvoor ongeschikt geacht werd maar sedert als "Jan
De Witt's diep" de herinnering bewaarde aan zijn energie en zijn groote.
kennis van de zeegaten 1). De vloot, weder meer dan 100 schepen met
20000 man sterk, zeilde zoo 14 Augustus uit om den vijand op te zoeken
"in heerlijken stand en vol couragie". De raadpensionaris zelf bevond zich
bij haar om hare gevaren en, naar hij hoopte, haren roem te deelen.
De vijand had getracht in de haven van Bergen de om Schotland heen
naar die haven gezeilde retourvloot te bemachtigen doch was er met hulp
der deensche forten roemrijk afgeslagen. Zijn hoofdmacht lag nog steeds
voor de hollandsche kust, maar De Ruyter, die de retourvloot in de Noordzee had opgewacht en haar naar het vaderland begeleidde, ontmoette de
Engelschen niet en een hevige storm vernielde verscheidene schepen en teisterde
de overige zoodanig, dat zij de havens moesten opzoeken. Een tweede storm
op het eind van September bracht nieuwe schade toe. Maar telkens
slaagde De Witt in overleg met De Ruyter erin om de vloot te herstellen
en begin October zeilde zij - De Witt was er nog altijd op aanwezig
en nam met De Ruyter de noodige maatregelen - opnieuw uit, nu naar
de engelsche kust bij Yarmouth en de Theemsmonding om den vijand
te ontmoeten. Maar deze bleef binnengaats en nieuwe najaarsstormen en
hevige ziekten dwongen De Ruyter in de eerste dagen van November
onverrichter zake terug te keeren 2). De raadpensionaris nam nu zijn post,
die een paar maanden lang door zijn neef Vivien was waargenomen~
weder op.
Het eerste jaar van den oorlog ter zee had niets dan ongeluk en
teleurstelling teweeggebracht. Ook was men niet fortuinlijk geweest in den
gelijktijdig gevoerden landoorlog met Munster. Niet alleen het leger maar
ook de vestingen waren bij gebrek aan krachtige leiding en aan belangstelling in de verdediging te lande schromelijk verwaarloosd. Sedert den
dood van prins Willem II was het eens zoo voortreffelijke staatsche leger
dientengevolge meer en meer gedesorganiseerd. Na den dood van Brederode was
er zelfs geen veldmaarschalk benoemd en zoodoende naar den zin van
Holland het gezamenlijke leger feitelijk opgelost in een zevental legertjes.
van de afzonderlijke gewesten, waaruit de beste elementen, zoowel officieren
als soldaten, in vreemden dienst waren overgegaan, terwijl het overblijvende
deel door den ontzenuwenden garnizoensdienst in zwak bezette vestingen
meer en meer ongeschikt was geworden voor den krijg. Willem Frederik en
Johan Maurits van Nassau vertegenwoordigden nog de oude traditiën
van den spaanschen oorlog, maar de tocht naar Oost-Friesland en de moei-1) VgI. vooral zijn brief aan Vivien, dd. 17 Aug. 1665, over dat roemvolle feit:
Brieven, uitg. Japikse, lIl, bh;. 106; Japikse, De W1tt op zee, 1.1.
2) Belangrijke brieven in dCOGOrrespohdantleuvan
dCOGOrrespohdantleuvan D~ Witt! uit de ovloot zelf, (in
( in
Brieven, lIl, uitg lapikse. pml5imu>Japiks~De. Wi\t op ~t en :rijn DE Witt, blz •.aiB vlg.
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lijkheid om bij die gelegenheid een eenigszins toonbaar legerkorps op de
been te brengen bewees, hoezeer het landleger verwaarloosd was. De
eerste was nu ook overleden; de laatste onttrok zich te Kleef mokkend
aan het beheer der staatsche krijgszaken. En de Prins van Oranje was
nog te jong om de een of andere hooge militaire "charge" te
vervullen, zelfs onder leiding van een ervaren bevelhebber. Goede officieren waren schaars geworden of door ouderdom ongeschikt, terwijl de
meeste posten bezet werden door jonge regentenzonen, die hun voordeel
zochten in de schandelijkste knoeierijen met de monstering en betaling
der soldaten. De magazijnen waren slecht voorzien, de kanonnen lagen te
roesten op de bouwvallige wallen en muren van de niet of onvoldoend
bezette versterkingen. Bij ontstentenis van behoorlijk toezicht maakten de
landprovinciën gebruik van de gelegenheid om haar oorlogsbudget zooveel
mogelijk te beperken; Holland, Zeeland en Friesland hadden genoeg voor
de vloot te doen om aan het leger meer dan een schijn van aandacht
te wijden. Het beste deel van het landleger was nog gebruikt om aan de
behoefte aan zeesoldaten op de vloot te voorzien en een regiment mariniers op te richten. De Raad van State en de vorsten van Nassau hadden
jaar op jaar niet nagelaten 1) voor de gevaren van dezen toestand te
waarschuwen, de voortdurende cassatie af te keuren, te wijzen op het
feit, "dat alle de frontieren seer soberlijck konnen beset ende voorsien
worden", te verzoeken om "goede en complete" officieren in plaats van
de gestorven en gecasseerde. Maar hun stem was geweest als die eens
roependen in de woestijn 2).
Vroeg in het voorjaar 1665
I665 liepen er geruchten van oorlogsplannen
van den bisschop van Munster, bij wien men vreesde, dat ook de keulsche
aartsbisschop Maximiliaan Hendrik en de hertog van Neu
Neuburg,
burg, ja misschien zelfs
de keurvorst van Brandenburg zich wegens hunne grieven tegen de Staten
zouden voegen. De landprovinciën, met name Gelderland en Overijsel, werden
ongerust en verzochten tijdige voorziening in de militaire behoeften. Werkelijk
I IOOO man, oorlogsvoorraden
werden de troepen vermeerderd met ruim 11000
bijeengebracht en inderhaast maatregelen genomen om den treurigen staat
der vestingen te verbeteren; daarvoor werd een krediet van 24 ton gouds
geopend. De wegens den dreigenden oorlog met Engeland ontslagen
engelsche en schotsche troepen in staatschen dienst werden ten deele door
andere vervangen, ten deele na het afleggen van een eed van getrouwheid
aan de Staten opnieuw aangenomen.
De bisschop van Munster zette na een verdrag met Engeland zijn toerustingen met ijver voort, gesteund door de welwillende houding van den
spaanschen landvoogd te Brussel, Castel-Rodrigo, die zijn wervingen in
de Spaansche Nederlanden heimelijk toeliet. Nieuwe geruchten omtrent een
en ander gaven den Staten aanleiding op vermeerdering hunner troepen
ook van hunne zijde bedacht te zijn en in Juli ging men hier tot verdere
toerusting over, in September tot het sluiten van een verbond met BrunsI2000 man onder vorst Georg Friedrich van Waldeck
Wal deck
wijk-Luneburg, dat 12000
ter beschikking der Republiek stelde. Vooral dit laatste was van veel
belang, want Waldeck was een ervaren krijgsoverste en ook door Munster
aangezocht om zijn troepen aan te voeren, wat hij geweigerd had. OostFriesland verklaarde zich bereid om den doortocht der Munsterschen te
beletten maar wilde niet verder gaan. Ook met Brandenburg werden onderaangeknoop~ die intusschen nog niet tot
handelingen over et.u
eeu verbond
ver boud aangeknoopt.
1) Vgl. Aitl:ema,
Ait!;eina, N,
IV, blz. 817, 979, IISs;
IIBsi V, blZ'.
bh;. 51I vlg.
2) Staatsche Leger, V, blz. 113
II3 vlg.
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een goed einde leidden, vooral wegens de ongeneigdheid der Staten
om de bezette kleefsche vestingen te ontruimen. Bovendien beloofde
Frankrijk zijn best te doen om den oorlog te verhinderen en gelukte het
deze mogendheid, na mislukten aandrang op den bisschop zelf, werkelijk
ten minste de gevreesde medewerking der vorsten aan den Beneden-Rijn
te beletten, zoodat Munster ten slotte alleen stond 1).
Het was duidelijk, dat het op een oorlog met Munster uitliep, en einde
Juli werd prins Johan Maurits tot "generaal ende overhooft der militie
militie"tt
aangesteld met den rijngraaf van Salm en den Schot John Kirckpatrick
als generaals en, om hem "met raet en daet te assisteeren ttU , acht gedeputeerden der Staten te velde, waaronder Cornelis de Witt. De bisschop
was intusschen gereedgekomen en na een mislukten verraderlijken aanslag
op Arnhem en Doesburg, waarin de richter van Doorwerth de hand had
gehad, zond hij den Staten-Generaal eind September een verklaring, die
als oorlogsverklaring kon gelden, terwijl hij tegelijk met zijn leger, dat onder den landgraaf van Hessen-Homburg stond, onze grenzen naderde. Op
dit bericht en de klacht van prins Johan Maurits over het kleine veldleger
IOOOO man, dat hem was overgebleven na aftrek der
van nauwelijks 10000
garnizoenen in de dertig sterkten, die hij had moeten bezetten, namen de
9000 man nieuwe troepen in dienst benevens 6000 waardgelders
Staten nog gooo
voor de grensvestingen. Door deze en andere maatregelen was het leger
tegen . het einde des jaars van ruim 20000 man tot 70000 man gestegen,
waarvoor groote sommen werden besteed, tot een gezamenlijk bedrag van
ruim 5t millioen 2). Slechts een klein gedeelte van deze troepen echter
had nog in den grooten oorlog medegestreden en dit vormde de kern
IJsel bij Dieren.
van het leger aan den Ijsel
Maar dit alles was nog in wording, toen de bisschop reeds zijn aanval
begon. De twentsche vestingen en een groot deel van die in den Achterhoek werden reeds einde September door hem bezet; Salland en Twente
vroegen en verkregen tegen betaling sauvegarde; het leger aan de
lange IJsellinie was niet bij machte hem te verjagen, maar belette hem
ten minste die rivier te overschrijden. Half October drong de vijand over
den pas van Staphorst en Rouveen over de venen in Drente door en
verder in het Oldambt, waar hij blakend en brandend rondtrok, door
zwakke troepenafdeelingen onder bevel van prins Johan Maurits zelven ternauwernood weerhouden van een aanval op Groningen. Gelukkig kwam er
thans fransche hulp opdagen; 6000
6000 man uitgelezen troepen onder bevel
van overste Pradel, gouverneur van Bapaume, in gevolge de met Frankrijk
gesloten tractaten afgezonden. Na de weigering van den doortocht door
de Spaansche Nederlanden wist de fransche regeering toestemming te
verkrijgen om hare hulptroepen over luiksch gebied te zenden, wat onder
leiding van Turenne geschiedde, en zoo kwam Pradel's
Pradelts legertje den loden
November te Maastricht aan, twaalf dagen later aan de IJsellinie, op zijn
weg langs de Maas plunderend en roovend naar hartelust. Ook verder had
men veel over deze hulpbenden te klagen, wegens hunne schandelijke
ongeregeldheden, voor een deel trouwens toe te schrijven aan slechte
verzorging 3).
1) Vgl. over een en ander: Der Kinderen, De Nederlandsche Republiek en-';'Munen';'Munster 1650-1666, blz. 277 vlg.
")
') Ib. blz. 323 vlg.
3) Ib.
lb. blz. 344, 352. Vgl. Aitzema, V, blz._ 517 vlg., waar het rapport der GedepuVerder blz. 660, 665 vlg. Ook de Méteerden over den geheelen veldtocht staat. Veroer
lIl, p. 21g.;
219,;
moires du prince oe Guiche (Londres, 1764), p. 83 suiv.; Wicquefort, III,
Staatsche Leger, V, blz. 160 vlg.
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Ofschoon het reeds winter werd, besloot men op aandrang van den uit
Groningen toegesnelden prins Johan Maurits, zeer tegen den zin van
Pradel, een tocht in het Munstersche te ondernemen en zoo den
bisschop te dwingen het gebied der Republiek te verlaten. Lochem werd
den 13den
I3den December na een kort beleg heroverd en daarop trok het
gansche leger naar en over de munstersche grens, aan de andere zijde
van het stift door Waldeck met zijn Luneburgers gesteund. Maar Pradel
weigerde weldra verder te gaan en nog vóór het einde der maand werden
de winterkwartieren betrokken zonder zelfs het nabij de grens gelegen
en zwak bezette Bocholt aan te vallen. Zoo liep de eerste veldtocht af.
In den winter werd weinig verricht door de kleine benden, die aan weerszijden nu en dan te velde kwamen: de bezetting van Wedde door de
staatsche troepen was het voornaamste wapenfeit van staatsche, de plundering van Vriezenveen en Emmen van de andere zijde. Ook bij Wouwen
Oudenbosch in Noord-Brabant drongen de Munsterschen van de zuidelijke
zijnden
Nederlanden uit door maar werden door den in staatschen dienst zijn
den
prins van Tarente tegengehouden 1).
Van verschillende kanten werd voor het herstel van den vrede gearbeid
en vooral sedert het Van Beverningk met fransche hulp en na lange onderhandeling in Februari eindelijk gelukt was den Keurvorst van Brandenburg
nIes marchands de Hollande tt te
tot een subsidie- en alliantie-tractaat met "les
brengen, begon Munster, thans van alle zijden in het nauw gebracht en
door de zeer traag vloeiende engelsche hulpgelden slechts zwak gesteund,
12000
tot den vrede over te hellen. Brandenburg zou nu ook met 12000
man komen helpen, als Van Galen weigerde vrede te sluiten. Men bereidde
nog een tweeden veldtocht voor, waarbij weder Johan Maurits met het
opperbevel werd belast. Die tweede veldtocht nam ook werkelijk een
aanvang, maar voordat hij tot eenig resultaat van beteekenis kon leiden,
waren reeds door bemiddeling van Brandenburg te Kleef onderhandelingen
geopend, van staatsche zijde door Van Beverningk geleid. Ook de andere
Rijnvorsten namen aan de onderhandeling deel evenals de keizerlijke
gezanten Friquet in Den Haag en Lisola te Londen, die niet ophielden
de goede verstandhouding van de Staten met de rijksvorsten te bevorderen,
en de fransche diplomaat Colbert-Croissy, die intusschen een dubbelzinnige rol speelde. Een laatste poging van den engelschen diplomaat
Temple om Van Galen tot voortzetting van den oorlog te bewegen mislukte ten eenenmale. De onderhandelingen leidden bij de moedeloosheid
van den bisschop reeds den 18den
I8den April tot den vrede, waarbij beide
partijen het bezette gebied zouden ontruimen, Munster alle aanspraken
op Borculoo opgaf en beloofde zijn leger niet te brengen op meer dan 3000
man - een uitslag van den krijg, die voor de Republiek boven verwachting
gunstig mocht heeten na de aanvankelijk geleden nadeelen 2). Moeilijkheden
bij de ontruiming van Overijsel en den Achterhoek door de Munsterschen
en de uitwisseling der gevangenen werden door een conferentie te Nordhorn, waaraan Johan de Witt zelf deelnam, tot een goed einde
gebracht, maar toch hield men aan dezen kant in de eerste jaren een oog
nwel genesen van den oorlogh maar niet van de vreese tt voor
in het zeil, "wel
een nieuwen aanval, zoodra de kans schoon zou staan; want de bisschop had
wel vrede gesloten, maar alleen omdat hij van alle kanten zou besprongen
te~ijl de loop van
zijn, doch hij kon het geleden nadeel niet verkroppen, terwijl
vestingen der Staten
den oorlog duidelijk had getoond, dat het leger en de vestmgen
blz. 175.
175,
1) Staatsche Leger, V, bb;.
2) Der Kinderen, blz. 402.
')
BLOK, Gesch. Nederl. Volk,
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op zichzelf onvoldoende waren om hem tegen te houden, wanneer hij
opnieuw een krijg zou wagen.
Intusschen had de dood van Philips IV, koning van Spanje, in SeptemI665 nieuwe gevaren in de algemeene europeesche politiek doen
ber 1665
ontstaan, want zijn zoon, de jonge Karel 1I,
H, bij testament tot zijn univeruni verseelen erfgenaam verklaard, was zoo zwak, dat hem geen lang leven kon
worden toegeschreven, en dan was in datzelfde testament niet de fransche
Koningin Maria Theresia, wegens het bij den vrede der Pyreneën bepaalde, als
opvolgster aangewezen, maar Philips' jongere dochter, keizerin Margaretha
Theresia, en, bij haar ontstentenis, keizer Leopold I en zijn kinderen.
Het was geen geheim, dat Lodewijk XIV niet van plan was zich bij deze
regeling neder te leggen en voor dit geval rekende op de hulp der Staten.
In verband hiermede helde hij er toe over om thans ook aan Engeland
den oorlog te verklaren, hetgeen in het begin van 1666
I666 geschiedde ten
einde gehoor te geven aan den aandrang der Staten, die krachtens het
gesloten verdrag reeds lang door hun gezant te Parijs, Van Beuningen,
met nadruk op Frankrijk's verplichtingen hadden gewezen. Een gezamenlijke onderneming ter zee, waarbij een fransch eskader onder den admiraal
van Frankrijk, den hertog de Beaufort, zou medewerken, werd voorbereid.
Het fransche eskader, zwak van samenstelling, kon evenwel eerst laat
in het voorjaar bijeenkomen en maakte ook toen nog weinig haast om zich
met de staatsche vloot te vereenigen, uit vrees voor verplettering door de
engelsche overmacht, voordat het de Noordzee zou hebben bereikt 1).
De staatsche vloot was na de zware beproevingen van het vorige jaar
met aanzienlijke krachtsinspanning weder in orde gebracht. De Witt had
opnieuw de admiraliteiten tot energie geprikkeld en een nog machtiger
vloot dan die van Obdam lag in het voorjaar gereed, bestaande uit 72
groote oorlogsschepen, van zwaarder charter dan te voren, 12
I2 snelzeilende
fregatten, verder adviesjachten, galjoten en voorraadschepen in voldoende
hoeveelheid, terwijl de 0.-1. Compagnie ditmaal I millioen 200000 gulden
in plaats van 20 schepen aanbood. De drie luitenant-admiraals: De Ruyter
voor Holland, Cornelis Evertsen voor Zeeland, Tjerk Hiddes de Vries
voor Friesland, belastten zich met de voorbereiding van een en ander.
De hulp van Frankrijk, welks thans met groote kosten op een aanzienlijke hoogte gebrachte vloot 2) door een nederlandsch smaldeel naar
het Noorden zou worden geleid, en die van Denemarken, dat zich eindelijk, onder den indruk van den aanval der Engelschen op het toen
en, tot een alliantie had laten vinden en 40 schepen wilde
deensche Berg !n,
uitrusten, zouden de zeemacht van Engeland ten slotte kunnen doen
fnuiken. Maar de fransche vloot bleef voorloopig nog aan de port ugeesche kust en de deensche, hoewel volgens het verdrag door acht
nederlandsche oorlogsschepen versterkt, verliet evenmin hare eigen kusten,
zoodat de staatsche in Juni alleen in zee stak.
Zij was iets kleiner maar wegens de zwaarte der schepen en de talrijker
bemanning sterker dan die van het vorige jaar. De Ruyter leidde op het
nieuwgebouwde schip De Zeven Provinciën deze schitterende vloot, "ten
minste een derde part considerabelder als dezelve in den voorleden tijt
is geweest", zegt De Witt zelf 3), terwijl ook het scheepsvolk, "wel bevaren, kloeck ende gesont", de vergelijking met iedere vroegere uitrusting
1) Pagès, in Rev. Hist., vol. g8, 1{
Ir p. 66 suiv.
2) Lefèvre Pontalis, 1,
I, p. 417, bereKent de fransche vloot in 1667 op

met '2700
;DoO stukken en 22000 man.
3) De Jonge, 11,
lI, b12;. 63.
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kon doorstaan. Zij telde I6 hoofdofficieren, onder wie Aert van Nes en
de andere luitenant-admiraals, tot welken rang ook Cornelis Tromp en
Johan Meppel waren gestegen, de vice-admiraals De Liefde, Van der
Hulst, Banckerts en Coenders, de schout-bij-nachts Jan van Nes, Corne1is
Evertsen de Jonge, Stachouwer en Bruynsvelt; onder de kapiteins de beste,
die men had kunnen vinden en van wie menigeen toen en later hoogen
roem behaalde. Met opgewektheid en vaste verwachting van de zege zeilde
de armada uit, in drie eskaders en deze weder ieder in drie smaldee1en
gescheiden; De Ruyter met Van Nes in den voortocht, de luitenant-admiraals
Cornelis Evertsen en De Vries in den middeltocht, Tromp en Meppel achteraan.
Bij Noord-Voorland ontmoette men den IIden Juni de engelsche vloot
onder Monk, eveneens in drie eskaders verdeeld maar wegens de uitzending van 20 schepen onder prins Robert om De Beaufort tegen te houden, aanmerkelijk zwakker dan de staatsche, hoewel van zwaarder schepen voorzien 1).
De hevige vierdaagsche zeeslag, de moorddadigste van deze tijden, nam
een aanvang. Reeds op den eersten dag werd er bloedig gestreden tusschen
de engelsche en de vlaamsche kust, van beide zijden met groote dapperheid
en met groote verliezen. Op den tweeden dag brak De Ruyter door de
vijandelijke linie heen en vernielde wederom verscheidene vijandelijke schepen, zoodat Monk ten slotte slechts 28 vaartuigen meer bijeenhad. Op
meesterlijke wijze leidde hij den aftocht naar de britsche kust, waarbij
echter vice-admiraal Ayscue, die zijn tweede eskader gebood, met diens
schip in Tromp's handen viel. De komst van prins Robert uit het Kanaal
versterkte Monk's vloot weder tot ongeveer 60 schepen, zoodat hij de thans
ongeveer tot dezelfde sterkte gedaalde nederlandsche vloot vlak bij de engelsche
kust opnieuw kon aanvallen. Ook ditmaal weken de Britten, maar op den
vierden dag hernieuwden zij den verbitterden strijd met nog meer
hevigheid dan te voren, zoodat de zee rood zag van bloed en de rookwolken der brandende en vurende schepen den dag verduisterden. Een
oogenblik geraakte de nederlandsche hoofdmacht in gevaar maar op het
beslissende oogenblik heesch De Ruyter de bloedvlag ten teeken voor den
algemeenen aanval, brak de britsche linie op verscheidene plaatsen door
en joeg weldra de vijandelijke vloot in wilde vlucht voor zich uit. De
gansche enge1sche vloot zou vernietigd zijn, wanneer niet een dikke mist
de vervolging had belet. Zoo eindigde deze slag met een volledige zegepraal en, met vlaggen en wimpels versierd, zeilde de staatsche scheepsmacht, hoewel zelf zwaar geteisterd, de Wielingen binnen, zes engelsche
schepen en 3000 gevangenen met Ayscue en het lijk van diens ambtgenoot Berkeley in triomf medevoerend - een getuigenis van de zegepraal, dat alle engelsche beweringen van en alle juichtonen over een
britsche "overwinning" dadelijk had moeten doen verstommen. De dankdag hier te lande had zeker meer reden van bestaan dan de vreugdevuren
bij Monk's terugkeer, die intusschen spoedig voor algemeene verslagenheid
plaats maakten 2).
Opnieuw volgde onder De Wites krachtige leiding een ongekende werkzaamheid bij de admiraliteiten, die erin slaagden om de ernstig beschadigde
schepen in korten tijd te doen herstellen, zoodat er in het begin van Juli
reeds weder go gereed waren om zee' te kiezen. De Ruyter werd opnieuw
met het opperbevel bekleed. Maar ook Engeland, welks nationale hoogmoed
door de nederlaag zwaar getroffen was, had zich ten krachtigste ingespannen en ook zijn vloot was in zee, wederom onder Monk, prins Robert
1) De Jonge, Japikse en Colenbrander, 1. 1.
a) De Jonge, 1I, bh;. 85.
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en wie er meer Engelandts z;eeroem in die dagen hoog hield. Den 4den
Augustus liepen de vloten in dezelfde zeeën opnieuw tegen elkander 1).
Tromp slaagde er in het tegenover hem liggende engelsche eskader onder
Smith op de vlucht te jagen, maar bij de driftige vervolging verloor hij
den hachelijken toestand van de beide andere deelen der staatsche vloot
uit het oog: de voorhoede, uit Zeeuwen en Friezen bestaande, werd na
<den heldendood van Johan Evertsen en De Vries door de Britten uiteengedreven;
:De Ruyter geraakte met den middeltocht alleen met den vijand in gevecht
'en werd bijna door de overmacht overweldigd; met moeite ontkwam hij
:met zijn beschadigd schip en nog eenige andere zwaar geteisterde vaartuigen tusschen de banken van de zeeuwsche kust, verontwaardigd over
Trompts gedrag, dat hij niet alleen aan roekeloosheid maar vooral aan opzet
toeschreef en waarover hij dezen bij diens terugkomst den volgenden dag
op diens eigen schip in ziedenden toorn heftige verwijten deed. Het gevolg
was een hevige twist tusschen de beide zeehelden, van wie Tromp zich
nu met een aanklacht tegen De Ruyterts beleid en met beklag over diens
verwijten tot de Staten-Generaal wendde. Niets anders bleef over dan een
van beiden te ontslaan, welk lot natuurlijk den toch wegens zijn oranjegezindheid bij de heerschende partij gewantrouwden Tromp trof; hij werd
zonder verder onderzoek afgezet en vervangen door den kolonel der
mariniers Van Gendt. Tromp trachtte weliswaar, na zijn drift betoomd te
hebben, het gebeurde goed te maken, maar zijn ontslag werd gehandhaafd
op grond van de roekeloosheid, die hij betoond had, en het wantrouwen
in zijn heftig karakter en in zijn gezindheid jegens de landsregeering.
Men verbood hem, die onder het zeevolk z;eer
zeer gezien was en gemakkelijk
een oproer had kunnen verwekken, op de vloot te komen of daarheen te
schrijven en beval hem voorloopig in Den Haag te vertoeven, een zware
straf voor den onversaagden maar roekeloozen en oploopenden zeeheld,
die zes jaren lang buiten dienst bleef, mokkend en klagend over het hem
gedane onrecht en met zijn oranjegezinde vrienden voor.tdurend in overleg
over middelen om de bestaande regeering omver te werpen en den Prins
te doen verheffen 2).
Met dat al, de overwinning der Britten was ditmaal geen oogenblik
twijfelachtig geweest. Zij beheerschten de zee en waagden het zelfs de zeegaten te
I9 Augustus het Vlie binnen
bedreigen. Schout-bij-nacht Holmes drong 19
om de daar liggende koopvaarders te vernielen, verbrandde de beide
I40 der
konvooischepen, die ze moesten beschermen, daarna meer dan 140
koopvaarders, terwijl slechts weinige ontsnapten. Een landing op Terschelling den volgenden dag gelukte volkomen: een groot deel van het eiland
werd geplunderd en verwoest. En de vernieling van eenige engelsche
koopvaarders op de Elbe bij Hamburg gaf slechts weinig troost voor de
geleden verliezen. Maar in het begin van September koos de staatsche
vloot, wederom 80 oorlogsschepen sterk, opnieuw zee onder het bevel
van De Ruyter, weder met Cornelis de Witt als gedeputeerde der StatenGeneraal, om de engelsche vloot, die onze kusten verlaten had om op hare
beurt de geleden schade te herstellen, zoo mogelijk te bevechten. Men ontmoette den vijand werkelijk bij Boulogne maar hij ontweek den strijd;
ziekte op de vloot en de ongesteldheid van den opperbevelhebber, wien
-een gloeiende pluis van een lont in de keel was gevlogen, deed de Staten
besluiten de vloot terug te roepen, ook omdat de beloofde fransche hulp
nog steeds op zich liet wachten.
1) De Jonge, II, blz;. 123 vlg.
I) Ib., II, blz;. 132 vlg.
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De vreeselijke brand van Londen, die een groot deel van de stad vernielde en in Engeland diepen indruk maakte niet minder dan de daar op gruwelijke
wijze heerschende pest, scheen den Staten evenwel een geschikte aanleiding
om door machtsvertoon op zee den Engelschen te bewijzen, dat de Republiek volstrekt niet vodrgoed verslagen was, en zoodoende de ook in Engeland
bestaande vredespartij tot krachtiger optreden te brengen. Het reeds
gegeven bevel werd daarom ingetrokken en daar De Ruyter's ongesteldheid
hem nog steeds belette de vloot aan te voeren, werd Johan de Witt bij
de afwezigheid van zijn trouwen vriend 1) op zijn verlangen aangewezen om,
gesteund door luitenant-admiraal Aert Van Nes, de leiding op zich te
nemen; twee andere afgevaardigden zouden naast De Witt benoemd worden,
maar daarvan is niets gekomen. Zoo begaf zich de raadpensionaris met de
vloot opnieuw naar de engelsche kust. Er waren er, die met den ttgetabberden admiraal" den spot dreven, maar De Witt, hopend zich ditmaal
met de Franschen onder De Beaufort te kunnen vereenigen, ging onversaagd met de vloot het Kanaal in en deed den vijand, die ook in zee
was, in het begin van October een slag aanbieden. Het kwam evenwel niet
tot dien slag evenmin als tot de vereeniging met De Beaufort ; najaarsstormen en hevige ziekten dwongen de vloot tot terugkeer en slechts
enkele schepen bleven tot bescherming van den handel in zee.
Zoowel hier te lande als in Engeland hadden de rampen van dit jaar
de vredespartij zeer versterkt; aan beide zijden waren zware verliezen
geleden, de pest had in Engeland hevig gewoed, de ontevredenheid over
de geldverspilling van koning KarePs hof te midden van den verbitterden
krijg nam hand over hand toe. En het steeds blijven van den staatschen
gezant Van Gogh te Londen gelijk dat van Downing in Den Haag had
aanvankelijk den vredesgezinden aan beide kanten moed gegeven. De
woelende Downing was tot in het najaar van I665 de ziel van allerlei
intriges in de Republiek om de Staten bij het volk in verdenking te brengen
met behulp der Oranjepartij, die bij het ouder worden van den Prins van
Oranje allengs weder hare hoop op de toekomst zag stijgen. Die intriges
werden evenwel ontdekt en zijn eigen secretaris en zijn agent Oudart,
die secretaris van prinses Maria geweest was, werden gevat, zoodat hij
zich genoodzaakt zag het land te verlaten. Tegen het einde des jaars
volgde Van Gogh zijn voorbeeld. De tegenslagen van het volgende jaar
gaven aanleiding tot nieuwe pogingen der Oranjepartij, die den jongen
Prins zelfs naar Engeland had willen zenden om van zijn oom den vrede
te verwerven en daarin door de neigingen der ook in Engeland steeds
toenemende vredespartij werd gesteund. In die. nieuwe intriges was de
staatsche ritmeester Henri Fleury de Coulant, heer van Buat, gemengd,
schoonzoon van wijlen den griffier Musch en zoon van een der vele fransche
officieren, die hier een militaire loopbaan hadden gevonden. Buat was
een weinig beteekenende man, een losbol en dronkaard, weinig geschikt
om als geheime onderhandelaar op te treden. Orangist van overtuiging
en zeer in de gunst bij prinses Amalia, had hij aan De Witt zijn
diensten aangeboden om in geheime betrekking te treden tot sommige
engelsche staatslieden, met name tot den thans zeer invloedrijken minister
Arlington 2), dien hij van vroeger kende.
1) Van die innige vriendschap tusschen den grooten admir~al en. den groot~n
raadpensionaris zijn tal van bewijzen in De Witt's correspondentie; Japlltse, De Wltt
op zee, 1.1. en zijn Johan de Witt, blz. 218 vlg.
2) Vgl. Fruin, Het proces van Buat, in VersIJr. Geschr., dl. IV, blz. ~61 vlg.;
Tapikse, Buat als diplomaat, in Bijdr., 4de R., IV, blz. 55 vlg., en Berlchten en
lVreded. Hist. Gen., dl. XXVII, blz. 536 vlg. Over Arlington vgl. Barbour, The
earl of Arlington (London, 1913).
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De Witt was van een toenadering tot Engeland geenszins afkeerig. In
het voorjaar van 1666 was de staatsche onderhandelaar te Kleef, Van
Beverningk, in vertrouwelijk gesprek geweest met Tempie, den engelschen
gezant aldaar, en Frankrijk had aanstonds het vermoeden voelen opkomen,
dat men hier buiten den bondgenoot om wilde gaan onderhandelen, wat
de herinnering aan het vóór 1648 gebeurde niet zoo geheel onmogelijk
moest doen achten 1). Bij het voorbereiden van den veldtocht tegen
Munster in 1666 had de raadpensionaris er ernstig aan gedacht om de
ijverig werkzame Oranjepartij·
Oranjepartij- te winnen door de verheffing van den Prins
tot generaal der ruiterij, mits diens neef Turenne, die de voorbereiding
van fransche zijde geleid had, zelf de leiding van den veldtocht op zich
nam. Zoozeer verontrustte hem de na de nederlagen van het vorige jaar
toenemende volksbeweging ten gunste van den Prins, die ook weerklank vond
in de amsterdamsche vroedschap, vooral bij burgemeester Gilles Valckenier.
Maar Frankrijk had zich bij monde van d'Estrades, die bij deze gelegenheid
sterk klaagde over de omkoopbaarheid van "ces gens ei",
ci", ten scherpste tegen
een en ander doen hooren, protesteerde tegen iedere geheime onderhandeling en was ongeneigd om iets voor den Prins te doen: het wenschte
de stadhouderlooze regeering te schragen en alles vermeden te zien, wat
haar kon verzwakken; het wenschte tevens de beide zeemogendheden door
hun onderlingen strijd zooveel mogelijk te verzwakken om dan op het
juiste oogenblik in de Spaansche Nederlanden zijn eigen slag te slaan.
De Witt had toen het denkbeeld opgegeven, schoon het orangistische Zeeland bleef aandringen op de eene of andere militaire charge voor den
Prins, waarin het door een vertoog van Brandenburg werd gesteund. Om
dezen aandrang in verband met de hem bekende gezindheid van Valcke2) tegen te werken besloot De Witt 3) de besprekingen, indertijd met
nier 3)
de Prinses-Royale gehouden maar na haren dood zonder gevolg gebleven,
weder met de Prinses-Douairière op te vatten en den jongen Prins onder
toezicht van Holland te brengen door hem aan te nemen als "Kind
van Staat" 4).
'). Wel meenden sommigen, dat de Staat zoodoende integendeel "kind van den Prins" zou worden, maar De Witt, met alle "vrome
regenten"
regenten" ontevreden over de omgeving des Prinsen, die zij verdacht
hielden van intriges om den Prins hoe dan ook te doen verheffen, hoopte
dit gevolg te verhoeden. De Prinses deed werkelijk de aanvrage en in
overleg met haar werd nu de jonge Prins in April door Holland tot
"Kind van Staat" aangenomen met uitsluiting van Zee1and's
Zeeland's medewerking
daarbij en ontslag van zijn hovelingen en zijn goeverneur Zuylesteyn,
die werden vervangen door Johan van Gent als goeverneur en andere
hovelingen meer naar den zin der Staten, terwijl een commissie uit deze,
waarbij Johan de Witt zelf, werd aangesteld om den jongen vorst "wel
en grondelijck" te onderwijzen zoowel in de "Ghereformeerde Religie"
als ,,in de goede en heylsame Regten, Privilegien ende maximen van den
Staet"• Zoo hoopte men de pogingen der Oranjepartij verijdeld te hebben
en 's Prinsen opvoeding voortaan in de goede richting te kunnen leiden.
Maar in de zaak zelf lag de erkenning van 's Prinsen bijzondere positie
in den lande en de belofte van latere verheffing tot die waardigheden,
die De Witt zelf reeds had ingezien hem op den duur niet te kunnen
onthouden. De overeenkomst was een compromis, waarop de Prinses met
1)
1 ) Vgl. Recueil des iostructioos,
instructions, p. 203 suiv.
2) Japikse, Johan de Witt, blz.
b1z;. 273 vlg.
3) lb.,
Ib., blz. 231.
23 I.

') Aitzema, V, blz. 787, 790 vlg.
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voldoening kon terugzien: de toekomst zou nog meer brengen, mocht zij
verwachten. En De Witt, hoe handig het gevaar voor het oogenblik ook was
afgewend, zal zich evenmin hebben kunnen ontveinzen, dat onder schoonklinkende woorden de eerste schrede was gedaan op een weg, dien hij
gaarne vermeden zou hebben, als hij gekund had. Het was blijkbaar in
verband met deze neigingen en gebeurtenissen, dat De Witt de aangeboden
diensten van een zoo overtuigd Orangist als Buat bij diens geheime
betrekkingen met leden van het engelsche hof ni~t
niet afsloeg. Buat, die,
evenals de gehee1e
geheele Oranjepartij, van herstel van den vrede met Engeland
voordeel voor den Prins verwachtte, stond, reeds voordat Frankrijk zich
door een oorlogsverklaring tegenover Engeland had geplaatst, door bemiddeling van Gabriël Sylvius, vroeger dienaar der Prinses-Royale en een
zijner vrienden aan het engelsche hof, die na het vertrek van Downing
in Augustus naar Den Haag gekomen was om er de engelsche belangen te
behartigen door zijn re1atiën
relatiën met de Oranjepartij, in briefwisseling met
lord Arlington, die gehuwd was met een dochter van Beverweert. In den
loop dier briefwisseling kwamen de voorwaarden van een eventueelen
eventueel en vrede
ter sprake en Buat deelde ze tijdens de afwezigheid van De Witt eerst
aan Van Beverningk, na den terugkeer van den raadpensionaris uit de
vloot in November 1665 aan dezen zelf mede. Die voorwaarden echter
tt en "onredelijck
tt 1), dat de raadpensio"generael", "duyster
"duyster"
"onredelijck"
waren zoo "generaeP',
naris weinig op de "sotte ouvertures" antwoordde; maar hij stond Buat
toch toe de correspondentie te blijven voeren, hoewel hij er zich niet
veel van voorstelde en hem waarschuwde zich niet te luid in het publiek
uit te laten, ook om den argwaan van Frankrijk te ontgaan, aan hetwelk
hij zelfs kennis gaf van de aangeboden voorwaarden en van zijn antwoord.
Zoo ging Buat voort, vooral in betrekking met Sylvius, die in December
weder in Den Haag verschenen was om poolshoogte te nemen over de
vredesneigingen in de Republiek en er in Januari nog eens terugkeerde.
Holland werd door De Witt van dit alles onderricht. Sylvius kwam door
Buat in aanraking met Van Beverningk, die, naar men meende, met
De Witt thans niet op goeden voet stond en zelfs als prinsgezind begon
te gelden 2). Buat stelde telkens De Witt op de hoogte van zijn bevindingen, waaraan De Witt voorloopig weinig bleef hechten, maar tevens
namens de vrienden van Tromp, de felle Oranjegezinden, die een vrede
vurig begeerden en als wier hoofd Johan Kievit gold, Tromp's zwager en
lid van Gecommitteerde Raden, een tweede geheime onderhandeling
met Sylvius en Arlington voerend, bepaaldelijk in het belang van den
jongen Prins, waarvoor men de oranjegezinde provinciën Zeeland, Gelderland en Overijsel hoopte te winnen. Sylvius bleek in zijn rapporten aan
de engelsche regeering vol goede hoop te zijn, meer dan zijzelve, ofschoon
ook zij hoop voedde op een onderhandsche zending van een hollandschen
diplomaat van beteekenis naar Engeland. Buat bleef, ondanks de
positieve uitlatingen van De Witt omtrent het tegendeel en diens
waarschuwingen, zijn ondershandsche correspondentie ijverig voortzetten.
Maar de Prinses zelve verzocht juist in dezen tijd aan Holland de opvoeding van haar kleinzoon in handen te nemen en toonde weinig te
verwachten van engelsche hulp. Doch Buat bleef daarop hopen en zette
zijn besprekingen voort, zelfs met sommige stedelijke afgevaardigd~n,
afgevaardigden,
ten einde hen tot Engeland's wenschen over te halen. Door een verZUlm
verzuim
geraakte Aug. 1666 een brief uit deze laatste correspondentie met het
1) Wicquefort, 111,
lIl, p. 256.
2~6.
2}
2) Japiltse,
}apiKse, Johan de Witt,
Wltt, bb;.
blz. 240 vlg.
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opschrift "pour vous mesme tt in handen van De Witt en zoo kwam deze
achter de geheimen van de gehate factie, die hem den voet wilde lichten.
Natuurlijk was Buat verloren; hij verzuimde de gelegenheid om te ontsnappen en werd eenige uren later gevat. Een huiszoeking bij hem leverde het bewijs
van zeer drukke correspondentie, waarvan echter slechts weinig bewaard
bleek. Gecommitteerde Raden van Holland verhoorden Buat voorloopig
en vernamen wederom weinig bijzonders, maar daaronder toch, dat hij
met Kievit en een ander lid der rotterdamsche regeering, Ewout van der
Horst, in betrekking had gestaan. Daarop verwezen zij de zaak, krachtens
een vroeger genomen besluit, hoewel niet geheel volgens den regel, daar
Buat als officier onder de Staten-Generaal stond, niet binnen Holland in
garnizoen was en door Zeeland op zijn repartitie werd betaald 1), naar hun
eigen gerechtshof met verzoek om "met alle mogelyke promptitude en
tt, een aanmaning, die bij de bekende gezindmet vigueur te procedeeren
procedeeren",
heid van sommige leden van dat hof niet overbodig mocht heeten.
Het gevondene was intusschen genoeg om de plannen van Kievit en de zijnen
te doen kennen. Frankrijk drong op strenge bestraffing aan en deze kon
ook dienen om de woelige factie van haar drijven terug te houden, maar
de langzaamheid van het hof gaf Kievit en Van der Horst gelegenheid
om te ontsnappen en zoo bleef Buat alleen over. De onvoorzichtigheid
van een der hem welgezinde raadsheeren, Van der Graaf, om hem buiten
noodzaak in de gevangenis te bezoeken, beroofde hem nog van diens
stem, daar Van der Graaf, wegens de over dit bezoek gemaakte opmerkingen, zich van verdere deelneming aan de zaak moest verontschuldigen 2).
Andere invloedrijke leden der Oranjepartij, die min of meer met de zaak
bekend waren,.
waren, Zuylesteyn en Odijk b.v., hielden zich stil en
bleven zoo buiten schot 3). Het hof werd herhaaldelijk, ook in De Wites
afwezigheid 4),
'), door de Staten aangemaand om door te tasten, hetgeen
niet onnoodig bleek; den 4den October zelfs door een bezending, waarbij
Vivien, pensionaris van Dordrecht en neef van De Witt, een heftige rede
hield. De heeren werden voortdurend door de Oranjepartij tot vrijspraak
aangezet en bleken ook voor deze pressie niet onvatbaar; de langzame gang
z;aak stond met deze
dez;e omstandigheid en de persoonlijke neigingen van
der zaak
sommige rechters in onmiddellijk verband. Na aandrang ook van
den franschen gezant sprak het hof nu reeds den 5den October het
vonnis uit: het veroordeelde Buat ter dood met verbeurdverklaring van
goederen, en wel met 5 tegen 3 stemmen, een strenge straf maar die niet
onverdiend of onrechtmatig genoemd kan worden. Kievit werd bij verstek
evenzoo veroordeeld, Van der Horst alleen tot verbanning buiten Holland,
Zeeland en Utrecht. Den IIden October werd, tijdens De Witt's nieuwe
afwezigheid op de vloot, het vonnis aan den onvoorzichtigen ritmeester
voltrokken onder algemeen medelijden des volks, dat hem weldra als een
onschuldig slachtoffer zijner oranjegezindheid begon te beschouwen een meening, door de Oranjepartij zelve gevoed en die later
De Witt en de zijnen zeer heeft geschaad, al was voor het oogenblik
de indruk van het proces werkelijk sterk genoeg om een einde te maken
aan alle intriges van dien aard.
In het najaar van 1666 bereidden de Staten zich voor op nieuwe zeetochten tegen het volgende voorjaar, hopend alsdan op de door d'Estrades

Ij11 Fruin,
1.1.,
l.I., blz. 270;
27 Japikse, in Bijdr. l.I., blz. 66 vlg.
Fruin, 1.1., blz. 81 vlg.
0;

2

3
Japikse,
apikse, 1.1.,
l.I., blz. II2.
• gat
bat hij de groote drijver van het proces was en dus hem de dood van Buat
moet geweten worden, is door Fruin en Japikse op overtuigende gronden bestreden.
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en den buitengewonen gezant Bellefonds 1) beloofde krachtige medewerking
van de fransche vloot. Een quadruple alliantie met Denemarken, Branden-burg en Luneburg ontsloeg hen van alle vrees voor een nieuwen
aanval van Munster en voor pogingen van Zweden _om op de eene of
andere wijze de belangen der Staten te benadeelen of van de gelegenheid
gebruik te maken om de stad Bremen en daarmede de heerschappij over
de Wezerstreek te bemachtigen.
Maar zoowel in Engeland als hier
ruer te lande zag men tegen een nieuwe
worsteling op, ook om de financieele bezwaren, waarmede men aan beide
kanten te kampen had. Ook hier had men groote moeite om de zware
oorlogskosten te betalen en zag zich genoodzaakt leening op leening te
sluiten, zoowel ten behoeve der gewesten als ten behoeve der admiraliteiten.
admiraliteiten~
De meeste gewesten waren in dit opzicht ditmaal in een vrij goeden staat
staat::~
de aanzienlijkste betaalde nog niet meer dan 1/14
1/14 van haar inkomen aan
rente; maar Holland zelf betaalde zijn "halve incomen ende vry meer"
aan rente van schuld, zegt De Witt in dezen tijd 2). Alleen in den oorlog
was door dit gewest ruim I21/4
121/4 millioen
miUioen gulden geleend 3). Zweden toonde
zich op aandrang van Frankrijk bereid om bemiddelend tusschen de oorlogvoerende staten op te treden en vond zoowel Engeland als de Republiek
en Frankrijk gereed om daarop in te gaan, het eerste zelfs om te onderhandelen in een stad op het grondgebied der Republiek, b.v. in de Generaliteitslanden, hetgeen ook den Staten en den Koning van Frankrijk
beter voorkwam dan Den Haag te nemen, waar men misschien met
intriges der Oranjepartij zou te kampen hebben, iets waarop Engeland
blijkbaar ook te Breda, de baronie van den Prins, hoopte. Zoo werd in
April ten slotte Breda aangewezen als plaats der onderhandeling, waar
allengs de afgevaardigden der betrokken mogendheden bijeenkwamen; van
staatsche zijde was Van Beverningk de hoofdpersoon van het achttal onderhandelaars, dat men benoemde; slechts drie hunner, de afgevaardigden der
drie zeeprovinciën, zouden zelf naar Breda gaan, door welke bepaling De Witt
de engelsche intriges hoopte te verijdelen.
4). Van Beverningk
De vredesonderhandelingen namen dan een aanvang ').
met den zeeuwschen raadpensionaris De Huybert en den Fries }ongestal
Jongestal waren
de staatsche afgevaardigden. Reeds aanstonds viel de buitengewone vriendelijkheid van de fransche gezanten jegens die van Engeland in het oog, maar
de engelsche regeering van hare zijde toonde zich veel minder toeschietelijk, daar ook zij meer en meer de bedoelingen van Frankrijk ten opzichte
van de Zuidelijke Nederlanden begon te wantrouwen: tijdens de onderhandelingen nog wierp Frankrijk werkelijk het masker af en liet zijn troepen
in Zuid-Vlaanderen binnenrukken. De oude kwestiën over PoeloeRoen en de gekaapte engelsche schepen, de intrekking der Akte van
Navigatie en andere dergelijke besluiten, de behandeling der wederzijdsche
rebellen enz. werden weder in den breede behandeld, maar zoowel de
dubbelzinnige houding der Fransehen en Zweden als de blijkbare ongeneigdwyeken"
heid der Staten om veel toe te geven, ja maar "een stip te wycken"
zooals De Witt ried, stremde den loop der onderhandeling en half Juni
was men nog niet veel verder gekomen, terwijl de houding van Frankrijk
tot ernstige beduchtheid aanleiding gaf en de daardoor bemoedigde engelsche
1) Recueil des instructions, p. 204.
2) Aan burgemeester Reynst te Amsterdam, 19 Febr. 1667: Brieven, uitg. Japikse,.
Japikse,
111
III blz.
b12;. 286.
8) Lefèvre Pontalis, I, p. 400.
') Vgl. daarover Wicquefort, 111,
lIl, p. 298 suiv. en de stukken bij Aitzemai
Aitzema; Japikse~
Japikse,.
Johan de Witt,
WÜt, blz. 245 vlg.
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gezanten al spoedig een aanmatigende houding begonnen aan te nemen.
In deze omstandigheden scheen het wenschelijk door een schitterende
onderneming ter zee Engeland en de wereld nog eens te toonen, dat men
verre van de volkomen uitputting was, die men aan de overzijde bij de
Republiek onderstelde, dat men integendeel in staat was nogmaals met een
aanzienlijke vloot aanvallend op te treden. Reeds vóór de nederlaag bij
Lowestoft had De Witt het plan gevormd den mond van de Theems in te
varen en op die rivier en hare zijstroomen de wapenplaatsen der engelsche
vloot zelve aan te tasten. Dat stoute plan, ook na den vierdaagschen
zeeslag overwogen, maar wegens gemis aan voldoende kennis van de
zandbanken in de TheenlS door De Ruyter telkens afgewezen, zou thans
op aandrang van De Witt worden uitgevoerd met de vloot, die tegen het
voorjaar in gereedheid was gebracht en in sterkte de vroegere wederom
overtrof 1).
Een kleine afdeeling dezer vloot onder luitenant-admiraal Van Gent, die
een aantal koopvaarders om het Noorden van Schotland heen begeleid had,
trachtte in het begin van Juni de rivier voor Edinburg op te zeilen, maar
zag zich gedwongen spoedig terug te keeren. Het gerucht van een nog
gevaarlijker plan tegen de Theems begon zich intusschen in Engeland te
verspreiden en werkelijk nam men daar maatregelen om de rivier in staat
van verdediging te stellen. Die maatregelen werden evenwel spoedig
gestaakt en De Witt zag kans om zijn plan te volvoeren. In diep geheim werd
alles voorbereid: slechts enkele staatslieden en de leiders der vloot wisten
ervan; zelfs D~strades,
D'Estrades, die gewoonlijk van alles op de hoogte was, bleef
nu onkundig. Cornelis De Witt werd weder als gevolmachtigde der StatenGeneraal naar de vloot gezonden - oorspronkelijk had de raadpensionaris
willen gaan, maar Frankrijk's "desseinen tt vereischten zijn blijven in Den
Haag - slechts enkele dagen vóór hare afvaart uit Texel, om met De Ruyter de
onderneming te leiden volgens den lastbrief, die hun eerst bij het vertrek
der vloot door den raadpensionaris in handen werd gesteld 2). De trotsche
ruwaard van Putten ging niet weinig prat op den eervollen last hem gegeven. Hij en De Ruyter zouden werkelijk "de beste plenipotentiarissen"
voor Breda kunnen zijn
z;ijn 3). Aan de Maas werd een aanzienlijke troepenmacht met oorlogsbehoeften voor een landing aan boord genomen. Den
14den
I4den Juni zeilde de vloot - ruim 80 schepen van allerlei soort en
uitsluitend door de hollandsche admiraliteiten uitgerust, de zeeuwsche en
friesche eskaders bleven nog achter - naar de britsche kust, waar zij
in den avond van den 17den
I7den op de hoogte van den Theemsmond aankwam. Een smaldeel van zeventien kleinere oorlogsschepen met adviesjachten, branders en galjoten werd onder bevel van Van Gendt met den
eigenlijken aanval belast en zeilde, onder voorlichting van een paar omgekochte engelsche loodsen, in den vroegen morgen van den Igden de rivier
op, door het gros der vloot uit de verte gevolgd. Eenige half uitgeruste
schepen op de Theems slaagden erin naar Londen te ontkomen, maar
De Witt
Wit~ en Van Gendt besloten nu den 20sten de Medway op te varen;
de landtngstroepen
landingstroepen onder kolonel Dolman bemachtigden het fort Sheerness
en heschen er de statenvlag, waarna het fort met al zijn voorraad en
enge1sche
magazijnen grootendeels vernield werd. Inderhaast werden nu van engelsche
zijde maatregelen genomen om den aanval af te weren: oeverbatterijen
l~ De $nge
snge lI, blz. 155 vlg.; Japikse, De Witt, 1.1.,
l.I., Colenbrander, 1I,
II, blz. 516 vlg.

De onge,
o~ge, blz. 174.
De itt
ltt aan den Ruwaard van Putten, 22 Juni 1667 (Brieven, uitg. Japikse, lIl,
blz. 302).
2
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werden opgeworpen en bemand; eenige groote schepen werden in de
rivier opgesteld achter een zwaren ketting, die ze moest beveiligen; andere
schepen liet men zinken om het vaarwater te stoppen; van alle kanten
snelden troepen aan. Monk en York trachtten de gevolgen der zorgeloosheid zooveel mogelijk weg te nemen.
Zoo konden de groote staatsche schepen niet dan onder ernstige bezwaren voortkomen en zeilden eerst den 22sten de Medway verder op, geholpen door een flinken springvloed met noordoostenwind, die het water in
de rivier dreef. De dappere rotterdamsche kapitein Van Brakel veroverde
een zwaar vóór den ketting gelegen fregat; een brander zeilde den ketting
aan stukken en nu zetten branders en gewapende sloepen het vernielingswerk voort, aanvankelijk onder het vuur der engelsche batterijen, die
evenwel spoedig tot zwijgen werden gebracht en door een landingsdivisie
bemachtigd. Van Gendt zelf veroverde de Royal Charles, die de admiraalsvlag voerde; verschillende andere schepen werden vernield of ernstig
beschadigd. Den volgenden dag zeilde het eskader verder op naar het
kasteel Upnor, waar wederom drie groote schepen lagen, die door staatsche branders werden vernield in weerwil der dappere verdediging door
vice-admiraal Spragg. Het scheen zelfs mogelijk met hulp van de
oude aanhangers van Cromwell de koninklijke regeering omver te werpen
en de Republiek in Engeland te herstellen; de raadpensionaris ten minste
doelt op zulke plannen in zijn brieven van deze dagen 1). Maar deze
groote voornemens kwamen niet tot uitvoering. Hier toch werd de rivier
zoo gevaarlijk nauw, dat men besloot terug te gaan, ook omdat de werf
van Chatham sterk bevestigd was en de branders gingen ontbreken. Zes
groote engelsche schepen waren vernield, verscheidene door de Engelschen
zelf in den grond geboord om de rivier te stoppen, twee - de Royal
Charles en de Unity - werden in triomf door de aanvallers medegevoerd
als zegeteekenen van de overwinning, die in het vaderland met plechtige
dankdagen en vreugdevuren werd gevierd. Zoo eindigde de vermaarde
tocht, die aan onze zijde slechts 50 man en eenige branders had
gekost en in Engeland een diepen indruk maakte, vooral te Londen, waar
men in paniek de vlucht begon te nemen 2). De dappere volbrengers van
het wapenfeit werden door schitterende belooningen en eerbewijzen
Theems tt door Vondel bezongen.
gevierd, "de Zeeleeuw op den Theems"
Maar de raadpensionaris achtte hiermede de taak nog niet volbracht. Hij
drong aan op nieuwe aanvallen bij de Theems of elders. Het gros der
vloot bleef dan ook de Theems afsluiten en kleine eskaders kruisten op de
engelsche kust om het uitloopen van handelsvaartuigen te beletten. Een
daarvan deed, overeenkomstig de wenschen van den raadpensionaris, in
Juli een aanval op Harwich, die echter mislukte evenals dergelijke op
andere havens aan de engelsche oost- en zuidkust en een nieuwe poging
om de Theems op te varen, in Augustus door een derde onder Aert Van Nes
gevolgd, waarbij de Engelsche vloot voor Gravesend opnieuw zware verliezen leed. Het gemis aan branders en de krachtige verdediging van engelsche zijde dwong de onzen echter ditmaal reeds na vier dagen strijd bij
Medwa y terug te keeren, hetgeen wegens de talrijke
Sheerness en de Medway
zandbanken onder groote bezwaren maar met beleid volbracht werd.
Deze laatste vijandelijkheden hadden nog plaats, nadat de vrede feitelijk
reeds was gesloten: den 31sten Juli was dit, ongetwijfeld onder den indruk
1) Brieven aan den Ruwaard dd. 29 Juni, 3 en 12 Juli 1667 (Brieven uitg. Japikse,
PontaHs, I, p. 445; JapikSe, De Witt op zee, l.I.
1.1.
lIl, bb;. 307, 309, 314); Lefèvre Pontalis,
2) Vgl. Pepys, Diaries i. d.
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van den roemrijken tocht 1), geschied, maar eerst een maand later hielden
de vijandelijkheden op 2), terwijl de Nederlanders de zee beheerschten;
ook in verband met de plannen van Frankrijk in de Spaansche Nederlanden, die d'Estrades tevergeefs trachtte goed te praten, en de onaangenaamheden met Zweden en Portugal scheen het wenschelijk een behoorlijke
zeemacht in zee te houden. Eerst met den terugkeer van de vloot in
October kon de oorlog als geëindigd beschouwd worden.
Bij den vrede werden de z;aken van Poeloe-Roen en de gekaapte schepen
eindelijk op z;ijde gezet en de ten nadeele der Nederlanders in den laatsten
oorlog genomen besluiten betreffende den handel door Engeland vernietigd; de
Navigatie-akte bleef in wezen maar gematigd door de bepaling, dat goederen uit Duitschland en de Zuidelijke Nederlanden voortaan door nederlandsche schepen mochten worden ingevoerd; de saluten met de vlag
werden opnieuw geregeld; men zou elkanders rebellen niet langer beschermen. Omtrent de koloniën werd vastgesteld, dat de staat van z;aken in
Oost en West op 10 Mei 1667 het wederz;ijdsche bezit zou aanwijzen.
De laatste bepaling deed de Republiek het later zoo belangrijke NieuwNederland met z;ijn belangrijke kolonie van Nederlanders verliezen, daar
het in britsche handen was gebleven. Daarentegen verzekerde zij haar het
bezit van Suriname, dat met z;ijn hoofdplaats Paramaribo door den dapperen Zeeuw Abraham Crijnssen met een klein eskader nog den 28sten
Februari 1667 veroverd was, terwijl ook Essequebo weder aan den vijand
werd ontrukt en diens macht in West-Indië door een voorspoedigen slag
bij het eiland Nevis, de verovering van Tobago en een wel gelukten aanval
op eenige vijandelijke schepen aan de kust van Virginia deerlijk werd
geteisterd. Suriname, waar de Engelschen eenige jaren te voren een
kolonie hadden gevestigd, werd sedert een belangrijke bez;itting, die het in
Noord-Amerika geleden verlies door den rijkdom van haren grond voorshands ruimschoots scheen te zullen vergoeden.
De Witt mocht werkelijk spreken 3) van het "glorieuse" tractaat, waarbij
men van Engeland voorwaarden had kunnen bedingen als nooit te voren en
misschien nooit meer in de toekomst zouden kunnen verkregen worden.

HOOFDSTUK VII
NA DEN VREDE VAN BREDA

Met den vrede van Breda begint een korte periode, die met recht als
de schitterendste in het gansche bestaan der Republiek mag worden aangemerkt. Met gerechtvaardigden trots spreekt De Witt in den zoo even
aangehaaiden brief van de verwezenlijking zijner in het voorjaar gedane
voorspelling, dat de staat "binnen den tijdt van twee jaeren soude wesen
in beteren staet, in grooter reputatie ende in meerder credit als die noch
oyt of oyt voor henen is geweest" 4). "Nieuw-Carthago", roept de oude
Vondel, is vernederd door den "Zeetriomf der Vrije Nederlanden", nu
"de Zeeleeuw op den Theems" den engelschen standaard deed strijken
en "al d'Oceaen gewaegt van Hollands Amiraett'. Zweden, Denemarken,
.1) Aan den Ruwaard 3 Aug. 1667 (Brieven, uitg. Japikse, lIl, blz. 317). Vgl. ook
d1e aan Van Beverningk uit oez;en tijd.
2~ De longe, 1I, blz. 2II.
8
Brie van I Aug. aan den heer van Couwerven (Brieven, uitg. Japikse, lIl, blz. 35 1).
, Vgl. Lefèvre Pontalis, I, p. 409.
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Portugal wagen het niet de Republiek te weerstreven; Frankrijk zoekt
ijverig haar medewerking voor zijn lang voorbereide plannen op de Spaansche Nederlanden; Spanje ziet smeekend om bescherming naar zijn voormalige rebellen op; Duitschland's vorsten wenden zich tot de Vereenigde
Nederlanden om hulp en steun; keizer Leopold I zelf zoekt hunne vriendschap
tegenover de plannen, die men ten opzichte van het Rijk aan Frankrijk
mocht toeschrijven. En binnenslands is Holland's wil wet, terwijl de schitterende zegepraal de macht der regenten krachtiger dan ooit had bevestigd
en welvaart en rijkdom alom in den lande tevredenheid wekten over de
leiding van den raadpensionaris en zijn medestanders.
Maar uit de verte komt de wolk, veel grooter reeds dan eens mans
hand, op aan den zuidelijken horizon, waar Frankrijk's legers de spaanscbnederlandsche grens overschrijden. En dichter bij nog, midden in Holland's
boezem, dreigt een ander gevaar de heerschende partij: de jonge Prins
groeit op, ziekelijk en zwak van lichaam wel is waar, maar sterk van geest,
sterk ook door de volksliefde voor dezen erfgenaam van groote traditiën.
Met bezorgden blik sloeg De Witt de komende gevaren gade en zijn
triomfkreet is verbonden met een woord van zorg voor de naaste toekomst.
Bij den aanvang van den engelschen oorlog had Lionne, de leider der
fransche buitenlandsche betrekkingen, voor zijn hulp aan de Republiek
alvast Kamerijk geëischt, maar De Witt had daarin niet willen toestemmen,
daar deze stad de sleutel was van Henegouwen, en hij had Spanje gewaarschuwd. Lodewijk XIV begreep wel, dat de Republiek liefst een barrière
tegen zijn plannen aan die zijde zou willen opwerpen, maar hij hoopte
haar door zijn medewerking tegen Engeland en Munster gunstiger gestemd
te hebben en werkelijk scheen het moeilijk om hem thans te weigeren, wat
hij begeerde. Een toenadering van Spanje tot Engeland was reeds het
onmiddellijke gevolg, ofschoon men ook te Madrid en Brussel schroomde om
geheel met de Republiek te breken 1). Maar Frankrijk wist ook deze toenadering te doen eindigen, gelijk het de pogingen van Spanje om aansluiting bij Duitschland voor zijn Nederlanden te verkrijgen wist te verijdelen,
ja de duitsche vorsten aan den Rijn door geld en beloften geheel op zijn
zijde wist te brengen.
Zoo stond Spanje in het voorjaar van r667 volkomen alleen en den
Ssten Mei 2) schreef Lodewijk aan de spaansche regentes, de KoninginMoeder, dat zijn geduld uitgeput was en hij op het einde der maand aan
het hoofd zijner troepen zou oprukken om te nemen wat hem toekwam
krachtens het erfrecht zijner gemalin, wier rechten hij in het uitvoerige
"Traité des droits de la reine" had laten uiteenzetten. Wat hij eischte was
niet minder dan: Brabant met Antwerpen en Limburg, Mechelen, OpperGelder, Namen, Artois, Kamerijk, Henegouwen, 1/, van Luxemburg en
I/S van Franche Comté. Het "Traité" vond heftige bestrijding op goede
gronden in het geschrift van den uit Franche Comté afkomstigen keizerlijken gezant te Londen, De Lisola, getiteld: ,,Bouclier d'Estat et de
justice". Met name richtte zich dit beroemde pamflet van den talentvollen
bestrijder der fransche plannen in Europa S) tegen het devolutie-recht,
grondslag van Lodewijk's aanspraken, waarschuwde voor de fransche
heerschzucht, die gansch Europa bedreigde met vernietiging van alles wat
1) Lonchay, La rivalité de la France et de l'Espagne, p.
p. 18 suiv.
I) Mignet, Négociations, lI, p. 58 suiv.
a) Vgl. over hem: Pribram, Freiherr von Lisola.
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het volkenrecht, het onderlinge vertrouwen, het erkende recht van den
oorlog had tot stand gebracht; het gold hier Europa's vrijheid of slavernij,
die bij den eersten aanval zouden beslist worden. En hoe zou het zwakke
weerstaan '?
Spanje dien aanval kunnen weerstaan?
Na een zwak protest van de Regentes en van haren landvoogd Caste1-Rodrigo
te Brussel gaf de Koning in Den Haag kennis van zijn plannen. Hij rukte
reeds den 2Isten Mei op en het fransche leger van meer dan 50000
50000 man
onder Turenne, waartegenover Castel-Rodrigo
Caste1-Rodrigo geen spaansch korps van eenige
beteekenis kon stellen, door de tegenwoordigheid des Konings aangevuurd,
maakte zich met weinig moeite meester van een reeks van vestingen,
Rijsse1, de pas gestichte vesting Charleroi en Armentières tot Aalst
van Rijssel,
bijeengetrokken
en Dendermonde, terwijl de kleine inderhaast bijeen
getrokken spaansche
troepenmacht bij Brugge werd uiteengeslagen. In September was bijna
het gansche gebied van Brabant, Vlaanderen en Henegouwen in fransche
handen; alleen de hoofdstad Brussel met Gent en Mechelen waren nog
onder spaansch gezag.
Groot was de schrik hier te lande over dezen snellen voortgang der
fransche wapenen. De Witt zelf, ofschoon steeds op zijn hoede voor de
fransche plannen, was verrast en klaagde bij d'Estrades, die zijn regeering
ernstig waarschuwde 1), bitter over den plotse1ingen
plotselingen ommekeer in de
fransche politiek 2). Van Beuningen, nu staatsch gezant te Parijs, trachtte
Lodewijk XIV tevreden te stellen door het aanbod van Franche Comté
met Kamerijk, Aire en St. Omer, maar Frankrijk vroeg meer en verklaarde
slechts tevreden te zullen zijn met Luxemburg, Bergen, Charleroi,
Doornik en Douai bovendien, ten slotte met Luxemburg of Franche
Comté benevens een paar vestingen, mits Spanje Lodewijk's rechten bij den
dood van den jongen spaanschen Koning, Karel 1I, erkende. De Witt was in
een groote moeilijkheid. De vrede van Breda was toen nog niet geteekelld
geteekend
en ook Zweden was onvertrouwbaar; een oorlog met Frankrijk ter wille van
Spanje zou dolzinnigheid geweest zijn. Zoodra de vrede gesloten was, verklaarde de raadpensionaris zich tot hulp aan Spanje geneigd, mits Brugge,
Oostende, Damme,Plasschendae1e
Damme,Plassehendae1e en de vlaamse he forten Isabella en St. Donat
aan de Republiek werden ingeruimd; maar, ofschoon de Regentes en CastelRodrigo zelf geneigd waren om in deze voorwaarden toe te stemmen,
de Spaansche regeering wilde er niets van weten, want zij zou dan geheel
afhankelijk worden van hare oude vijanden; ook toen Engeland een dergelijk aanbod deed, achtte de regeering te Madrid den gevraagden prijs
te hoog, te eer nu de winter naderde en de fransche veroveringen een
einde namen 3) met den triomfalen terugkeer des Konings naar Versailles.
Maar Spanje geraakte steeds dieper in den val. De Keizer, die zijn ouden
gezant Friquet in Den Haag door den dood verloren had en in dIens plaats
den minder ervaren Kramprich eerst op het einde des jaars naar Den
Haag zond, liet zich door allerlei beloften te Weenen overhalen tot een
verdrag met Frankrijk om bij den spoedig verwachten dood des jongen
Konings de spaansche erfenis te deelen, terwijl het thans reeds vrij wat
van het veroverde zou behouden; de machtigste duitsche vorsten waren
geheel voor Frankrijk gewonnen; Zweden was gerustgesteld. Het spel
scheen gewonnen zoowel tegenover Spanje als tegenover de Staten, die
steeds gevreesd hadden Frankrijk's nabuur te worden. Lodewijk XIV vroeg
zelfs op grond der gemeenschappelijke belangen de hulp der Staten om
hem in het bezit van zijn rechtmatig eigendom te stellen.
0 7.
l~
1~ Recueil des instructions, p. 2
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Lefèvre Pontalis
Pontalistt I, p. 427.
Ib., p. 429. Japlkse. Johan de Witt, blz. 257 vlg.
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De staatsche diplomatie zocht naar een uitweg 1). In zijn brief van 8
Mei had Lodewijk de overgave van al de hem "toekomende" landstreken
geëischt of wel een equivalent daarvoor. Dit equivalent kon door Spanje
worden gegeven in Franche Comté of Luxemburg met misschien enkele
vestingen, zoo gelegen, dat de Republiek er geen nadeel van kon hebben.
En Frankrijk had zich bereid verklaard gedurende de eerstvolgende zes
maanden een wapenstilstand te sluiten, ten einde onderhandeling over zijn
eischen mogelijk te maken 2). Zoo namen dan in October de onderhandelingen een aanvang maar het bleek weldra, dat Lodewijk nooit afstand zou
willen doen van de aanspraken zijner vrouw op de nalatenschap des
overleden spaanschen Konings en dat men hem zelfs niet zou kunnen
bewegen goedschiks afstand te doen van het reeds veroverde gebied 3).
De protesten van Van Beuningen te Parijs, de besprekingen van De
Witt met D'Estrades in Den Haag brachten de zaak na eenige maanden
niet veel verder. Spanje wilde evenmin in het verlies zijner voornaamste
vestingen berusten als Frankrijk zich met een klein gedeelte van het
veroverde tevredenstellen. De eenige hoop der Staten was gelegen in de
hulp van Engeland en Zweden om Frankrijk te noodzaken zijn eischen
te beperken.
De partij, die in Zweden de fransche belangen voorstond, geleid door
den kanselier De la Gardie, werd juist in dit najaar door hare tegenstanders overvleugeld en het gevolg was, dat de zweedsche regeering haren
gezant in Den Haag, Dohna, beval toenadering tot Engeland en de Republiek te zoeken tegenover defransche aanmatiging. Van deze zijde kon men
voorloopig gerust zijn. Maar de engelsche regeering was niet zoo gemakkelijk te bewerken. De nieuwe gezant der Staten te Londen, Johan Meerman, had in last niet alleen een handelsverdrag maar ook evenzoo een
toenadering tot Engeland te bewerken en daartoe zelfs te dreigen met een
verdrag der Staten met Frankrijk ten opzichte der Spaansche Nederlanden '). Engeland aarzelde, onder invloed der fransche aanbiedingen te
Londen; ja, Karel II bood zelfs aan met Frankrijk samen de Republiek
aan te vallen! En Frankrijk zond naast D'Estrades den vertrouwden franschgezinden bisschop van Straatsburg, Frans Egon van Fürstenberg, met
diens broeder 5) naar Den Haag.
Het gevaar voor de Republiek werd groot en De Witt hield ook hiervoor de oogen geopend. Gelukkig echter dreef de volksmeening in Engeland, sedert het midden der eeuw aldaar een zoo krachtig element in de
politiek der regeering gebleken, deze laatste in de richting van De Witt:
zij wilde de Spaansche Nederlanden niet in fransche handen zien en
herinnerde zich te rechter tijd het verlies van Duinkerken. De handige
werkzaamheid van Lisola had op deze stemming van het engelsche volk
grooten invloed en ook het Parlement toonde zich ten eenenmale afkeerig
van eenige medewerking aan de fransche plannen. De val van den
minister Clarendon en de verheffing van Arlington, bevorderden de
toenadering van Engeland tot de Republiek en Karel II zag zich
genoodzaakt toe te geven aan dien aandrang, zoo zelfs dat hij sir
William Tempie, resident van Engeland te Brussel en een bekend tegenstander van Frankrijk, welks plannen hij, evenals Lisola te Londen, te
Brussel naar vermogen had bestreden, eind December uit diens stand-

Ij Lonchay,
p. 235.
Lefèvre Pontalis, I, r..• 434·
4.
a

Ib., p. 436 suiv. VgL
Vg. ~gnet,
Mignet, lI, p. 482 suiv.
• Lefèvre Pontalis, I, p. 443.
• Recueil des instructions, p. 209.
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plaats over Den Haag naar Londen liet komen om samenwerking voor te
bereiden met De Witt 1), die d'Estrades wist gerust te stellen, ja wist
te misleiden.
Tempie, reeds lang een bewonderaar van den raadpensionaris, had weinig moeite om zich met hem te verstaan en toen hij begin Januari uit
Den Haag naar Londen kwam, wist hij genoeg om te kunnen zeggen, dat
de Staten, hoewel voor het oogenblik ongeneigd om een gezamenlijken oorlog tegen Frankrijk te beginnen, volkomen bereid waren om met Engeland
samen te werken ten einde bemiddelend op te treden. Reeds den 13den
.samen
I3den
Januari 1668 verliet Temp1e
Temple Londen weder om vier dagen later in Den
Haag terug te komen en er een gezamenlijke bemiddeling aan te bieden.
De Witt aarzelde nog een oogenb1ik
oogenblik zich zoo nauw te verbinden met de onvertrouwbare engelsche regeering, die kort te voren vijandig tegenover de
Staten had gestaan, maar Temple wist zijn bezwaren weg te nemen en
hem zelfs over te halen de Staten -Generaal te bewegen om het verdrag
met Engeland onmiddellijk te sluiten: zoo zou men de lange besprekingen
der gewestelijke Staten en de tegenwerking van Frankrijk vermijden.
vermijden •
.In
In een audientie bij de Staten-Generaal dreef Temple gemakkelijk de
benoeming van zeven afgevaardigden door om, gesteund door den raadpensionaris, met hem te onderhandelen. Na eenige aarzeling stemden deze
toe in een defensieve alliantie met Engeland als grondslag der aan te
bieden bemiddeling. Tempie's aandrang deed de formaliteiten in snel
tempo voortgaan en den 23sten reeds was het verdrag door de afgevaardigden en den engelschen diplomaat geteekend en door de Staten-Generaal
goedgekeurd. De ratificatie door de gewestelijke Staten hield nog een maand
aan. Temple en De Witt samen haalden ook Dohna spoedig over om voor
Zweden zich voorloopig bij hen aan te sluiten en zoo werd den 26sten
de Triple Alliantie voltooid. Het verdrag hield in, dat men elkander bij
een aanval zou helpen met 40 schepen en 6400 man landtroepen, terwijl
het hoofddoel was Frankrijk te noodzaken zich te beperken tot zijn laatste
eischen en Spanje over te halen om zich daarbij neder te leggen.
Mocht Frankrijk de opgelegde voorwaarden schenden, dan zou men het
door een gezamenlijken oorlog dwingen zich te beperken tot de bij den
vrede der Pyreneën afgestane streken; men rekende daarbij dan op de medewerking van Denemarken, Brandenburg, Luxemburg en den Keizer.
Zoo was het beroemde verdrag gesloten, dat, gegrond op samenwerking
der beide zeemogendheden in nauw verbond, het evenwicht in Europa
moest handhaven. Temple mag van engelsche zijde gelden als de eerste
.moest
krachtige voorstander van deze samenwerking, die meer dan een eeuw lang,
met een korte storing in den beginne, zulk een rol zou spelen in de europeesche politiek. Groot was de vreugde hier te lande, zoowel bij de Staats.gezinden
gezinden als bij de Oranjepartij, die zich veel goeds van deze aansluiting
beloofde: een bal bij den raadpensionaris, waar de jonge Prins en Johan
Maurits den dans leidden, getuigde van de algemeene tevredenheid.
Lodewijk XlV,
XIV, reeds bijna zeker van zijn zaak, werd zeer door het tractaat verrast en liet zich door de geruststellende berichten van den verschalkten
.schalkten d 'Estrades in het minst niet om den tuin leiden betreffende de
gevolgen. Van Beuningen deed zijn best om de fransche regeering gerust
te stellen, maar er was nog veel te doen om dit doel te bereiken en tegelijk om Spanje, dat met hulp der drie mogendheden allen afstand van
grondgebied hoopte te vermijden, rede te laten verstaan.
Nog ging niet alles zoo als het gaan moest. Spanje weigerde eerst, maar,
1) Lefèvre Pontalis, I, p. 448; Japikse, 1.1.,
l.I., blz.
bb:. 260 vlg.
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toen het zag, dat de drie mogendheden geen plan hadden om het voor alle
verlies te vrijwaren, speelde het haar den streek om aan Frankrijk niet
Franche Comté doch de reeds verloren vestingen in de Spaansche
Spaanse he Nederlanden
aan te bieden, wat den Staten allerminst aangenaam kon zijn. Nog meer moeite
had men natuurlijk met Frankrijk en, terwijl Zweden dreigde af te vallen
en slechts ter elfder ure aan zijn woord kon gehouden worden door het
verhoogen der beloofde subsidiën, zag men zich genoodzaakt troepen bijeen
XN te toonen, dat het ernst was. Onder Johan
te brengen om Lodewijk XIV
Maurits en den veldmaarschalk Paulus Wurtz werd het leger der Staten
aan de Schelde en den Ijsel bijeengetrokken om zoowel naar de zijde der
Spaansche Nederlanden als naar die van den reeds weder troepen verzamelenden bisschop van Munster op te kunnen treden. Luneburg en Lotharingen beloofden respectievelijk 6000 en 8000 man, 48 schepen werden uitgerust en nieuwe lichtingen zouden het Statenleger met 12000
I2000 man vermeerderen, zoodat tegen de lente van 1668
I668 25 regimenten en bijna 4000
ruiters gereed stonden 1). Lodewijk XIV,
XN, die Franche Comté reeds bezet
had, was echter niet gereed om een grooten oorlog te aanvaarden en
eis eh der drie mogendheden ten
besloot voorshands toe te geven aan den eisch
einde later haren tegenstand te breken. Te St. Germain en Laye werden
engelse hen gezant Trevor den
tusschen Lionne, Van Beuningen en den engelschen
15den
I5den April de voorwaarden van den vrede vastgesteld.
Een congres te Aken, waar alle in het geval eenigszins betrokken staten zich
zouden doen vertegenwoordigen, zou onder presidium van den pauselijken
nuntius het definitieve verdrag opstellen. Van Beverningk en Temple hadden
weinig moeite om den franschen
fransehen afgevaardigde aldaar, Colbert-Croissy, en
den brusselschen,
brusselsehen, Bergeyck, tot onderteekening der te St. Germain besproken bepalingen te brengen, ofschoon de laatsten nog tot het einde toe
allerlei uitvluchten zochten. Het door Lisola ontwikkelde plan eener groote
europeesche ligue tegen Frankrijk werd door De Witt afgeslagen om
dit rijk niet al te zeer te verbitteren 2), al had ook hijzelf het nog kort te
voren gesteund. Den 2den Mei 1668
I668 werd de vrede te Aken gesloten.
Lodewijk behield Bergen, Veurne, Armentières, Kortrijk, Ryssel, Douai,
Doornik, Oudenaarde, Ath, Binche en Charleroi, en gaf Franche Comté
terug; hij had door deze welgekozen rij van vestingen, die hij door Vauban
liet versterken, vasten voet in Henegouwen en Vlaanderen zelf gekregen,
2;ijn verdere voortgang was voor het oogenblik gestuit 3). Een garantiemaar zijn
verdrag tusschen de drie mogendheden en Spanje, waarbij aan het laatste
de onschendbaarheid zijner overgebleven bezittingen werd gewaarborgd,
stelde het gesloten vredesverdrag onder de bescherming der verbondenen;
Zweden zou zelfs tegen een subsidie van 60000 rijksd. 's maands zijn leger
tot beschikking van Spanje houden; maar deze laatste bepaling was bij de
bekende geldverlegenheid van Spanje weinig meer dan een voorloopige
afspraak en de onwil van Spanje om, tegen onderpand van het OverkwarOverkwartier, deze schuld aan de Republiek over te doen, belette de algeheele
algehee1e uitvoering van het "triple-concert" 4).
').
Een groote zegepraal voor de staatsche politiek was op die wijze b~
haald. Maar De Witt maakte zich weinig illusies over de duurzaamheld
duurzaamheid
6). De "gewone insolentie" van Engeland
van het behaalde voordeel 5).
blz. 200 vlg.
Ij1)2) Von
Staatsehe Leger, V, blz;.
Srbik, Oesterr. Staatsverträge, Niederlande, I, S. 65.
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3) Legrelle, La di
diplomatie
sueeessiop d'Espagne
dtEsp~gn'l I,
~, p. 148.
86).
4') De Witt aan Van Vrybergen,
uitg.
Vryb~rgen, 6 Oet.
Oet•.1669 (Brieven
~r1eyel!t
ul~g •. Japikse,
Japlkse, Ul, blz;.
blz. 4486).
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5)
5
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(1bId., UI, blz;.
bb;. 409, 4113).
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verloochende zich ook niet door het reeds opnieuw stellen van vernederende
eischen over het strijken van de vlag en ook de handelsnaijver was
verre van verdwenen, terwijl de nederlaag op de Theems den engelschen
ts Konings wankelende politiek geen
volkstrots hevig had gekwetst en 's
vertrouwen kon inboezemen. Op de omkoopbare zweedsche regeering,
thans door den bekwamen franschen diplomaat Pomponne bewerkt op een
wijze, die de ongerustheid van Pieter de Groot, den nieuwen staatschen
gezant aldaar, gaande maakte, viel ook niet te rekenen, tenzij men voortdurend schatten zou willen uitgeven voor geheime subsidiën aan invloedrijke zweedsche regeeringsleden. En Lodewijk XIV zon reeds spoedig op
middelen om de Triple Alliantie te breken en de Republiek te straffen
voor haren tegenstand tegen zijn plannen in de Spaansche Nederlanden.
DtEstrades te verdedigen door
De Witt zocht de Republiek tegenover D'Estrades
te wijzen op de gevaren, waaraan zij blootstond tegenover een machtigen
staat als Frankrijk, welks vriendschap hij voor den Staat van het hoogste
belang achtte en die hij eenmaal hoopte te herwinnen 1). Het bleef zijn
doel om koning Lodewijk te bewegen tot het vormen van een bufferstaat,
"cantonnemenettt van de Spaansche Nederlanden. Maar Frankrijk's
door "cantonnement
politiek van de laatste jaren toonde duidelijk aan, dat het thans daarmede
niet tevreden zou zijn: een politiek als die van De Witt was daarmede
tot onvruchtbaarheid gedoemd.
Voor het oogenblik echter was, meende de raadpensionaris, door den
vrede van Aken het gevaar afgewend en kon hij voortgaan met de taak,
die hij zich ten opzichte van de binnenlandsche politiek had gesteld, de
bevestiging ook voor de verre toekomst der sedert den dood van Willem II zegevierende regeeringsbeginselen. In de eerste plaats viel ervoor
te zorgen, dat de jonge Prins nooit de groote macht op burgerlijk en
militair gebied, die zijn voorvaderen hadden bezeten, in zijn handen vereenigd
kon krijgen. Was de scheiding dezer ambten eenmaal bepaald, dan zou het
mogelijk kunnen zijn zoowel de stadhouderlijke als de militaire charges ieder
afzonderlijk nog te besnoeien, met name in I:Iolland, de voornaamste der
provinciën en waar de stadhouderlijke macht sedert de dagen van prins
Wi1lem
Willem I grooter was geweest dan ergens elders, vooral door haren
invloed op de magistraatskeuze. En de verzwakking van den invloed der
Statenpartij door de verheffing van den Orangist Pieter de Huybert in
I664 tot raadpensionaris van Zeeland na den dood van Adriaan Veth,
1664
Veth,.
I665, de
de volksbewegingen in verschillende steden na de nederlagen van 1665,
werkzaamheid van predikanten en officieren in het belang van den jongen
Prins, de voortdurende waakzaamheid der Prinses-Douairière, die ieder
gunstig verschijnsel oogenblikkelijk trachtte dienstbaar te maken aan de
verheffing van haren kleinzoon, waren redenen tot ongerustheid genoeg.
Het ontbrak niet aan waarschuwingen voor het dreigende gevaar en vele
regenten hadden de herhaalde afwezigheid van De Witt op de vloot tijdens
den oorlog met leede oogen gezien, wel wetend, dat bij zijn afwezen niemand in staat zou zijn om mogelijke pogingen der Oranjepartij te verijdelen 2). Er waren ook sporen van het dalen van De Witt's persoonlijken
invloed: Van Beverningk legde het ambt van tresorier-generaal neder;
De Witt's vriend De Groot moest het pensionarisschap van Amsterdam
opgeven en werd daar vervangen door Cornelis Hop, een aanhanger
der tegenpartij in de amsterdamsche vroedschap, die zich meer en meer
1) Naber,
Naher, Johan de Witt, in Gids 1888, IV, blz.
hlz. 203.
2) Lefèvre Pontalis, I, p. 489 suiv.
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tegenover De Witt stelde. De Witt wist zijn vriend wel den geleden
smaad te vergoeden door hem de ambassade naar Zweden te bezorgen,
maar de slag voor de binnenlandsche politiek van den raadpensionaris
was gevoelig; de dood van Andries de Graeff in 1664
r664 ontnam hem
zijn grootsten steun in de machtige stad, waar thans de bekwame Gilles
heerschzuchtig en te zelfstandig was om zich aan
Valckenier, die te heerschz;uchtig
Wites leiding te onderwerpen, de hoofdpersoon was geworden 1); een
De Witt's
opkomende verwijdering tusschen den te Amsterdam nog invloedrijken
Van Beuningen, die zich door De Witt achteruitgezet achtte en in 1669
r669
burgemeester van Amsterdam geworden was, en den grooten raadpensionaris, vervreemdde dezen nog meer van de stad. Snelle en afdoende regeling
der verhouding van den Prins van Oranje bleek in deze omstandigheden
noodig.
De Witt hoopte het ergste te voorkomen door den jongen Prins met
wiens opleiding in de "goede maximes" hij zich thans zeer ernstig inliet,
overeenkomstig den wensch van Zeeland in den Raad van State op te
r8 jaar zou zijn, met een hooge
nemen en dezen dan later, zoodra hij 18
militaire charge te bekleeden, doch onder voorwaarde dat geen te benoemen kapitein-generaal ooit het stadhouderschap in eenig gewest zou mogen
verkrijgen of behouden. Nog vóór den vrede van Breda had hij een en
ander met groote voorzichtigheid doen bespreken in de Statenvergadering
van Holland en het ten slotte doen voorstellen in de Staten-Generaal.
Staten-Generaa1.
Sommige regenten wilden verder gaan en het waren Caspar Fagel,
pensionaris van Haarlem, en Valckenier, burgemeester van Amsterdam, die
het initiatief namen 2) tot een krachtiger maatregel dan de raadpensionaris
zelf in den zin had: de uitvaardiging door de Staten van Holland van een
"mortificeeren tt van het stadhouderschap.
Eeuwig Edict tot het voorgoed "mortificeeren"
De Witt aarzelde hiertoe over te gaan, vreezend, dat men dit uiterste
toch niet zou kunnen handhaven, maar gaf ten slotte toe aan den aandrang
der beide heeren om Holland tot dit besluit te brengen. Reeds den 5den
Augustus 16673)
r6673) kwam het in dit gewest tot een "perpetueel edikt ende
eeuwigduyrende wet tot voorstandt van de vryheydt, mitsgaders tot
conservatie van de eenigheydt ende van de gemeene ruste", waarbij ridycke bedieningen"
"magistratelycke
derschap en steden de keuze van alle "magistratel
voorgoed aan zich trokken "volgens de oude wetten en privilegiën" en de
Staten de begeving van alle ambten, die zij voor het oogenblik bezaten,
zouden behouden. Men zou verder den overigen gewesten verzoeken te
besluiten, dat geen kapitein- of admiraal-generaal er ooit stadhouder zou
mogen worden of blijven, terwijl Holland het stadhouderschap "in aller
manieren" vernietigde; alle leden der ridderschap en alle vroedschappen
benevens de raadpensionaris moesten den eed op een en ander afleggen,
terwijl het besluit in de instructie van iederen te benoemen kapitein- of
admiraal-generaal zou worden ingelijfd en deze onder eede verplicht zou
worden om nooit een verzoek om het stadhouderschap te doen, ja het in
ieder gewest, waar het hem werd aangeboden, te weigeren. In December
werd het besluit zonder nieuwe beraadslaging onherroepelijk vastgesteld;
vervolgens werden de eeden aan de betrokken personen en lichamen afgenomen, waarbij de Statenvergadering zelve voorging 4).
Hevige ontsteltenis wekte de resolutie onder de Oranjepartij alsmede 10
m
1) Elias, Vroedschap van Amsterdam2, bh;. 157.
2) Bontemantel, De Regeeringe van Amsterdam, uitg. Kernkamp, 1I,
11, blz. 17, 19

vlg.; Japikse, De Witt, blz. 275 vlg.
3) Res. Holland d.d., ook Res. van Consideratie, blz. 800.
4)
II, p. 373 suiv.; Lefèvre Pontalis, I, p. 505 suiv.
t) Wicquefort, 11,
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de gewesten Zeeland en Friesland, maar Holland achtte zich zoo machtig,
dat het in den loop van het volgende jaar door bezendingen en besprekingen ook in de overige gewesten hoopte door te drijven ten minste
stadhouderschap en kapitein- en admiraal-generaalschap voorgoed te doen
scheiden. Bij Gelderland, Utrecht en Overijsel gelukte dit spoedig en
Utrecht volgde later Holland's voorbeeld door het stadhouderschap af te
schaffen. De meerderheid in de Staten-Generaal was nu voor het
ttConcept van Harmonie" ten dezen gewonnen en De Witt trachtte in het
voorjaar van I668 ook de drie andere gewesten ervoor te winnen door
officieele bezendingen, maar èn Zeeland èn Friesland èn Groningen
weigerden pertinent, hetgeen veroorzaakte, dat de Prins voorloopig nog niet
in den Raad van State werd toegelaten. Maar De Witt gaf daarom zijn
plan nog niet op, sprak en correspondeerde met invloedrijke staatsleden
der gewesten, onderhandelde en trachtte door geven en nemen de zaak
smakelijk te maken om haar op een gunstig oogenblik door alle gewesten
eenstemmig te doen aannemen. De plotselinge erkenning van den Prins, die
zonder voorkennis van zijn opvoeders in September naar Zeeland was
gegaan, als Eersten Edele van dit gewest, was een handige zet der Oranjepartij, die hem hierdoor een belangrijke schrede verder bracht op den weg
tot de burgerlijke ambten, die men zoo zorgvuldig voor hem zocht af te
sluiten. Deze erkenning, die hem toegang gaf tot de zeeuwsche Statenvergadering, was een waarschuwing voor de Statenpartij, dat zij, al kon
zij de Harmonie doen aannemen, op den duur toch bepalingen
van dien aard niet zou kunnen handhaven; en Vivien, de pensionaris
van Dordrecht, vertolkte ongetwijfeld ook de heimelijke gedachte van zijn
neef, den raadpensionàris, toen hij, naar men zegt, bij de behandeling
van het Eeuwig Edict met zijn pennemes in het voor hem liggende
besluit prikkend, op de vraag, wat hij deed, antwoordde: ,,ik probeer wat het
staal vermag tegen het perkament" 1). De jonge Prins zelf had De Wites
persoonlijke mededeeling van het in de vergadering van Holland gebeurde volgens
zijn gewoonte zonder uiterlijke kenmerken van ontevredenheid aangehoord,
behoedzaam in de diepte van zijn gemoed zijn werkelijke gevoelens verbergend 2).
De loop dezer zaken scheen intusschen het bestaande regeeringsstelsel te
hebben versterkt en toen op het einde van Juli I668 de vijfjarige periode
van het raadpensionarisschap weder was afgeloopen, toonde de Witt's
onbetwiste herkiezing met verhooging van zijn traktement tot het dubbele,
/6000, boven zijn traktement als stadhouder der leenen en grootzegdI660 bekleedde, en
bewaarder van Holland, welke waardigheden hij sedert 1660
behalve een gratificatie van /45000 voor zijn bewezen diensten, waarbij de
edelen nog / I5000 voegden, hoezeer men hem op l>rijs stelde. De hernieuwing zijner akte van indemniteit en van de belofte van een post
in een der gerechtshoven bij zijn aftreden stelde hem voor de toekomst
gerust 3). Zoo vond hij in de erkentelijkheid zijner medeburgers vergoeding
voor den waren arbeid, te midden waarvan hem den Isten Juli van dit
jaar zijn getrouwe echtgenoote ontviel, hem de zorg voor een groot gezin
nalatend. De schoone brief, waarin zijn vriend Temple hem deelneming in dit verlies betuigde, getuigt voor het fijne gevoel van den grooten
diplomaat gelijk De Witt's eigen brieven uit dezen tijd getuigen van de
souvereine kalmte, waarmede de raadpensionaris evenzeer de gunsten als
de slagen van het lot opnam. Voortaan had hij alleen "épousé ie bien
'~ Scheltema, Staatk. Nederland, 11, blz. 418•

Vgl.: Heimans,. Het karakter van Willem III (Amsterdam, 1925)'
• Lefèvre Pontalls,
Pontatis, I, p. 524 suiv.; Japikse, De Witt, blz. 281.
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de sa patriett; en al mocht hij in het diepst van zijn ziel getroffen zijn,
naar buiten bleef hij wie hij was, de waakzame leider van den staat,
aan welks bestuur hij zijn leven had gewijd 1).
Voorloopig was het zijn streven om geduldig en voorzichtig in de drie
nog wederspannige gewesten den weg voor de aanneming der Harmonie te
effenen. Daarbij had hij te kampen met de inwendige moeilijkheden, die
de rust van sommige gewesten, met name van Overijsel, Friesland en
Stad en Lande verstoorden en waarbij telkens meer en meer de tegenstelling tusschen de voorstanders der stadhow.derlijke
stadhoaderlijke en die der stadhouder..
looze regeering aan den dag kwam.
Gevaarlijke en hevige twisten woedden opnieuw in Overijsel
OverijseI 2). De
uitspraak van De Witt en De Graeff in 1657
I657 had hier voor eenigen tijd de
orde hersteld, uiterlijk ten minste, nu de beide partijen, ridderschap en
steden, ieder op zichzelf hare zaken konden behartigen. Maar het duurde niet
lang of de kwestie der verdeeling der door sterfgeval of op andere wijze openkomende gewestelijke ambten bracht de oude tweedracht weder aan den
gang en de partijen gingen elkander weder te lijf, de stadhouderlooze
steunend op Holland en De Witt, de stadhouderlijke in verband met
de vrienden in de andere gewesten. Men trachtte aanvankelijk te geven
en te nemen en door billijke verdeeling de tegenstanders te verzoenen;
I660 Haersolte begiftigd met het aanzienlijkste ambt, dat van
zoo werd in 1660
drost van Salland, en zijn vijand Raesfelt met het drostambt van Twente 3).
Dit was heel wel, maar deze methode, op allerlei ambten toegepast,
bracht onverzoenlijke vijanden ook in de schoonste gelegenheid om elkander op allerlei gebied den voet dwars te zetten.
De kwestie over het beheer en het gebruik der geestelijke goederen, die
ook in Utrecht in deze jaren hevige onlusten veroorzaakte en in verband
stond met de behandeling der in deze beide provinciën talrijke Katholieken, deed het twistvuur tusschen ridderschap en steden opnieuw in
lichter laaie ontvlammen. Te Utrecht was het vooral de oude Voetius, die
I660 zich in deze zaken op zijn gewone heftige wijze tegenomstreeks 1660
over de Staten stelde. In Overijsel waren het minder de predikanten dan de
belanghebbende edelen en regenten, die over deze goederen twistten.
Vooral het beheer der goederen in de steden door de stedelijke magistraten
was den edelen volstrekt niet naar den zin en reeds in het begin der eeuw
hadden zij daartegen verzet aangeteekend 4). Nieuwe bezwaren waren ten
dezen opgekomen sedert de verovering van Oldenzaal en Ootmarsum op
de Spanjaarden, vooral toen men besloot de geestelijke goederen aldaar in
gemeenschappelijk beheer te nemen te gelijk met de proosdij van Deventer.
I663 kwam men tot een eindschikking door onderlinge verdeeling
Eerst in 1663
van de betwiste goederen Ii),
ó), waarbij natuurlijk de persoonlijke belangen
der afzonderlijke leden van de beide lichamen ten zeerste betrokken waren.
En toen dit gevaar voorbij was, kwam de munstersche inval, met zijn
heillooze gevolgen van plundering en verwoesting door den vijand en
door de fransche bondgenooten, de orde in dit gewest opnieuw verstoren.
I665 om den jongen Prins naar Engeland te zenden
Het plan van October 1665
ten einde den vrede te bewerken en in verband daarmede hem, tot verbetering zoo van den inwendigen als den uitwendigen toestand des lands,
521 suiv.t waar passages uit die brieven worden aange1) Lefèvre Pontalis, I, p. ~21
haald. Vgl. de brieven zelf
~elf 1n
in dl. U
II der u1tgave Japikse, blz.
bl~. 448 vlg.
2) Bussemaker, Geschiedenis van Overijsel (2 d1.,
dL, 's Gravenhage, 1889).
3) Ibid., II,
U, blz. 14.
') Ibid., bl~.
blz. 62 vlg.
5)
') Ibid., bl~.
blz. 85 vlg.
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te verheffen tot het "oppercommando over de landt- en de zeemilitie tt
was van twee gedeputeerden van Overijsel ter Staten-Generaal, Van Pallandt en Van Lange, zonder overleg met de Staten uitgegaan en het
gevolg van den treurigen toestand van het gewest, waar zeer velen ten
plattelande sauvegarde van den munsterschen bisschop hadden gevraagd
en verkregen. En ofschoon het plan werd opgegeven, toonde het voorstellen
ervan, hoe sterk de Oranjepartij in dit gewest zich reeds gevoelde.
Na den oorlog met Munster kon Overijsel zijn verplichtingen tegenover
den lande niet nakomen, evenals trouwens Gelderland en daardoor ook
Zeeland, welks admiraliteit voor een deel met het geld dier beide provinciën werkte 1). Na den vrede van Breda waren de geldmiddelen van Overijsel nog hopeloos in de war. De orangistische Haersoltes en Pallandts
begonnen in deze omstandigheden tegenover de Raesfelts weder een hevige
veete, die welhaast de provincie in vuur en vlam zette en als altijd haren
grond vond in strijd van belangen, in baatzucht en heerscmucht, terwijl
de politieke leuzen meestal dienden om den eigenlijken grond te verbergen 2). Heftige pamfletten, aanklachten wegens omkooping en kuiperij waren
aan de orde van den dag. Op den landdag van 1668 geraa~ten de partijen
slaags; Haersolte werd door Raesfelt bitter gehekeld, een twist tusschen
den eerste en Kampen gaf aanleiding tot scherpe woorden en onvriendelijke daden van weerszijden, totdat Haersolte, door Zwolle gesteund,
krachtig begon door te tasten. Beide partijen wendden zich weder als
vanouds tot de Staten-Generaal, zichzelf aanmerkend als de wettige Statenvergadering en elkanders besluiten nietig verklarend: ,/t was als met een
mensch, die in een rasende koortse leydt ende in wien de hevigheyt van de
quael de sinnen verbysterende, als rammelende, nu dit dan dat voortbrengt tt 3). Beide partijen - Kampen en Deventer met de Raesfelts,
Zwolle met de Haersoltes - hielden vergaderingen en alle pogingen tot
bijlegging der geschillen mislukten, aanvankelijk ook die van Holland, dat
in het voorjaar van 1669 herhaaldelijk door bezendingen trachtte de zaak
tot oplossing te brengen. En de financiën van het gewest liepen geheel
in de war tot groote ergernis van de velen in het gewest zelf, die geen
belang hadden bij de twisten der heeren. Holland erkende ten slotte in
Juli 1669 wel de raesfeltsche partij als de "ware" Staten, maar die der
Haersoltes gaf den strijd niet op en, zoolang de twist duurde, was er
van nakoming der gewestelijke verplichtingen geen sprake, terwijl de
vermaningen der Staten-Generaal tot eensgezindheid weinig uitwerkten.
De verbittering nam toe, heftige libellen werden uitgegeven, geen
besluit der gewestelijke of algemeene Staten kwam tot behoorlijke uitvoering, ook niet die tot wapening bij het toenemende gevaar voor een
buitenlandschen krijg. In Augustus 1671 kwam het zelfs weder tot een
begin van burgerkrijg door de bezetting van Blokzijl en Zwartsluis met
kamper soldaten, terwijl die van Zwolle Genemuiden en Kuinder bezetten "). Een buitengewone deputatie der Staten-Generaal kwam eindelijk de
orde herstellen; zij schorste in September Haersolte in zijn drostambt en
zijn voorzitterschap der Statenvergadering, erkende Pallandt niet langer
als gecommitteerde ter Staten-Generaal en sprak een amnestie uit - een
kordate en peremptoire beslissing, die de tegenpartij evenwel volstrekt
niet behaagde en het gewest bij de dreigende nadering van oorlogsgevaar
1) Bussemaker, 11, bb;. 123 vlg.
2) Ib., blz. 136•
3) Aitzema, VI, blz. 584.
') Bussemaker, 11, blz. 193.
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allerminst tot rust bracht. Men bleef elkander bestoken met pamfletten
en onderlinge tegenwerking en de Generaliteit moest berusten in de
onmacht van het gewest om zijn plichten tegenover het gemeene land te
vervullen. Eerst in den nieuwen munsterschen oorlog deed het gevoel van
gemeenschappelijk gevaar de vijandschap eenigszins luwen 1).
De provincie had zich onder inwerking van De Witt echter reeds
spoedig bij de Harmonie nedergelegd en daarop hadden de twisten dus
geen invloed, al ontzenuwden zij de kracht der bewering, dat reeds vier
gewesten, de meerderheid dus, ervoor was, want men wist zeer goed, dat
de Haersoltes, kregen zij het heft geheel in handen, de toestemming
zouden willen intrekken.
Bij de beide noordelijke gewesten was het anders gesteld. Daar was de
toestemming nog volstrekt niet verkregen en hing zij af van de zegepraal
der "hollandsche maximes", die hier hevigen tegenstand hadden gevonden.
In Friesland hing dit samen met de oude verschillen over de wijze,
waarop de Statenvergadering
Statenvergadering werd samengesteld. De knoeierijen, waaraan
zich de groote landheeren, die gewoonlijk zelf grietmannen waren, ten
opzichte van de verkiezing der volmachten van hunne grietenijen schuldig
maakten, niet minder de "contracten van correspondentie", "almanakken"
"almanakkenH
"tourbeurten tt tusschen de leden der voorname geslachten werden geen "tourbeurten"
durende de minderjarigheid van den jongen stadhouder, Hendrik Casimir lI,
die zijn vader onder voogdij zijner moeder, Albertina Agnes, was opgevolgd, in
1668
r668 weder zeer hinderlijk, te meer toen Gedeputeerde Staten, behoorend tot
de hier bovendrijvende partij der Prinsgezinden, met geweld eenige tegen
den zin der heeren in Ooster- en Westergoo verkozenen uit de Staten
verwijderden. Het verzet der hollandschgezinden onder leiding van Ernst
Sicco van Aylva, Karel Roorda e. a. hiertegen was zeer slap, omdat ook
hunne leiders genoten van de schandelijke overeenkomsten en ambtsverdeelingen; het verschil zou alleen hierin bestaan hebben, dat andere
personen de eerste rol in het gewest speelden. Maar zij dolven,
hoezeer gesteund door de afgevaardigden der Staten-Generaal, die over
de Harmonie kwamen spreken, het onderspit. De "oligarchycque
konstentt,
konsten", zooals de bekwame Ulrich Huber 2) een paar jaar later, in een
pamflet, bij uitzondering in Friesland zelf verschenen en niet zooals
gewoonlijk "uyt Hollandt overgevloghen", de praktijken van de toongevende
friesche geslachten noemde, bloeiden hier zoodanig, dat een contract van
correspondentie in Westergoo uit dezen tijd zelfs inhield, dat de deelH
dezer gouw hadden besloten om aan Gedenemers "bij staetsche resolutie
resolutie"
puteerde Staten op te dragen te zorgen, dat niemand, "die weigeragtig
mocht zijn tghene voorschreven is na te komen", als volmacht eener
grietenij in de Statenvergadering zou worden toegelaten. Weliswaar werd
dit contract, naar het heette, slechts gesloten om twee jaar lang door
onderlinge overeenkomst tusschen de twee partijen "een vaste en permanente wet van regeeringe" te maken, maar onwettig waren zulke overeenkomsten ongetwijfeld en Gedeputeerden handelden even onwettig met
volgens deze overeenkomsten andere gekozenen af te wijzen 3). En in
Oostergoo en Zevenwolden was het volstrekt niet beter gesteld, zooals
andere dergelijke stukken uit dien tijd bewijzen. Maar ook hier zaaide men
"het seer
se er nadeelig vuur van oneenigheid voor het meerendeel veroorsaekt
1) Bussemaker, 1I,
lI, bl:i;.
blz. 198 vlg.

2) (Huber), Spiegel der Doleancie en Reformatie, Vredenburgh, 1672 (Bib!.
(Bibl. Thys.

S
s

nOB)
nOl) 9 t?/houwer,
t?lhouwer, Oligarchische misbruiken, in Nijh. Bijdr., 3de Reeks,!., blz. 84. De
contracten zelve aldaar, blz. 96 vlg.
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door de jalousy onder de Regenten" en zag in deze onwettige contracten
,,stemmenkuiperij" tegen
het eenige hulpmiddel om de misbruiken bij de "stemmenkuiperij"
te gaan. De schandelijke tooneelen bij het vergeven der ambten, de schaamtelooze verkoop van stemmen, het "kuipen" van stemmen door gansche
onvermodorpen op drink- en eet gelagen te onthalen, maakten het voor onverm0genden volstrekt onmogelijk om eenig ambt te verkrijgen. Maar het gevolg
van dit alles was, dat de heerschappij der groote landheeren en grietmannen, steeds drukkender werd en zij overal hunne familieleden, zelfs
jonge kinderen in het bezit der posten brachten, zoowel op het platteland
als in de steden. Eerst in Maart 1672 waagde men het, nadat reeds lang
in "schu
,,schuyten en waegens van reformatie was ghesproken", den oppermachtigen Gedeputeerden het toezicht op de wettigheid der verkiezingen
te ontnemen en dit op te dragen aan een bijzondere, telkens voor een
jaar verkozen commissie. Maar de steden, die reeds lang klaagden over te
weinig invloed tegenover de drie landelijke gouwen, weigerden hierin te treden
en hielden weldra een afzonderlijke Statenvergadering te Sneek, afgescheiden
van die der drie gouwen te Leeuwarden, een toestand, welks gevolgen voor
het gemeene land in Overijsel en Stad en Lande genoegzaam waren gebleken. En het ergste was, dat men ook hier zou moeten zeggen, dat het
resultaat van verandering eenvoudig zou zijn: "andere menschen, deselve
1). De prinsgezinde Van Harens en Van Burmania's
Burmaniats waren weinig
manieren" 1).
de Van Aylvats enRoordats
zuiverder op dit gebied dan deVanAylvats
en Roorda's van de hollandschepartij.
"Veel koopers officieren,
Weynigh soldaeten
soldaeten,t
Seer slechte cavallieren,
Kinders tot Staeten,
Almanacken voor cohieren
En eygen baeten:
Dit is het geene Vrieslandt
Brenght om haer welstandt" •
Zoo klonk het in dezen tijd, en men had geen ongelijk.
Nog ruwer dan in Friesland oefenden in Stad en Lande de groote landheeren hunne tyrannieke macht uit, tot zelfs in de stad Groningen. Ook
"monstering", het onderzoek van
hier was allerlei misbruik gepleegd bij de "monsteringtt,
de bevoegdheid der gekozen volmachten van het platteland 2). De klachten
bij den stadhouder en de Staten-Generaal hadden weinig gevolg. Op
aanzoek van de heeren Egbert Clant en Johan de Mepsche zonden de
I667 gemachtigden om niet alleen de misbruiken bij
Staten-Generaal in 1667
de monstering maar ook de zeer bedorven toestanden bij het beheer der
tt zeide men hier, te
"schepperi;en"
waterschappen, der "zijlvestenijen"
"zijlvestenijen tt en "schepperijen
verbeteren. De stad verzette zich tegen de nieuw getroffen regelingen,
de twisten tusschen Stad en Lande verhieven zich weder en gedurende
eenigen tijd dreigden de oude veeten opnieuw het gewest in rep en roer te
brengen; maar de anti-hollandsche partij behield de overhand, in weerwil
van de pogingen van De Witt om met hulp van Jan Osebrand
Rengers en diens vrienden haren invloed te breken. Om de twisten
te beëindigen en tevens de toetreding ook van Stad en Lande tot de
I670 zelf met vier
Harmonie te verkrijgen, ging De Witt einde Mei 1670
1) Huber, 1. 1., b1z;.
bb;. 8.
blz. 342 vlg'j'
vlg.; Brief van De Witt aan Van Weede van Dijk2) Wagenaar, XIII, blz,
veld, 29 Juli 1670 (Brieven, uitg,
uitg. Japikse,
apikse, dl,
dl. IV, blz,
bb;. 56),
56).

GRONINGSCHE TWISTEN. HARMONIE

I699
16

u naar het gewest, waar hij een paar weken lang bezig
andere "arbiters
"arbiters"
was om de zaken te regelen, hetgeen evenwel nog niet gelukte, daar de
stad zich bleef verzetten. Het eigenbelang der groote landheeren bleek ook
hier op den duur machtiger dan de lust om te verbeteren en de begeerde
,,reformatie
"reformatie"u van het gewestelijke bestuur kon niet worden tot stand
gebracht.
Doch men verwondere zich niet over deze misbruiken in de afgelegen
gewesten van het Noorden, waar de hand der Staten-Generaal slechts
zelden kon ingrijpen en het stadhouderlijk gezag, vooral tijdens de minderjarigheid ook van den frieschen stadhouder, niet krachtig genoeg was om de
vermogende grondbezitters van adellijke of in ieder geval patricische herkomst in
toom te houden. In Holland zelf, ook in Amsterdam heerschten blijkens
schepen Bontemantel's onthullingen evenzeer schromelijke misbruiken in de
familiebelang,
regeering: familie
belang, persoonlijke eer- en heerschzucht hadden ook hier
dikwijls vrij spel; omkoopen van stemmen door beloften en gunstbewijzen,
uitdeeling van belangrijke of vette ambten aan vrienden en familieleden,
misbruik van landsgelden waren ook hier aan de orde van den dag. En
De Witt zelf was daarvan, zij het dan niet voor zijn persoon, niet afkeerig.
Zijn briefwisseling toont duidelijk aan, dat hij het belang zijner vrienden
en familieleden zeer behartigde, ja dat op het bezetten der ambten en posten door hen zijn macht in Holland voor een groot deel berustte; zij
bewijst bovendien, dat de raadpensionaris, door de traditie als de onkreukbare onder de onkreukbaren genoemd en inderdaad in vergelijking met
anderen in dit opzicht te prijzen, toch niet naliet, als de gelegenheid
zich aanbood, zich en de zijnen door in onze oogen min of meer bedenkelijke speculatiën te bevoordeelen. Maar
Maal' de talrijkheid der regentenfamiliën
in Holland, de betere regeling van het beheer en het toezicht daarop,
zoomede de meerdere nabijheid der algemeene landscollegiën beperkten daar
de misbruiken tot grenzen, die men in het Noorden minder behoefde in
acht te nemen.

Twee jaren ruim gingen voorbij, voordat De Witt erin slaagde om de
drie weigerachtige provinciën tot zijn Harmonie over te halen.
De Prins was thans in zijn 20ste jaar; het werd nu tijd hem uit de
voogdij, waarin Holland hem ondanks zijn meerderjarigheidsverklaring
nog altijd hield, te ontslaan en hem toe te laten in den Raad van State.
dank2;egging aan den heer Van Gent en
Het eerste geschiedde dan ook met dankzegging
de andere gemachtigden tot de opvoeding; maar het laatste hing nog
altijd samen met de kwestie der Harmonie. Den 20sten Maart 1670
I670 verklaarden de afgevaardigden der drie provinciën, door De Witt en de
altijd waakzame Prinses-Douairière aangezet om op deze wijze ten minste
de toelating tot den Raad van State te verkrijgen, dat zij in de Harmonie
toestemden. Helt
Het was nu nog de vraag, hoe de Prins in den Raad zou treden, met een "concluderende"
"concluderende u of met een "adviserende
u stem, of wel dat
"adviserende"
hij alleen zitting zou hebben zonder stem. De Witt begeerde het laatste,
maar Zeeland en de Prins zelf het eerste; de andere provinciën, bevreesd
voor een te grooten invloed van Zeeland, waar de Prins nu immers Eerste
Edele was, aarzelden wat te doen. In Holland bleek de partij van Valckenier en Fagel, een in beteekenis toenemende middenpartij, voor een concludeerende stem, in ieder geval voor overleg met de andere gewesten.
Het slot was, dat na veel gehaspel eindelijk in Mei Holland met medewerking van De Witt toestond, dat de Prins onder beperkende voorwaarden
een concludeerende stem zou krijgen, voorloopig totdat hij eventueel
kapitein-generaal voor één veldtocht zou worden, wat toch niet zou kun-
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nen geschieden dan met algemeene stemmen. De Witt bracht nu tegen
Juni met groote handigheid de zaak geheel in orde, liet de Harmonie
door de Staten-Generaal plechtig aanvaarden en daarna den Prins in den
Raad binnenleiden. Een poging om hem tijdens de afwezigheid van De
Witt ook nog in de Staten-Generaal binnen te loodsen, op grond van een
bepaling in zijn commissie voor den Raad van State, dat men er hem
mocht ontbieden, werd nog ter elfder ure door den tegenstand van Hol.'
land verijdeld 1).
Bij al deze verhandelingen was het duidelijk geworden, dat Amsterdam
onder leiding van Valckenier en Van Beuningen en met hulp van
Fagel de politiek van De Witt volstrekt niet meer steunde, maar
Fage1
hem zelfs trachtte tegen te werken. De groote macht van den raadpensionaris was dezen heeren een doorn in het oog; zij klaagden over zijn
willekeur, zijn heerschen over zijn meesters 2), over zijn in het oog 100pende bevoordeeling zijner vrienden en hadden niet meer of minder in
den zin dan hem van het kussen te dringen 3). Maar de raadpensionaris,
die op de Bickers en hun aanhang nog altijd rekenen kon, gaf geen kamp.
In 1669
r669 trachtte hij met de tegenpartij tot een vergelijk te komen en toen
Valckenier hem afwees "om redenen" en diens medestander Van Beuningen tot burgemeester was gekozen, hoopte de raadpensionaris nog, door
voorkomendheid en door hen en Fagel over allerlei belangrijke zaken met
eenige ostentatie om raad en overleg te vragen, hunne tegenwerking te
doen eindigen; maar ook in het volgende jaar viel de burgemeestersverkiezing tegen zijn zin uit en hij had weldra over aanhoudenden onwil te
klagen, terwijl zijn aanbevelingen voor posten en ambten dikwijls het tegenovergestelde gevolg begonnen te verkrijgen.
verkri1gen. De houding van Amsterdam
in de zaak van den Prins was dan ook gunstig voor dezen gelijk Fagel
in Haarlem thans ten duidelijkste bewees feitelijk oranjegezind te zijn.
Fagel liet zich zelfs reeds uit, dat men het Eeuwig Edict moest verscheur67r waren door
ren 4). Tegen de nieuwe amsterdamsche verkiezing van 1671
de Wittianen alle maatregelen genomen om Valckenier c.s. uit het burgemeestersambt te drijven; persoonlijke kibbelarijen en veeten van ouden
en jongen datum, dankbaarheid voor vroeger bewezen diensten werkten
mede en na allerlei intriges, waarbij "de partijen sochten yder haer vaeten
wel te becuypen" en elkanders "vrintjes" in beweging te brengen, schoot
de partij van Valckenier ditmaal te kort: geen harer candidaten werd burgemeester; De Witt had gezegepraald over den trotschen verwant der
Pauwen en Trips, die hem intusschen deze nederlaag nooit vergaf 6).
De verkiezing van Fagel tot griffier der Staten-Generaal (Nov. 1670)
r670) in de
plaats van den gestorven Ruysch ontsloeg De Witt ook van den in de
hollandsche Staten
Statenvergadering
vergadering invloedrijken haarlemschen pensionaris en
scheen zijn macht in Holland te versterken 6); de benoeming van den uit
Zweden teruggekeerden ambassadeur De Groot tot pensionaris van Rotterdam, de tweede stad van Holland op het gebied van den handel, scheen
een nieuwe zegepraal. Maar dit alles nam niet weg, dat de raadpensionans
raadpensionariS
1) Wicquefort, IV, p. 124 suiv. is over deze zaken zeer uitvoerig. Vgl. Japikse,
De Witt, blz. 288.
.,Dat het lant en deese stadt van een minister werd geregeert, denoteerende den
2) "Dat
Raetpensionaris"tt De Witt (Bontemantel, II, blz. 156).
Raetpensionaris
3) rruin, Bijdrage tot de geschiedenis van het burgemeesterschap van Amsterdam
tijdens de Republiek, in Verspr. Geschr., IV, blz. 305 vlg.
') Wicquefort, IV, p. 132, 135 suiv., 143.
2, blz. 164.
5) Vgl. Bontemantel, 11,
II, blz. 151 vlg., vooral blz. 168 vlg.; Elias
Eliasi,
8) Wicquefort, IV, p.
aanteekeningen uit De Witt's brieven aldaar,
p'. 211 /2, met
met. de aanteekeninge.n
in uitg.
wtg. Japikse,
Japlkse, dl. IV, passim, en vgl. blz. 217;
217~
thans de brieven zelve 1D
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onder de regenten nog altijd machtige vijanden had, die meer en meer zich
lieten vinden om met hulp der Oranjegezinden en tegen belangrijke
ttministerUtt ten
concessiën aan dezer wenschen en plannen den machtigen "minister
val te brengen.
Wat zij in stilte voorbereidden, werd in de hand gewerkt door den loop
der buitenlandsche zaken in deze jaren.
De voortreffelijke fransche diplomaten uit de school van Riche1ieu
Richelieu en
Mazarin, Lionne aan hun hoofd als minister, hadden de vernietiging
van de Triple Alliantie en van den vrede van Aken als het eerstvolgende doel van hunne werkzaamheid aangemerkt 1). Zij trachtten
zoowel bij het zwakke Spanje als bij de twee bondgenooten der
dit doel zoowe1
Republiek langs allerlei wegen te bereiken. Spanje, geregeerd door
een hartstochtelijke, geldgierige vorstin en hare onwaardige gunstelingen en
onbekwame ministers, was niet in staat om de fransche intriges te verijdelen.
Vele zijner staatsdienaren, o.a. de oude Pefiaranda, beschouwden de spaansche Nederlanden als een last, waarvan Spanje zich hoe eerder hoe liever
moest ontslaan, en kenden het afgelegen gewest in het Noorden weinig.
De landvoogden, die elkaar te Brussel opvolgden - Castel-Rodrigo, de
oude, jichtige Velasco, sedert 1670 de jonge vurige graaf de Monterey waren beter op de hoogte van hunne taak, maar vonden te Madrid
zoo weinig steun, dat zij weinig goeds konden uitrichten. Zooveel
was duidelijk, dat Spanje tegenover Frankrijk bij de Republiek steun
moest zoeken, wilde het de Spaansche Nederlanden behouden; CastelRodrigo had daarom boven den afstand van Franche Comté dien van
eenige zuidnederlandsche vestingen verkozen, omdat hij hoopte zoo de
vrees der Hollanders voor Frankrijk te versterken, en Monterey trachtte
zich zoo nauw mogelijk bij de Republiek aan te sluiten 2). Frankrijk
stelde dan ook reeds spoedig voor de Nederlanden te ruilen tegen Roussillon, door Spanje bij den vrede der Pyreneën afgestaan, en tegen de
belofte om Spanje te steunen bij zijn pogingen tot herovering van Portugal,
maar noch de Keizer, die als vermoedelijke erfgenaam voor zijn rechten
optrad, noch Spanje zelf liet zich voor deze ruiling vinden.
De Witt, die de lucht van deze plannen kreeg, werkte ze naar vermogen
tegen, maar hij kreeg in Den Haag weldra een geduchter tegenstander
De volledige mislukking van
heeten •.De
tegenover zich dan DtEstrades mocht heeten.
DtEstrades't politieke plannen, die in de eerste plaats ten doel hadden de
DtEstrades
Republiek in vriendschappelijk overleg met Frankrijk tot de door het
laatste gewenschte oplossing te brengen, was door de Triple Alliantie en
den vrede van Aken bezegeld en de met den raadpensionaris zeer bevriende
gezant werd dan ook vervangen door een der bekwaamste leiders van de
nieuwe fransche diplomatie, Simon Arnauld de Pomponne, die tegen het
einde van Februari 1669 zijn plaats kwam innemen 3). Hij moest het
wantrouwen tegen Frankrijk in de Republiek trachten te verminderen,
zich altijd voorbehoudend het geval van den dood des spaanschen Konings,
De Witt door onderhandelingen bezighouden en zich met diens tegenpartij,
de Oranjegezinden, inlaten om hem desnoods omver te kunnen werpen;
vooral echter moest hij trachten het door Van Beuningen gewekte wantrouFrankrijk's bedoelingen weg te nemen. Pomponne zag weldra in,
wen in Frankrijkts
1) Vgl. over de diplomatieke intriges dezer
dez;er jaren vooral: Lefèvre Pontalis, lI,
lIt
X,t waar de correspondentie van De Witt en die der fransche
Chapitres IX et X
z;ijn gebrUl
gebruikt;
blz;. 296 vlg.; Recueil des instructions, 1.1., p. 258suiv.
258 suiv.
diplomaten zijn
kt ; ]apikse, 1.1., blz.
') Lonchay, p. 239 SUlv'ê
sUlv.ë Van Dijk, Bijdra~e tot de geschiedenis der Nederland2)
blz;. 281 vlg.; Plrenne, V, 1'.
p. 25 suiv.
sche diplomatie (Utr. 1851), blz.
3) Van Dijk,
Pijk, blz. 27; Recueil des instructions, p. 258 suiv.
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dat het laatste niet meer mogelijk was I), en bepaalde zich dus tot het
voeren van onderhandeling met De Witt "pour amuser Ie tapis tt , met
het doel om diens plannen ten volle te leeren kennen en in den tusschentijd Frankrijk gelegenheid te geven de Triple Alliantie te verbreken door
heimelijk Engeland en Zweden te bewerken, terwijl De Witt's aandacht
zou worden afgeleid 2).
Het plan gelukte wonderwel. De Witt, door Pomponne's betui166g achtereenvolgens twee plannen
gingen misleid, stelde sedert April 1669
omtrent de Spaansche Nederlanden voor op den grondslag van het "cantonnemenf'; het eene met afstand van Kamerijk, Aire en St. Omer aan
Frankrijk, het andere zelfs met teruggave van de bij den vrede van Aken
afgestane plaatsen in ruil voor deze drie aan de fransche grenzen gelegene;
het overige gebied zou dan als afzonderlijke republiek worden ingericht.
Noch deze plannen noch die van een verdee1ing der Spaansche Nederlanden tusschen Frankrijk en den Keizer vonden goedkeuring aan het
fransche hof. Alle pogingen van De Witt om op deze basis eenige toenadering van Frankrijk te verkrijgen mislukten 3) en de zware belasting
van allerlei uit de Republiek in Frankrijk ingevoerde handelsartikelen,
antwoord op het verbod van den invoer van franschen brandewijn en
fransche manufacturen, bewezen, dat men van beide zijden weinig
meer aan de vriendschap hechtte. In Juni 1671 verliet Pomponne, door
koning Lodewijk zelf sedert Mei 1670 van de fransche plannen ten volle
onderricht, eindelijk Den Haag om opnieuw als ambassadeur naar Zweden
te gaan; kort daarna verving hij den gestorven Lionne als minister van
buitenlandsche zaken te Parijs. In Den Haag bleef niet meer dan een
zaakgelastigde achter.
Deze houding van Frankrijk opende De Witt eindelijk de oogen voor
de noodzakelijkheid om tegenover alle gebeurlijkheden de Republiek in
staat van tegenweer te stellen. Vooral de plotselinge aanval van Lodewijk
XIV op het hertogdom Lotharingen in Augustus 1670 had hem doen
zien, dat Frankrijk zijn oude plannen volstrekt niet opgaf; zijn vertoogen
hadden even weinig gevolg als die des Keizers: Lotharingen, dat in den
tijd van een maand veroverd was, bleef in fransche handen. Bracht deze
zaak de wenschelijkheid van wapening ten duidelijkste aan den dag, vooral
toen men vernam, dat er fransche troepen naar Péronne waren gezonden '),
de ware bedoelingen van Lodewijk XIV bleven den raadpensionaris nog
verborgen, niet het minst ten gevolge van de onvoldoende inrichting
zijner diplomatie, een fout, die de schromelijkste onheilen over het land
heeft gebracht.
De voornaamste gezantschapsposten toch bleven juist in deze jaren
geruimen tijd onbezet of werden door onbekwame personen waargenomen.
Met het oog op de bekende fransche plannen tegen de Spaansche Nederlanden was de gezantschapspost te Madrid van veel belang, maar de
staatsche gezant hier Hendrik van Reede was in 1667 teruggekeerd en
het duurde lang, eer Van Beverningk, de eerste diplomaat der Staten,
zich na herhaalden aandrang liet vinden om den post op zich te
nemen; hij kwam er in Januari 1671 aan, bleef er tot Juli en keerde
toen weder naar het vaderland terug, nadat hij den weg gebaand had
1) Van
Van. Dijk, blz. 4Ii zijn instructie, wederom door Turenne aangevuld: Recueil,
p. 270 suiv.
SU1V.
2) Van Dijk, blz. 65.
3) Ib., blz. 7 1 •
') De Witt aan Van Beuningen, 29 Aug. 1670 (Brieven, uitg. Japikse, IV, blz. 81).
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voor een verbond bij een aanval van Frankrijk op een van beide en
tImet vele demonstratie van toegenegentheyt gedimitteert U was geworden 1).
De wapeningen van Frankrijk waren toen algemeen bekend en dat de
Republiek bij een aanval van die zijde ook op een oorlog met Munster te
rekenen had, was zeker, tenzij Munster door Brunswijk-Luneburg en Brandenburg in toom gehouden kon worden. De Prins van Tarente, die een
oogenblik door De Witt als toekomstig kapitein-generaal in het oog was
gevat, en andere aanzienlijke Franschen in staatschen dienst namen reeds
in het najaar van 1670 hun ontslag - nieuwe aanwijzing van Frankrijks
vijandige gezindheid.
Maar het gevaar dreigde ook van engelsche zijde en daarop was door
De Witt in het geheel niet gerekend.
Ook te Londen was de gezantschapspost in deze jaren lang onvoldoende
bezet of onvervuld gebleven. De gezant aldaar, Johan Boreel, was voor
dien belangrijken post niet berekend en men maakte daarom het plan
Van Beuningen als buitengewoon ambassadeur naar Londen te zenden,
wat evenwel eerst in Juni 1670 geschiedde; hij bleef er een groot half
jaar en besprak de moeilijkheden, door een britschen rooftocht in Suriname ontstaan, de eischen van Engeland betreffende de uitlevering van
een van moordaanslag op den Koning verdachte, de uitwijzing van schotsche predikanten uit de Republiek, de ongegronde klachten van Engeland
over het vervaardigen van tapijten, horloges, gedenkpenningen en schilderijen met voorstellingen van den tocht naar Chatham, over pronken met
de veroverde Royal Charles enz. 2).
Bewezen deze laatste klachten reeds het bestaan van groote gevoeligheid
jegens de Republiek, de koele houding tegenover de staatsche gezanten aangenomen, de onverschilligheid, waarmede de regeering van Karel II de
vertoogen omtrent den aanval op Lotharingen, de verdere plannen van
Frankrijk en in verband daarmede de noodzakelijkheid van krachtig gezamenlijk optreden der Triple Alliantie opnam, getuigden voldoende, dat er
reden bestond voor de vrees, dat bij een aanval van Frankrijk op de
Republiek geen krachtige hulp van Engeland te verwachten viel. Er liepen
reeds geruchten van een geheim verbond tusschen Frankrijk en Engeland,
waaraan De Witt evenwel weigerde geloof te slaan. De afwijzende houding
van de engelsche regeering tegenover de plannen om den Keizer en eenige
duitsche vorsten in de Triple Alliantie op te nemen, of ten minste de
nakoming van het verdrag door hen te doen garandeeren, wat door den
keizerlijken gezant Lisola nog altijd zeer gewenscht werd en de fransche
plannen verijdeld zou hebben, toonde intusschen de gezindheid van Engeland duidelijk 3).
Niet minder slecht was De Witt op de hoogte van wat er te Parijs
omging. Ook daar was de uiterst gewichtige gezantschapspost van September 1668, toen Wi1lem Boreel stierf, tot eind Augustus 1670 onbezet
gebleven. Toen was Pieter de Groot, hoewel pas in functie als pensionaris
van Rotterdam, daarheen gegaan als ambassadeur in de hoop door zijn
oude betrekkingen tot het fransche hof uit de dagen zijns vaders iets
goeds te weeg te brengen. Maar De Groot, hoewel persoonlijk vriendelijk
ontvangen, werkte weinig uit en drong reeds spoedig bij de Staten aan op
toerusting ten oorlog; wat hij in Frankrijk zag, maakte hem zeer bevreesd.
Hij had er reden toe, want juist in dezen tijd kwam het geheime
1) Van Dijk, bh;. 381 vlg.
2) Over een en ander vooral: De Witt aan Van Beuningen, 14 Nov. 1670 (Brieven, uit~. Japikse, IV, b12;. 106).
3) Japlkse, De Witt, blz. 296 vlg.
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verbond tusschen Engeland en Frankrijk werkelijk tot stand. Karel 1I,
II~
aangezet door Vork en de engelsche oorlogspartij, die brandde van
begeerte om den smaad van Chatham uit te wisschen, overgehaald door
geldaanbieding en vrouwenlist, ten slotte bewerkt door zijn zuster
Henriëtte, hertogin van Orleans, had toegestemd in het geheime tractaat
van Dover (31 December 1670), dat hem losmaakte van de Triple Alliantie
en daarentegen met Lodewijk XIV tegen de Republiek verbond, onder
belofte van 3 millioen francs jaarlijksche subsidie en van de verkrijging
van Walcheren en de Scheldemonden voor Engeland. Herhaalde waarschuwingen uit Madrid, uit Berlijn, van Van Beverningk waren De Witt
in het oor geblazen, maar, rekenend op Temple en de gesloten alliantie,
alliantie~
had hij met zekere hem eigen optimisme en onbezorgdheid een
en ander in den wind geslagen; zelfs van Frankrijk hoopte hij ten
slotte nog, dat het wederom tot de oude vriendschap met de Staten zou
II vreesde hij, hoezeer overtuigd van de
terugkeeren 1), en van Karel 11
"continueele veranderlijckheit
veranderlijckheit"tt der engelsche politiek, op zijn allerergst
loslating der Triple Alliantie, niet een nieuwen oorlog. En Van Beuningen,
Beuningen~
"pauvre dupe", spotte Lionne in Januari 1671 - liet zich misleiden
omtrent de ware bedoelingen van de door het Parlement met aanzienlijke
sommen gesteunde bewapening der engelsche vloot; ,,Ie
"le dénouement de la
comédie tt zou een bittere teleurstelling opleveren voor hem en De Witt,
die zijn berichten trouwens wat al te rooskleurig achtte.
Toen Lodewijk XIV met Engeland gereed was en ook in Zweden, zooals
De Groot reeds lang te voren had gewaarschuwd,
gewaarschuwd~ het kwistig uitgestrooide
fransche geld machtiger bleek dan de anti-fransche gezindheid, zoodat
Zweden in ieder geval het verbond met de Republiek niet zou gestand
doen, wendde hij zich tot den Keizer en de duitsche vorsten om ook hen
te bewegen zoo niet met Frankrijk op de Republiek aan te vallen, dan
toch deze aan haar lot over te laten. De Rijnvorsten en Munster, reeds
lang onder franschen invloed en door de franschgezinde Fürstenbergen
geleid, toonden zich, in weerwil van alle pogingen van Lisola om de
franse
he intriges tegen te werken, bereid om de Republiek den oorlog
fransche
te verklaren, ook ter wille der belangen van het Catholicisme. De ondergang der machtige protestantsche mogendheid, hoop en steun der duitsche
Protestanten, zou voor de zaak der katholieke Kerk van groot belang zijn
zijn
en Lodewijk XIV, wiens katholieke godsdienstijver juist in deze
jar~n sterk begon op den voorgrond te komen, liet niet na dezen kant
van de zaak bij de katholieke Rijnvorsten en den Keizer duidelijk te doen
uitkomen. Ook bij Spanje werden pogingen gedaan om het van de Republiek af te trekken en deze zoo geheel alleen aan den aanval van alle
kanten bloot te stellen. De Keizer, van de andere zijde door de Turken
bedreigd en niet veilig voor de telkens door Frankrijk tot opstand aangezette Hongaren, liet zich, hoewel zich het gevaar voor het Rijk welbewust, 1I Nov.
1671 tot een overeenkomst, een neutraliteitsverdrag met Frankrijk bewegen
op grondslag van het fransch-habsburgsche verdeelingsplan van 1668
omtrent de spaansche erfenis; en dat nog wel niettegenstaande de waarschuwingen van Lisola, die de keizerlijke l'egeering
regeering had trachten te bewegen
tot aansluiting bij de Triple Alliantie 2) en het daartoe strekkende formeele
verdrag, door De Witt zelven opgesteld, naar Weenen had verzonden 3);
1) Van
Va!! Dijk,
Dijk,. blz.
blz •. 889; JaJ'ikse,
Jajlikse, 1.1., blz.

301

vlg.
vlg:

2) Pnbram,
Pribram, in
1ll Mitt. des Inst. für oesterr. Gescliichtsforschung,
Geschlchtsforschung, Bd. XXX, 3, S.
444 ff.
3) Von Srbik, Oesterr. Staatsverträge, Niederlande, I, S. 71, 92.
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de keurvorst van Mainz, die het fransche gevaar duidelijk zag en er
herhaaldelijk voor waarschuwde, werd voor de neutraliteit van het Rijk
in den naderenden krijg gewonnen; die van de Paltz was door het huwelijk
zijner dochter met den hertog van Orleans geheel aan de fransche zijde
gekomen; Hannover liet zich door subsidie overhalen om den doortocht
van hulptroepen voor Frankrijk niet te beletten; Beieren beloofde zijn
steun aan de fransche politiek, zelfs ter verkrijging van het keizerschap
voor Lodewijk XIV na den dood des Keizers. Spanje echter was nog
weerspannig en Brandenburg, hoezeer gezind om Lodewijk te helpen bij
zijn pogingen tegen de Spaansche Nederlanden, bleef weigerachtig om
zich tegen de Republiek te keeren.
Terwijl de fransche diplomatie zoo naar alle kanten den weg effende en
de vindingrijke Colbert door protectionistische maatregelen de schatkist
vulde 1), organiseerde de energieke minister van oorlog Louvöis met ijzeren
hand het leger voor den komenden veldtocht. Men had te Parijs gemeend
reeds in het voorjaar van 1671 te kunnen toeslaan maar het geheele jaar
verliep nog in diplomatieke onderhandeling en militaire voorbereiding.
Eerst in April 1672, nadat Zweden tot een alliantie met Frankrijk was overgehaald, waardoor de Sont voor de Republiek dreigde gesloten te worden,
was alles gereed. Een goed verzorgd leger van 120000 man geoefende
troepen 2), waarvan 1/6 ruiterij, Franschen, Italianen, Zwitsers, Ieren, Engelschen, alles dooreen volgens de gewoonte van dien tijd, maar één geheel
onder ijzeren krijgstucht, met een uitstekende artillerie van 100 kanonnen,
300 pontons om de rivieren over te steken, alles voortreffelijk uitgerust,
goed voorzien van ammunitie, die nog bijtijds in Holland gekocht was 3),
en met hulp van officieren, die vroeger in staatschen dienst waren geweest,
ingericht op een oorlog in de Republiek, onder het bevel van Turenne,
Condé, Luxembourg, Vauban en andere beroemde veldoversten, zou op het
eerste sein langs een zorgvuldig voorbereiden weg door het Luiksche naar
de Republiek oprukken. Tegelijk zouden Munster en Keulen samen met
ongeveer 30000 man ') hare oostergrenzen aantasten en zou de verbonden
engelsch-fransche vloot van de zeezijde op Holland en Zeeland aanvallen.
Zoo zou de Republiek in minder dan tijd te gronde moeten gaan.
De Witt bevroedde nog diep in het najaar niet den omvang van het
gevaar. Wel had De Groot in zijn depêches herhaaldelijk gewezen op de
geruchten omtrent een alliantie tusschen Frankrijk en Engeland, maar eerst
in November 1671 schreef hij dienaangaande met meer zekerheid. De weigering
van Engeland om de Triple Alliantie uit te breiden, de onverschilligheid
van Karel II bij den franschen aanval op Lotharingen, de streken van
Arlington tegenover Van Beuningen maakten De Witt wel ongerust,
doch hij rekende op den tegen Frankrijk's veroveringsplannen gekeerden
geest der engelsche natie en op de anti-fransche houding van het Parlement, dat de onvertrouwbare regeering wel op het rechte pad zou houden.
Maar Temple had reeds in Augustus 1670 Den Haag verlaten en keerde
in weerwil van De Witt's herhaalde aanzoeken niet terug; in den zomer
van het volgende jaar kwam eindelijk bericht, dat hij niet zou terugkomen,
en thans verliet ook zijn vrouw Den Haag, waar zij nog was achtergeble1) Frémy, in Rev. d'hist. diplom., 1914, p. 523 suiv.
2) Rousset, Histoire de Louvois, I, p. 346.
3) Tusschenp.ersoon daarbij was de joodsche bankier Zadok te Amsterdam, die
deze ammunitie in het geheim had opgekocht, zoogenaamd ten behoeve van de
Spanjaarden en van duitsche steden, en over Keulen had vervoerd (Rousset, I, p.
338). Deze Zadok speelde ook later een verraderlijke rol (vgl. mijn Verslag van een
onderzoek naar archivalia te Parijs, blz. 38).
') Knoop, Willem de Derde, I, blz. 79.
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ven. Een engelsch
enge1sch jacht, de Merlin, zou haar in Augustus komen halen
en van deze gelegenheid meende Karel 11
Ir gebruik te maken om nieuwe
moeilijkheden te scheppen 1). Het jacht moest dwars door de in het Kanaal
kruisende staatsche vloot zeilen en bij de minste onregelmatigheid in het strijken
van de vlag onmiddellijk vuur geven. Op de heenreis kwam hiervan niets
door den hevigen wind, die het jacht van de vloot wegdreef. Maar op de
terugreis zeilde het met de koninklijke vlag in top dwars door de thans
dicht bij de zeeuwsche kust geankerde Staatschen, schoot als saluut in de
richting van het admiraalsschip van De Ruyter maar ontving geen antwoord,
daar diens schip juist op zijde helde; wel antwoordde de luitenantadmiraal Van Gent en daarop eindelijk De Ruyter zelf, maar de kapitein
van het jacht schoot nu met scherp terug, klagend, dat Van Gent de vlag
niet had gestreken "volgens gewoonte". Van Gent kwam mevrouw Temple
zelf begroeten en verklaarde tot deze wijze van salueeren niet gehouden
te zijn, waarop het jacht ongemoeid doorzeilde. Dit voorval werd door het
engelsche gouvernement hoog opgenomen en gaf aanleiding tot onaangename onderhandelingen over de vlagkwestie, waarbij de oude verschillen weder werden opgerakeld en de Staten weigerden aan de engelsche
eischen gevolg te geven. De zending van den twistzieken Downing in
December als gezant bij de Staten opende eindelijk ook De Witt de oogen
voor het gevaar van enge1sche
engelsche zijde, al hoopte hij nog steeds het af te
wenden door het Parlement, dat echter in Augustus 1671 was ontbonden
en 18 maanden lang niet meer werd bijeengeroepen, en door de stemming
der natie zelve tegenover Frankrijk.
Het gevaar van franschen kant bleek meer en meer onvermijdelijk. In
den loop van 1671 klaagde Lodewijk XIV steeds bitterder over de houding
der Staten, over hun toelaten der uitgave van tallooze libellen tegen hem
en zijn regeering, over den toon der couranten in de Republiek tegenover
hem en zijn politiek, over de lasten op fransche goederen hier te lande gelegd
tegenover de protectionistische maatregelen van Colbert in Frankrijk. De
Groot, hoewel persoonlijk steeds met beleefdheid bejegend, maakte zich
reeds lang geen illusiën meer; de nutteloosheid van verdere bemoeüngen
inziende, drong hij in Den Haag op krachtige voorbereiding ten oorlog aan.
Reeds na den franschen aanval op Lotharingen had De Witt, thans op
zijn hoede, toerustingen aanbevolen, maar de Staten-Generaal, vertrouwend
op de engelsch-zweedsche alliantie, waren slechts noode ertoe overgegaan
om hunne zeemacht te versterken, terwijl voor de landmacht nog zoogoed als niets werd gedaan. Eerst in het voorjaar van 1671 werd op ernstigen aandrang van De Witt besloten een vloot van 36 groote en een
aantal kleine schepen uit te rusten, terwijl tevens maatregelen werden voorbereid om het landleger te versterken door nieuwe wervingen en benoeming
van hoofdofficieren met het oog op de samentrekking van het fransche
leger aan de grens en de verschijning van den Koning zelf met een leger
in Zuid-Vlaanderen 2). De Witt schijnt zelfs gedacht te hebben aan de mogelijkheid om door een aanval van staatsche zijde de fransche plannen, die blijkbaar
nog niet dadelijk tot uitvoering konden komen, bijtijds te verijdelen 3). Nog
wanhoopte hij echter niet ten eenenmale aan een verzoening met Frankrijk
en dacht daarbij gebruik te maken van zijn oude betrekkingen tot D'Estrades,
die gouverneur van Duinkerken was en naar Den Haag zou kunnen komen.
Maar het bleek spoedig, dat hiervan geen sprake meer kon zijn en dat de
1) Lefèvre
L.efèvr~ Pontalis, lI,
11, p. 134. Vgl. De Jonge, Zeewezen, 11, blz. 243 vlg.; Wijnne,
Geschiedenis,
Geschiederus, blz. 281 vlg.
B) Staatsche Leger, V, blz. 253 vlg.
Z)
3) Lefèvre Pontalis, 1I,
11, p. II7.
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Staten zich hadden te wapenen, vooral toen Lodewijk zich na Pomponne's
vertrek niet meer in Den Haag liet vertegenwoordigen dan door een agent.
Ook De Groot, die in Juni even overgekomen was, vroeg nu zijn eigen
terugroeping maar bleef ten slotte te Parijs op aandrang der Staten, die
nog altijd iets van zijn ambassade verwachtten 1). Hij had de moeilijke
taak om de staatsche politiek van handelsoorlog en vredelievende betuigingen tegelijk in Parijs te verdedigen, de fransche klachten aan te hooren
en met tegenklachten te beantwoorden. Op den eersten December richtten
de Staten een plechtig schrijven tot den Koning om nog eens hun gedrag
tegenover hem te verklaren en hunne toerustingen te land en ter zee te
rechtvaardigen. De Groot zou dien brief plechtig in een audientie overhandigen en hem van mondelinge inlichtingen vergezeld doen gaan. Den
4den Januari 1672 eerst kreeg hij daartoe gelegenheid, maar de Koning
ontving het schrijven "met een mine van indignatie" en beantwoordde
het zoowel mondeling als schriftelijk in dreigende termen, verklarend voort
te zullen gaan met zijn wapening, waarvan hij aan niemand rekenschap
had te geven 2). Het eenige, wat nu overbleef, was het nemen van "tydelycke ende vigoureuse resolutiën" ten oorlog, maar toch liet men De
Groot nog te Parijs tot einde Maart, toen hij in treffende bewoordingen
en onder betuiging van den goeden wil der Staten zijn afscheid nam van
het fransche hof. Nauwelijks was hij vertrokken, of Lodewijk XIV verklaarde (6 April 1672) de Republiek den oorlog; de redenen daarvoor maakte
hij in een heftig manifest van dien dag wereldkundig. Het devies "evexi
sed discutiam", dat hij op een bij deze gelegenheid geslagen medaille
liet aanbrengen, getuigde van zijn voornemen om de ondankbare Republiek,
eenmaal door Frankrijk in den grooten spaanschen oorlog van over heersching door het machtige Spanje gered, zooals hij zeide, van de aarde te
verdelgen 3).
Karel 11 was hem reeds eenige dagen voor geweest. In weerwil van de
stemming zijns volks, dat sterk tegen Frankrijk was ingenomen, was hij reeds
lang tot een oorlog besloten. Downing eischte op hoogen toon voldoening
voor de Engeland aangedane bezwaren en beleedigingen, maakte aanspraak
op het Dominium Maris· in den uitgebreidsten zin en de erkenning daarvan door de Staten ook door het strijken van de vlag op elke zee, al was
het voor één engelsch oorlogsschip. Men deed wat men kon om hem te
bevredigen en gaf zelfs aan den eisch omtrent de vlag toe als ttteeken
van deferentie", niet als bewijs van het opgeven der vrije vaart. Maar
niets mocht baten. Downing verklaarde uit de hoogte, dat het aanbod
te laat kwam, bood zijn paspoort aan en ging naar Engeland. De staatsche
gezant te Londen, Johan Boreel, in Maart door Johan Meerman als buitengewoon ambassadeur gesteund, trachtte nog den storm te bezweren, misleid
als hij was geworden omtrent de ware politiek van Karel lI, maar reeds den
28sten Maart werd met een dergelijk manifest als dat van Lodewijk de
oorlog aan de Republiek verklaard. Eenige dagen te voren had, na een
mededeeling aan Meerman, dat Engeland de staatsche schepen zou aanvallen,
sir Robert Holmes een aanval gedaan op de Smyrna-vloot, die niets
vermoedend onder klein konvooi bij Wight zeilde; Holmes had ten gevolge
van den krachtigen weerstand van het konvooi slechts een paar schepen
kunnen bemachtigen.
1) Lefèvre Pontalis, 1I, p. 121. Vgl. Combes, in Mélanges Historiques, I, p. 365, waar
een brief van De Witt aan Pomponne, dd. 25 Sept. 1671, met hoop op herstel van lIla
même confidence, que les deux nations ont autrefois jugée leur être si nécessaire".
2) De beide brieven bij Mignet, 111, p. 657 en 660.
3) Rousset, Histoire de Louvois, I, p. 321 suiv.
BLOK, Gesch. Ned. Volk, lil
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Engeland en Frankrijk waren voorgegaan, Munster en Keulen volgden
met dergelijke manifesten; het eerste eigenlijk op grond van de oude grieven, thans echter door eenige kleinere uit den laatsten tijd en algemeene
klachten over omkooping zijner dienaren, aanslagen op 's bisschops leven,
zending van spionnen vervangen; het laatste wegens het niet teruggeven
van Rijnberk en het steunen der stad Keulen tegen zijn gezag, oude grieven eveneens, die in den laatsten tijd weder opgerakeld waren, vooral
tijdens de nieuwe moeilijkheden tusschen de stad en den keurvorst omstreeks 1670. De ondergang der Republiek, zoo juichten ook deze naburen,
zou aan al dat onrecht een einde maken; de beloften van fransche hulp
en fransch geld, door de fransche diplomaten te Munster en Brühl kwistig
gedaan, de begeerte om door den ondergang der kettersche Republiek
het katholieke geloof te bevoordeel en, de geheime intriges der geheel voor
Frankrijk gewonnen gebroeders Fürstenberg aan het keulsche hof - dit
alles zette deze vorsten tot krachtige medewerking aan. Vooral het bondgenootschap van Keulen, welks keurvorst, Maximiliaan Hendrik van
Beieren, tevens bisschop van Luik was, had voor Frankrijk groote waarde,
want over zijn luiksch grondgebied bezat het fransche leger daardoor
een weg naar de Republiek buiten de spaansche landen om, welker neutraliteit nu niet behoefde geschonden te worden 1). En de zwakheid der
oostergrens van de Staten zou de oostelijke gewesten, dacht men, spoedig
in de handen van Munster en Keulen brengen.
De eenige bondgenoot, op wien men meende te mogen rekenen, was
ten slotte de keurvorst van Brandenburg, die het gevaar van Frankrijk's
zijde voor Duitschland helder inzag, in de Republiek het onmisbare tegenwicht tegen Lodewijk's plannen erkende en zich nog 6 Mei 1672 tot een
defensieve alliantie liet vinden.
HOOFDSTUK VIn
DE VAL VAN DE WITT

Wat had de van alle kanten bedreigde Republiek tegenover hare vijanden
te stellen?
Vertrouwend op de hechtheid der Triple Alliantie en op den steun van
het zweedsche leger, als de Spaansche Nederlanden opnieuw werden
aangevallen, begeerig bovendien om zuinigheid te betrachten, hadden de
Staten-Generaal op voorstel van Holland en aanraden van De Witt onmiddellijk na den vrede van Aken 2) hun leger aanzienlijk verminderd en
weder ruim 40000 man naar huis gezonden, zoodat slechts 33000 man
waren overgebleven, waarvan Holland ongeveer de helft betaalde. En wat
er overgebleven was, was zeker niet het beste gedeelte; de officieren
waren meerendeels onervaren jongelieden uit den regentenstand en
beschouwden hun post hoofdzakelijk als een middel om op gemakkelijke
wijze geld op te strijken; een opperste leiding ontbrak en de misbruiken
van financieelen aard tierden welig. Het tafereel, dat de Mémoires van
den graaf de Guiche van het toenmalige nederlandsche leger ontrolde,
is verre van schitterend: de geldzucht en de onbekwaamheid der officieren werd geëvenaard door de inhaligheid en onervarenheid der soldaten;
') Huisman, Maximilien Henri de Bavière (Bruxelles, 1899), p. 84 suiv.;
suiv.j Pirenne, V, p 26.
2) Staatsche Leger, V, blz. 210 vlg.
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van discipline was welmg
weinig te zien; voeding en kleeding lieten alles te
wenschen over; de magazijnen waren ledig, de vestingwerken verwaarloosd, de wallen met boomen kwistig beplant, de grachten verdroogd;
de schutterijen waren geheel en al verloopen, de wapenoefeningen der
burgerij in de schuttersdoelens ontaard in feestgelagen, waarbij de
officieren wedijverden in fraaie kleedij. "Het schijnt dat wij 'den oorlog
niet meer verstaan", schrijft de bekwame kolonel Bampfield in April
I672 aan De Witt; een ander maal schreef hij den raadpensionaris, dat
de aanvoerders van het leger der Staten, meerendeels oude en afgeleefde
heeren, vóór den oorlog wel drie maanden mochten kampeeren om te
leeren, wat er in oorlogstijd vereischt werd. Ook de Raad van State
drong herhaaldelijk op verbeteringen, op indienstneming van troepen aan 1).
De Witt zag het gevaar in 2). Bij de eerste geruchten van de fransche
wapening, in October I669 reeds, verlangde hij versterking van leger
en vloot, het eerste met 50000 man, en op aanstelling van ervaren
officieren uit den vreemde, maar een jaar later eerst werd besloten tot de
vermeerdering met een tiende van wat De Witt had voorgesteld. Hij
hield niet op aan te dringen op krachtige maatregelen tot verbetering,
waardoor hij ten slotte IOOOOO man op de been hoopte te brengen; ten
einde de betaling te vereenvoudigen, wilde hij de zeeprovinciën voor de
vloot, de landprovinciën voor het leger doen zorgen. Maar de onwil om
veel geld uit te geven en de binnenlandsche onrust, de moeilijkheid om
de meeste provinciën tot betaling van hare achterstallen aan Holland en
de admiraliteiten te brengen, de tegenwerking van het over zware lasten
voor den handel klagende Amsterdam, ook van Zeeland, hield lang iedere
organisatie tegen, zoodat eerst in het voorjaar van I67I op aandrang van
den Raad van State ten minste geld werd toegestaan.
De vloot, die in I67I in zee was geweest, werd echter in den winter
weder onttakeld en het leger, dat men had willen bijeenbrengen, bleef in de
garnizoenen. De Witt, thans door de houding van Frankrijk en Engeland
beide hoogelijk verontrust, stelde wel onmiddellijke uitrusting van I20 vaartuigen en nieuwe lichting van 20000 man voor, maar de Staten-Generaal,
langzaam als altijd en thans bovendien, ten minste voor zoover Zeeland
betrof, weinig gezind om flink mede te werken met de leiders der heerschende staatspartij, gingen niet dadelijk op dit denkbeeld in en, toen zij
eindelijk de zaak ter hand namen, werd het voorstel aanmerkelijk besnoeid.
Groote moeilijkheden rezen bovendien over de betaling van deze buitengewone wapening, die het gewone oorlogsbudget van nog geen 41/2 millioen
gulden aanzienlijk zou doen overschrij den; de slechte financieele toestand
van verscheiden gewesten deed ten slotte alles nederkomen op het toch
reeds zwaar belaste Holland, dat zuchtte onder een schuldenlast van I25
millioen 3), en in weerwil van De Witt's voortreffelijk financieel beleid op
den duur niet in staat was om zijn verplichtingen na te komen. De Witt's
pogingen om nieuwe belastingen te doen opleggen mislukten door den tegenstand van den handel, die, vooral in Amsterdam, alle nieuwe lasten als
een groot nadeel verwierp. Leeningen waren zoo de eenige middelen om
aan geld te komen en steunend op zijn veelomvattende studiën over kansrekening en zijn nauwkeurige berekeningen betreffende den gemiddelden
levenstijd, stelde De Witt in overleg met den eveneens in wiskundige
berekeningen ervaren amsterdamsehen regent Jan Hudde in een uitvoerig
1) Vgl. Staatsche Leger, V, blz;. 228 vlg.

2) Japikse, De Witt, blz;. 305 vlg.
3) Lefèvre Pontalis, p. 201 suiv.
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rapport de voordeelen der uitgifte van lijfrenten ten laste van den staat
boven gewone leeningen in het licht 1). Hij meende ze gerust in plaats van
op 61/ 2 tot 81/ 3 0/0, waarvoor zij gewoonlijk werden uitgegeven~ te mogen
stellen op 61 / 4 Ufo, wat in het algemeen voor den heffer der rente dezelfde
waarde moest hebben als 4 Ofo gewone jaarlijksche rente 2). Maar de Staten
van Holland lieten zich niet door de vertoogen van den raadpensionaris
overtuigen, en verschillende gewone leeningen werden in 1671 en 1672
gesloten, zoodat de schuld der provincie tot een rente van I I millioen
's jaars steeg, vertegenwoordigend een kapitaal van ongeveer 240 millioen.
Die vermeerdering moest vergoed worden ten deele door belasting op
rijtuigen en bieren, ten deele door een rentereductie. De Witt stelde voor
deze reductie van 4 op 31/2 % te stellen, maar men besloot ze tot 33/4 0/0
te beperken, terwijl het nog ontbrekende uit het reservefonds werd geput,
dat hij in 1655 had gevormd. Maar zoo kwam het noodige geld niet bijeen
en Holland zag zich in het voorjaar van 1672 bij het naderen van den
oorlog gedwongen tot heffing van een 200sten penning van alle goederen,
hoe ook genaamd, eenige weken later herhaald en nog eens herhaald en
ten slotte nog vergezeld van grondbelasting en hoofdgeld, eindelijk zelfs
van een gedwongen leening tot een interest van 2 à 4 %.
Zoo was eindelijk en ten laatste het geld voor den krijg verkregen. De
vloot werd op krachtigen aandrang van De Witt in Mei 1672 gebracht op
een hoogte van meer dan 130 schepen, het leger aanvankelijk, op papier
ten minste, op ongeveer 52000 man. De Witt was met dit laatste cijfer
volstrekt niet tevreden en verkreeg in April nog met veel moeite nieuwe
versterkingen, die het leger ten minste op 80000 man zouden brengen,
waarbij dan nog 20000 waardgelders zouden worden opgeroepen, de helft
onmiddellijk, de rest later, benevens troepen gewapende boeren ten behoeve
van de aardwerken. Zoo zou dan eindelijk toch het bedrag van ruim
100000 man, door den raadpensionaris noodig geacht, bijeenkomen. Maar in
werkelijkheid waren bij het uitbreken van den oorlog niet meer dan 50 à
60000 man aanwezig 3). Met kracht dreef hij aan tot snelheid bij het
verzamelen der toegestane troepen, die voor een groot deel uit Zwitserland,
Zweden, Denemarken en de duitsche landen moesten komen. Maar ook
thans ging niet alles zooals het moest gaan: het was te laat om het jarenlang verwaarloosde en volgens het stelsel van De Witt tusschen zeven
provinciën versnipperde leger in staat te stellen zich als een goed samenhangend geheel met een overmachtigen vijand te meten. Bovendien, zoowel
bij de regenten als bij het volk zelf ontbrak de geestdrift, de overtuiging,
dat men voor het vaderland had te strijden en niet voor het behoud eener
bepaalde regeering, ontbrak de moed en de lust om zich te verdedigen,
dat is, om het rustige genot van welvaart te verwisselen voor ontbering en
<opoffering. De stedelingen kwamen in vrij grooten getale op maar de
boeren weigerden de wapenen op te nemen, de Staten zelf toonden zich
besluiteloos en langzaam en met verontwaardiging en onrust riep De Groot
in Februari uit: "is het mogelijk, dat de afstammelingen eener natie, die
de grondslagen onzer vrijheid heeft gelegd, zoo lafhartig verdedigen wat
hunne voorvaderen met zooveel roem hebben verkregen?tt 4) Er moest
veel gebeuren om den vroegeren heldengeest te doen herleven.
Leverde dit alles groote moeilijkheden op, de zaak van het legerbevel
Japikse, De Witt, blz. 307 vlg.
2) y,gl. Res. Holl. 31 J~di 1671, waar

1)

zij!! merkwaardig rapport, de "Waarde
van lijfrenten naar proportie van losrenten", IS gedrukt.
3) Knoop, Willem de Derde, I, blz. 85; Staatsche Leger, V, blz. 260 vlg.
4) Wicquefort, IV, p. 354. Vgl. Staatsche Leger, l.I., blz. 285 vlg.
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I1 SI:
Sz:

had niet minder voeten in de aarde, want die van den Prins van Oranje
was daarmede in de eerste plaats gemoeid. Hij was nu lid van den Raad
van State en de nauwelijks twintigjarige jongeling nam er inderdaad zitting.
Hij begon een politiek persoon van gewicht te worden en ook De Witt had
eenige hoop voor de goede verstandhouding met Engeland gekoesterd bij
gelegenheid van 's
t s Prinsen reis daarheen in het najaar van 1670;
I670; er was:
zelfs over gedacht hem naast Van Beuningen met een soort van zending te
belasten, wat evenwel op aandrang van De Witt weder werd opgegeven.
Het snel naderende oorlogsgevaar deed de aandacht opnieuw .vestigen op
den erfgenaam der groote krijgstraditiën van het roemrijke geslacht, hoe
jong en onervaren hij ook mocht zijn 1). Maar de Harmonie bepaalde,
dat hij niet voor zijn 22ste jaar als kapitein-generaal mocht worden voorgesteld en die leeftijd zou hij eerst in November 1672
I672 bereiken. L1 weerwil daarvan stelde het orangistische Gelderland reeds een jaar vroeger voor
hem als zoodanig te designeeren en de eene provincie na de andere
wensch
eh 2).
sloot zich, ondanks de bepalingen der Harmonie, aan bij dien wens
Zelfs Holland aarzelde. In de hollandsche
höllandsche Statenvergadering deed het
oranjegezinde Enkhuizen in December 1671 hetzelfde voorstel, dat door
den adel met kracht werd gesteund. De Witt verzette zich echter met
alle macht tegen deze schending der plechtige overeenkomst, waardoor
de oude "slavernij" opnieuw zou worden bevestigd; hij slaagde erin de
zaak nog tegen te houden, totdat de committenten waren geraadpleegd,
maar het bleek spoedig, dat het getij begon te verloopen, want ook de
Gecommitteerde Raden der provincie bleken voor de benoeming te zijn,
en het kostte De Witt de grootste moeite haar te stuiten met de
kleine meerderheid, die hem nog volgde. Evenwel moest hij de vaststelling der instructie voor een te benoemen kapitein-generaal toelaten.
De eerste stap was daarmede gedaan, al bleven Eeuwig Edict en Harmonie
in naam nog bestaan en werd de te benoemen kapitein-generaal daaraan
gebonden verklaard, terwijl zijn bevoegdheid als zoodanig zeer werd beperkt,
zoodat zijn waardigheid geheel onder controle
contróle der Staten en die hunner
afgevaardigden zou staan. Nadat zoo alle voorzorgen waren genomen, stemde
De Witt, het geraden achtend om te wijken voor den algemeenen wens
wensch,
eh,
eindelijk toe in de aanstelling van den Prins voor één veldtocht; later
zou men dan kunnen handelen over de gewenschte aanstelling voor het
leven. Maar deze concessie, hoe belangrijk ook en hoe noode door de
meerderheid der hollandsche Statenvergadering toegestaan, werd in de
Staten-Generaal door de andere provinciën onvoldoende geacht en de
zich ongezind om
jonge Prins van Oranje, aangezet door Fagel, verklaarde ûch
op dergelijke voorwaarden het ambt te aanvaarden, terwijl de beide veldmaarschalken, Johan Maurits van Nassau en Wurtz, zich aan zijn zijde
schaarden. De Witt zag de noodzakelijkheid in om nog meer toe te geven
en in overleg met Fagel en Van Beverningk 3) werd 24 Februari een overeenkomst getroffen, eerst in de vergadering der Staten van Holland, daarna
in die der Staten-Generaal, waarbij de functie van kapitein-generaal voor één
veldtocht onder beperkende voorwaarden, maar met een ruimere instructie,
').
die in November definitief zou worden, aan den Prins werd opgedragen 4).
Den 25sten werd de Prins onder het gejuich des volks na een plechtige
aanspraak in de Staten-Generaal met het ambt bekleed; een door den
nieuwen kapitein-generaal aangeboden feestmaaltijd besloot de lange onder1)
2)
3)
4)
')

Lefèvre Pontalis, 1I,
II, p. 213 suiv.
Japikse, De Witt, blz. 309 vlg.
l..efèvre
i..efèvre Pontalis, II,
11, p. 221.
Staatsche Leger, V, olz.
blz. 290.
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handeling, die intusschen opnieuw had doen blijken, hoezeer de partijen
elkander wantrouwden. In alle haast werden nu een aantal gedeputeerden
te velde aangewezen, onder wie voor Holland Cornelis de Witt en Van
Beverningk, welke laatste zich meer en meer oranjegezind toonde. Daarop
werden de hoofdofficieren aangesteld, om te dienen onder de beide oude
veldmaarschalken: de rijngraaf van Salm als bevelhebber der ruiterij, de
heer van Zuylesteyn als bevelhebber der infanterie, andere bekende officieren
als generaals onder hen: Johan van Welderen en graaf Walraven van
Nassau-Saarbrück met Montbas, zwager van De Groot, als commissarisgeneraal voor de ruiterij; de avontuurlijke Zweed Von Königsmark en
de vurige Hans Willem
Witlem van Aylva onder Zuylesteyn voor de infanterie
met den Schot Kirkpatrick en Otto van Limburg Stirum als sergeantmajoors en den franschman Pain-et-Vin als kwartiermeester-generaal;
de graaf van Hoorne (Hornes) als generaal der artillerie. Het zoo georganiseerde leger werd aan den IJsel
Ijsel bijeengetrokken na aftrek van een
groot aantal garniz;oenen
garnizoenen in de tallooze vestingen en forten, zoodat
nauwelijks 20000 man, meerendeels onervaren soldaten, met zwakke
artillerie en cavalerie, beschikbaar bleven voor den velddienst onder
het opperbevel van een onervaren jonkman, gesteund slechts door oude
onderbevelhebbers. En terwijl het veldleger er zoo uitzag, kon men van
de in alle haast voorz;iene
voorziene garniz;oenen
garnizoenen en de overtalrijke vestingen zeker
niet veel beters getuigen. Inderhaast waren daar overal op en bij de wallen
boomen gekapt, tuinen omgehaald, huizen
huiz;en in de vuurlijn afgebroken,
oude verroeste kanonnen uit de magazijnen gehaald en op de halfvergane
beddingen en affuiten opgesteld, kruit en lood bijeengebracht, inundatiën zoo
goed en zoo kwaad mogelijk voorbereid. Maar wat 25 jaren lang verwaarloosd was, kon in eenige weken niet worden hersteld: de gevolgen van
De Witt's legerstelsel, voortgesproten uit te groot optimisme en vrees
voor de militaire macht der Oranjes, deden z;ich
zich gevoelen in den vorm
van algeheele hulpeloosheid op militair gebied 1) •.
In veel beteren toestand was de vloot, die reeds in den zomer van 1671
I67I zee
had gekozen en door De Ruyter met Banckerts, Aert Van Nes en Van Gendt
in goede orde was gehouden. Maar ook hare toerusting had ernstig geleden
onder de aanvankelijke meening van De Witt, dat men alleen tegen Frankrijk
zou hebben te strijden. Toen het bleek, dat ook Engeland weder bevochten
I20 schepen met
moest worden, werd nog in Maart besloten de vloot op 120
bijna 30000 man te brengen: sluiting van de scheepvaart naar de Oostzee,
naar de engelsche en fransche kusten en door het Kanaal, verbod van
uitvoer van krijgs
krijgsbehoeften
behoeften stelden de admiraliteiten in staat om voor
snelle uitrusting te zorgen. Een "geheim besogne", waarvan Johan De
zich
ziel was 2), nam de zorg voor het zeewezen op z;ich
Witt wederom de z;iel
en zette de admiraliteiten tot spoed aan; maar die van het Noorderkwartier,
Friesland en Zeeland bleven, deels ten gevolge van geldgebrek en de
gewone langzaamheid, ongetwijfeld ook uit onwil, achter en alleen Amsterdam en de Maas deden haren plicht ten volle. Wat in den tweeden engelschen oorlog door De Witt en De Ruyter met goed gevolg was gedaan
en, tegenover de grove gebreken van het zeewezen, door aanmaning en
persoonlijke bemoeiing was bereikt, bleek onder deze omstandigheden zonder resultaat of ondoenlijk. Zoo werd het tegen Mei, eer de vloot gereed
was om uit te zeilen, welke vertraging tot teleurstelling van De Witt
een aanval op de toen nog niet met de fransche vloot verbonden engelsche
1) Knoop, Willem de Derde, I!
It. blz. 83 vlg.; Staatsche Leger, V, blz. 292 vlg.
')
2) De Jonge, II,
11, blz. 261; Japlkse, De Witt, blz. 316 vlg.
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zeemacht in de Theems of het Kanaal of wel op de fransche kust verhinderde. Evenals in den tweeden engelschen oorlog was de vloot zelve
echter op de hoogte van hare taak en De Ruyter, die haar als luitenantadmiraal-generaal aanvoerde, had den jongen Prins, wien de Oranjepartij
aanvankelijk ook de waardigheid van admiraal-generaal had toegedacht, niet
noodig om den vijand te kunnen weerstaan; evenals in I667
r667 scheeptt; zich
Cornelis De Witt als gevolmachtigde der Staten-Generaal op de vloot in.
Zoo stond het in de lente van I672
r672 met de verdedigingsmiddelen te
land en ter zee en de vijand zou met een en ander bij zijn aanval te
rekenen hebben. Hij rekende echter evenzeer met andere omstandigheden,
die, naar hij hoopte, de pogingen om hem af te weren zouden verzwakken.
De eerste en voornaamste dezer omstandigheden was wel de ook bij de
voorbereiding der verdediging nog zoo duidelijk aan den dag gekomen
verdeeldheid. Het dreigende gevaar had de oogen des volks met nog
meer liefde dan ooit doen slaan op den jongen Prins van Oranje. Al
was hij nu kapitein-generaal voor één veldtocht, de wijze waarop zijn verheffing tot dien post aan de Statenpartij als het ware ontwrongen was,
had de ontevredenheid tegen haar en hare leiders nog vermeerderd.
Mochten nederlagen volgen - en hierop was, zoo verwachtten de vijandelijke mogendheden bij den alom bekenden toestand van het staatsche
leger, veel kans - dan zouden inwendige woelingen niet uitblijven en
zou de bestaande regeering bijna zeker worden omvergeworpen, terwijl de
jonge Prins, onervaren als hij was, wel niet bij machte zou zijn om met
de leiding van het leger te midden van een krijg tegen overmachtige
vijanden de reorganisatie van het bestuur te verbinden. Dan zou de Republiek, in zichzelf verscheurd en tegelijk door de overmacht besprongen,
als een gemakkelijke prooi den overweldiger in handen vallen - een berekening, die ten slotte gefaald heeft, al dreigde zij een oogenblik werkelijk
te zullen uitkomen.
Maar bovendien rekende de van de oostzijde aanvallende vijand nog op
een andere oorzaak van verdeeldheid, op de ontevredenheid der daar zoo
talrijke Katholieken met den toestand, waarin zij onder de regeering der
Staten verkeerden. Doch ook in dat opzicht zou hij zich in zijn berekeningen
bedrogen vinden, al waren er onmiskenbare sporen aanwezig van de werkzaamheid ook dezer oorzaak der geleden nederlagen.
Na den vrede van Munster was de toestand der Katholieken in de
Republiek weinig veranderd, ook al had men nu niet meer te vreezen voor
geheime betrekkingen met Spanje en met de brusselsche regeering, waarvan men de Katholieken algemeen verdacht, of voor hunne sympathie
met den landsvijand, die wegens gelijkheid van geloof reden tot ongerustheid moest geven. Openbare godsdienstoefening bleef voor de Katholieken evenzeer verboden als te voren maar, evenzeer als te voren, was de
godsdienstoefening in het geheim voor geld van de met de handhaving der
plakkaten belaste ambtenaren te verkrijgen. En dat was een openbaar
geheim, terwijl de Katholieken zelf zich over dezen toestand niet al te
zeer beklaagden, wel wetend, dat zij elders in protestantsche landen nog
geheel anders werden behandeld en dat de Protestanten in katholieke
landen in onvergelijkbaar slechtere conditie waren, zoodat zij zich slechts
hadden te verheugen over het feit, dat de Staten geen gehoor gaven aan
de herhaalde aanmaningen der predikanten en kerkeraden om op hen
weerwraak te nemen voor de geweldenarijen, elders den Protestanten
aangedaan, of in het algemeen om "den godslasterl yken afgodendienst
en oneindelyke superstitieuse ceremoniën" te verhinderen, "onnutte collegiën en paepsche societyten" op te heffen en de ~,excessen ende stoutig-
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heden des pausdoms"
pausdoms tt tegen te gaan. Klaagt nog de vicaris apostolicus
Jacobus de la Torre (1651-1661)
(I65I-I66I) in zijn bekende Relatio van 1656
I656 aan
den pauselijken stoel betreffende den toestand zijner missie, over de voorgoed verloren voordeelen van een katholieke regeering, zijn tweede opvol(1663-1686) was meer bereid om zich bij
ger Johannes van Neercassel (I663-I686)
den feitelijken toestand neder te leggen en door een welwillende houding
tegenover de Staten ook hunne welwillendheid jegens zijn geloofsgenooten
te bevorderen I). Onder de regeering van De Witt, die het in het belang
van de Republiek achtte de verschillende godsdienstige gezindheden in
een zekere mate van vrijheid te laten leven, mits zij de wetten van den
staat eerbiedigden, was er dan ook veel minder reden om zich te beklagen
en het verslag van Neercassel van 1668
I668 roemt de vrijheid, in Holland
genoten, waaronder godsdienstoefening, godsdienstonderwijs, zelfs bouw van
kerken oogluikend werden toegelaten; hetzelfde getuigen ook buitenlandsche
schrijvers van dien tijd 2). En werkelijk, de remonstrantiën der hollandsche
Wittts
synoden tegen de "paepsche stoutigheden" verminderden onder De Witt's
bestuur, al zijn ze niet geheel en al verdwenen.
In de overige provinciën, behalve in Friesland, ten opzichte waarvan de
verslagen zeer over vervolging klagen, was de toestand ongeveer dezelfde
als in Holland, zelfs in Utrecht, in welks hoofdstad de heftig anti -roomsche
Voetius leefde, terwijl in Groningen, Drente en Zeeland het kleine aantal
der Katholieken onder de daar nu en dan scherpe vervolging nog steeds
verminderde. De meeste Katholieken woonden in de hollandsche steden,
te Amsterdam alleen 30000, verder op het utrechtsche en overijselsche
platteland en in den Achterhoek 3). In de Generaliteitslanden met hunne in
meerderheid katholieke bevolking werden wel plakkaten uitgevaardigd en
bemoeilijkende maatregelen genomen, maar zij troffen tegenover den
lijdelijken tegenstand geen doel. Zoo kon men zeggen, dat onder
NeercassePs
Neercasselts gematigd bestuur de katholieke Kerk hier te lande in bloei
toenam, zoodat zijn geestelijkheid weinig neiging betoonde om aan antistaatsche bewegingen deel te nemen. Daartegenover stond, dat naast de
omstreeks 300 pastoors en kapelaans honderd en meer ordensgeestelijken
werkzaam waren, voor het meerendeel Jezuïeten en minder gematigd

gezind, wier werkzaamheid dan ook door de Staten met minder gelatenheid werd aangezien. Tusschen hen en de wereldlijke geestelijkheid
I652
bestond nog steeds de oude naijver, vooral sedert De la Torre in 1652
bij de "concessionses ephesinae
ephesinae"tt den Jezuïeten had toegestaan hunne
werkzaamheid in Holland uit te breiden en deze trachtten zich steeds
meer te ontslaan van het toezicht der apostolische vicarissen 4); een
8o-tal
Sa-tal Jezuïeten waren hier weldra aanwezig en vuurden de katholieke
Neercassel ts vredelievende politiek
gezindheid ten zeerste aan, hetgeen Neercassel's
6). Neertegenwerkte en tot herhaalde onaangenaamheden aanleiding gaf 5).
I670 zelfs naar Rome om over de houding der
cassel begaf zich in 1670
Jezuïeten, over die der ordebroeders in het algemeen te klagen; hij had het
geluk den pauselijken stoel van de rechtmatigheid zijner klachten te overtuigen en zijn gezag ook over de regulieren bevestigd te zien. Intusschen,
Intusschell,
ook buiten de vurige strijders voor het katholieke geloof, waaronder de
Jezuïeten op den voorgrond traden, waren er natuurlijk velen, die, zonder
1) Knuttel, De toestand der Katholieken onder de Republiek, I, blz. 227, 287.
2) Sorbière, in zijn Discours (Bijdr. en Med. Hist. Gen., dl. XXI, blz. 34).
8)
3) Het gehee1e
geheele aantal Katholieken wordt door Neercassel op 400000 geschat, buiten

de Generaliteitslanden, zoodat men het aantal der Katholieken op 1/
1/2
2 millioen mag
stellen, ongeveer 1/3 der toenmalige bevolking.
') Knuttel, l.I., blz. 224.
6) Vgl. Brom, Neerkassel's bestuur, in Archief aartsbisd. Utr., dl. XXX, blz. 66 vlg.
5)
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juist de zegepraal der katholieke vijanden te wenschen, ingeval van zulk
een zegepraal bereid waren om met den geloofsgenoot, wiens overwinning het herstel van volledige geloofsvrijheid, ja van de heerschappij van
het katholieke geloof kon beteekenen, op een goeden voet te komen en zich
onder .zijn bewind te schikken. Maar uitzond~ring zou het blijven, dat zij
tegen de landsregeering de wapenen opvatten om den vijand te dienen
of landverraad te plegen door hem te steunen, evenals dit tijdens den
eersten munsterschen oorlog uitzondering gebleven was 1). Toch is het
verklaarbaar, dat onder deze omstandigheden de Protestanten met bezorgdheid
en wantrouwen hunne katholieke medeburgers gadesloegen en er vooral in de
oostelijke provinciën een onbehaaglijke stemming ontstond, die de krachtige
verdediging dezer gewesten van het begin af belemmerde.
Zoo begon dan de oorlog 2). Het plan des vijands was de vestingen der
Generaliteitslanden voorloopig te vermijden, ook omdat deze alleen over
een uitgestrekt spaansch gebied en eerst na het nemen van de spaansche
vestingen in Brabant en Vlaanderen konden aangevallen worden, terwijl
men dan nog voor de groote rivieren zou staan. Beter scheen het den
honderd jaar te voren door Alva gevolgden weg te nemen, het sterke
Charleroi te maken tot operatie-basis, door het Luiksche en een klein stuk
spaansch gebied in het keulsche land over te gaan met insluiting van
Maastricht door een voldoend aantal troepen, vervolgens den IJsel of
den Rijn te overschrijden en snel tot in het hart van Holland door te
dringen, terwijl de duitsche bondgenooten het Oosten en Noorden zouden
bemachtigen en de verbonden vloten de kusten zouden blokkeeren, zoo
mogelijk hier of daar in Holland landingstroepen zouden ontschepen.
De 8 àà 9000 man in Maastricht zouden dan worden geïsoleerd, het veldleger aan den IJsel zou, vooral bij een overtocht tusschen Arnhem en
Nijmegen over den Rijn, genoodzaakt worden om zich naar Utrecht en
Holland terug te trekken op straffe van te worden afgesneden, de kleine
garnizoenen in de vestingen zouden een voor een overmand of door
insluiting onschadelijk gemaakt worden.
Einde April verliet Lodewijk XIV .zijn residentie en vóór half Mei
rukten zijn troepen, gezamenlijk 120000
I20000 man, reeds van Charleroi en
Sédan noordwaarts op. T urenne en Chamill y gingen met het hoofdleger
langs de Maas naar Visé, waar de eerste den 24Sten de rivier overtrok en
zich noordwaarts naar Burik richtte; Chamill y omgaf Maastricht met
een aantal sterke posten; Condé rukte van Luik over Valkenburg dwars:
door het Keulsche naar Kaiserswerth, waar hij den Rijn overtrok in de
richting van de Lippe en den IJsel. Begin Juni lag Turenne voor Burik~
Lodewi;k zelf voor Rijnberk en Orsoy, Condé voor Wezel, allen met elkander
in verbinding en gereed om den aanvàl op de "bolwerken van den Staat n
te beginnen.
De Witt had gehoopt den vijand voor te .zijn door zich te verzekeren
van het bezit van Keulen of anders van het belangrijke Neuss, nog voordat
de fransche hulptroepen daar waren aangekomen. Werkelijk is nog vóór de
keulsche oorlogsverklaring op het einde van April graaf Walraven van
Nassau-Saarbrück met een afdeeling ruiterij en voetvolk in snellen marsch
in die richting tot bij Meurs opgerukt, maar hij kwam te laat en moest
spoedig weder naar de kleefsche vestingen terugkeeren.
1) Brom, 1.1., blz. 49 vlg.

.

2) Vgl. Rousset, Histoire de Louvois, I; SYp'esteyn en De Bordes, De verdedigmg

van Nederland in 1672 en 1673; Knoop, Wtllem de Derde; Staatsche Leger,
blz. 316 vlg.
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Die bolwerken, eertijds als zoodanig gebruikt, bleken thans dien naam
geheel onwaardig: zij vielen ineen als kaartenhuizen, slecht bezet, ellendig
bewapend en slap verdedigd als zij waren 1). Zoo vielen Rees, Wezel,
Orsoy, Rijnberk en Emmerik, ook Doetinchem en Grol, de oude roemrijke
veste: het land lag tot den IJsel
Ijsel open. Twente en Lingen vielen den
Munsterschen in handen, alles begin Juni. De IJsellinie van Arnhem tot
Deventer bood weinig kans op beteren uitslag aan, hoewel zij goed
voorzien was: maar zij kon ten noorden en ten zuiden gemakkelijk omgetrokken worden, daar het aantal beschikbare troepen, aanvankelijk geen
7000, later ruim 10000 man, te klein was om ze nog buiten de 16 uur lange
linie uit te breiden. De vijand rukte met zijn gansche macht van Wezel
op om Of volgens het plan van den voortvarenden Condé de linie rechtstreeks in het front aan te vallen of volgens dat van den voorzichtigen
Turenne den Rijn bij Nijmegen te forceeren en zoo de rechterflank van
prins Willem om te trekken. Tot het laatste werd besloten en den loden
Juni kwam het fransche hoofdleger bij Elten aan den Rijn tegenover het
Tolhuis van Lobith, waar een deel der bewakingstroepen van Montbas stond,
die in het geheel slechts een paar duizend man onder zijn bevelen had; hij
vroeg versterking maar ontving die niet, verliet zijn stelling en trok naar
de hoofdlinie terug. De Prins trachtte deze fout - Montbas werd van
te herstellen
verraad beschuldigd, waarschijnlijk ten onrechte 2)
en zond inderhaast voetvolk en ruiterij naar het Tolhuis, waar toen
een vier duizend man zonder geschut onder Wurtz stonden. Deze geringe
macht was onvoldoende om den vijand den overtocht te betwisten, die
onder leiding van De Guiche en Condé zelf den 12den
I2den plaats had. Wurtz
werd door de overmacht teruggedrongen en trok af met de ruiterij, terwijl zijn
infanterie, het friesche regiment Aylva, reeds op het punt om zich over
te geven maar door een misverstand opnieuw de reeds neergelegde wapenen
grijpend, na een bloedig gevecht, waarbij vele hooggeplaatste fransche officieren
vielen en Condé zelf gewond werd, werd gedood of gevangengenomen.
Dit was het verloop van een wapenfeit, dat door Lodewijk's hovelingen
en latere geschiedschrijvers tot een daad van hoogen wapenroem is opgevijzeld maar in werkelijkheid uit militair oogpunt weinig heeft beteekend.
Het fransche hoofdleger onder Luxembourg trok nu naar de zijde van
Doesburg, terwijl Condé plan maakte om met de gansche ruiterij
onmiddellijk door de Betuwe en het Utrechtsche op Amsterdam aan te
rukken en Turenne reeds tusschen Nijmegen en Arnhem verscheen. Het
IJsel liep nu ernstig gevaar om te worden afgestaatsche leger aan den Ijsel
sneden en trok snel op Utrecht terug, waar het tegen den 15den
I5den aankwam;
het plan van Condé werd echter wegens diens verwonding opgegeven
en zou ook moeilijk uit te voeren geweest zijn 3).
Zoo stond dan het leger van den Prins, na aftrek van nieuwe garnizoenen in de IJsel- en Rijnsteden tot hoogstens 8000 man geslonken, voor
Utrecht, welks burgerij, door "generaele wilthe
wiltheydt"
yde' aangegrepen, dadelijk zijn
poorten sloot, bezwaar makend om het middelpunt te worden van een hardnekkig verzet. Het beloofde desniettemin aan den Prins, die in de vroedschap
verscheen, krachtige verdediging, waarna het leger, na eenige onderhandeling,
op bevel der Staten-Generaal den 18den
I8den ook deze stelling losliet en op de
1) Knoop, 1.1., 100; Staatsche Leger, V, blz. 32:>
32~ vlg.; Beekman, De oorlog van
1672, tekSt bij zijn kaart in den Geschiedkund1gen
Geschiedkundlgen Atlas van Nederland (Den
Haag 1922), blz. 6 vlg.
2) Knoop, 1.1., blz. 106. Hij beriep zich op een schriftelijk bevel van den gedeputeerde te velde Caspar van Beuningen.
3) Knoop, blz. IlO.
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hollandsche grens, de beroemde hollandsche waterlinie, terugviel, waar het
over de belangrijkste punten langs die linie werd verdeeld. Gelderland en
Utrecht waren daarmede opgegeven, reeds binnen een maand nadat de
vijand op de grens was verschenen; in die provinciën was buiten de
vestingen aan Rijn en IJsel niets meer wat den vijand nog kon tegenhouden, die met 4000 ruiters onder Rochefort onmiddellijk de voornaamste
plaatsen, den 23sten ook Utrecht bezette en zelfs tot Naarden, Leerdam
en Asperen doordrong. Bijna was ook Muiden genomen, van belang door
de nabijheid der sluizen aan den Hinderdam in de Vecht, maar graaf
Johan Maurits legerde er nog bijtijds een garnizoen 1).
Intusschen waren ook geheel Overijsel en de Achterhoek in de handen
der Munsterschen en Keulschen gevallen, die, gesteund door een fransch
hulpkorps, de kleine twentsche en achterhoeksche vestingen, van welke
sommige niet eens bezet waren, in korten tijd bemachtigden en daarop
Deventer en Zwolle aanvielen. Het eerste, hevig gebombardeerd, capituleerde na een paar dagen verzet op aandrang van de ten deele omgekochte regenten; Zwolle en Kampen gaven zich even lafhartig over. Het
bleek spoedig, dat omkooperij en verraad hier een groote rol hadden
gespeeld; de griffier der Staten, eenige leden van den overijselschen adel,
eenige regenten bleken een complot te hebben gesmeed om de provincie
aan den vijand over te geven. Nog in het begin van Juli werd zij schandelijk bij. verdrag aan Munster overgeleverd, dat zich door een overeenkomst met Lodewijk XIV en Keulen het ongestoorde bezit van het veroverde
gewest verzekerde, met Grol, Bredevoort, Borculoo en wat er in Friesland en Groningen veroverd zou worden. Deventer alleen kwam aan Keulen, Kampen aan Lodewijk, die zich overigens geheel Gelderland en
Utrecht voorbehield. Over het door Steenwijk en Koevorden beschermde
Drente trokken de nog door ervaren officieren, als de kolonels Bampfield
en Unico Ripperda, geredde garnizoenen naar Friesland en Groningen terug 2).
Drie provinciën verloren en de vijand op de grenzen van Holland,
Friesland en Groningen - dat waren de resultaten van den landoorlog
in de eerste maand.
Beter ging het ter zee. Ook hier stond de Republiek tegenover een overmacht. De gezamenlijke engelsche en fransche vloten telden I72 oorlogsschepen met 5000 stukken en 33000 man, terwijl de Republiek in het
York en
geheel I33 schepen met 4500 stukken en 26000 man bezat. Vork
Montague bevalen over de engelsche,
enge1sche, D'Estrées en Duquesne over de fransche
vloot; de staatsche stond weder onder De Ruyter met Van Gendt en
Banckerts als onderbevelhebbers.
Ook ter zee had De Witt den vijand voor willen zijn, maar de engelsche oorlogsverklaring had dit plan, waarop dan verder de verovering
der fransche bezittingen in de West gevolgd zou zijn, doen vervallen;
een nieuwe tocht naar de Theems lag thans in zijn bedoeling ten einde
de daar in voorbereiding liggende schepen te vernielen. Maar ook deze
plannen mislukten wegens vertraging van het zeeuwsche eskader en tegenwind; de beide vijandelijke vloten konden zich bij Portsmouth vereenigen 3).
Toch drong De Witt bij De Ruyter en zijn broeder, den gevolmachtigde der
Staten op de vloot, nog op zulk een onderneming aan en werk~lijk
werk:lijk zeild~
hl)
Van Gendt opnieuw met een eskader lichte schepen de Theems 10, doch hij
vond bii Sheerness zooveel tegenstand, dat hij moest terugkeeren. Er bleef
.
1) Over het belang van dit feit vgl. Knoop, 1.1.,
l.I., blz. 129 vlg.
(Lelden
2) Der Kinderen, De Nederlandsche Republiek en Munster 1666-1679 (Leiden
1874), blz. 175 vlg.; Staatsche Leger, V, blz. 329 vlg.; Beekman, 1.1.,
187,4),
l.I., blz. 30
30. vlg.
3)) Japikse, De Witt, blz. 324; De Jonge, 1I, blz. 263 vlg.; Colenbrander, 11,
1I, passim.
passlm.
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thans niets anders over dan een zeeslag in de open zee en vol hoop besloten de onversaagde leiders der vloot dezen te wagen: zij zochten den
vijand op en vonden hem den 7den Juni bij Solebay op de engelsche
oostkust 1). De Ruyter, diep overtuigd van het groote belang eener zegepraal, riep vóór den slag zijn kapiteins op zijn schip de Zeven Provinciën
samen en sprak hen hier ernstig toe, wijzend op hun plicht tegenover het
vaderland, vertrouwend op de overwinning, nu hij een zoo talrijke en zoo
goed uitgeruste vloot tot zijn beschikking had. De beroemde slag werd in
hoofdzaak tusschen de staatsche en engelsche vloten gestreden, daar de
fransche weinig deelnam aan het gevecht. York,
Vork, door De Ruyter zelf
aangetast, moest herhaaldelijk van schip verwisselen; Montague, door Van
Brakel met zijn veel kleiner vaartuig in het nauw gebracht, vond den
dood in de golven; de Franschen werden door Banckerts tot wijken gebracht.
Zwaar leed de engelsche vloot, die meerdere schepen verloor. Maar ook
aan staatsche zijde werden hevige verliezen geleden: Van Gendt sneuvelde,
de verliezen aan dooden en gekwetsten waren aanzienlijk. Als leeuwen
streden de Hollanders. De Ruyter was overal en alles: admiraal, kapitein,
stuurman, matroos, soldaat tegelijk. De Witt zat met kalmen moed
voortdurend te midden van zijn lijfwacht van twaalf hellebardiers, hem,
den gemachtigde, door Holland toegevoegd, op de gevaarlijkste plaats; de
onderbevelhebbers Aert Van Nes, Banckerts, De Liefde, Sweers, Den Haen
overtroffen elkander in moed en beleid. Ten slotte, hoewel van staatsche
zijde grooter
groot er voordeelen
voordeel en behaald waren, bleef de zege twijfelachtig, maar
den volgenden dag ontweek de vijand toch den slag en de staatsche vloot
hield alleen zee, waarna ook zij evenwel tot herstel der geleden schade op
hare beurt naar de nederlandsche kust en eindelijk naar de havens terugkeerde. Het gevaar voor een landing der verbonden vijandelijke vloten was
voorloopig afgewend.
Maar wat kon dit voordeel ter zee helpen bij de zware beproevingen, die
gebracht'? Wat het zwaarste was, moest het zwaarste
de landoorlog had gebracht?
wegen en de Staten-Generaal besloten, op voorstel van Holland zelf, tot
een aanzienlijke vermindering der vloot - niet minder dan 1/3 der schepen
werd onttakeld - en tot gebruik van matrozen en zeesoldaten voor den
oorlog te lande, terwijl het overblijvende deel tot verdediging van de
zeegaten, tot bemanning van de gewapende sloepen op de rivieren, een
groot deel van scheepsgeschut en munitie tot voorziening der legermagazijnen en vestingen zou worden gebezigd. Cornelis de Witt was eenige
dagen te voren, ziek van rheumatiek en jicht, naar de zijnen te Dordrecht
teruggekeerd. De Ruyter bleef het opperbevel voeren over de groote 60
schepen, die nog in dienst werden gehouden, maar van nu af zich voorloopig met een bescheidener taak hadden te vergenoegen dan den vijand
in open zee te weerstaan, namelijk met de verdediging van kusten en zeegaten.
De Franschen waren intusschen heer en meester in Utrecht en Gelderland. Arnhem gaf zich zonder slag of stoot over, het fort Knodsenburg
tegenover Nijmegen na een korte verdediging, Schenkenschans zonder
eenig, Doesburg na een slap verzet, Zutphen na vijf dagen verdediging.
Meer dan 25 steden en forten werden in die maand door het fransche
leger veroverd. De koning zelf ontving te Doesburg (26 Juni) de deputatie
der Staten van Utrecht, die hem de provincie in haar geheel kwamen
overgeven, en vestigde zich op het kasteel van Nassau-Odyk te Zeist,
terwijl hij te Utrecht een plechtigen en schitterenden intocht hield, omstuwd
door zijn edellieden en aan het hoofd van de beste korpsen van zijn leger.
1) De Jonge, 11,
II, blz. 296 vlg.; Colenbrander, 11, bb;.
blz. 108 vlg.
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In de stad werd Luxembourg met het opperbevel bekleed. De Koning
zelf bleef te Zeist om de verwachte aanbiedingen van de Staten-Generaal
te onderzoeken.
En die aanbiedingen bleven niet lang uit. De grootste paniek heerschte
in Holland na de smadelijke nederlagen; het vertrouwen op de verdediging
der hollandsche Waterlinie 1), die zich van Muiden tot Gorinchem in lange
lijn naar de zijde van Den Bosch en Breda uitstrekte, was gering. Het
legertje, dat deze lijn moest bezetten, was nauwelijks IQ 000 man sterk
en de 3000 man spaansche ruiterij, die de graaf de Monterey, behalve de
nog zes in zijn gebied gelegerde staatsche regimenten, zonder feitelijke oorlogsverklaring aan Frankrijk nog ter elfder ure te hulp zond, kwamen wel
te pas 2). Muiden onder Johan Maurits, Schoonhoven onder Louvignies
met zijn Spanjaarden, Gouda en de Goejanverwellesluis onder Hoorne,
Gorinchem onder Wurtz waren de hoofdpunten van verdediging met het
hoofdkwartier van den Prins te Bodegraven en Nieuwerbrug, waar hij
3600 man onder Zuylesteyn bij zich had. Gebrek aan munitie en discipline, verouderd en verroest geschut, onverdedigbare wallen en versterkingen, wantrouwen in het beleid der aanvoerders - alles werkte samen
om de vrees te wettigen, dat ook deze laatste linie bij den eersten aanval
zou bezwijken. Met dat al scheen de positie achter de waterlinie zoo
sterk, dat Lodewijk XIV aarzelde haar aan te vallen.
Die Waterlinie, na eenige aarzeling nog op het laatst door de Staten
van Holland op aandrang van De Witt tusschen dit gewest en den vijand
gesteld, bleek inderdaad voor het oogenblik de redding te zijn 3). Half Juni
had Amsterdam toegestemd om de wateren over het omliggende land te laten
komen ten einde de invasie af te weren en weldra lagen de vruchtbare landerijen,
de prachtige buitenplaatsen in de veenstreken om de stad onder het brakke
Vecht- en zeewater bedolven. In sommige streken, met name bij Woerden
en Gouda, had men moeite de boeren tot de opoffering te brengen; hier
en daar moest men hen met geweld bedwingen en de sluizen met sterke
macht bezet houden om te beletten, dat zij heimelijk weder gesloten werden of het water afgetapt. Door krachtige maatregelen wist de Prins
echter allen tegenstand te breken en de vijand was voorloopig gestuit.
Maar de paniek binnen de linie was er niet minder om. "Elk stond als
bedwelmt en stom; elk was syn hU;YS te kleyn en te bang, daerom hyhem
begaf op de straet, waer hy niet anders tot synen troost ontmoete als
gekerm en miserie; elk liet syn hooft hangen als een biese; elk scheen
syne sententie des doods ontfangen te hebben; de ambachten stonden
stil; de winkels waren toegedaen; de rechtbanken waren geslooten; de
akademien en schooIen maekten vacantie; de kerken daerentegen vielen
te kleyn voor de benaude herten, die van angst meer suchten als sy
konden bidden" 4). Men verborg zijn kostbaarheden, zond, als het kon,
vrouwen kind te scheep weg naar naburige landen. De verwarring
werd hoe langer hoe erger. Men vreesde ook hier voor oproer en afval
onder de Roomschen, die immers in de reeds veroverde provinciën den
vijand hier en daar waren te gemoet gekomen. Men duchtte verraad en
lafheid aan alle kanten. "De regeering was radeloos, het volk redeloos,
het land reddeloos". De staatspapieren daalden scherp, nu alles verloren
scheen, nu handel en nijverheid stilstonden en de belastingen nauwelijks
meer geïnd konden worden. De hollandsche papieren daalden van boven
1) Vgl. het genoemde kaartje van Beekman in den Geschiedk. Atlas van Nederland.
2) Pirenne, V, p. 27.
3) Beekman, l.I., bli. 9 vlg.

') Valckenier, 't Verwerde Europa, III, blz. 636.
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pan tot 30 %, die der Oostindische Compagnie van 572 tot 250 Ofo.
Er werd stormgeloopen op de Amsterdamsche Bank om deposito's te
lichten. Tegen half Juli waren de staatspapieren ten eenenmale onverkoopbaar. Een gedwongen leening van ongemunt goud en zilver leverde nog
tijdelijk geld op, maar het gemunte geld werd steeds schaarscher.
In zulk een toestand was onderhandeling met den vijand het voor de
hand liggende redmiddel, al geschiedde het alleen om tijd te winnen en ter
elfder ure misschien nog alliantiën
Denemarken, Spanje,
a1liantiën te vinden: met Zweden, Denemarken,Spanje,
den Keizer, waar ook, met Engeland misschien, als men het kon tevredenstellen. En werkelijk waren de kansen op zulke verbintenissen niet ten
eenenmale verloren. Van Zweden en Denemarken bleek spoedig weinig
te wachten, maar Spanje was met zijn zwakke krachten tot hulp bereid,
al waagde het nog geen openlijken oorlog met Frankrijk. Van meer gewicht
was het, dat de doodvijand der fransche politiek in Europa, Lisola, thans
keizerlijk gezant in Den Haag, het hof te Weenen
Ween en eindelijk uit zijn halfslachtige houding wist wakker te schudden en de herhaalde aanzoeken der
Republiek met meer ernst daar te doen overwegen 1). Hij wist zijn regeering meer en meer te overtuigen van de gevaren, die het huis Habsburg
opnieuw van fransche zijde dreigden en ook den Keurvorst van Brandenburg hadden bewogen om diens verbond met de Staten gestand te doen en diens
troepen bijeen te trekken om hun alsnog te hulp te komen. Deze houding van
Brandenburg, dat te Weenen de belangen der Republiek ernstig ter sprake
bracht, had op die der keizerlijke regeering grooten invloed. Zij verbond
zich 12 Juni met den Keurvorst en verklaarde de Staten-Generaal tegen
hunne vijanden in het Rijk te zullen steunen. Op den 25sten Juli sloot
de Keizer eindelijk met de Republiek een verdrag, waarbij hij verklaarde
met Brandenburg samen den vrede van Munster en dien van Kleef
gewapenderhand te zullen handhaven; de Staten-Generaal beloofden voor de
in uitzicht gestelde 12000 man, later nog met 16 à 18000 nian
man te vermeerderen, per maand 45000 rijksdaalders te zullen betalen 2). Nog vóór
het einde der maand had men de gegronde verwachting, dat de Keizer
en Brandenburg binnen eenige weken met een leger zouden optreden om
het duitsche Rijk voor verliezen te vrijwaren 3). Maar de keizerlijke ratificatie bleef nog uit. De Keizer verbond zich ten slotte nog niet.
Reeds den 13den Juni, na den overtocht
over~ocht bij het Tolhuis, had De Witt 4)
met het oog op de diplomatieke werkzaamheid van Lisola, door de staatsche
gezanten in Duitschland gesteund, Fagel voorgeslagen de regeering naar
Amsterdam over te brengen en het land tot het uiterste te verdedigen.
Daartegenover stelde Leiden in de Staten van Holland voor om met den
vijand te onderhandelen 5). Eerst werd Holland, daarna de slecht bezochte
vergadering der Staten-Generaal overgehaald tot het zenden van twee gezantschappen naar Karel 11
II en naar Lodewijk XIV. De Witt weigerde deze
resolutie te "extendeeren tt , daar hij zich ,.daarvan geen uutslach ten goede"
goede tt
"imagineren tt; alleen het doen ophouden der paniek door het toonen
kon "imaginerentt;
van "cordaetheyd tt kon het land redden, meende hij. Toch ging de zaak door.
Naar Engeland gingen Everhard van Weede van Dijkveld en Cornelis Teresteyn
van Halewijn, beiden handige diplomaten, met Paulus van Gommenich,
maar de gezant Johan Boreel, die er nog was, moest berichten, dat Karel 11
II
1) Von Srbik, 1.1., S. II3.
S)
a) ib., S. 130 ff.
11, p. 361 suiv.; ]apikse, De Witt, blz.
3) Lefèvre Pontalis, 1I,
blz;. 322.

')
4) Dat hij, zooals
z;ooals Wicquefort meldt, reeds den moed opgaf en de Republiek verblz;.
loren achtte, is z;eer
zeer onwaarschijnlijk. Vgl. ]apikse, in Onz;e
Onze Eeuw, 1906, IV, blz.
457 vlg.
ó) Wicquefort, IV, p. 421.
")
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niet zonder Frankrijk wilde onderhandelen, al ried hij toch de overkomst
der beide heeren
heer en aan. Naar het huis te Keppel, waar Lodewijk zich
toen nog bevond, begaf zich een plechtige deputatie, geleid door Johan van
Gendt en Pieter de Groot en verder bestaande uit Van Eck voor Groningen
en 'ss Prinsen bastaardneef Willem Hadriaan van Nassau-Odijk. Zij werden
er den 22sten door Pomponne en Louvois op trotsche wijze afgewezen en
De Groot ging onmiddellijk naar Den Haag terug om nadere instructiën
te halen, liefst de algemeene volmacht, die de fransche Koning voor de
onderhandelaars had geëischt, in ieder geval een aanbod van voorwaarden
vanwege de Staten.
In Den Haag vond hij de Staten onder den indruk van een noodlottig
voorval 1), den aanslag op het leven van De Witt, tegen wien, feitelijk
hoofd der regeering, na de eerste nederlagen reeds de heftigste verwijten
gehoord waren. In den laten avond van den 2Isten keerde hij van zijn
in deze dagen dubbel moeilijken arbeid in zijn kabinet, het "Torentje", op
het Binnenhof, met zijn knecht en zijn klerk langs de Vijverberg naar zijn
huis op den Kneuterdijk terug, toen hij door de gebroeders Van der Graeff,
zoons van den raadsheer, en twee medestanders werd aangevallen en ernstig
met messteken gekwetst. Een der daders, Jacob van der Graeff, werd
gevat en den 29sten op het schavot onthoofd; de anderen ontsnapten ••••
.••• naar het leger van den Prins 2). Een aanslag op Cornelis de Witt
te Dordrecht een paar dagen later getuigde opnieuw van den haat der
bevolking tegen de beide gebroeders, in wie zij niet alleen de persoonlijke
vijanden van den geliefden Prins, maar ook de bewerkers van's
van t s lands
ongeluk zag en wier ondergang de eerste voorwaarde van de redding
scheen te moeten zijn. En die ondergang naderde met rasse schreden,
dc. regeering, welker ziel zij en de hunnen
ten minste de omverwerping van dc
waren maar die niet in staat was gebleken om het land te vrijwaren voor
de zware rampen, welke het thans teisterden.
De Witt was in deze omstandigheden "tot beter gelegendtheydt ende
dispositie" niet in staat van zijn ziekbed op te staan en zijn neef Vivien
had de Staten van Holland te leiden, toen De Groot den 25sten met
zijn boodschap verscheen. De stemming was voor het doorzetten der
onderhandeling, maar Amsterdam verklaarde zich ertegen, zoo niet de
afgevaardigden een "keer" naar hunne steden hadden gedaan om in deze
belangrijke zaak nogmaals haar gevoelen te vernemen. De Groot raadde
tot vrede met aanbod van Maastricht en de Generaliteitslanden, benevens
betaling der oorlogskosten en de meerderheid stemde met hem in. Doch
de amsterdamsche heeren bleven pal staan tegenover elken aandrang om
toe te geven en men besloot na instructiën te hebben gevraagd opnieuw
bijçen te komen tegen den avond van den 26sten. Amsterdam, door de
burgemeesters Tulp en Valckenier geleid, bleef afwezig en van de overigen
nog vier, terwijl Enkhuizen alleen zich verzette tegen het thans vooral
op aandrang van de pensionarissen van Leiden en Gouda, Burgersdijck en
Van der Tocht, door de aanwezige leden genomen besluit om op deze
voorwaarden den vrede te vragen, welk besluit aanstonds ter StatenGeneraal aanhangig werd gemaakt 3). Ook hier werd in groote haast
en met toenemende gemoedsbeweging het voor en tegen overwogen.
Zeeland en Friesland wilden eerst hunne Statenvergaderingen hooren,
Utrecht onthield zich, als zijnde in de onmogelijkheid om ditzelfde te
t

1) Vgl. Japikse, De Witt, blz;.
blz. 326.
2) Ibid., blz;. 327.
3) Notulen van Vivien en Hop, uitgegeven door Japikse in Werken Hist. Gen.
(Amst. 1903).
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doen, Overijsel wilde vrede onder alle voorwaarden, Groningen was afwezig,
Gelderland en Holland verklaarden zich zelfs voor het verstrekken van de
gevraagde algemeene volmacht. Maar nog was men niet ten einde. De
voorzitter Kann uit Friesland en die der beide vorige weken weigerden
de resolutie te nemen; eindelijk zette zich Van Wassenaer van Duivenvoorde namens Holland in den voorzitterstoel en nam de resolutie,
die, na weigering van Fagel als griffier, geteekend werd door diens eersten
klerk. Zoo werd met twee stemmen en op zeer informeele wijze de generale volmacht gegeven, die alleen werd beperkt met de belangrijke voorwaarde, door De Groot zelf aangewezen, dat zij zou gelden met handhaving en herstel van de staatsche souvereiniteit zooals zij vóór den oorlog
had bestaan 1). Zoo angstig was men, dat de beide genoemde pensionarissen
De Groot smeekten om zich te haasten, daar hunne steden bij de eerste
opeisching wel zouden overgaan, en dat een der haagsche raadsheeren uit
den Hoogen Raad hem voorstelde alvast sauvegarde voor Den Haag aan
den Koning te vragen gelijk Utrecht en Overijsel hadden gedaan. Zelfs
in de omgeving van den Prins van Oranje en in diens kamp werd de uitslag
van de terugreis van De Groot met spanning verbeid en zoowel de PrinsesDouairière als de Prins zelf overwogen voor het uiterste geval sauvegarde van den Koning te verkrijgen voor hunne goederen, zij het dan ook
door tusschenkomst van de Staten 2). De Groot had van de hem door den
vijand voor zijn landhuis aangeboden sauvegarde geen gebruik willen maken.
De houding van Amsterdam was in deze dagen de traditiën der groote
stad waardig tegenover al die blijken van ontmoediging. Eenstemmig besloot
de vroedschap den 28sten met kracht te protesteeren tegen de door de
Staten genomen besluiten en tevens de andere provinciën op te wekken tot
verdediging tot op den laatsten druppel bloed. Valckenier, de jonge Andries
de Graeff, Gerrit Hooft, Gerard Hasselaer, de pensionaris Corne1is
Cornelis Hop zetten
zich manlijk schrap tegen alle pogingen om door de schandelijke vernedering
lijf en goed te redden en de laatste verweet bij zijn komst in de Statenvergadering met heftige woorden den anderen steden hare lafheid en haar
plichtverzuim. Maar De Groot was op weg naar den Koning.
Terwijl dit alles gistte en woelde, was echter de omwenteling in Holland
en Zeeland reeds een goed eind voortgeschreden.
Reeds op den dag van den moordaanslag op Johan de Witt was aan
zijn regeeringsstelsel de eerste stoot toegebracht. Veerets
Veere's burgerij riep op den
2Isten den Prins als stadhouder van Zeeland uit en de beweging sloeg
in dit gewest met groote snelheid van de eene stad naar de andere over;
de regenten gaven overal dadelijk toe aan den volkseisch, die bij den dreigenden
dreigend en
ondergang des lands het eenige heil zag in Oranje, die hier 2 Juli ook
met het kapitein- en admiraalschap in het gewest werd bekleed. Het bericht
der onderhandelingen met den vijand deed ook in de hollandsche steden
het vuur ontgloeien. Te Dordrecht, het bolwerk der De Witten, ontstond
den 26sten een volksbeweging tegen hen en ten gunste van Oranje:
het "Oranje boven", vergezeld van "De Witten onder", klonk op alle
straten 3). De oudraad, door de volksmenigte bedreigd, kwam samen
en verzocht den Prins over te komen. De Prins aarzelde maar kwam toch
onder het gejuich des volks den 29sten in de stad, werd ontvangen
als een vorst en na korten tegenstand op aandrang des volks door
de stadsregeering tot stadhouder verklaard. Het Eeuwig Edict, dat ook
hijzelf had bezworen, werd "gerenuncieerd". Cornelis
Corne1is de Witt weigerde
1) Lettres de De Groot à Wicquefort, ed. Krämer, p. 307.
30 7.
2) Lefèvre Pontalis
PontaIis,t 11,
lI, p. 3384.
84.
3) Van Dalen, Corn. de Witt (Dordrecht, 1918), blz. 91 vlg.
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.aanvankelijk
aanvankelijk het stuk der verheffing te teekenen, ook nadat de Prins zelf
door twee predikanten plechtig van den eed op het Edict was ontheven,
maar hij gaf eindelijk toe op aandrang van den stadssecretaris Arend Muys
van Holyen de smeekbeden zijner vrouw, beducht voor de woedende menigte,
die reeds in zijn huis drong, maar ook toen nog alleen met een akte van
coactus)tt, welke letters evenwel door zijn vrouw
protest en als "v. c. (vi coactus)",
pensionaristt,
-onleesbaar
onleesbaar werden gemaakt 1); Vivien teekende slechts "alse pensionaris",
,als
als dienaar dus der regenten zijner stad. Den 2den Juli werd hier alles
afgedaan en het Edict plechtig verscheurd en verbrand.
Wat te Dordrecht was geschied, gebeurde in de eerstvolgende dagen ook
te Rotterdam en elders. Van de eene stad sloeg de beweging naar de andere
-over
over en in eenige dagen was het pleit beslist. Nog bleef de feitelijke
verheffing door de Staten uit, maar wat zouden zij thans doen, vooral nu
Johan de Witt zelf nog steeds door zijn wonden werd belet ter vergadering
te verschijnen'? Men trachtte een middenweg te vinden door den Prins
over te halen zich met uitbreiding zijner militaire bevoegdheden tevreden te
:stellen. Maar de Orangisten waren hiermede volstrekt niet voldaan: gesteund
door de volksbeweging, stelden zij den 30sten voor een onderzoek te doen
belang"tt een resolutie te nemen, die
naar de mogelijkheid om "in 's lands belang
met vroegere, overigens wettig genomen resolutiën in strijd was.
Juist toen kwam De Groot terug met het bericht, dat Lodewijk de
volgende voorwaarden stelde: voor Keulen Rijnberk met een stuk staatsch
grondgebied aan den Rijn en het den Prins toebehoorende Meurs; voor
Munster het grootste deel van Overijsel en den Achterhoek; voor Engeland
Delfzijl met omgeving; hij voor zich zou ten slotte tevreden zijn met
afstand van de vestingen Crèvecoeur, St. Andries, de Voorn, Bommel,
.Loevestein
Loevestein en de Klundert, verder ontmanteling van Nijmegen, bezit
van de Meierij van Den Bosch en Maastricht; eindelijk vroeg hij volkomen godsdienstvrijheid en gelijkstelling voor de Katholieken, intrekking
van alle handelsplakkaten tegen Frankrijk, een voordeelig handels tractaat
voor dit land, 24 millioen francs oorlogskosten en jaarlijksche aanbieding door een plechtige deputatie van een gouden medaille als teeken
van dankbaarheid "d'avoir conservé aux Provinces-Unies l'indépendance
que les rois ses prédécesseurs leur avaient fait acquérir".
acquérir tt • Alle pogingen
om deze hooge en vernederende eischen te doen verminderen, konden
niet verder leiden dan tot nadere grens bepaling aan de Waal en vermindering der oorlogskosten tot 20 millioen francs. Maar deze eischen
schenen veel te hoog en den 1sten
Isten Juli had De Groot 2), zijn generale
.schenen
volmacht niet durvende gebruiken, vroeg in den morgen weder den
weg naar Den Haag genomen, den Koning belovend binnen vijf dagen
terug te komen.
Het waren moeilijke dagen voor de Staten, die nog altijd De Witt's
beproefde leiding misten. Van alle kanten kwamen berichten van oproeren
en verklaringen ten gunste van Oranje; te midden van oproer en oorlog,
terwijl de vijand aan de grens van het gewest lag en niemand gerust was
omtrent de resultaten eener verdediging dier grens, moest worden geraadpleegd
over verandering van regeeringsstelsel en over de harde vredesvoorwaarden
tegelijk. Een rotterdamsche burgemeester waagde het om de zaak van het stadhouderschap ter sprake te brengen; alleen de afgevaardigden van Dordrecht
weigerden haar te behandelen, maar de anderen waren bereid en Burgers1) Van Dalen, C. de Witt, hb;.
b12;. 93 vlg.
2) Van Eek was in het geheel niet mede geweest en Odijk had de tweede reis
relS

niet willen medemaken.
.I1LOK,
,BLOK, Guch.
Gesch. Nederl. Volk, 111
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dijck uit Leiden stelde ronduit voor daaromtrent de vroedschappen te gaan
raadplegen. Twee dagen uitstel werden genomen en alles scheen af te
hangen van Amsterdam, dat intusschen onder invloed van Valckenier en
Van Beuningen reeds naar de opheffing van het Edict overhelde; de eerste
stelde zelfs in zijn vroedschap voor den Prins tot graaf van Holland te
verheffen, een plan, dat ten slotte toch de meerderheid te ver ging. Toen
den 3den Juli de Statenvergadering weder bijeenkwam, was de zaak spoedig
beklonken: tot ontheffing van den eed op het Edict werd besloten en
Amsterdam stelde nu wederinvoering van het stadhouderschap voor en
tt •
wel onmiddellijk en zonder beperking. "Hodie constat, hodie agatur
agatur".
Leiden wilde nu den Prins zelfs de onbeperkte militaire macht geven.
Nog enkele aarzelingen moesten worden overwonnen doch in den vroegen
morgen van den 4den Juli ging het besluit door om den Prins de stadhouderlijke waardigheid in Holland aan te bieden zooals zijn voorvaderen
die hadden bezeten, met uitzondering alleen van de aanstelling tot stedelijke
ambten. Een plechtige deputatie ging hem de waardigheid in zijn legerkamp
aanbieden en de Prins, na op zijn beurt van den eed ontslagen te zijn,
nam haar. aan. Zeeland was reeds twee dagen te voren tot hetzelfde besluit
gekomen. Den 8sten benoemden hem de Staten-Generaal tot kapitein- en
admiraal-generaal der geheele Unie.
Welk een plotselinge verandering voor den jongen vorst! Met kalme zelfgden zonder veel omslag
beheersching nam hij haar op en liet zich den 9den
in Den Haag installeeren, waarna hij naar het kamp van Nieuwerbrug
terugkeerde. Zijn grootmoeder, de oude prinses Amalia, had nog het doel
van haar later leven mogen bereikt zien en wenschte hem het geduld en
de standvastigheid van zijn roemrijken grootvader in de moeilijke dagen,
die hem wachtten.
De eischen van koning Lodewijk waren te midden van deze gebeurtenissen
met ergernis en verbittering ontvangen. Slechts een enkele stem liet zich nu
in de hollandsche vergadering nog hooren om daarover te onderhandelen.
Op voorstel van Amsterdam, dat zich voor het afbreken der onderhandeling
nieuwgekoz;en stadhouder te
verklaarde, besloot Holland zich tot den nieuwgekozen
wenden, maar deze verklaarde de voorwaarden voor onaannemelijk en
zichzelven bereid om de grenzen van Holland te verdedigen, mits men hem
zichz;elven
de noodige versterking zond. Na dit antwoord werden de fransche voorwaarden
verworpen, met volkomen eenstemmigheid thans, al wenschte men de onderhandeling nog door De Groot te doen voortzetten. Deze vroeg nu nieuwe
instructiën, wijzend op het reeds verstrijken van den termijn, dien hij te
Zeist had verkregen. Van Beuningen, dien men thans met hem had willen
afvaardigen, weigerde te gaan en drong aan op voortzetting van den krijg,
daar men thans, na de verheffing van den Prins, op een gunstiger stemming van het engelsche hof en op krachtige hulp van Brandenburg en
den Keizer zou kunnen rekenen. Wel besloot men in Holland en daarna
ook in de Staten-Generaal om de onderhandeling niet af te breken, al
verwierp men de gestelde voorwaarden, maar De Groot weigerde nu zijn
taak weder op te nemen en Van Gendt kreeg thans alleen de opdracht.
Feitelijk stond dit gelijk met afbreken der onderhandeling met Frankrijk.
Die met Engeland had weinig meer succes gehad. Halewijn en Dijkveld
waren bij hunne komst aldaar bijna als gevangenen behandeld. Maar
intusschen had de Prins zelf 1), dadelijk na zijn verheffing en in gevolge
1) Vgl. Pruin,
Fruin, in Verspr. Geschr., IV, b12;. 338 vlg.; Blok, in Hand. Maatseh. van
Letterk., 1906/7, blz.
bh;. 125 vlg.; Colenbrander, in Versl. en Meded. Kon. Akademie.

ONDERHANDELING MET ENGELAND

I95

de geheime besprekingen in het voorjaar met den hier toen doortrekkenden
ouden dienaar zijner moeder, Sylvius, zijn vertrouwden secretaris Van Rheede
van Schonauwen naar Karel II gezonden om dezen te polsen over mogelijke
vredesvoorwaarden. De wijze, waarop de over Holland naar het fransche
hoofdkwartier reizende engelsche ministers Buckingham en Arlington 1)
hier werden ontvangen, wees aan, dat men thans hoop op Engeland's
bemiddeling begon te krijgen. De beide engelsche heeren bezochten ook
den Prins te Bodegraven, die geautoriseerd was om, met Van Beuningen,
Van Beverningk en Gockinga, "te tracteeren met Buckingham en Arlington
over het herstellen van den vrede". De engelsche ministers hadden o.a.
in opdracht om hem zoo mogelijk de souvereiniteit over Holland en, als
het kon ook over de andere provinciën te verschaffen, zij het dan "under
France", op zijn minst de erfelijkheid van het stadhouderschap en het
admiraal-generaalschap. Hij verklaarde hun echter liever een stadhouderlijke
waardigheid te bezitten dan de souvereiniteit en zijn belang in geen geval
boven zijn verplichtingen te willen stellen. Zij vonden de jonge officieren
om hem heen beter gezind om op hunne plannen in te gaan doch Van
Beuningen en Van Beverningk daarvan even afkeerig als de Prins zelf was.
Zij reisden dus verder en namen niet meer op zich dan om koning Lodewijk
namens de Staten Maastricht en de Rijnvestingen aan te bieden. Maar de
engelsche regeering was volstrekt niet van plan om de Republiek zoo goed~
koop uit den brand te helpen: bij koning Lodewijk, thans te Heeswijk,
gekomen, sloten de engelsche gezanten (16 Juli) met dezen een nieuw verdrag,
dat beide vorsten opnieuw nauw aan elkander verbond en waarbij Engeland
voor zich het souverein bezit van Sluis, Walcheren, Cadzand, Goeree en
Voorne bedong benevens 1 mil1. pd. st.oorlogskosten, een jaarlijksche
retributie van 10000 pd. voor de visscherij, een voordeelig handelsverdrag
en de erkenning zijner pretentiën omtrent de vlag. Over het overblijvende
deel der Republiek zou Willem III dan souverein worden, na aftrek van
wat Frankrijk, Munster en Keulen zouden krijgen. Arlington en Buckingham trachtten nog te Antwerpen, voor zij naar Engeland terugkeerden,
door middel van Sylvius 's Prinsen toestemming in deze voorwaarden te
verkrijgen maar hij antwoordde, ofschoon ten slotte niet ongeneigd om de
souvereiniteit aan te nemen, als de Staten hem die aanboden, zij het dan
op aanbeveling der beide mogendheden, "dat men sich liever aan stucken
behoort te laten houden als sulcken accoort te maken". Dit antwoord deed
de gezanten aanstonds naar Engeland terugkeer en.

De Prins was wel geneigd geweest aan Engeland afzonderlijke gunstige
voorwaarden toe te staan en Sylvius, die ook naar Engeland teruggekeerd
was, had van hem ondershandsche verklaringen ontvangen, waarbij hij op
eigen gezag den Koning, mits deze zich van Frankrijk afscheidde, aanbood:
erkenning van de eischen omtrent de vlag, 100000 fr. per jaar voor de
haringvisscherij, afstand van Suriname, betaling van 4 mil1. pd. oorlogskosten, Sluis in pand, souvereiniteit over de zeven provinciën voor den
Prins. Maar Karel II, zich niet van zijn bondgenoot willende scheiden,
wees deze voorwaarden af en daarmede eindigde voorloopig - en gelukkig ook deze onderhandeling 2). De wapenen zouden moeten beslissen, thans onder
de onverschrokken leiding van den jongen Prins zelven, die thans besloten
was liever te sterven in de laatste schans dan met oneer den vrede te koopen.
1) Vgl. Barbour, Henry Bennet, earl of Arlington (Oxford, 1914)
1914)1 p. 192 ff.

~)
~) De gewisselde brieven bij Costerus, Historisch verhael ofte de:Iuctie
deouctie van saeken
raekende het formeren van de republique in 1572 en van het gebeurde in 1672 en
1673 (Leiden, 1736). Vgl. Schotel, in Nijh. BiJ dr., N. R., IV, blz. 7 vlg. en mijn
studie boven genoemd; vgl. ook Barbour, p. 197 ff.
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De loop, dien de zaken in Holland en Zeeland genomen hadden, had
aan het stelsel van De Witt de grondslagen ontnomen, maar nog was hij
raadpensionaris en nog zaten zijn vrienden overal in de regeering. Er
heerschte echter in die Julidagen in Holland nog een oproerige stemming,
die zich in hevige volksbewegingen tegen de aanhangers van het gevallen
stelsel uitte, en de Prins nam geen krachtige maatregelen om de toenemende beweging tegen te gaan. Wel liet hij op verzoek der Staten
tot rust aanmanen en nam bij proclamatie van 8 Juli de regenten in
bescherming tegen den laster van verraad, maar hij weigerde de bedrijvers
der ongeregeldheden, die hier en daar in plundering van eigendommen
overgingen, streng te straffen, bewerend, dat de aanstokers daarvoor te
hoog geplaatst waren en dat hij zijn soldaten op de grens noodig had.
Het was duidelijk, dat hij de aftreding der leidende staatslieden wenschte
en een volksbeweging het beste middel achtte om hen daartoe te brengen.
De openbaarmaking van een brief aan den Prins van Karel 1I,
lI, waarin deze
de schuld van den oorlog geheel op de vijanden van Oranje wierp, was
olie op het vuur van den volkshartstocht,
volks hartstocht, 1). Enkele feiten wezen reeds
op het lot, dat den aanhangers der Staten wachtte. De strenge straf, aan
Montbas opgelegd: degradatie en ongeschiktverklaring voor eenig bevel,
's Prinsen aandrang door den krijgsraad verzwaard tot vijftienwerd op ts
jarige gevangenisstraf; maar ook deze straf scheen hem nog niet voldoende
Montbas t zaak werd opnieuw onderzocht met het doel om hem tot
en Montbas'
den dood te verwijzen. Hij ontsnapte aan het schavot alleen door de vlucht
en zocht heul bij den vijand. Zijn lot en de dagelijksche woelingen brachten bij de aanhangers van De Witt de grootste onrust teweeg en velen
hunner maakten zich gereed tot de vlucht; De Groot week uit naar de
Spaansche Nederlanden.
Men verspreidde het bericht van ook De Wittts
Witt's heimelijke vlucht, maar
de raadpensionaris was te fier om zich op die wijze te redden en bleef
rustig in zijn woning zijn algeheel herstel afwachten, omringd door zijne
familie en bereid om den naderenden stormen het hoofd te bieden, zich
onthoudend van alle geheim verzet tegen het toenemende gezag van den
Prins, waaraan sommigen zijner vrienden werkelijk schuldig waren 2).
Maar vooral hem liet de verbitterde tegenpartij niet ongemoeid. Schandelijke
pamfletten - "vuyle calomnien
calomnien"tt zeide hij - beschuldigden hem van verraad,
van ongeoorloofd gebruik der geheime fondsen en hij achtte het noodig
zich van zijn ziekbed (12
(I2 Juli) daartegen uitvoerig te verdedigen, waarop
hij, zij het dan eerst den 23sten Juli dan ook volkomen van alle verdenking werd ontslagen bij een hollandsche staatsresolutie, die door de Staten
zelfs met algemeene stemmen werd aangenomen. Maar de Prins zelf
grooten
antwoordde koel ontwijkend op het verzoek. van den groot
en staatsman om
ook van zijn kant deze beschuldiging te helpen ontzenuwen 3); hij beriep
zich op een "later onderzoek".
onderzoektt. Het was een slecht voorteeken.
De Witt's broeder Cornelis was het eerste slachtoffer van den haat. Ook tegen
dezen waren
w~en de schandelijkste beschuldigingen geuit: laster had gesproken
van
v~~ lafheid
lafheld en onbekwaamheid, van verraad en misbruik van landsgelden.
Bij een oproer te Dordrecht op 15
BI,
I5 Juli werd het pronkende schilderij van
den tocht naar Chattam met zijn "conterfeytsel
"conterfeytsel"tt op het stadhuis door een
woedende menigte in stukken gescheurd, het portret van den gehaten regent
zelfs aan de galg opgehangen. Den 24Sten werd hij eindelijk plotseling

1}

1) Japikse, De Witt, bb;.
blz. 329 vlg.
2)
2 l..efèvre
l.efèvre Pontalis, p. 472 suiv.
3)
3
Japikse, De Witt, blz. 333.
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gearresteerd en naar Den Haag gevoerd, waar het Hof hem op de Kasteleinij
gevangenzette 1). In diep geheim werd alles behandeld en de raadpensionaris
zelf kon nauwelijks te weten komen, dat men zijn broeder op aangifte van
zekeren barbier Tichelaer uit Piershil verdacht van deelneming aan een komplot
om den Prins te vermoorden 2). De barbier was een ongunstig bekend man
en vóór drie jaren in naam van den ruwaard, die hem persoonlijk niet
kende, vervolgd wegens poging tot vrouwenschending, later wegens
meineed en beleediging zijner rechters. Op het getuigenis van dezen
schelm, die verhaalde, dat de ruwaard hem bij een bezoek op 8 Juli
aan diens ziekbed had willen overhalen tot een moordaanslag op den
Prins in diens kamp, werd nu de ruwaard gehoord. Reeds bij het
eerste verhoor protesteerde hij ten ernstigste en deelde mede, dat Tichelaer
integendeel hem had willen spreken over een "belangrijke zaak", die
het land zou kunnen redden, maar dat hij er niets van had willen hooren
en Tichelaer dan ook niets naders gezegd had. Eerst den 2Isten was
Tichelaer met de zaak bij 's Prinsen hofmeester, den 23sten bij Zuylesteyn
gekomen om den ruwaard aan te klagen, waarop de Prins de zaak aangaf
bij het haagsche Hof. Noch de Ruwaard noch zijn broeder maakte zich dan
ook ongerust over den afloop van deze aanhouding. Toch was er, als men
kwaad wilde, in de zaak iets bedenkelijks, namelijk dat de ruwaard zonder
verder onderzoek slechts de voorzorg had genomen om den stadssecretaris
Muys van Holy, door dezen weder een der burgemeesters en den plaatsvervangenden ruwaard van Putten omtrent het aanbod te waarschuwen,
terwijl het beter geweest zou zijn onmiddellijk de bevoegde autoriteit
met het gevaarlijke aanbod van Tichelaer in kennis te stellen. De dordtsche
afgevaardigden ter Statenvergadering vonden het echter bij de hun bekende
vijandige gezindheid van het Hof jegens den ruwaard, die wegens zijn
onloochenbare hoogheid en oploopendheid vele vijanden had, noodig aan
de Staten te vragen de zaak van den dordtschen regent voor den dordtschen rechter te brengen en ten minste Tichelaer te doen vatten, wat ook
Jacob De Witt, de oude vader van den beschuldigde, had geëischt.
Het Hof waagde het niet den Prins wellicht te ontstemmen door
onmiddellijke vrijlating van den beschuldigde en benoemden commissarissen tot onderzoek: dat de Prins den ruwaard slecht gezind was, bleek
uit het feit, dat hij verklaard had "het recht zijn vrijen loop" te willen laten.
Echter zette het Hof op voorstel der dordtsche afgevaardigden in de
Staten Tichelaer gevangen op de Gevangenpoort, waarheen nu ook de
ruwaard werd overgebracht, terwijl alle pogingen om hem te doen loslaten,
ook die van den raadpensionaris, mislukten. De laatste deed nu zijn
uiterste best om de beste advocaten voor de zaak te winnen en ten gunste
van zijn broeder allerlei rechtsgronden te verzamelen, die door hem in een
zware memorie werden bijeengevoegd. De Ruyter verklaarde op aanvrage van
den raadpensionaris, dat er geen woord waar was van diens beweerden twist
met den Ruwaard op de vloot. Den Isten Augustus, na den vorigen dag
voor het eerst weder in de kerk verschenen te zijn om God te danken voor
zijn herstel, bezocht de raadpensionaris den Prins 3). Maar het onderhoud
was koel en op De Witt's
Wites aanbod van ontslag antwoordde Willem 111
III
onverschillig, dat De Witt zich daarmede tot de Staten moest wenden en
dat hij, de Prins, geen bezwaar zou maken om het hem te verleenen.
Den 4den verscheen de raadpensionaris voor het laatst ter Statenver1)
blz;. 230 vlg.
') Wijnne, Het proces van Cornelis de Witt, in diens Geschiedenis, bb:.
Vgl. verder Van Dalen, Cornelis de Witt, blz;.
blz. 110
IlO vlg.
2) Van Dalen, blz.
blz;. Il5
IIS vlg.
3) Japikse, de Witt, 1.1.,
l.I., blz. 334.
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gadering, inziende, dat hij onder het nieuwe stelsel geen plaats meer in de
regeering kon vinden, en begeerend liever vrijwillig af te treden dan óf
àf verder
een onbeteekenende rol te spelen Of te worden afgezet. Hij maakte zijn besluit
kenbaar in een treffende rede, waarin hij wees op zijn werkzaamheid van
19
I9 jaren, zijn waarschuwingen, zijn aanmaningen om zich in staat van verdediging te stellen, den noodlottigen gang van den oorlog, die de schuld
van alles natuurlijk op de regeering had doen werpen en vooral op hem,
den eersten staatsdienaar van Holland, die daarom thans ontslag vroeg,
verwachtend, dat de Staten overeenkomstig hunne driemaal, bij zijn vroegere
herbenoemingen, herhaalde belofte hem den eervollen post van raadsheer
in den Hoogen Raad zouden verschaffen.
En de Staten wilden hem wel zijn ontslag geven, zelfs met een warme
dankbetuiging namens de meerderheid, terwijl Amsterdam en vier andere
steden hem eenvoudig zijn gevraagd ontslag hadden willen verleenen; men
vroeg hem nog een rapport over de financiën te willen samenstellen. Maar
den volgenden dag reeds vroeg Haarlem een onderzoek naar zijn beheer
vooral met betrekking tot zijn zorg voor het leger en de geheime fondsen 1) ; de Prins ontkende de wenschelijkheid daarvan niet maar ried aan
De Witt eenvoudig en zonder de dankformules van vroeger jaren te ontslaan. Zoo geschiedde het en bitter klaagde de voortreffelijke man over
miskenning door zijn volk, dat hem thans haatte met fellen haat. Ofschoon
de Prins zijn toelating in den Hoogen Raad goedkeurde, wist Zeeland die
nog te doen uitstellen 2).
Maar bij alle klachten was De Witt toch tevreden met den afloop der
zaak. Hij had zich te vroeg verheugd.
Vijf dagen later werd Fagel in zijn plaats verkozen op een instructie,
die over het geheel met die van De Witt overeenstemde, terwijl diens
ambten van grootzegelbewaarder en stadhouder der leenen aan een der
leden van den adel kwamen. De Prins had die instructie goedgekeurd en
Fagel gekozen uit de hem aangeboden lijst, waarop ook Van Beverningk,
Van Beuningen, Burgersdijck en Van Niedeck stonden.
De zaak van Cornelis De·
De' Witt was intusschen nog onbeslist en rustig
wachtte de beschuldigde eenige dagen lang zijn lot af, lezend en schrijvend
ook aan zijn vrouw, die door zijn broeder telkens werd gerustgesteld
omtrent den afloop van het proces. Maar er kwam geen verandering
en de ruwaard begon zich ongerust te maken, ja ook zelfs ernstig de
rechtsmacht zijner rechters over hem te betwisten. De ongunstige gezindT ichelaer sedert 23 Juli telkens verhoorende
heid van enkele zijner hem en Tichelaer
rechters, zes in getal 3), werd er niet door verbeterd: Van Nierop en GooI
waren onder hen zijn verklaarde vijanden, Van der Goes was onbetrouwbaar,
Van Lier en Baan onzeker, Isaäc Pauw welgezind maar uiterst voorzichtig
evenals de fiskaal Ruysch, de laatste twee waren bovendien weinig bekwaam.
Enkele onduidelijke en tegenstrijdige antwoorden van den ruwaard '),
A),
onvoorzichtige uitingen van politieken aard, die hij zich betreffende het
gebeurde bij de opheffing van het Eeuwig Edict te Dordrecht liet ontvallen,
gaven in weerwil van zijn nadere verklaringen en zijn overtuigend optreden
bij zijn confrontatie met den aanklager, vooral ook op grond van nadere
~) . Hieromtrent was
waS hij reeds 23 Juli van allen blaam gezuiverd bij akte van Gecomnutteerde
mitteerde Raden.
Japikse en Van Dalen, 1.1.
2) Zie ]apikse
3) De drie andere leden van het Hof waren: Fannius, neef van den beschuldigde
S)
mo~ende nemen, ook al ware hij niet in commissie afwezig
afweûg
en daarom geen ûtting
zitting mogende
ûjn zoon nog niet in de ûttingen
zittingen
geweest; Van der Graeff, die na den aanslag van zijn
was teruggekomen; Halewijn, die in Engeland was.
') Wijnne, 1.1.,
l.I., b12;.
blz. 238.
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inlichtingen van dezen, den rechters aanleiding om De Witt tot de pijnbank
te verwijzen ten einde bij "scherper examinatie" de waarheid aan den dag
te brengen, naar zij zeiden. Na een eerste staking der stemmen werd den
17den Augustus met een meerderheid van één stem tot pijniging besloten.
Gruwelijke misdaad! 1). Den 19den werd hij op vreeselijke wijze gepijnigd,
maar geen schroeven en touwen, geen rekken en kneuzen konden de
standvastigheid van den onschuldige breken en te midden der ergste
kwellingen, der snijdendste pijnen, riep hij volgens sommigen met Horatius'
woorden over den rechtvaardige en standvastige, wiens fieren geest de
woede zijner tot onrecht drijvende medeburgers, de dreigende houding van
den tiran niet kunnen verwikken, volgens anderen eenvoudig onder
het uitspreken van woorden van geloof in Gods rechtvaardigheid
den rechters zijn onschuld toe. Maar op denzelfden dag spraken de
rechters, zonder het woord "schuldig" te gebruiken, het vonnis der ontzetting uit al zijn ambten en der eeuwige verbanning buiten het gewest
over den beklaagde uit - een vonnis, dat volkomen de juistheid bewijst
van Burnet's mededeeling, dat het te doen was om hem te verwijderen,
eerder dan om de wetten te handhaven 2). Tichelaer werd zonder meer
losgelaten. Het vonnis werd den 20sten Augustus afgekondigd.
Op dienzelfden dag werd het vreeselijke treurspel beëindigd 3).
De gevangen ruwaard had zijn broeder laten vragen om bij hem te komen 4)
en de gewezen raadpensionaris aarzelde geen oogenblik aan de uitnoodiging
gevolg te geven, hoezeer de zijnen hem smeekten te blijven, want in de
laatste dagen hadden gruwelijke geruchten van moordplannen geloopen en
herhaaldelijk reeds waren er volksoploopen voor de gevangenis geweest,
daar het verblinde volk vast in de schuld van den ruwaard en in de medeplichtigheid van diens broeder geloofde, en beiden verafschuwde als vijanden van den Prins, verraders, verkoopers van het land, als de oorzaken
van het groote ongeluk der Republiek. Hij reed openlijk in zijn karos,
gevolgd door zijn klerken, naar de gevangenis, die met het oog op die
geruchten reeds sedert den 15den door een paar schutters als schildwachten werd bewaakt. De beide broeders, kalm en vol zelfbeheersching,
spraken elkander toe; de ruwaard wilde van het vonnis een beroep doen
op den Hoogen Raad, wat Johan afried als onwettig en onnut.
Tichelaer, denzelfden morgen vrijgekomen, had, misschien op aansporing
van een der rechters, Van Nierop 5), in Den Haag rondgebazuind, dat
de Ruwaard alleen maar verbannen was en, ten gevolge van de verraderlijke gezindheid van het Hof, zoo toch zou ontsnappen aan de straf,
die hij verdiend had. Een hevige gisting vertoonde zich aanstonds en het
volk stroomde naar de Gevangenpoort, aangezet door den ellendeling
en zijn vrienden, door schreeuwende vrouwen, weldra ook door enkele
gezeten burgers. De oudste klerk van Johan, uitgezonden om het vonnis
van het Hof te halen, ontsnapte nauwelijks aan de handen der tierende
volksgroepen buiten; de tweede klerk kwam waarschuwen, dat de karos
was weggezonden en de ruwaard zelf drong bij zijn broeder aan om
1) De Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis van Nederland, blz. 167. Vgl.
over de vraag, of hij werkelijk gepijnigd is: Van Heynsbergen, in Tijdschr. voor
Strafv., 1923, blz. 179 vlg.; Van Dalen, blz. 145 vlg.
2) Burnet, History of my own times, 1I, p. 481; Wijnne, blz. 256/7; Van Dalen,
blz. 151 vlg.
3) Vgl. daarover Japikse, de Witt, blz. 339 vlg.; Frui~. De schuld van Willem III
en zijn vrienden aan den moord der gebroeders De witt, in Verspr. Geschr., IV,
blz. 357 vlg.; Wijnne, Geschiedenis, blz. 258; Wagenaar, XIV, blz. 157 vlg.
4) Dit staat geenszins vast maar is waarschijnlijk wel juist, vgl. Fruin en Wijnne 1.1.
0) Wijnne, 1.1., blz. 264.
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heen te gaan; hij ging, maar de wacht hield hem met geweld terug onder
het dreigende geraas van het gepeupel. Bij zijn broeder teruggekeerd, schikte:
Johan zich weldra in zijn blijven.
Nog waren de gebroeders te redden geweest. Op het bericht van Gecommitteerde Raden omtrent de heerschende gisting riepen de juist vergaderde
Staten de drie compagnieën ruiterij, in Den Haag in garnizoen, te hulp
om onder het oppertoezicht der Gecommitteerde Raden de rust te doen
bewaren en het volk uiteen te jagen, lieten de "vertrouwste tt schuttersvendels
verzamelen en den te Nieuwerbrug vertoevenden Prins waarschuwen ten einde
een oproer te voorkomen. De drie compagnieën onder graaf Tilly stelden
zich omstreeks 2 uur werkelijk op bij de Gevangenpoort, op het Buitenhof
en de Plaats, maar daarbij bleef het, want ook aan uiteenjagen van de kwaadwillige bende werd niet ernstig gedacht. De Staten waren ongeveer half twaalf
uiteengegaan, de Gecommitteerde Raden bleven als autoriteit over en de
laatste waren niet verder gegaan dan tot het afzenden der ruiterij: hun president,
Philips Jacob Van den Boetzelaer van Asperen, was een vurig prinsgezinde en
meende genoeg gedaan te hebben; de broeders schenen voorloopiggered.
Maar de menigte bleef voor de Gevangenpoort. Intusschen kwam ook de
schutterij bijeen; en wel de geheele schutterij ten getale van misschien
lOOO man, en, volgens het ontvangen bevel, ook bij de Gevangenpoort. Zij
toonde ten deele een zeer ongunstige stemming tegenover de broeders en
vermengde zich met de menigte; enkele schutters drongen zelfs de gevangenis
binnen om zich te overtuigen, dat beide heer en er nog waren; anderen
klommen met geweren op de naaste daken om hunne gevreesde ontvluchting
te beletten. Tilly, ofschoon reeds door de schutterij van de Gevangenpoort
gescheiden, hield nog door de aanwezigheid zijner ruiters de menigte in
toom, totdat een algemeen geloofd bericht over een naar Den Haag
oprukkende troep plunderende boeren uit het Westland de Gecommitteerde
Raden op aandrang der haagsche regeering deed besluiten de ruiterij tot
afwering van dien aanval te doen oprukken naar de toegangen van Den Haag,
dat overigens geen garnizoen had. Tilly, de gevolgen voorziende, weigerde
eerst maar gehoorzaamde daarna aan een geschreven bevel van Van Asperen en
trok met twee der compagnieën af. Het was het doodvonnis der gebroeders.
Nu toch was het veld ruim voor de leiders der oproerige menigte, den
r-goudsmid
c--goudsmid en schutter-officier Verhoeff, den schepen Van Banchem, den notaris
Van Saenen, den pokmeester Van Vaelen en andere gezeten of kleine burgers,
over het algemeen ongunstig bekende personen. De beangste regeering van
Den Haag trachtte Verhoeff, die al in het begin de eerste rol speelde,
nog tot rede te brengen, maar hij weigerde gehoor te geven aan de
aanmaning om de orde te helpen bewaren en verklaarde zonder omwegen
den dood der gebroeders te willen 1). Zijn schuttercompagnie drong op
de gevangenis in en de deur werd met kogels doorschoten. Verhoeff dreigde
haar met hamers te zullen openen, toen de cipier eindelijk toegaf. Het was
JUlSt vier uur. De woeste bende stroomde binnen en vond de broeders
kalm bijeen, Cornelis te bed, Johan zittend aan het voeteneind en voorlezend
uit den Bijbel. Eenige schutterofficieren, die zich eenige uren te voren bij
hen hadden gevoegd en hen thans nog wilden verdedigen, werden op zijde
geworpen en onder wild getier werd Johan reeds met een kolfslag aan het
hoofd gewond en door Verhoeff naar beneden geleid, Cornelis, half gekleed,
ruw van de trap naar buiten gesleurd, onderweg geslagen en gekwetst door
kolfslagen en pieksteken. De beide broeders namen elkander nog bij de
1) Van een van te voren door aanzienlijke prins~ezinden gesmeed complot, waarvan zij sle~hts de. werktuigen zouden zijn geweest, IS wel eenige aanduiding maar geen
enkel beWIJS te VInden.
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hand maar werden spoedig gescheiden en onder de luide kreten der woeste
bende op straat nedergeworpen. Het eerst stierf Cornelis onder ruwe kolfslagen, dolksteken en bijlhouwen, daarna Johan, deze onder luid geschreeuw
tegen Verhoeff, welke met hem sprak over zijn aandeel in den noodlottigen toestand des lands maar hem nu losliet; hij liep met den mantel
om het hoofd op de gelederen van Verhoeff's
Verhoeffs vendel in en werd eerst
door een pistoolschot à bout portant getroffen, daarna door kolfslagen en
musketschoten afgemaakt. Om half vijf was alles afgeloopen en dansten
de ontzinden, dronken van het vergoten bloed, rond op en om de lijken, die
eindelijk bij de voeten aan den lantaarnpaal op het Groene Zoodje werden
opgehangen, gruwelijk uiteengerukt en stukgesneden door woestelingen,
die een bloedig aandenken begeerden. Nog laat in den avond gilde en
vocht het gepeupel om de mishandelde overblijfselen en men fluisterde,
dat zelfs Cornelis Tromp was komen zien naar de plaats der verschrikking; het is zeker, dat de door schrik overmande haagsche magistraat
het gruwelijke werk aanzag uit de vensters van een naburig wijnhuis, en
niet onwaarschijnlijk, dat een haagsche predikant den volgenden dag, een
Zondag, de moordenaars van den kansel heeft geprezen. Des avonds
laat sneed Verhoeff, naar een bericht zegt, nog de harten uit de lijken,
die eerst tegen middernacht door getrouwe dienaars van den voormaligen
raadpensionaris en diens familieleden werden losgemaakt en medegenomen
om ze nog vóór het vallen van den nacht met een klein:
klein ruitergeleide
in de Nieuwe Kerk te begraven.
Zoo stierven de beide gebroeders, die hun land hadden liefgehad en zijn
belangen hadden behartigd, "hic armis maximus, ille toga" zooals een
bekende medaille bij hun beider beeltenis zegt, beiden, hoe verschillend
ook, "integer vitae, scelerisque purus".
purus" • De Prins was wel afwezig en dus
niet verantwoordelijk voor het misdrijf, maar hij strafte het niet, wegens het
aantal en den stand der schuldigen en den gevaarlijken tijd 1). Wat erger is,
hij heeft de grootste schuldigen, de schandelijkste misdadigers zelfs beloond
en daarmede niet geschroomd den schijn van goedkeuring hunner handelingen op zich te laden, ja van medeplichtigheid aan hun bedrijf:
bedrijf! Tichelaer
kreeg een pensioen uit 's Prinsen kas en een onderschoutspost; Van
Banchem .werd schout van Den Haag en is in weerwil van al zijn latere
misdrijven jarenlang door den Prins beschermd, totdat hij eindelijk
wegens de schandelijkste feiten werd vervolgd en ter dood veroordeeld,
welk vonnis door zijn dood in de gevangenis onuitgevoerd bleef; Verhoeff,
later verdacht herbergier en straatroover, werd, zegt men, door
Tromp aanbevolen voor het lichten van vrijwilligers onder Johan Maurits;
hij werd in r677 wegens verschillende misdrijven gegeeseld en in het
leidsche tuchthuis opgesloten 2). Nooit heeft het gemoed van den stadhouder de vernederingen zijner jeugd kunnen vergeten; nooit heeft hij hen,
die hem op deze wijze hadden willen dienen, willen verloochenen, al kan,
ondanks allen schijn en alle beweringen te dien opzichte, van feitelijke
medeplichtigheid van hem of zijn vrienden geen sprake zijn. Het "execrable faict", door Fagel als zoodanig gekenmerkt, is zeker door Wi1lem III
niet minder afgekeurd, maar politieke overwegingen hebben hem en de
zijnen er toe gebracht de zaak verder te laten rusten en de bedrijvers
voor straf te vrijwaren ja, te beloonen 3).
Zoo is Johan De Witt met zijn regeeringsste1se1 gevallen, zijn schoone
1) Vgl. echter Kernkamp, in Vragen des Tijds, 1922, blz.
bl~.
I)
2) Wagenaar, XIV, blz.
bl~. 180
ISo vlg.
3) Vgl. over zijn karakter, ook naar aanleiding van deze dingen: Heiman, Het
karakter van Willem 111 (Amst. 1925).
1925)'
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loopbaan, die een glanstijd van ons volksbestaan tusschen hare grenzen
omvat, besloten door een der gruwelijkste moordtooneelen, waarvan de
wereldgeschiedenis spreekt, die den zachten wijsgeer Spinoza het "ultimi
ttultimi
barbarorum"
barbarorum tt met van verontwaardiging trillend gemoed deed opteekenen
in den brief, dien hij aan Leibnitz zond en waarin hij den dood meldde
van den grooten staatsman en geleerde, die ook zijn beschermer was
geweest. Christiaan Huygens, de gebeurtenis vernemend, vroeg zich af,
ttversari
of de epicuristen geen gelijk hadden met hunne bittere spreuk: "versari
tt •
in republica non est sapientis
sapientis".
En in de herinnering der natie is de 20ste Augustus 1672
I672 als een
I6I9, toen ook
ater tt gevoegd bij dien van den I3den Mei 1619,
tweede "dies ater"
een staatsman gevallen was als slachtoffer van zijn stelsel, dat niet meer
dat van zijn laatste dagen was geweest. Met droefheid gedenkt zij het lot
dezer twee groote staatslieden, die uit haar zijn voortgekomen. Maar niet
alleen droefheid, ook dankbaarheid, innige dankbaarheid bezielt haar,
wanneer zij denkt aan wat Johan van Oldenbarnevelt en Johan De Witt
"heroieke en
voor haar zijn geweest. Zij stelt hunne namen als die van "heroïeke
cordate"
cordate tt vaderlanders naast die van de groote Oranjevorsten, die haar
hebben geleid in de dagen van roem en vernedering: in hare herinnering
omvat zij de vertegenwoordigers der tegenovergestelde richtingen van staatsbestuur met gelijke vereering voor groote gaven en zelfopofferende vaderlandsliefde, in den dienst van hetzelfde vaderland aangewend. De onthulling
van het standbeeld van Johan de Witt door Koningin Wilhelmina, de
afstammeling van het oude Oranjehuis, in 1922
I922 getuigt van het eindoordeel
der geschiedenis over den grooten staatsman 1).
1) Vgl. Japil(Se's
Japiksets rede bij die gelegenheid (Den Haag, I922) en de vele artikelen over
die opmerkelijke onthulling in de couranten en tijdschriften van dien tijd.
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HOOFDSTUK I
DE GROOTE OORLOG

Het geslacht, dat na den vrede van Munster de Republiek der Vereenigde Nederlanden bevolkte, was in vele opzichten van buitengewonen
aard. De zonen van drie geslachten, die hun dagen in oorlog hadden doorgebracht, in een oorlog, die alle vermogens scherpte, die de grootste
gevaren leerde doorstaan, die noodzaakte om met alle ten dienste staande
middelen te woekeren tot redding van leven en vrijheid, tot behoud van
have en goed, hadden het leven leeren beschouwen van den harden, den
ruwen kant. De aangeboren handelsgeest, ontwikkeld door de goede ligging dezer landen als middelpunt van verkeer in West-Europa, aangezet
door de onmetelijke voordeelen van den handel op verre streken, had weinig oog behouden voor de perken der christelijke moraal. De natuurlijke
ruwheid van een zeevarend volk was in den langen, bitteren krijg slechts
in geringe mate verzacht en eerst in de laatste perioden van dien krijg,
eerst sedert de vijand van den geboortegrond was verjaagd, hadden kunst
en wetenschap ten minste op de hoogst geplaatste kringen haren verzachtenden invloed doen gevoelen, die slechts langzaam tot de minder
aanzienlijken doordrong. En het overheerschende geloofsbeginsel, dat van
het streng dogmatische Çalvinisme, was weinig geschikt om de ruwe kanten af te slijpen en de zielen tot zachtheid te leiden. Energie, wakkerheid,
scherp geteekend egoïsme, slimheid, vindingrijkheid, vasthoudendheid,
ruwheid, onbuigzaamheid, hardheid - ziedaar eenige der meest in het
oog vallende karaktertrekken van ons volk in dezen, zijn roemrijksten tijd,
gepaard met zekere ronde goedmoedigheid, die echter met achterdocht niet
geheel onvereenigbaar schijnt. Die hoedanigheden hebben in den tijd van
De Witt echter veelszins zegenrijke gevolgen gehad en onder leiding van
een reeks van buitengewone mannen, zooals in een natie na een tijd van
zwaren strijd om het bestaan plegen op te treden, onzen staat verheven tot
een buitengewoon hoogen rang in de wereld. Hare werking blijft ook in
de dertig jaren der regeering van Willem
Wi1lem III
HI nog duidelijk merkbaar.
Willem lil
Wi1lem
HI zelf is een dier mannen uit het groote tijdvak, die als de
beste vertegenwoordigers van het hollandsche volkstype mogen gelden, met
individueele
individuee1e wijziging van sommige eigenschappen onder den invloed .van
afstamming en persoonlijke ervaring 1). Energiek, wakker, eerzuchtig, vindingvindlllgrijk, vasthoudend, onbuigzaam, hard, wantrouwend is hij geweest, zwijgend
en in zichzelf teruggetrokken onder den invloed der droevige levensomstandigheden, waarin hij de beslissende jaren zijner jeugd had doorgebracht, onder den invloed ook zijner zwakke gezondheid. De kuchende en
hoestende jonkman, tot wien thans zijn volk opzag als tot zijn redder
in den bitteren nood, was geestelijk sterk: zijn scherpzinnigheid, zijn helde;
helde.r
wee1'W1l
oordeel, zijn gezond verstand, zijn voortreffelijk geheugen waren in weerwtl
van de afwisselende opvoedingsstelsels, waaraan hij was onderworpen, op
uitstekende wijze ontwikkeld. Ideaal aangelegd was hij niet. Zijn geest was
1) Heiman, 1.1.
l.I.
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in hooge mate positief, afkeerig van bespiegeling, een geest van koel
overleg, niet vurig maar beredeneerd, driftig soms maar meestal vol
zelfbeheersching, afgemeten, vasthoudend tot het koppige toe. Zoo schreed
de jonge stadhouder door het leven, weinig mededeelzaam, eenzelvig gelijk
hij in zijn sombere jeugd had leeren te zijn, met sterken wil najagend
de doeleinden, welker bereiking hij zich had voorgesteld - een grootsche
maar eenzame figuur, meer overweldigend door zijn onmiskenbare kracht dan
aantrekkelijk. Zoo staat zijn niet groote gestalte voor ons, den beschouwer
imponeerend met het langwerpige door lange lokken omlijste gelaat, den
felIen doordringenden blik, den opvallend langen Stuartneus, de bevelende
houding, lichtelijk voorovergebogen, eenvoudig gekleed. Zoo teekende hem
de stift van een Netscher, een Bloteling, zoo de pen van zijn secretaris,
den jongeren Constantijn Huygens. Zoo kent hem de geschiedenis, den
grooten staatsman en veldheer van het laatste vierde deel der zeventiende
eeuw. Zoo was de jonge man, aan wiens zorg thans de leiding van den
veegen staat der Vereenigde Nederlanden was toevertrouwd.
Veeg mocht de toestand vanl'dien
van~'dien staat in den zomer van 1672, ook nog
in het laatst van Augustus heeten, maar er begonnen reeds teekenen van
verbetering te komen 1). De vijand lag met zijn hoofdmacht onder Luxembourg nog altijd op de grenzen van Holland, door de hollandsche Waterlinie
tegengehouden. Ook de Generaliteitslanden waren niet ongerept gebleven. Een
fransche legerafdeeling onder De Nancré was dwars door spaansch gebied op
Staats-Vlaanderen aangerukt en 26 Juni op Aardenburg aangevallen, maar het
nietige grensstadje werd door een handvol soldaten en een paar honderd burgers
onder den dapperen vaandrig Beeckman met zoo goeden uitslag tegen de overmacht verdedigd, dat de vijand moest aftrekken en Staats-Vlaanderen, de brug
naar Zeeland, dat zich aanvankelijk ernstig bedreigd achtte, verliet. Nijmegen en
Grave, ook Crèvecoeur werden na kort beleg door den vijand bemachtigd; ook
Bommel, waarna Turenne, die de operatiën aan deze zijde bestuurde, zich in de
Meierij van Den Bosch wierp, terwijl een deel der fransche troepen de insluiting
van Maastricht ging voltooien. In het Noorden waren op het laatst van Juni,
nadat Deventer, Zwolle en Kampen waren gevallen en Overijse! zich bij verdrag
had overgegeven, Steenwijk en andere overijselsche en duitsche plaatsen in de
buurt door de Munsterschen en Keulschen zonder moeite veroverd, maar zij
waagden het niet diep in Friesland binnen te dringen, dat door den luitenantgeneraal Hans Willem Van Aylva met een kleine troepenmacht en
en' friesche
schutters in allerijl in staat van verdediging was gebracht door het opwerpen van
aarden schansen aan de zuidoostzijde bij Heerenveen. De vijand wendde zich dan
ook eerst naar Stad en Lande, waar van de Eems uit de grensforten zonder slag
of stoot werden bemachtigd behalve het sterke en wegens den weg over het
moeras belangrijke Bourtanger fort. Coevorden hield den vijand 14 dagen
tegen en den 21sten Juli reeds verscheen hij, geleid door den verrader
Schulenborgh 2), voor de poorten van het sterke en welvoorziene Groningen,
dat onder den wakkeren hessischen luitenant-generaal Rabenhaupt, hier in
het begin van Juni door de gewestelijke Staten als "chef-militair" aange~teld, op de uiterste verdediging was voorbereid zoowel door welgeleide
l1~undatiën als door uitstekende organisatie der beschikbare strijdkrachten,
die met inbegrip van schutterij en studenten op 4 à 5000 man gesteld
kunnen worden a). Vier weken hielden de belegerden den strijd vol,
1)
2)
8)

V~l. Sypesteyn en De Bordes, l.I., lIj Knoop, 1.1.j Staatsche Leger, V, bh;. 345 vlg.
Z1e boven, blz. 168.
Theissen, Voor Vryheydt ende Vaderlandt (Gron. 1922), blz. 31 vlg.
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wisten hunne verbindingen met Friesland en het Noorden der provincie
te bewaren en in weerwil van het onafgebroken zware bombardement en de
herhaalde aanvallen op de buitenwerken den vijand zoodanig te verzwakken,
dat hij den 28sten Augustus het beleg moest opbreken. Ook de aanvallen
der Munsterschen op Aylva's schansen werden glansrijk afgeslagen en
welhaast moest de vijand de beide gewesten ontruimen, achtervolgd door
de staatsche troepen, die z;ich
zich weder van noordwestelijk Overijse!
Overijsel tot
Zwartsluis toe en van een groot deel van Drente meester maakten. De
z;ijn beurt aanvaller geworden.
verdediger was hier op zijn
De vloot, zoowel op de Schelde als op de Zuiderzee met kleine vaartuigen wakend, belette elke poging om deze wateren van de kust van
Vlaanderen of Brabant, Gelderland of Overijsel uit onveilig te maken, onophoudelijk kruisend op de kusten en riviermonden der reeds verloren provinciën
en nu en dan een landing daar bewerkstelligend. Kaapvaarders, vooral
uit Zeeland, waar wel 200 kapers werden uitgerust, brachten den vijand
ernstig nadeel toe. Half Juli verscheen echter weder een engelsch-fransche
IOO schepen op de kust, waar de staatsche, die thans
vloot van omstreeks IOO
maar half zoo sterk was, zich bij Goeree opstelde. De vijand had het oog op
Texel en wilde daar in de buurt landen, maar een hevige storm, die tal
van z;ijn
zijn schepen vernielde en de overige zeer beschadigde, deed deze
plannen mislukken 1). Zelfs kon een rijke oostindische retourvloot begin
Augustus ongehinderd te Delfzijl binnenloopen.
De groote fout van den vijand was, dat hij in de maand Juni niet
dadelijk al zijn krachten voor de verovering van Holland had ingespannen,
zich toen en later met het belegeren en bezetten der groote en kleine
doch z;ich
geldersche, utrechtsche en overijselsche vestingen had opgehouden, waar
hij overal garnizoenen had gelegd, zoodat Luxembourg voor de hollandsche
Waterlinie slechts I6000 man en Turenne aan Maas en Rijn slechts I2000
man overhield, terwijl Chamilly Maastricht met eenige andere duizenden
bleef omsingelen 2).
Daardoor kreeg Wi1lem 111
UI gelegenheid om z;ijn
zijn stellingen achter de
Waterlinie te versterken te midden van de rumoerige bewegingen in Holland
zelf, die anders een vermetelen aanval des vijands zeer begunstigd zouden
hebben. Krachtig geholpen door Amsterdam, welks omgeving in korten
tijd in uitstekenden staat van verdediging werd gebracht met gebruikmaking
van de natuurlijke verdedigingsmiddelen 3) en van in allerijl opgeworpen
forten en schansen, beveiligde hij in korte weken zijn linkerflank. Overal
werden op de bedreigde punten met gedwongen hulp van honderden
opgeroepen boeren schansen opgeworpen, inundatiën gesteld; matrozen,
mariniers, vluchtelingen uit de oostelijke garnizoenen, ontslagen krijgsgevangenen, nieuwe duitsche lichtingen vulden het gebrek aan troepen aan,
20000 man
zoodat het leger weldra tot meer dan 55000 man steeg 4); ruim 20000
hollandsche schutters en gewapende boeren werden voor den werkelijken
dienst, vooral voor de batterijen op de kust, bruikbaar gemaakt. De
jonge Prins, gesteund door Van Beverningk en anderen als gedeputeerden
te velde 5), door bekwame generaals, onder wie thans ook Georg Friedrich,
graaf van Waldeck,
Wal deck, als veldmaarschalk optrad naast Johan Maurits en
Wurtz; en, ook naast deze als voornaamste raadgever van den jongen Prins,
1) Het verhaal van de wonderdadige dubbele ebbe is verkeerdelijk in dezen tijd
geplaatst. Vgl. Fruin, in Verspr. Geschr., IX, blz. 161.
Z) Knoop, Willem Hl,
lIl, blz. 176.
a) Sypesteyn en De Bordes, H,
II, blz. 83 vlg;
vlgj Beekman, Historische Atlas, De oorlog
van 1672, blz. 30 vlg.
') Sypesteyn en de Bordes, blz. II3.
Il3.
6) Ib., blz. 121.
')
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die zich door den ervaren krijgsman gaarne liet voorlichten 1), toonde
zich aanstonds zelf een bekwaam en zorgzaam veldheer. In September
was Holland, schoon in den zomer nog herhaaldelijk door fransche strooptochten en aanslagen belaagd, in een onneembare en goed bezette vesting
herschapen, zoodat Luxembourg het niet waagde het met de kleine te
Utrecht beschikbare macht krachtdadig aan te vallen en onder die omstandigheden de moed in het gewest begon te herleven.
De Prins maakte daarvan gebruik om zelf aanvallend op te treden. Een
plan tegen Naarden kwam niet tot uitvoering, maar den loden October
deed hij een poging ter verovering van het eerst door de Franschen reeds
verlaten maar drie weken te voren weder bezette Woerden 2). Ook deze
en aanval
onverwachten
poging mislukte en Zuylesteyn sneuvelde bij een onverwacht
van Luxembourg in den rug zijner stelling; de staatsche legermacht
-van
moest afdeinzen met zware verliezen, maar toch had de onderneming
goede gevolgen, want zij toonde, dat de opnieuw gevormde, aanhoudend
geoefende en streng gedisciplineerde troepen thans van goed gehalte
waren en niet zoo gemakkelijk door den vijand konden worden uiteengeslagen als vroeger het geval was geweest.
Oet.) werd in een krijgsraad te Alfen, daarna te
Eenige dagen later (I7
(l7 Oct.)
Gouda door den Prins opening gedaan van een stouter plan, namelijk
<>m
'Ûm met achterlating van een oogenschijnlijk voldoende macht onder de
voornaamste staatsche aanvoerders om de Waterlinie te verdedigen, met
10000
lOOOO man voetvolk en bijna de geheele ruiterij, samen 23 à 24000 man,
in snellen marsch zuidwaarts te trekken en door Brabant naar Maastricht
op te rukken ten einde, in verband met de te verwachten hulp van duit:sche
sche zijde en gesteund door spaansche legerafdeelingen, die reeds tot den
Rijn waren genaderd, den vijand in zijn verbindingsliniën te bedreigen en
zoo tot den aftocht uit deze gewesten te noodzaken. De beschadiging der
verbonden vloten door den storm van einde Juli had alle vrees voor een
landing weggenomen, zoodat ook de garnizoenen uit de zeeplaatsen naar
landing
de Waterlinie konden gezonden worden.
Begin November kwamen 's Prinsen troepen bij Roozendaal bijeen en den
8sten rukte het leger van daar op naar de Maas bij Maastricht, dat werkelijk
eenige dagen later ontzet was, terwijl de verraste fransche legermacht
-eenige
onder Duras, die den overleden Chamilly had vervangen, naar de Roer
,en
-en van hier naar den Rijn bij Andernach week, waar Turenne de brandenburgsche en keizerlijke legers verwachtte. De Prins rukte nu eerst iets noordwaarts naar de Roer, nam Valkenburg in en bedreigde het sterke Tongeren. Maar de verbonden duitsche legers bleven in verdedigende houding
.aan den rechteroever van den Rijn, voortdurend door Turenne in het oog
gehouden. De Prins, aldus aan zichzelf overgelaten, en weder door Duras
bedreigd, ondernam toen half December werkelijk den moeilijken tocht langs
de Maas naar het verafgelegen Charleroi, waar het centrale depot der
fransche legers was. Hij had met inbegrip der spaansche hulpbenden
fransche
ongeveer 30000 man bij zich. Doch de onderneming mislukte. De fran,sche
bevelhebber der stad, Montal, die in Tongeren was, wierp zich met
sche bevelheb~er
groote stoutheid
stouthe1d nog met een kleine bende ruiterij bijtijds in de belangrijke vesting en verhoogde daardoor ten zeerste hare kracht van weerstand,
zoodat het beleg al aanstonds langer aanhield dan de Prins verwacht had.
Bovendien belette een plotseling invallende vorst het voortzetten der
aangevangen belegeringswerken. De Prins veroverde het kleine Binche,

s.

1) Muller, Willem III von Oranien und Georg Friedrich von Waldeck,
Waldeek, I, S. 33 ff.
J) Beekman, 1.1., blz. 35.
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maar trok daarna af en verscheen den 30sten December met zijn ~eer
verzwakt leger weder te Alfen in Holland.
Ook deze onderneming was dus mislukt maar zij toonde toch, welk een
geduchten vijand Lodewijk XIV in den jongen Oranje had, die hem door
zijn stouten aanval op de vesting aan zijn grenzen "une inquiétude
iurieuse tt had ingeboezemd, zoo zelfs dat Louvois zelf naar Harmelen was
gesneld en alle beschikbare troepen naar Charleroi had gezonden om de
belangrijke vesting te redden. Ook Luxembourg aan de Waterlinie was allesbehalve gerust geweest over den afloop.
Maar juist van de invallende vorst, die de hollandsche wateren deed
bevriezen, had ook Luxembourg willen gebruik maken om de Waterlinie
over te trekken 1). Tot nu toe had hij zich tot kleine ondernemingen en
aanslagen bepaald, die echter door de waawamheid der staatsche bevelhebbers weinig gevolg hadden, al werden de grensdorpen op vreeselijke
wijze door brandstichting en plundering geteisterd. Hij verzamelde den
27sten December IOOOO man voetvolk en ruiterij te Woerden en rukte van
hier over de werkelijk grootendeels bevroren inundatiën langs Zegveld naar
den Rijndijk en Holland binnen. Königsmarck verliet, tegen zijn instructie in,
zijn kamp te Bodegraven en trok terug naar Leiden, waarop de vijand zich
van Zwammerdam en Bodegraven meester maakte en die beide dorpen
-op gruwelijke wijze plunderde en verwoestte, moordend en roovend zooveel
hij kon. Doch het begon nu plotseling te dooien en de eenige begaanbare
terugweg liep over Nieuwerbrug naar Woerden, terwijl Königsmarck thans,
door gewapende boeren gesteund, den weg naar Leiden of Gouda versperde. Ook die naar Woerden was versperd door de goed bezette schans
van Nieuwerbrug, maar de staatsche bevelhebber, kolonel Pain-et-Vin, door
een plotselinge paniek aangegrepen, ontruimde ze nog den 2gsten en redde
aldus het fransche leger van een wissen ondergang. Hij werd daarom na
twee lichtere vonnissen van den krijgsraad, onder 's Prinsen aandrang op onverbiddelijke gestrengheid, ter dood veroordeeld: het derde vonnis werd eind Januari
in het leger bij Alfen voltrokken. Maar Luxembourg was gered en keerde
den 30sten December behouden te Woerden terug, beladen met roof en
buit uit de verbrande dorpen en hoeven, die de "fransche furie tt nooit
vergaten 2). Den dag te voren was in het Noorden het sterke en belangrijke Coevorden van Groningen uit door een kolonne onder overste Eybergen op aanwijzing van den vaderlandslievenden koster Meindert van der
Thynen verrast - een groot voordeel voor het platteland van Drente en
Groningen, dat nu ijlings door den vijand werd ontruimd.
Bij het begin van I673 stond men er derhalve geheel anders voor dan
een half jaar vroeger, al was de vijand nog altijd in het hart des lands
en waren drie provinciën nog in zijn handen. Het leger had zijn
2;elfvertrouwen herwonnen onder leiding van den jongen Oranjevorst,
Waldeck, prins Johan Maurits e.a.; het was thans talrijk genoeg om de
verdedigende houding met een aanvallende te verwisselen. Er waren, behalve
het zwakke en zelf hulpbehoevende Spanje, bondgenooten, die weliswaar nog niet veel uitrichtten, maar toch een deel der vijandelijke troepen
veraf aan den Rijn bezighielden. En de bevolking van Holland en Zeeland,
hoewel bitter klagend over de ontzettend zware lasten, de onderwaterzetting der landerijen, den stilstand van handel en bedrijf, begon weder
moed te vatten.
Een onrustige tijd, een tijd van gevaar en inwendige woeling was dat
1) Beekman, 1.1., blz. 40.
I) Knoop, 1.1., blz. 207 vlg.
.BLOK, Guc1l.. Ne_l. Volk, lIL
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halfjaar voor het geteisterde Holland geweest. De moord der De Witten
had het sein gegeven tot nieuwe oproerige bewegingen elders, overal gericht
tegen de aanhangers der gevallen regeering en onder de dikwijls op schan"Oranje bovent',
delijke wijze misbruikte leus ttOranje
boven", Rotterdam, Delft, Leiden,.
Gouda, Dordrecht, Haarlem, Amsterdam bleven daarvan niet bevrijd. De
raadpensionaris Fagel eischte reeds einde Augustus maatregelen tegen die
oproeren en Gecommitteerde Raden verklaarden het daarop wenschelijk
om den stadhouder te machtigen onderzoek te doen naar de verhouding
tusschen volk en regenten en dan naar bevind van zaken de stedelijke
regeeringen te handhaven of ze goedschiks en "zonder schending der privilegiën"
vilegiën" te veranderen. In dien geest werd den 28sten Augustus besloten ..
De Prins, die reeds te voren op verlangen van de rotterdamsche schutterij
aldaar op die wijze te werk was gegaan en de regeering had veranderd,.
handelde thans ook elders zoo en verving verscheidene regenten door
andere van zijn partij.
Te Amsterdam had de zaak nog vrij wat voeten in de aarde 1). Er waren
ook daar onder de regeering sommigen - Valckenier, de geslepen en invloedGraeff", dat de
rijke burgemeester, fel vijand van "het huys van De Graeff',
Wittianen en de vroedschap leidde, was hun aanvoerder - die den Prins
souverein hadden willen maken; onder de burgerij begon zich op het eind
van Augustus een hevige gisting te vertoonen, die den 6den September tot
een oproer scheen te zullen leiden, waarbij het huis van den anders zoo
populairen De Ruyter, als vriend der De Witten thans ook verdacht, ernstig
gevaar liep om geplunderd te worden. De beweging kreeg een ernstig,
karakter 2). Den volgenden dag verlangde een in den Kloveniersdoelen
bijeengekomen rumoerige vergadering uit de kleine burgerij, onder leiding
van den scheepstimmerman Fruyt, den advocaat Blasius en anderen,.
verwijdering der "verdachte"
"verdachte" regenten, herstel der "oude rechten" van de
burgerij bij magistraatsverkiezing, handhaving der gildekeuren en gildeprivilegiën, hervorming van het stadsbestuur en van dat der schutterij,.
alles samengevat in 12 artikelen, die in den vorm van een verzoekschrift
in de stad werden verspreid en door eenigen der samengekomenen aan
burgemeesters werden medegedeeld. Deze
De.ze zwakke
.zwakke poging om een meer
"democratische" regeeringswijze
regeeringswij.ze in te voeren mislukte echter deerlijk,
deerlijk,.
"democratische"
.zittende regenten nog dagen lang aanhield
ofschoon de beweging tegen de zittende
en tot samenkomsten in den Doelen en in de herbergen aanleiding gaf.
Zelfs De Ruyter werd persoonlijk lastig gevallen en moest door den Prins met
de zijnen in diens bijzondere bescherming worden genomen 3). De stadsregeering riep eindelijk den Prins te hulp en, toen deze ontwijkend antwoordde,.
antwoordde,
bood zij haar ontslag aan; 16 regenten moesten nu ook hier hunne zetels
verlaten, terwijl Van Beuningen en Hudde in het burgemeesterschap
werden hersteld, in het volgende voorjaar ook Valckenier, die thans weder
onbetwist en aanvankelijk in samenwerking met den Prins leider der
amsterdamsche regeering werd ').
4).
De toevoeging van verschillende personen aan het lid der Edelen bleef
holnog een paar jaren uit, maar ook zoo was thans de meerderheid in de hol-·
landsche Statenvergadering ten eenenmale verplaatst, hetgeen spoedig.
spoedig
overal de rust deed terugkeeren. Ook in de zeeuwsche steden hadden
veranderingen in de regeering plaats gelijk in Holland. Een algemeene

Ij Elias,
Vroedschap van Amsterdam 2, blz. 169 vlg.
Bontemantel, uitg. Kernkamp, 1I,
II, blz. 198 vlg.

S
I

•8 Wagenaar XIV, blz. 188 vlg.; Brandt, Leven van De Ruyter, blz. 741 vl~~
vl~.
4
Bontemantel, uitg. Kernkamp, 1I,
II, blz. 180 vlg. VgI.
V~1. Kroon, Amsterdam 1n
16
167~,
72, en Gebhard, Amsterd. aanteekeningen, in Nijh. Bijdr.,
Bi,dr., N. R., X, blz. 139 vlg •.
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amnestie, in September besloten,·
besloten,' maar eerst in November afgekondigd,
maakte voorgoed een einde aan de gevaarlijke woelingen, al bleven nog
hier en daar enkele personen aan de burgerij reden tot ontevredenheid
en dientengevolge tot volksbewegingen opleveren.
Met den aanvang van 1673
I673 was een krachtiger optreden van de bondgenooten
noaten te hopen 1). De onvermoeide Lisola had het keizerlijke hof te
Weenen overtuigd, dat alleen aansluiting van den Keizer aan de StatenGeneraal deze laatste kon weerhouden om op een gegeven oogenblik
onder de best verkrijgbare voorwaarden met Frankrijk vrede te sluiten:
Zweden deed zijn best om tusschen Frankrijk en de Staten te bemiddelen
en hoopte gunstige voorwaarden voor de laatste te kunnen bedingen, nu
de verovering van Holland niet zoo gemakkelijk bleek. Zelfs een teruggave
door Frankrijk van al het veroverde scheen niet ondenkbaar. De Keurvorst
van Brandenburg en Monterey te Brussel beloofden, uit vrees voor een
plotselingen vrede, die hen in groote ongelegenheid kon brengen, krachtige
hulp en drongen bij de Staten op voortzetting van den oorlog aan. Zoo
besloot dan ook de regeering te Weenen 13
I3 December 1672
I672 op herhaalden
aandrang van Lisola het reeds in den zomer gesloten maar op verlangen
des Keizers gewijzigde subsidie-verdrag definitief goed te keuren, mits de
Staten de beloofde subsidiën waarborgden op de wijze, die de Keizer
verlangde gevolgd te zien I).
D). 's Keizers pogingen om volledige godsdienstvrijheid voor de Katholieken te bedingen, ten minste daar, waar
de Franschen deze eenmaal in het bezit dier vrijheid hadden gesteld,
werden evenwel niet met succes bekroond. Dit meenden de Staten noch
de Prins te kunnen beloven, vooral niet aan een buitenlandsche mogendheid. Eindelijk scheen de grondslag gelegd voor de groote alliantie, die
volgens Lisola's lang gekoesterde wenschen, met den Keizer en de Staten
als kern, de dreigende suprematie van Frankrijk in Europa moest tegenhouden.
Maar weldra bleek het, dat er nog veel moest gebeuren, eer deze wenschen vervuld werden. De tegenover Frankrijk steeds aarzelende, door de
Jezuïeten in streng katholieken zin bewerkte keizerlijke regeering was nog
verre van besloten om den door Lisola aangewezen weg te volgen en aan den
machtigsten katholieken vorst, nog wel voor het behoud der machtigste
protestantsche mogendheid, openlijk den oorlog te verklaren; de Keurvorst van
Brandenburg, teleurgesteld over den afloop van den veldtocht aan den
Rijn en de inbezitneming zijner kleefsche en marksche landen door den
vijand, de aarzelingen des Keizers moede, trok zich in de lente uit de
alliantie terug en sloot in Juni vrede met Frankrijk. De Prins had dientengevolge groote moeite om de vredes
vredespartij
partij in Holland, die steeds
sterker werd, in toom te houden, nu de bondgenooten zich zoo weinig
vertrouwbaar betoonden 3).
Hoe het ook zij, het gevaar voor de Republiek scheen nog niet geheel
voorbij te zijn en ofschoon de obligatiën van Holland reeds weder tot over
5)
de 80 % rezen 4), die der Staten-Generaal kwamen nauwelijks tot 50 à 55 % Ii)
op en de met de wisselende kansen nog herhaalde dalingen van den ook
1) Pribram, Lisola, S. 587; P. L. Muller, Nederlands eerste betrekkingen met
I37 ff.
Oostenrijk, blz. 38 vlg.; Von Srbik, Oesterr. Staatsvertr., Niederl., I, S. 137
a)
Srbik, l.I.,
1.1., S. 138.
I) Von Srbit
I)
a) Pribram .,.
S. 606 ff.; Muller, blz. 47 vlg.; Wagenaar, XIV, blz. 247 vlg.; Von
Srbik
Srbik..t.
h 1.1.
l.:irossmann, Die Amsterdamer Börse, S. 42.
') ürossmann,
i) Ib. S. 35.
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toen reeds zeer gevoeligen beursthermometer deden zien, dat het vertrouwen in den Staat nog lang niet hersteld was: zoodra de afval van Brandenburg bekend werd, daalden de hollandsche papieren onmiddellijk weder
tot 60 % 1). De handel klaagde luide, dat hij geen langeren stilstand
kon verduren.
In deze omstandigheden werden echter de kansen op een vredelievende
oplossing later aanzienlijk hooger. De hollandsche vredespartij stak het
hoofd weder op, gesteund door de aanzoeken der drie nog altijd onder
's
ts vijands bezetting zuchtende provinciën. Zweden trachtte een vredescongres tot stand te brengen en vond bij beide partijen thans gehoor,
zoodat Keulen reeds als plaats van bijeenkomst werd aangewezen. Ook
in Engeland drong de machtige partij van den vrede, steunend op de
bekende gezindheid der groote meerderheid van het scherp antikatholieke
engelsche volk, op onderhandeling met de Staten aan; Frankrijk zelf zag
in, dat het ten opzichte van de duitsche vorsten nog niet alles had gewonnen en het wassende wantrouwen in zijn werkelijke bedoelingen moest
bestrijden. De oorlogspartij, als wier hoofden konden gelden de Prins en
Fagel in de Republiek, Monterey te Brussel en Lisola, de heftigste vijanLodewijkts
den van Frankrijk en geneigd om thans eens voor al met Lodewijk's
veelomvattende plannen af te rekenen, zag zich in die omstandigheden
genoodzaakt om iets toe te geven aan den algemeenen wensch naar vrede.
Er was reeds herhaaldelijk sprake van wapenstilstand, zoowel te land als ter
zee, ten einde de aangevangen onderhandelingen rustig te kunnen voeren; wel
kwam van dezen wapenstilstand niets, maar te Keulen werden toch einde
Juni de onderhandelingen onder bemiddeling van Zweden geopend. Als
gezanten der Staten-Generaal verschenen daar Van Beuningen voor Holland,
Wil1em Van Haren voor Friesland, Ysbrand
De Mauregnault voor Zeeland, Wi1lem
voor Stad en Lande, Odijk, de handige, namens den Prins zelf; de
drie door den vijand bezette gewesten konden niet tot de onderhandelingen worden toegelaten, daar zij als onvrij moesten worden aangemerkt. De Prins bleef natuurlijk feitelijk met de hoofdleiding der zaak
belast, te zamen met raadpensionaris Fagel, die altijd in volkomen overeenstemming met hem handelde; de afgevaardigden waren bijna allen hunne
Pieter
er de Groot, die zich
vertrouwde vrienden. Te Keulen verscheen ook Piet
in den winter met andere wittiaansche uitgewekenen, o.a. De la Court,
voornamelijk te Antwerpen opgehouden had, daar op verlangen van den
Prins door Monterey was bemoeilijkt doch thans te Keulen met de staatsche
en andere gevolmachtigden op vriendschappelijken voet verkeerde, ja zelfs
zekere rol bij de onderhandelingen speelde in het belang van den vrede,
waarin hij nog steeds het eenige heil voor den Staat zag 2). Die onderhandelingen gingen intusschen slechts flauwelijk voort 3): de eisch der Franschen tot afstand der Generaliteitslanden, die der Engelschen omtrent de
visscherij en den afstand van eenige zeesteden als "plaatsen van verzekerdheid" waren te hoog om ernstig te worden overwogen, meende men ook
thans; het door Zweden uitgelokte aanbod der Staten daartegenover om
Maastricht met Overmaas, Hulst en het grootste deel van den Achterhoek
aan Spanje af te staan, dat dan aan de zuidergrens der Spaansche Nederlanden Frankrijk tevreden zou stellen, terwijl men Engeland voldoening
zou geven in de vlagkwestie en die van Suriname, Rijnberk aan Keulen,
de kleefsche vestingen aan Brandenburg zou overgeven en Munster met
1) Muller, 1.1.,
l.I., bh;.
blz. 64.
')
2) Vgl. daarover zijn Brieven aan Wicquefort, uitg. Krämer, p. 143 suiv.
8)
a) Wagenaar, XIV, blz. 253 vlg.
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een geldsom zou afkoopen, was wederom den vijand te laag. Lodewijk XIV
kwam echter terug op zijn eischen en stelde zich tevreden met Maastricht,
Grave, den Bosch, Nijmegen en enkele forten. Zweden bleef zijn bemiddelende rol voortzetten, maar de eischen der vier verbonden vijanden
schenen eerder te stijgen dan af te nemen, totdat de krijg zich eindelijk
voorgoed ten gunste der Republiek begon te keeren en hare bondgenooten
bondgenoot en
zich tot krachtiger hulpbetoon lieten vinden. 1)
Terwijl namelijk te Keulen onderhandeld werd, hadden beide partijen
den krijg weder opgevat. Ditmaal zou Engeland krachtiger optreden dan
ten vorigen jare en wel aan de eene zijde met een landingsleger van 20000
man en een met alle snelheid uitgeruste vloot, terwijl 's Konings bastaard,
de graaf van Monmouth, met 8000 man zich bij het fransche leger zou voegen.
Dit laatste, aanzienlijk versterkt, zou opnieuw tegen Holland oprukken,
terwijl een aantal verouderde staatsche vestingen zouden worden ontmanteld
en de overblijvende krachtig bezet zouden worden. Het fransche leger in
de Republiek zou onder Condé worden gesteld en 25000 man bedragen,
terwijl Turenne weder aan den Rijn en Lodewijk zelf in Vlaanderen en
Brabant zou optrekken 2). Een groot deel van de hiertoe noodige gelden
hoopte men uit de veroverde provinciën te halen, die door Luxembourg
en den intendant Robert op vreeselijke wijze werden geplunderd. Zware
belastingen, verbeurdverklaring van vee en huisraad op groote schaal,
brandschatting en stelselmatige uitplundering, vernieling en platbranding
plat branding
van de toch reeds door water en zware ziekte geteisterde streken hadden
de bevolking vooral van Utrecht en de Vechtstreek ten eenenmale uitgeput.
Condé en andere fransche officieren verklaarden wel, dat deze wijze van
handelen alle perken te buiten ging, maar toen de eerste in het voorjaar
van 1673
I673 Luxembourg verving en hij Louvois herhaaldelijk op den deerlijken toestand in het bezette gebied opmerkzaam maakte, antwoordde deze
met cynische berekening, dat dit juist de wijze was om het veroverde
terrein in bedwang te houden en de Hollanders tot vrede te noodzaken 3).
Tegenover deze toerustingen vertlll!erderde
vermeerderde ook de Prins het staatsche
leger met enkele regimenten, zoodat hij, met Waldeck als chef van
zijn staf, een veldleger van 28000 man tot zijn beschikking kreeg,
terwijl in het Noorden prins Johan Maurits met de algemeene leiding
werd belast. De schutterijen der steden en korpsen gewapende boeren
hielpen de voornaamste punten der hollandsche
hollandse he Waterlinie bezetten, terwijl
ook in het Noorden op de friesche en groningsche grenzen dergelijke
liniën in staat van verdediging werden gebracht met hulp der talrijke
enge1schriviertjes en weteringen. Wegens de gevreesde landing der engelschfransche vloot werd de kust opnieuw geducht met batterijen versterkt
en van troepen voorzien, ten deele weder met hulp van schutters en boeren; een kleine legermacht onder Wurtz werd in Zeeland opgesteld om
T~n
dit gewest tegen een aanval van zee- of landzijde te verdedigen. Ten
slotte waren, na alle in de waterliniën aangebrachte verbeteringen, met
niet
alleen Holland en Zeeland maar ook Friesland en Groningen tot bijna
onneembare vestingen gemaakt. Buiten· die liniën had alleen Coevorden i.n
den zomer een krachtigen aanval der Munsterschen te doorstaan, die
intusschen zooveel last kregen van het door henzelf opgejaagde water van de
overijselsche
overijse1sche Vecht, dat zij ten slotte het beleg der stad moesten opbreken.
Een ruitergevecht bij Staphorst in Juli eindigde met een volledige neder1) Recueil des instructions, p. 295.
2) Rousset, I, p. 427 suiv.
3) Knoop, blz.
bh:. 235 vlg.
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laag der Munsterschen, die de nog bezette schansen in het Oosten van
Stad en Lande aan Rabenhaupt moesten overgeven en na het ontzet van
Coevorden, dat in October plaats had, weinig meer uitrichtten.
Condé kon tegen de hollandsche Waterlinie evenmin veel doen als
Luxembourg vóór hem. Hij trachtte tevergeefs de inundatiën af te leiden
en het belangrijke Muiden te veroveren, maar het ingelaten zeewater deed
de] eerste nog stijgen en de zware staatsche artillerie noodzaakte hem den
del
aanval op Muiden op te geven. Beter gelukte het thans eindelijk met
kracht aangevangen beleg van Maastricht, dat door Lodewijk XN met zijn
Turennets leger,
hoofdmacht, 45000 man, gesteund door een deel van Turenne's
JUni-I Juli) aanhield. Dit
werd ondernomen en ruim drie weken (6 Juni-l
beleg 1) der door 6000 man verdedigde stad was ongetwijfeld een der
merkwaardigste wapenfeiten van den geheelen oorlog, waarbij de geniale
vestingbouwkundige Vauban zich onderscheidde door een voortreffelijk
gebruik van loopgraven. Het werd met groot beleid tot een goed
einde gebracht: de dappere verdediger De Fariaux werd na het verlies van
de voornaamste buitenwerken door de voor een bestorming beduchte en
toch reeds weinig strijdlustige burgerij, die van de fransche heerschappij
herstel van den katholieken godsdienst verwachtte, gedwongen om voor de
overmacht te capituleeren en kon slechts vrijen aftocht voor de bezetting
bedingen. Het scheen, dat nu Den Bosch aan de beurt lag, en Condé
verliet Utrecht om de voorbereidende maatregelen voor het beleg dier
stad te treffen, terwijl Luxembourg weder met het bevel over het leger
voor de Waterlinie werd belast.
Nog altijd bleef dus Holland belegerd maar nog altijd werd de vijand
door de Waterlinie weerhouden om met zijn scharen de hollandsche
steden te overweldigen en het hollandsche platteland, de rijkste streek van
Overijsel had
Europa, uit te plunderen, zooals hij Utrecht, Gelderland en Overijse!
gedaan. Nog altijd hielden Amsterdam en andere steden het fiere hoofd
hoog boven water, onder leiding van den Prins vastbesloten om vol te
houden tot in de laatste schans of totdat de bondgenooten eindelijk
konden worden overgehaald den oorlog ook van hunne zijde met kracht
te voeren.
Terwijl de landoorlog zoo tot diep in den zomer, nu reeds langer dan
een jaar, op dezelfde hoogte bleef, werd de zeeoorlog met kracht en
beleid gevoerd. Sedert den slag van Solebayen de gedeeltelijke onttakeling
der vloot was De Ruyter niet in staat geweest om de zeegaten te verlaten.
De kaapvaart, in het begin van den oorlog verboden ten einde de bemanI672 weder
ning van de vloot niet te zien versmelten, was eind Juli 1672
toegestaan en tal van engelsche en fransche koopvaarders werden als
prijzen in zeeuwsche en spaansche havens opgebracht; twee middelburgsche reeders verklaarden reeds in September, dat hunne kapiteins in de
havens van Biscaye meer dan 30 buitgemaakte koopvaarders hadden liggen,
ts lands oorlogsschepen veilig naar
die zij gaarne onder bescherming van 's
huis wilden brengen 2). Maar de vloot was te zwak om zoo iets
te ondernemen en het eenige, wat men waagde, was de uitzending van
Aert Van Nes in November met een smaldeel en eenige branders door het
Kanaal naar Brest ten einde een aanslag te doen op de daar overwinterende fransche vloot. Deze onderneming mislukte ten gevolge van tegenwind en Van Nes keerde spoedig terug.
Met den aanvang van 1673
I673 naakten nieuwe gevaren van de zeezijde.
1) Knoop, blz;.
blz. 253 vlg.
')
2) De Jonge, 11, blz;.
blz. 337.
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Engeland scheen vastbesloten om een einde te maken aan den handelsbloei,
ge haten mededinger. "Delenda est Carthago",
aan de zeevaart van den gehaten
riep de heftige engelsche kanselier Shaftesbury in het Parlement bij zijn
aanvraag om geld op 14 Februari uit 1) en het Parlement stond meer dan
14 ton gouds toe om het vurig begeerde doel te bereiken, nadat de Koning
zijn maatregelen van verdraagzaamheid ook jegens de Katholieken, tot wier
geloof hij heimelijk bekeerd was, had ingetrokken en toegestemd had in
de invoering van den Test Act, die alle Katholieken en bijna alle Dissenters van landsposten uitsloot. Nu deze waarborgen tegen de zoozeer
gevreesde overheersching van het Catholicisme waren gegeven, zag het
Parlement voor het oogenblik geen nadeel in de verbintenis met Frankrijk,
al was de volksstemming nog altijd tegen den oorlog met de Republiek,
het bolwerk van het Protestantisme in Europa 2). Maar aan het hoofd
hoder vloot kon nu de sedert het voorjaar van 1672 openlijk tot het Cat
CathoVork
licisme overgegane hertog van Y
ork niet meer staan; prins Robert van
de Paltz verving hem, hoewel niet met dezelfde bevoegdheid, maar de
engelsche scheepsmacht was, toen zij in den zomer eindelijk gereed was,
niet zoo goed uitgerust als die van het vorige jaar.
De staatsche - of liever de hollandsch-zeeuwsche vloot, want de drie
overheerde provinciën werden buiten de landszaken gehouden zoolang zij in
dien toestand verkeerden en niets meer aan de landsregeering opbrachten,
terwijl Friesland en Groningen, zelf door den vijand benauwd, later slechts
een paar schepen leverden 3) - was met alle inspanning op aandrang
van den Prins op omstreeks 120 schepen gebracht en door opnieuw de
kaapvaart en de vaart op de Oostzee, het Noorden en Groenland streng
te verbieden, kwam de bemanning voor al die schepen ook beschikbaar,
%oodat
zoodat zij onder leiding van den luitenant-admiraal-generaal De Ruyter
en den luitenant-admiraal Banckerts ten getale van 80 zeilen reeds in
Mei kon uitgaan. Weldra zou Cornelis Tromp,
Tromp, hersteld in zijn waardigheid van luitenant-admiraal en door persoonlijke tusschenkomst van den
Prins met De Ruyter verzoend, zich nog met eenige zware schepen bij
dezen voegen. Het doel was niet meer of minder dan een nieuwe tocht
engelsche vloot nog kon uitloopen om zich
naar de Theems, voordat de enge1sche
met de fransche te vereenigen. Reeds zeilde het voor dezen tocht bestemde
smaldeel onder Van Nes en Vlugh naar de banken voor de Theems om
den mond der rivier door zinkschepen te versperren, toen men bemerkte,
enge1sche vloot op hare hoede was en een aanzienlijk aantal harer
dat de engelsche
schepen had afgezonderd om de toegangen tot de rivier te verdedigen.
Het smaldeel keerde terug en de vloot bleef gereed om den vijand te
ontvangen, terwijl Tromp zich einde Mei bij haar voegde. Zij bevond zich
Schooneveld, op de zeeuwsche kust westelijk van
toen bij de banken van Schooneve1d,
Walcheren, waar de engelsch-fransche vloot, bijna 150 zeilen sterk, het
"kleen hoopken" van even 100 zeilen kwam bevechten.
Op den verjaardag van den slag bij Solebay, 7 Juni, kwam het hier tot
een slag, waarin De Ruyter zelf het fransche eskader van D'Estrées uiteenjoeg, 's vijands middeltocht doorbrak en daarna Tromp, die met de engelsche voorhoede onder prins Robert in een hevig gevecht gewikkeld was
en groot gevaar liep, kwam ontzetten. Het was bij deze gelegenheid, dat
Tromp zijn mannen toeriep: "Daer is Bestevaer, die komt ons helpen.
Ik zal hem ook niet verlaten, zoo lang als ik adem kan scheppen". Na
1) Ranke, Englische Geschichte, V. S. 114.
II4.
I)

Ib., S. 106.
106.

3) De Jonge, lI,
II, blz. 353.
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een hevigen strijd viel de duisternis in maar de vijand deinsde met groote
verliezen af, terwijl die der Nederlanders veel minder aanzienlijk waren 1).
Zeven dágen later bood dezelfde vloot, nadat de beschadigde schepen door
andere waren vervangen, denzelfden vijand opnieuw een slag aan niet verre
van de plaats, waar de vorige maal de zege was behaald. Ook nu dreef de
staatsche vloot de weder onder prins Robert staande verbonden vloten terug,.
ditmaal tot bij de engelsehe' kust, waar de duisternis opnieuw een einde
aan den strijd maakte, zoodat De Ruyter naar de ligplaats bij Schooneveld
terugkeerde zonder gevolgd te worden door den vijand, die in de Theems
zijn zware schade ging herstellen en geruimen tijd de zee aan de Staatschen overliet: een klein staatsch smaldeel onder schout-bij-nacht Den
Haen ondernam zelfs een tocht naar de engelsche kust bij de Theemsmonding 2).
Begin Juli liep de staatsche vloot, door enkele friesche en zeeuwsche
schepen versterkt, weder uit om den vijand, die zich tot een derden tocht
naar onze kusten voorbereidde, op te zoeken, maar er was geen vijand te zien
en De Ruyter kruiste eenigen tijd bij
bij de Theemsmonding, totdat een pestziekte op de vloot hem noodzaakte om terug te keeren. Op het einde der
maand kwamen de vijandelijke vloten opdagen, met het doel om een landing aan de hollandsche kust te ondernemen en de Republiek daardoor
tot den vrede te dwingen 3). Een buitengewoon langdurige eb op den 2den
Augustus, met een zwaren mist gepaard, belette dit plan uit te voeren,
een feit, dat aanleiding gaf tot het alom verspreide verhaal van de "dubbele eb tt , waardoor toen de veege Republiek zou zijn gered ').
De Ruyter, die eerst Zeeland had willen beschermen, was volgens de
hem verstrekte bevelen weder bij Schooneveld ten anker gegaan en de
sterke vijandelijke vloot slechts korten tijd gevolgd. Deze zeilde noordwaarts
op en verspreidde aan de hollandsche kust grooten schrik, zoodat overal
de kustwachten werden betrokken en de batterijen werden bezet. Maar de
verbonden vloten waagden vooralsnog geen landing. De Prins gaf nu
evenwel destaatsche vloot bevel om Schooneveld te verlaten ten einde
iedere poging des vi;ands daartoe te verhinderen. De Ruyter kwam voor
Scheveningen, waar de Prins de vloot onder onbeschrijfelijke geestdrift
bezocht en met den krijgsraad de vraag overwoog, of het, in weerwil van
de zwakheid onzer vloot vergeleken met die der verbonden staten, niet raadzaam zou zijn om den vijand te volgen en hem slag te leveren, niet alleen
tot verhindering eener landing maar ook tot redding eener rijke indische
retourvloot, die men verwachtte. Men besloot het te wagen en onder
een daverend "Lang leve de Prins" verliet de vorst de vloot, na haar in
oogenschouw te hebben genomen.
Zoo volgde dan De Ruyter den 13den Augustus, langs de kust zeilend,
den vijand noordwaarts en ontmoette hem in den vroegen morgen van den
21sten bij Kijkduin, waar hij met go groote en kleine schepen en 22
branders de ruim 140 zeilen sterke verbonden vloten, onder prins Robert,
Spragg en D'Estrées, moedig aantastte 5). De fransche voorhoede deinsde
spoedig af voor den heftigen aanval van Banckerts; De Ruyter wierp zich
op den middeltocht onder prins Robert, die dapper strijdend werd teruggedrongen en zich met de achterhoede van Spragg zocht te vereenigen;
Spragg zelf, wiens schip door Tromp besprongen en zwaar geteisterd werd
1~ De Jonge,

1.1., blz. 379.
Ib., blz. 389 vlg.
a Ranke, 1.1., S. 127.
') Pruin, De dubbele ebbe, in Verspr. Geschr., l.I.
ó) De Jonge, II, blz. 412 vlg.
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door diens voortreffelijk bediend geschut, bood eveneens dapperen
weerstand maar sneuvelde ten slotte in een sloep bij het verlaten van
zijn zinkend admiraalsschip, terwijl de nu toeschietende prins Robert zelf
in groot gevaar geraakte om door de vereenigde staatsche eskaders te
worden overweldigd; een algemeene aanval scheen nog eenige kans te
bieden om met overmacht de staatsche vloot uiteen te drijven,
maar ook die aanval mislukte, vooral daar het fransche eskader geen
gehoor gaf aan de herhaalde seinen van den engelschen opperbevelhebber
en zich niet meer in den strijd waagde. Eindelijk, na zonsondergang,
wendde de vijand af, vervolgd door de onzen, die eerst na een paar uren
de kust weder opzochten, terwijl prins Robert met zware schade en groote
verliezen aan dooden en gèwonden,
gewonden, luid klagend over het verraderlijke gedrag
van DtEstrées,
D'Estrées, naar de engelsche havens terugkeerde. Ook aan staatsche zijde
waren de verliezen groot: de vice-admiralen De Liefde en Sweerts behoorden onder de talrijke dooden; maar van een vijandelijke landing was geen
sprake meer en de havens waren geopend voor de terugkeerende koopvaarders,
zoodat de slag bij Kijkduin als een volle zegepraal mag gelden; zij
werd als zoodanig gevierd, hetgeen .niet
.niet belette, dat prins Robert zich,
evenals de beide vorige malen, de overwinning toeschreef. De Ruyter en
Tromp werden algemeen geëerd als de redders des vaderlands van den
ondergang, die bij een landing van het 12000 man sterke leger onder den
franschen generaal Schomberg gedreigd zou hebben. Maar bovenal zag
men in de redding uit dit gevaar de hand Gods, die aan de veel zwakkere
staatsche vloot de overwinning had geschonken en door een zeldzaam
natuurverschijnsel op het goede oogenblik een landing des vijands had
verhinderd.
Het duurde nog lang, eer de verwachte indische retourvloot kwam opdagen.
De Ruyter bleef eenigen tijd de zeegaten beveiligen en zeilde eerst tegen half
September weder de Noordzee in met het doel om de engelsche kust te
bedreigen, maar hevige stormen beletten dit en noodzaakten hem de
havens weder op te zoeken. Verder was de zeeoorlog dezen winter van
weinig beteekenis. Maar de overwinningen van den zomer begonnen reeds
het gewenschte gevolg te dragen. Er ontstond in Engeland ernstige
ontevredenheid over de wijze, waarop de fransche eskaders zich hadden
DtEstrées zich op het bevel van zijn vorst
gedragen; en werkelijk beriep D'Estrées
om zijn schepen niet te wagen, terwijl hij niet onduidelijk te kennen gaf
van zijn zijde de Engelschen te verdenken zijn eskader in gevaar te hebben
willen brengen. Prins Robert zelf stelde zich aan het hoofd der beweging,
gericht tegen het fransche bondgenootschap, dat hem, den ijverigen Protestant,
reeds lang verdacht was voorgekomen. Het voorgenomen tweede huwelijk
van den katholieken troonopvolger, den hertog van York, met de devote prinses
van Modena wekte nieuwe ergernis bij het engelsche volk 1) en het eind October
weder bijeengekomen Parlement, tot hetwelk koning Karel II zich met aandrang
om geld richtte, toonde zich niet geneigd om langer met Frankrijk samen te
gaan: het ontkende, dat de hollandsche handel dien van Engeland ook thans
nog overschaduwde, al bleven de Hollanders de groote mededingers; het verzette
zich tegen Yorkts
York's huwelijk; het verlangde zekerheid voor de handhaving der
anglicaansche Kerk tegenover de vorderingen van het Catholicisme in Engeland;
het verklaarde zich tegen de aanwezigheid van een staand leger als tijdens den
oorlog onder Vork en Schomberg was bijeengebracht; het verlangde zelfs het
ontslag van de meest gehate ministers 2). Een nieuwe strijd tusschen Kroon en
1) Pruin,
Fruin, Prins Willem III in zijn verhotlding
verhouding tot Engeland, Verspr. Geschr.,
V, blz. 21, 35.
2) Ranke, l.I., S. 132 ff.
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Parlement scheen te dreigen en eerst de plotselinge verdaging van het laatste
op raad van den franschen gezant maakte een einde aan den opkomenden tweespalt, ten minste voor het oog. Zoover was het met Engeland gekomen, dat
de fransche gezant, zelfs tegen den raad van de voornaamste enge1sche
engelsche
raadslieden der Kroon, in de inwendige toestanden van Engeland ingreep.
Karel II speelde hoog spel. Hij hoopte op den buit, te behalen op den
hollandschen koophandel en op de krachtdadige hulp van Lodewijk XIV,
hem thans weder uitdrukkelijk toegezegd, om daardoor buiten het Parlement om de noodige gelden voor den oorlog te vinden. De tegenstanders
der regeering werden in hunne ambten en inkomsten getroffen; zelfs de
kanselier Shaftesbury werd op aandrang van York,
York, die de beweging tegen
diens huwelijk vooral aan hem toeschreef, genoodzaakt zijn ambt op te
geven. Maar de heftige tegenstand van alle klassen der bevolking bracht
den Koning tot nadenken. Hij besloot iets toe te geven en te trachten de
natie gerust te stellen door openbaarmaking der verdragen met Frankrijk
en hernieuwing der plakkaten tegen de Katholieken. Daarna riep hij half
Januari weder het Parlement bijeen. Maar dit bleek volstrekt niet met de
politiek der regeering verzoend en, thans door Shaftesbury krachtig
aangezet, verlangde het sterker waarborgen tegen het Catholicisme; het
klaagde de ministers des Konings aan wegens hun aandeel in de katholieke politiek, wegens schending der engelsche vrijheden; het verlangde
handhaving dier aloude rechten en afdanking van het sedert I664
r664 opgerichte staande leger, dat wegens de oorlogen tegen de Republiek en de
Triple Alliantie aanzienlijk was versterkt, maar waarvan men thans gevaar
voor de burgerlijke vrijheden vreesde. Reeds richtten zich veler oogen op
den Prins van Oranje, na York immers den naasten mannelijken bloedverwant des Konings, als aangewezen troonopvolger, voor het geval de bejaarde
Koning overleed en de hertog van York, als katholiek, van de opvolging
kon worden uitgesloten. Alom won in Engeland de overtuiging veld, dat
de vrede met de Republiek hoe eerder hoe liever moest hersteld worden.
i.n Engeland gaven den Prins en den Staten aanDeze gebeurtenissen ip
leiding tot de steeds meer gegronde verwachting, dat het zoo gevaarlijke
bondgenootschap van Engeland en Frankrijk ten einde liep. De Prins stond
voortdurend in geheime betrekking met Shaftesbury en andere invloedrijke
enge1sche oppositie en hield oplettend het oog op de engelsche
enge1sche
leden der engelsche
verwikkelingen 1), die hij door heimelijk naar Engeland gezonden agenten,
onder wie zijn secretaris Van Rheede, aanwakkerde. De Staten steunden
bovendien de vredespartij, die in den minister Arlington thans een ijverigen
helper vond, door een betuiging reeds in October in een brief aan den
Koning 2), dat zij tot een billijken vrede bereid waren, door herhaalde
manifesten en verklaringen van denzelfden aard, die niet misten diepen
indruk op de engelsche natie te maken.
Dat de vredehandel te Keulen onder deze omstandigheden weinig vorderen kon, zoolang de verbonden vijanden der Republiek hunne hooge
eischen - ook den zweedschen bemiddelaars te hoog - handhaafden,
behoeft wel geen betoog. Maar de Republiek had sedert den nazomer nog
meer reden om de toekomst met goede verwachting in te zien. Onder
den werkzamen invloed van Lisola was in Duitschland de vrees van vorsten en volkeren voor de fransche bedoelingen ten opzichte van het Rijk
algemeen toegenomen: pamfletten en geschriften in dezen geest verschenen
in i! groot
grooten
en getale 3). De vredespartij
vredes partij aan het weener hof vatte moed en de
1) Fruin, l.I.,
1.1., blz. 32 vlg.; Barbour, Arlington, p. 200 ff.

2) Wagenaar, XIV, blz. 295.
")
3) Pribram, Lisola, S. 624 ff.
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keurvorst van Keulen en de bisschop van Munster begonnen voor de
fransche veroveringszucht beducht te worden, vooral na den val van Maastricht. Die zegepraal der fransche wapenen en het steeds vermeerderen
der fransche troepen in de Zuidelijke Nederlanden maakte ook Spanje
meer bereid om tegenover Frankrijk op te treden. Spanje beloofde eindelijk
den Keizer 50000 daalders subsidie per maand, de Staten ongeveer
evenveel en den 30sten Augustus, kort na den slag bij Kijkduin en in
verband met die overwinning, werden in Den Haag zoowel met den
Keizer als met Spanje en Lotharingen verdragen gesloten, waarbij men
zich opnieuw tegen Frankrijk verbond, terwijl Spanje en de Keizer zich
als in de dagen van den Dertigjarigen oorlog nauw aaneensloten 1). De
groote alliantie, die Lisola altijd begeerd had, was zoo tot stand gekomen
en van een afzonderlijken vrede der Staten met Frankrijk, die thans
door koning Lodewijk ernstig begeerd werd 2), was minder sprake dan ooit:
welhaast verklaarden zij zelf slechts te zamen met hunne bondgenooten
te willen onderhandelen. De oorlog der Republiek was een europeesche
oorlog tegen Frankrijk geworden.
In afwachting van het onder Montecuculi in Bohemen verzamelde
keizerlijke leger, dat naar den Rijn zou oprukken, deed Willem 111 in
September plotseling een nieuwen aanval op Naarden, dat na eenige dagen
bezweek, voordat Luxembourg tot ontzet kon oprukken. Dit verlies trof
de Franschen gevoelig en zij maakten zich in het najaar gereed om de
talrijke kleine vestingen in de veroverde provinciën te ontmantelen, te
vernielen of te verbranden ten einde daardoor de grootere beter te kunnen
bevestigen en meer soldaten voor het veldleger beschikbaar te houden 3).
Voordat het zoover kwam, had de Prins reeds een meesterlijken zet
gedaan waardoor Luxembourg's lang bezette stelling eindelijk moest worden
opgegeven. Hij benoemde Wal deck tot opperbevelhebber achter de Waterlinie, waar een voldoende bezetting achterbleef. Met IOOOO man rukte hij
zelf eind September naar Rozendaal; half October vereenigde hij zich bij
Lier met een spaansch leger van 15000 man; de gezamenlijke macht marcheerde oostwaarts naar de Maas, stak die bij Venlo over en was tegen
het einde der maand tot bij Keulen genaderd. Het keizerlijke leger rukte
in het begin van November evenzoo naar die streek op en gezamenlijk
sloeg men het beleg voor het belangrijke Bonn, dat reeds den 13den
viel, gevolgd door eenige andere sterkten in het keulsche en guliksche
gebied. Daarna begaf de Prins zich met zijn leger weder naar de Maas bij
Roermond en Venlo 4).
Deze November-veldtocht had dadelijk groote gevolgen. Hij ontmoedigde
in de eerste plaats ten eenenmale het toch reeds weifelende Keulen; de
invloed der Fürstenbergen op den Keurvorst taande merkbaar, nu deze
zelf in zijn hoofdstad Keulen, die hem dikwijls had weerstaan, een wijkplaats moest zoeken. De gevangenneming door keizerlijke troepen van
graaf Willem van Fürstenberg, den eersten minister van den Keurvorst,
ofschoon hij deelnam aan het congres te Keulen, bracht den laatsten slag
toe: de Keurvorst en zijn munstersche bondgenoot toonden zich weldra
bereid tot den vrede. De fransche legerhoofden zagen in, dat zij tegenover
dezen plotselingen aanval front moesten maken: Condes leger trok grooten deels uit Brabant naar het Guliksche; Luxembourg liet in de voornaamste utrechtsche vestingen sterke bezettingen achter en legerde zich met
1) Von Srbik, 1.1., S. 144 ff.; het verdrag aldaar, S. 152.
2) Recueil des instructions, p. 294.
3) Rousset, I, p. 484.
') Knoop, I, bl:z;. 290 vlg.
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Booolman op de Mookerheide om van die zijde Gelderland te verdedigen;
Turenne stelde zich aan de Moezel op tegenover Montecuculi. Maar daarbij
bleef het niet. In November en December werd, uit vrees voor afsnijding
van de ver verwijderde fransche grens, op bevel van Louvois, hoewel
tegen den zin van Condé en tot diepe teleurstelling van Frankrijk 1),
de eene vesting na de andere in het Utrechtsche en aan Lek en
Ijsel ontruimd en onmiddellijk door Waldeck bezet. Half December
waren alleen de Maas- en Rijnvestingen nog in fransche handen, terwijl
Luxembourg nog vóór het einde des jaars langs de Maas de fransche
grenzen dacht te bereiken. De Prins, wiens leger nu bijna dubbel zoo
sterk was als dat van den franschen veldheer, die nog bovendien door
een zwaren legertros in zijn marsch werd bemoeilijkt, trachtte hem tegen te
houden en slaagde er tweemaal in om hem naar Maastricht te doen terugkeeren
onder bescherming van de kanonnen dier sterke vesting. Bij het vorderen
van den winter ontbond echter de Prins zijn leger en in het begin van
Januari 1674 trok Luxembourg nu ten derden male, ditmaal ongehinderd, zuidwaarts naar het Namensche. De laatste fransche bezettingen
verlieten daarop in het voorjaar achtereenvolgens de nog bezette vestingen
in het Geldersche en trokken zich op Grave en Maastricht terug 2).
Zoo was dan na anderhalf jaar de belegering van de "vesting Holland"
opgegeven en had de vijand nog vóór het einde des jaars het grootste
deel van het grondgebied der Republiek ontruimd.
Deze groote voordeelen, door de Republiek en hare bondgenooten
behaald, hadden op de stemming in Engeland een beslissenden invloed.
Het Parlement, tegenover de Kroon steeds geneigd om het verbond met
Frankrijk te verbreken en in die neiging versterkt door de houding van
Spanje, dat aan de eene zijde ook Engeland met oorlog dreigde, aan
de .andere met geld de parlementsleden bewerkte, drong op vrede met de
Republiek aan. Spanje nam de bemiddeling op zich en bracht de aanbiedingen der Republiek over, die daarbij handig deed uitkomen, dat ook
Frankrijk in den zomer van 1673 haar aanbiedingen voor een afzonderlijken
vrede had gedaan. Na eenige onderhandeling en onder voortdurenden
aandrang van het Parlement en van staatslieden als Tempie, die den oorlog
van het begin af hadden betreurd, verklaarde Karel 11, met den onvertrouwbaren Arlington in overeenstemming 3), zich geneigd tot den vrede,
die eindelijk den 19den Februari 1674 te Westminster werd gesloten. De
voorwaarden waren in hoofdzaak die van den vrede van Breda, ofschoon
het punt van de vlag thans zoo geregeld werd, dat alle staatsche schepen
en vloten voortaan zelfs voor één engelsch koningsschip, dat de koningsvlag
voerde, in het geheele zeegebied tusschen kaap Finisterre en Statenland
in Noorwegen zouden moeten groeten op de gewone wijze; voor oorlogskosten werd 2 millioen beloofd, binnen drie jaren te betalen; aangaande
den handel in Indië zouden wederzijdsche gemachtigden binnen drie
maanden samenkomen; Suriname bleef staatsch maar Nieuw-Nederland,
dat in Augustus 1673 door een klein naar West-Indië gezonden eskader
onder Cornelis Evertsen den Jonge en kapitein Binckes zonder veel moeite
was heroverd 4), werd weder aan Engeland teruggegeven. Met deze laatste
bepaling liet de Republiek hare zoo energiek begonnen kolonisatie in
die streken varen en ruimde er voorgoed het veld voor de Engelschen.
1) Rousset, I, p. 500 suiv.
2) Knoop, 1.1., blz. 304 vlg.
3) Barbour, p. 221 ff.
4) De Jonge. 11, blz. 456 vlg.
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Een eeuw later was de Nederlandsche taal er uit het gebruik verdwenen,
al vergaten de kolonisten hunne afkomst geenszins.
Het duurde nu niet lang, of het congres te Keulen liep te niet. De
fransche regeering verklaarde door de gevangenneming van Fürstenberg
het volkenrecht zoodanig geschonden te achten, dat zij de onderhandelingen
niet verder kon voortzetten en dus hare gezanten in April 1674 terugriep.
Lisola,
Lisola,.. die reeds lang tusschen Munster en Keulen en de Republiek
trachtte te bemiddelen, maar op de hooge eischen vooral van Munster
was afgestuit, wist nu eerst Munster en daarna Keulen tot vrede te bewegen onder voorwaarden, die weinig geleken op de vroeger door de beide
geestelijke vorsten gestelde. Munster, door een aanval der Keizerlijken
bedreigd en van de andere zijde door Rabenhaupt, die na het terugtreden van den ouden Johan Maurits de leiding van den krijg in het
Noorden had verkregen, bij Nordhorn en Nienhuis geslagen, stemde 22
April toe in een hernieuwing van den vrede van Kleef met teruggave
van al het veroverde gebied en onder garantie van Spanje en den Keizer;
I Ir Mei volgde ook Keulen, dat voor zich ten minste nog de teruggave
van Rijnberk had kunnen bedingen.
r674 van den vijand bevrijd
Zoo was het Oosten der Republiek in Mei 1674
en had men thans alleen met Frankrijk te doen, dat nog slechts eenige
vestingen op staatsch grondgebied in bezit had. Men kon na twee jaren
strijd herademen, want het gevaar was grootendeels geweken en de hoop
was niet ongewettigd, dat men met hulp der bondgenooten ook die laatste
vestingen zou kunnen heroveren. Welk een uitkomst na de gevaren, die
in den zomer van 1672
r672 de Republiek aan den rand van den ondergang
hadden gebracht! Maar ook, welke offers had men moeten brengen om
den strijd zoo lang vol te houden! Doch, al vergat men die offers niet,
met dankbaarheid dacht men allereerst aan den gelukkigen loop der
zaken, waardoor men zonder noemenswaardige opoffering van grondgebied
ontslagen was van de vijanden, die van alle kanten de Republiek hadden
besprongen.
Die gelukkige afloop - want nu de Franschen het grondgebied zoogoed
als geheel verlaten hadden, de vredesverdragen met de drie andere vijandelijke staten waren gesloten en tot verder oorlogvoeren bereide bondgenooten naast de Republiek stonden, kon men daarvan reeds spreken was niet in de laatste plaats te danken aan den jongen veldheer en staatsman, die thans de leiding der Republiek in handen had. Het was wel te
denken, dat men bij de reorganisatie van den tot in zijn grondvesten zoo
deerlijk geteisterden staat, ook de definitieve regeling van zijn verhouding
tot dien staat opnieuw ter hand zou nemen. Zou nu geschieden, wat in den
loop der ontwikkeling van het nederlandsche staatswezen reeds herhaaldelijk
was ter sprake gekomen'?
gekomen? Zou nu den Prins eindelijk de ook door hem wel
gewenschte souvereiniteit ten deel vallen en de Republiek, geheel of ten
deele, werkelijk in een monarchie veranderd worden'?
worden? Het lag voor de
hand, dat men deze ook in Juli 1672
r672 ernstig opgeworpen vragen thans
opnieuw overwoog, vooral in verband met de regeling der zaken in de
drie gewesten, die anderhalf jaar lang in handen des vijands waren
geweest en zich geheel en al aan dezen hadden onderworpen, zoodat
zij zelfs hadden opgehouden deel te nemen aan de landsregeering. Maar
ook afgezien van den thans onzekeren staatsrechtelijken toestand dezer
drie gewesten, tegen welker eenvoudige wederopneming in de Unie ("jure
postliminii tt) terecht bezwaren konden worden opgeworpen, de nood van
postliminii")
r672 had de liefde tot den republikeinschen regeeringshet geheele land in 1672
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vormt onder welken men het ongeluk pas in zoo ernstige mate had ondervonden, aanzienlijk doen verminderen en de vraag doen stellent of men
niet beter deed met den werkelijken machthebber thans ook met een titel
als zoodanig te begiftigen 1). Het was geen geheim t dat vele der voornaamste
thans aan het bewind gekomen staatsliedent de raadpensionaris· Fagel
zelft de invloedrijke Valckenier en Van Beverningkt volstrekt niet afkeerig
waren van zulk een verandering.
Vreeselijk waren de bezette streken door den vijand behandeld. Het
onderhoud der vijandelijke legermacht, der vijandelijke garnizoenen had
steden en platteland gerulneerd, de veestapel was zoogoed als vernietigd,
de landbouw had zwaar geleden, de requisitiën waren tot het uiterste
ingevorderd onder bedreiging met plunderen, blaken en branden, als het
geëischte niet werd geleverd. Vooral de fransche intendant Robert had zich
in Gelderland en Utrecht berucht gemaakt en wij weten uit zijn correspondentie en die van Luxembourg en Condé met Louvois 2), dat zijn
bedreigingen meer dan louter vorm waren. Bij den aftocht der vijandelijke
garnizoenen waren nog eens voor het laatst zware brandschattingen van
de veroverde steden en het omliggende platteland geheven 3). De grensstreken van Holland en Utrecht, van Friesland en Groningen waren door
het ingelaten zee-, rivier- en polderwater voor jaren bedorven, door
langdurige bezetting uitgeput, de zware lasten in het vrij gebleven deel
waren ondraaglijk, handel en nijverheid hadden er anderhalf jaar zoogoed
als stilgestaan. Wat moest er niet al hersteld en verbeterd worden, voordat
men kon zeggen, dat de sporen van den krijg waren verdwenen?
De allereerste vraag na het vertrek der Franschen was: zou men de drie
provinciën weder in de Unie opnemen? Nadat zij half November Utrecht
hadden verlaten, werden hier onmiddellijk door een commissie uit de
Staten-Generaal de nog zittende "wittiaansche" regeeringen ontslagen en
door "provisioneele" regeeringen vervangen in afwachting van wat nader zou
worden besloten 4). De Prins, door Holland naar zijn gevoelen gevraagd,
voordat het zelf een plan opmaakte, was van meening, dat de drie provinciën zonder meer en met hare oude grenzen weder in de Unie moesten
worden opgenomen, zoodat Holland de bij de verdediging tijdelijk in bezit
genomen deelen van Utrecht zou teruggeven en zich alleen zeker recht tot
inundatie der grensstreken en bovendien de door dit gewest tijdens den
oorlog op utrechtsch gebied gebouwde. versterkingen met de toegangen
daarheen zou voorbehouden. Zoo werd den :aden Februari 1674 door Holland besloten, ofschoon het aanvankelijk wel neiging had getoond om zich
bij deze gelegenheid sommige aangrenzende deelen van het Sticht toe te
eigenen. Ook het plan om het Sticht en de beide andere provinciën
buiten de Unie te houden, totdat zij weder in staat zouden zijn om haar
aandeel in de quoten te betalen, en dit aandeel tegelijk eenigszins te
verhoogen, werd verworpen, ook weder nadat prins Witlem bij ,,advijs
conciliatoir" dit had aangeraden. Eerst in April was een en ander ter
Generaliteit vatbaar voor een resolutie, die dan ook den 20sten dier maand
werd genomen. Zij bepaalde, dat de drie gewesten wederom op den ouden
voet zouden worden toegelaten in de Unie, die zij opnieuw moesten
bezweren; verder moesten de belastingen wederzijds op eenparigen voet
worden gebracht en werden aan Holland de bedoelde stichtsche sterkten
1) Basnage, Annales des Provinces Unies, 11, p. 564.
I) Rousset, Histoire de Louvois, passim. Vgl. Nl)h. Bijdr., Eerste Reeks, V, blz. 204.
') Valckenier, Verwerd Europa, lI, blz. Bu vlg•

•) Vgl. daarover: Het collegle der Sçavanten van Utrecht (Pamflet Thys. n°. 1674).
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gelijk aan Friesland de te bouwen schans bij Rouveen benevens de Ommerschans toegewezen met een vrijen toegang daarheen; bovendien werden de
drie gewesten verplicht om eventueele inundatiën van de landen aan Ijsel,
Rijn enz. niet te beletten; een volledige staat van inkomsten zou in alle
gewesten worden opgemaakt om daarnaar de voorgenomen nieuwe indeeling
der quoten te regelen, wat binnen zes maanden moest geschieden en
anders aan Zijn Hoogheid zou worden overgelaten; de achterstallige schuld
der drie gewesten moest worden voldaan; Gelderland moest een zijner
twee plaatsen in den Raad van State aan Groningen afstaan; eindelijk
werd de Prins gemachtigd in de drie gewesten de regeering te veranderen,
zij het dan met behoud van den goeden naam der regenten, "voor deze
reys alleen tttt en "zonder in praejuditie of consequentie te worden getrokken tttt ten nadeele der aloude privilegiën, zooals de gewone term luidde.
En dit zoo uitdrukkelijk aangegeven voorbehoud had hier wel beteekenis,
want Holland had oorspronkelijk als grond der verandering aangegeven,
dat "veel
nveel notabie burgeren ende ingezetenen over verscheyde van de
voorsz. regenten reeds seer hadden geklaegt tttt 1). Wat den rang van opneming
van Utrecht in de Unie betrof, Friesland had zich nu den voorrang boven
dit gewest willen verzekeren, maar de zaak, aan den Prins en zijn friesehen
neef, Hendrik Casimir 11,
II, overgelaten, werd later op den ouden voet geregeld.
Een paar dagen later hield de Prins, wien Utrecht reeds (dadelijk
Ldadelijk in
November het stadhouderschap had opgedragen, zijn plechtigenplechtigen intocht in
de stad, waar hij met groote geestdrift werd verwelkomd en den 25sten
de regeering met door hem geschikt geachte personen bezette, zoowel
voor de stad zelve als voor het gewest. Een regeeringsreglement werd
den volgenden dag door de nieuwe regeering bezworen, nadat zij hare
goedkeuring daarop had gegeven. Dat reglement, door den Prins in
overleg met de voornaamste utrechtsche heeren opgesteld, bracht alle
macht in handen van den stadhouder. Hij zou voortaan de leden der
Geëligeerden naar vrije verkiezing mogen aanstellen, terwijl zij slechts drie
jaren achtereen konden zitten en dan moesten aftreden, als hij hen niet
bevestigde; ook de ridderschap mocht hij naar verkiezing aanvullen, nieuwe
leden aanwijzen, het getal der beschreven ridders vermeerderen; burgemeesters en schepenen in de steden - in de eerste plaats te Utrecht,
I6I8 door Maurits ingestelde maar thans geheel staatsgezinde
waar de in 1618
erfraad werd afgezet - zou hij kiezen uit hem aangeboden dubbeltallen; de vroedschappen konden ieder jaar naar zijn vrije verkiezing wortt,
"verlatentt,
met vervulling der opengevallen plaatsen;
den bevestigd of "verlaten
de schouten en hoofdofficieren in de steden, de maarschalken ten plattelande, de secretaris der Staten zouden door hem worden benoemd, evenzoo naar zijn vrije verkiezing; de afgevaardigden van het gewest in de
generaliteitscolleges konden door hem "aangenaam"
naangenaam" of "onaangenaam"
verklaard, d.i. erkend of afgewezen worden, zonder opgaaf van redenen;
president, advocaat-fiskaal, procureur-generaal en griffier van het hof van
Utrecht mocht hij benoemen uit een aangeboden drie
dubbeltal ; de begeving
driedubbeltal;
van alle proosdijen en kanunnikambten openvallende in de zes maanden,
waarin die begeving aan de Staten stond, kwam aan hem, die in de
andere maanden mochten niet zonder zijn goedkeuring vervreemd worden;
de inkomsten uit alle vicarieën werden tot zijn beschikking gesteld; hij
verkreeg het recht van beslissing bij geschillen tusschen de leden van
het gewest, als die niet anders konden worden beslist. Voegt men
daarbij, dat de Prins tot erfstadhouder van het gewest werd verkozen, dan
1) Valckenier, II, blz. 828.
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is het duidelijk, dat Utrecht voortaan geheel afhankelijk was van den
stadhouder, feitelijk den opperheer in het gewest. Als zijn vertegenwoordiger aldaar kon Johan van Rheede van Renswoude gelden, dien hij als
president der Staten had aangewezen.
Ook aan de beide andere gewesten was een dergelijk lot beschoren, maar
vooreerst bepaalde zich de Prins nog tot het instellen aldaar van een
"provisioneele Htt regeering, in afwachting van de gelegenheid om ook hier
ingrijpende veranderingen aan te brengen.
In Holland zelf bracht Haarlem den 23sten Januari de zaak der erfelijkheid van het stadhouderschap op het tapijt, aangezet, naar men wilde, door
den raadpensionaris 1), die hier, als voormalig pensionaris, nog veel invloed
had. Het wees op de 'wenschelijkheid om voortaan zeker te zijn van de
aanwezigheid van een "eminent hoofd ttH in den staat, die zonder dit niet
geregeerd worden. Vox populi, vox Dei: zonder tegenspraak
behoorlijk kon geregeerd.
werd het besluit om den Prins erfstadhouder en erfelijk kapitein- en admiraal-generaal te maken reeds 2 Februari genomen, terwijl slechts enkele
steden eenige bedenking van ondergeschikt belang hadden 2); de erfelijknakomelingen tt van den
heid bleef echter beperkt tot de "mannelycke nakomelingen"
Prins, welke uitdrukking later nog verklaard werd als toepasselijk ook op
nakomelingen"H 3). Het was een
de "kindskinderen, descendenten en verdere nakomelingen
nieuw Eeuwig Edict, zoo lieten Delft en Rotterdam zich hooren, maar van
eeuwige ,,insluiting"
"insluiting van het stadhouderschap. Zeeland nam op denzelfden
dag een dergelijk besluit. De Staten-Generaal maakten ook het kapiteinen admiraal-generaalschap der Unie op dezelfde wijze erfelijk. Er werd bij
den Prins in verband met dit alles op een huwelijk aangedrongen. Men
vermeerderde ook zijn inkomsten: Amsterdam stelde voor de schuld van
prins Wi1lem
Willem II aan Amsterdam, die twee millioen bedroeg, voor Holland
over te nemen, wat onmiddellijk werd goedgekeurd; Zeeland gaf hem
f 30000 aan rentebrieven; de Oostindische Compagnie schonk hem I/sa
1/S3
van al hare uitdeelingen aan de aandeelhouders.
De bewijzen van dankbaarheid en goede gezindheid vloeiden den Prins
van alle zijden toe en het scheen slechts van zijn wil af te hangen, of
H

hij zich nog hooger zou doen verheffen en zich een monarchale waardig-

heid zou laten aanbieden. Daaromtrent geschiedde voorloopig evenwel nog
niets, al richtten allen het oog naar de opgaande zon en scheen een wedijver
te zullen ontstaan, wie wel het eerst met een voorstel van dien aard voor
den dag zou komen. Men begeerde overal alvast "in
,,in de voorhael"
voorhael H te blijven 4).
Maar voordat een en ander te berde gebracht worden kon, eischte de
nog 's Prinsen uiterste zorgen en moest hij zijn
groote oorlog tegen Frankrijk nog's
gedachten richten op de voorbereiding van een nieuwen veldtocht, die nu
zuidelijk van de groote rivieren zou geopend worden in overleg met de
spaansche en keizerlijke veldoversten. Bovendien, in het voorjaar van 1674
waren noch Gelderland noch Overijsel geheel door den vijand ontruimd
en van reorganisatie dezer gewesten zoowel als van in verband daarmede
staande hervormingen in het staatsbestuur kon alleen sprake zijn, als het
geheele land bevrijd was.
In den loop van April en Mei kwam die bevrijding een goed eind
verder. De Franschen verlieten de vestingen aan Rijn en Waal. Grave
en Maastricht alleen bleven nog door sterke fransche afdeelingen bezet,
1) Lettres de De Groot, ed. Krämer, p. :a8g.
~89.

2) Wagenaar, XIV, blz. 3l5.
.
') Vgl. Simon van Leeuwen, BedenckiIlgen
Bedenclcingen over de stadhouderlijke magt, uitg.
Fruin,
bh;. 44~.
Pruin, in Bijdr. en Meded. Hist. Gen., XVIII, blz.44:a.
') Van Leeuwen, 1.1.,
l.I., blz. 44~ vlg.
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als verre voorposten van het leger, dat op de fransche grenzen werd bijeengebracht .en
en onder Condé in de Spaansche Nederlanden zou voortrukken 1).
Half Mei begon Condé den veldtocht en I I dagen later bereikte hij den
omtrek van Maastricht, waar hij weldra 50000 man bijeen had. In denWi1lem van het Noorden en de Keizerlijken onder
:zelfden
'zelfden tijd rukten prins Willem
De Souches van den Rijn naar de Maas om zich met een bij Brussel en
Leuven opgesteld spaansch legerkorps te vereenigen. Maar de weinige
samenwerking tusschen de legers der bondgenooten en van de fransche
zijde de slechte gezondheidstoestand van Condé belette een krachtige
oorlogvoering. Een klein staatsch legerkorps onder Rabenhaupt belegerde
Grave en eerst den IIden
r rden Augustus had er na heel wat heen en weder
trekken bij Seneffe in het Henegouwsche een bloedige slag plaats 2),
waarin de bondgenooten onder prins Willem, ten gevolge der slappe
houding van het leger van De Souches 3), er niet in slaagden om
Condé te overwinnen en het staatsche leger den zwaarsten kamp
toe •
had te voeren. Beide partijen schreven zich de overwinning toe.
.onder
'Ûnder de bondgenooten werd de 24-jarige stadhouder wegens zijn moedig
beleid en onverstoorbare kalmte reeds met den hoogsten lof genoemd gelijk
naast hem Waldeck, die hier zwaar gewond werd, de zeventienjarige prins
Hendrik Casimir van Nassau, Nassau-Ouwerkerk, zoon van Beverweert,
en tal van andere veldoversten zich in hooge mate onderscheidden. En de
zware verliezen van het staatsche leger wezen aan, hoe moedig de door
den Prins gevormde soldaten den strijd tegen het beste leger van Europa
hadden weten te doorstaan. De slag bij Seneffe heeft den rQem van den
jongen stadhouder als veldheer bevestigd en tevens den goeden naam van
het staatsche leger hersteld. Al mislukte, ook al weder door de houding
der keizerlijke troepen, in September ts
's Prinsen onderneming tegen
Oudenaarde, Condé had in hem een waardigen tegenstander gevonden.
Ook de vloot werd met kracht geleid. De Ruyter trachtte zich, hoewel
tevergeefs, in de Antillen van Martinique meester te maken. Van meer
beteekenis scheen een andere onderneming ter zee in verband met plannen
tot het organiseer en van een grooten Hugenoten-opstand in Frankrijk, met
name aan de westkust en in Languedoc en Provence 4). Tromp zou die
plannen steunen met een staatsche vloot, waarop een klein landingsleger
zou worden ingescheept. De samenzwering, door den avontuurlijken
avontuurlijk en De Sardan
~n
-en eenige jonge Hugenoten geleid, was echter van veel minderen omvang
dan de aanleggers den Prins wilden doen gelooven; zij werd bovendien
verraden en van de geheele zaak kwam niet anders dan een in deze
omstandigheden met weinig kracht doorgezette demonstratie van de vloot
op de fransche kusten. Tromp zette eerst op Belle Isle, daarna op Noirmoutiers zijn landingstroepen aan wal, bemachtigde het laatste eiland en
bracht de geheele fransche westkust in rep en roer, later ook die der
Middellandsche Zee.
Dat Frankrijk in den Prins de ziel der alliantie zag, bleek uit de onderhandsche voorstellen, die het hem na Seneffe liet doen om hem over te
den, grondslag der vredesverhalen tot het beëindigen van den krijg op den·
dragen van Aken en Munster en met erkenning van zijn thans oppermachtige plaats in de Republiek. Die vredesvoorstellen hadden een onderhandeling ten gevolge te Maastricht, waar DtEstrades,
D'Estrades, de oude vriend der
Republiek, verscheen en waarheen de Prins den griffier van Utrecht, De
1) Knoop, lI,
II, bI:/;.
blz;. 27 vlg.
2~ Knoop, lI,
II, bI:/;.
blz;. 60 vlg.
• Tempie, ..Memoirs
Life, London, 1714, p. 216.
Memo!rs of
of. his
bis J,.ife,
dr., 3de R.,
R. t VI, bI:/;.
Krämer, in
in Nijh.
N1Jh. Bij
B1Jdr.,
blz;. 183 vlg.; VII, bb;.
blz. 41 vlg.
•, Vgl. Kramer,
;BLOK,
'BLOK. Gesch. Nederl. Volk.
Volk, III
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Pesters, zond om de aanbiedingen van den vijand te vernemen. Ook van
engelsche zijde werden door Tempie,
Temple, die weder als gezant naar Den Haag
gekomen was, later door Arlington en Sylvius ondershandsche pogingen
gedaan om den Prins hetzij tot een afzonderlijken, hetzij tot een algemeenen
worden''en
en de Staten
vrede te bewegen 1). Maar men kon het nog niet eens worden
weigerden Spanje en de andere bondgenoaten
bondgenooten in den steek te laten.
De Prins, die eveneens geweigerd had om de staatsche belangen voor
persoonlijke voordeel
voordeelen
en los te laten, zette thans zelf het door Rabenhaupt
voorloopig met gering succes aangevangen beleg van Grave met kracht
voort, totdat den 27sten October ook deze vesting na een dappere verdediging van drie maanden, hoewel niet dan met zware verliezen van
staatsche zijde, voor zijn wapenen bezweek.
De verovering van Grave bevrijdde Gelderland voorgoed van de gevreesde
nabijheid des vijands en thans kon men in den winter van I674
r674 op I675
r675
overgaan tot de reorganisatie ook van dit gewest en van Overijse!.
Overijsel.
De wijze, waarop daarbij in den aanvang te werk is gegaan, toont duidelijk aan, dat Willem lIl, die de souvereiniteit niet uit fransche of
engelsche handen wilde ontvangen, gehoopt had thans de gelegenheid
te zullen vinden om zich de souvereine macht vrijwillig te doen opdragen,
provincie~
eerst in Gelderland en, op het voorgaan van deze aanzienlijke provincie,
vervolgens in de geheele Republiek. Misschien zelfs moet men hierbij
denken aan een nog veel meer omvattend denkbeeld, waarvan reeds
sedert het begin van den oorlog door Fagel en Van Beuningen zeer in
het algemeen met den keizerlijken gezant was gesproken!
gesproken: de wederopneming der Republiek in het Duitsche Rijk als bourgondische of bataafsche
r675 weder sprake was 2),
2),.
kreits. Dit denkbeeld, waarvan in Januari I675
werd evenwel spoedig opgegeven.
De plaats, van waar de Prins zijn geldersche plannen deed uitgaan, was
Nijmegen, waar Fagel, wiens denkbeelden in dit opzicht wij kennen,
invloedrijke verwanten in de regeering had en hen in Mei had bezocht.
t s Prinsen
Nadat in het laatst van I674
r674 alles zorgvuldig was voorbereid en 's
vrienden, o.a. de Bentincks, in de verschillende deelen van het hertogdom
de invloedrijke regenten en edelen hadden bewerkt 3), verzocht de voorloopige regeering van Nijmegen den Prins een bespreking tusschen en in
den boezem van de voorloopige regeeringen der drie kwartieren van het
gewest toe te staan ten einde over gewestelijke belangen te mogen handelen.
De Prins, die toen afwisselend te Zuylesteyn, Amerongen en Dieren verblijf hield, stemde natuurlijk toe, de kwartieren kwamen bijeen en besloten
29 Januari I675
r675 eenparig hem de hooge regeering van het gewest aan te
te.
bieden onder den alouden titel van hertog van Gelre en graaf van Zutfen. De wijze, waarop de Prins het aanbod ontving, liet genoeg zien, dat
hij er allerminst afkeerig van was, maar hij verklaarde toch het niet te:
kunnen aannemen zonder de overige gewesten te hebben gehoord. Het is'
duidelijk, dat hij hiermede op het oog had onmiddellijk ook door de
andere gewesten tot souverein te worden aangenomen of anders het
aanbod weder te doen intrekken. Men sprak aan zijn hof reeds van den
"graaf van Holland".
voor,.
Het thans geheel van hem afhankelijke Utrecht was er dadelijk sterk voor,
maar in Holland en Zeeland ging het anders dan hij verwacht had. Sommige hollandsche steden waren ervoor, de Edelen zelfs sterk, maar andere.

1!l~ Muller,
Tempie, Memoirs,
TempIe,
MemoirS, p. 207 ff.
Nederlands betrekkingen
betrekkin en

met Oostenrijk, blz. 100.
Vgl. Nijh. Bij<;ir.
Is~e ~:!
rrlt blz. 197
I97 vlg.; VIII, blz. 158;
I58; Wagenaar, XIV,.
XIV#Bij~r.,t Is~e
~:! IIIï.
bk. 345 vlg.; SylvlUs, Histonen,
64, 179,
I79, 205 vlg.
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Historlen, 11,
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steden met name Haarlem en Leiden, rieden het af, al was hun verzet
niet zeer krachtig. In Zeeland toonde men zich zeer gehecht aan
den republikeinschen regeeringsvorm en riep zelfs het voorbeeld van
Gideon te hulp om den Prins den juisten weg aan te wijzen. In geen van
beide gewesten waagde men het zich er ronduit tegen te verklaren, maar
men bepaalde zich in hoofdzaak tot het verzamelen der verschillende
meeningen, ook omdat de Prins zelf voorzichtig weigerde om zich over
zijn eigen wenschen in een bepaalden zin uit te laten. De Prins
besloot nu echter ten slotte het plan te laten varen en verklaarde reeds
den 20sten Februari in den provisioneelen gelderschen landdag, dat hij,
dankbaar voor het in hem gestelde vertrouwen, het aanbod afsloeg. Een
heftige brief aan Zeeland bewees intusschen zijn gevoeligheid over de
wijze, waarop daar het voorstel was ontvangen en hem een wantrouwen was
betoond, dat hem zeer had beleedigd. Maar overigens legde hij zich bij
de zaak neder en bedankte Utrecht vriendelijk voor het bewezen vertrouwen.
Zijn invloed was hem, ook zonder een souvereinen titel, in de verschillende
gewesten ten slotte groot genoeg en hij vreesde blijkbaar een deel zijner
en te mishagen, in het bijzonder de op de aloude
eigen partijgenoot
partijgenooten
vrijheid naijverige Zeeuwen te verbitteren door de zaak toch door te
zetten, wat hem anders weinig moeite zou gekost hebben. Ook onder de
grootste voorstanders van het Huis van Oranje waren er velen, die geen
heil zagen in de verheffing van den Prins tot souverein en gehecht waren
aan den ouden staatsvorm, onder welken de vaderen hadden geleefd.
Ook de bondgenoot
en hadden met eenige onrust den loop dezer zaak
bondgenooten
gadegeslagen, daar zij er binnenlandsche twisten in de Republiek van
vreesden en dientengevolge verzwakking van hare tot nu toe krachtige
oorlogvoering 1). Maar latere geslachten hebben het betreurd, dat in dit
lIl, aan wien men gaarne alles had overgelaten,
gunstige oogenblik Willem 111,
geen einde heeft gemaakt aan den weliswaar historisch geworden maar
onbetwistbaar halfslachtigen toestand van den regeeringsvorm der Vereenigde Provinciën, die steeds tot de grootste moeilijkheden aanleiding
moest geven, ook nog gedurende de regeering van den Prins zelven.
Thans lag het voor de hand, dat de bestuursvorm in Gelderland en
Overijsel op dezelfde wijze als die in Utrecht werd geregeld. De Prins
aanvaardde in het eerste gewest, naar welks hoofdplaats Arnhem hij zich
begeven had, onmiddellijk het hem nu aangeboden erfstadhouderschap,
herstelde het hof van Gelderland en voerde ook hier een regeeringsreglement in, waarbij hem de aanstelling van raden, burgemeesters, schepenen, gemeenslieden, landdrosten, ambtenaren, richters, scholten, secretarissen der kwartieren en steden, leden in de Generaliteitscolleges enz.,
zonder eenige nominatie of aanbeveling van welken aard ook, werd afgestaan; over de gewestelijke krijgsmacht zou hij zonder eenige beperking mogen
bevelen en de beslissing der geschillen werd hem overgelaten. Onmiddellijk
daarna begaf de Prins zich naar Overijsel, waar den 2den Maart de regeering in steden, dorpen en kwartieren weinig minder volledig van hem
afhankelijk werd gemaakt, terwijl hij ook hier met het erfstadhouderschap
werd bekleed en hem het bevel over de krijgsmacht en de beslissing der
geschillen ten eenenmale werd afgestaan.
De herwinning der drie provinciën had ook op kerkelijk gebied grooten
invloed in deze gewesten, waar het katholieke geloof krachtig het hoofd
2';oodra de vreemde katholieke overheerscher het
had omhoog gestoken, zoodra
1) Muller, l.I., bb;.
b~.

101.
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land in bezit had genomen. Toen had de katholieke Kerk hoogtij gevierd
en was bijna overal in eere hersteld na de langjarige verdrukking. Maar
de gematigde voorzichtigheid van den vicaris Johannes van Neercassel had
voor uitspattingen bewaard: aan de sedert bijna een eeuw in het bezit der
Gereformeerden gekomen kerken werd in den regel niet geraakt, aan de
kerkegoederen werd de hand niet geslagen; dat in het sterk bezette Utrecht
de Domkerk, in Zutphen de Groote kerk weder voor den katholieken eeredienst werd ingericht en gebruikt, lag voor de hand. De katholieke gods.in het veroverde gedeelte openlijk toegestaan
dienstoefening werd overal ·in
en de processiën trokken weder als vanouds openlijk door stad en dorp.
Men sprak zelfs van den terugkeer tot de Kerk van vele afvalligen en de
beschroomden waagden het nu openlijk voor hun werkelijk geloof uit te
I). Ook klonk het uit den mond van sommige ijverige katholiekkomen 1).
gezinden, door beloften van fransche zijde verleid, soms "liever Frans
dan Prins", en was soms een gevoel van eindelijke zegepraal bij hen
opgekomen 2). Te Zutphen werden de Gereformeerden thans op hunne
beurt door de Katholieken bemoeilijkt. En dat de katholieke geestelijken
bij den vijand veel hadden in te brengen en van dien invloed ten
gunste hunner geloofsgenooten gebruik maakten, behoeft geen betoog.
Bij de onderhandeling te Keulen had Lodewijk XIV, ten minste aanvankelijk, den eisch van godsdienstvrijheid van de Katholieken tegenover de staatsche onderhandelaars met kracht gehandhaafd, al liet hij dezen
eisch ten slotte los.
Met de herwinning der drie gewesten veranderde dit alles plotseling
weder. De in bezit genomen hoofdkerken werden weder van haren katholieken tooi ontdaan, Voetius beklom te Utrecht weder den kansel en de
Katholieken werden overal met nadruk herinnerd aan het voortbestaan
der plakkaten. Maar het verbond met Oostenrijk en Spanje belette
wraak te nemen voor de zoo openlijk opgetreden "paepsche stoutigheid"
van den tijd der bezetting, vooral daar men wist, dat die beide
katholieke mogendheden zich het lot harer geloofsgenooten wel degelijk
aantrokken en dat ook zij, bij de onderhandelingen met de Staten,
herhaaldelijk hadden gesproken van volledige godsdienstvrijheid ook voor
de katholieke Kerk. Bovendien vreesde men de staatsche Katholieken
in den oorlog minder offervaardig te maken, wanneer men hen niet te
vriend hield, en toonden zoowel de Staten als de Prins de gematigdheid
van Neercassel en de zijnen te waardeeren, zoodat deze in 1675
r675 naar
waarheid kon getuigen, dat de vrijheid voor zijn Kerk thans grooter was
dan te voren 3).
Maar ook in de Gereformeerde Kerk zelve, zoowel in Holland als elders,
r672 tot 1675
r675 belangrijke gevolgen. De
hadden de gebeurtenissen van 1672
gematigde, coccejaansche, cartesiaansche, libertijnsche regenten van den tijd
van De Witt werden vervangen door de over het geheel meer voetiaansch
gestemde oranjegezinden, die zich, evenals de Prins voor zichzelf, nauwer
~elden
hielden aan de beginselen van Dordt, waarin hunne predikanten hen sedert
jaren waren voorgegaan. De oorlogstoestand hield ook in dit opzicht nog
Jaren
velen in een gematigde richting, maar toch kon men reeds duidelijk
bemerken, dat er andere tijden waren aangebroken, ook onder den indruk
van de ernstige gebeurtenissen der laatste jaren, die op de denkwijze van
velen, zooals gewoonlijk, een invloed oefenden, die aan de strengere opvatting
1~

Knuttel, I, blz. 323.
Ib., bb;.
b12;. 288, 19.
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op kerkelijk gebied ten goede kwam. Hier en daar in Holland en Zeeland
ontstond weldra tusschen de beide richtingen hevige oneenigheid, die ook
op politiek gebied invloed had.
Zoo waren drie gewesten geheel van den Prins afhankelijk geworden en
twee, Holland en Zeeland, veel meer dan vroeger aan het stadhouderlijke
gezag onderworpen. In Stad en Lande en Drente was ook de jonge prins
van Nassau in Februari tot de erfstadhouderlijke waardigheid verheven,
maar Friesland aarzelde nog hiertoe over te gaan. De noordelijke
provinciën bleven dus afzonderlijk als te voren en het eigendunkelijke
opvliegende karakter van Hendrik Casimir U, die zich niet gemakkelijk
naar den krachtigen wil van zijn neef van Oranje kon schikken, zou later
nog tot groote moeilijkheden aanleiding geven. Reeds bij' het beleg van
Grave meende de friesche vorst zich te moeten beklagen over de wijze,
waarop Wi1lem IU zijn twist met Rabenhaupt over het opperbevel van de
troepen der gewesten Groningen en Drente behandeld had 1), en weldra
kwamen allerlei zaken de persoonlijke verwijdering tusschen de beide jonge
vorsten vergrooten.
De engelsche regeering gaf intusschen den moed niet op om de oorlogvoerende mogendheden tot den vrede te bewegen. Temple bleef daarover
steeds met den Prins en raadpensionaris Fagel in onderhandeling en de
blijkbare uitputting van Frankrijk, waar bovendien ernstige binnenlandsche
opschuddingen plaats hadden 2), maakte ook deze mogendheid niet ongeneigd
om den weg van ernstige vredesonderhandeling in te slaan, vooral nu
een sterke partij in Engeland erop aandrong niet alleen maar half onzijdig
te blijven - want er streden nog altijd engelsche troepen onder Churchill
in het fransche leger! - maar zich bij de bondgenooten te voegen om op
die wijze de nog steeds gevreesde plannen van Lodewijk XIV, zoowel ten
opzichte van het Catholicisme als van de uitbreiding van Frankrijk's
macht, te breken. Daartegenover gaf de katholieke partij aan het engelsche
hof zich veel moeite om met Frankrijk op een goeden voet te blijven. Het
was de vraag, welke van beide partijen den beginselloozen Karel U tot
hare zijde kon doen overhellen, en zoowel de Prins als Lodewijk XIV
trachtten onder de hand, de eerste door te werken op de protestantsche
gevoelens der engelsche natie, de laatste door geld en beloften met kwistige hand rond te strooien onder de engelsche ministers, hovelingen en
parlementsleden, hunne vrienden te steunen. In verband met deze intriges
stond de gevangenneming van Wicquefort in Maart 1675 wegens de ontdekking van diens geheime betrekkingen met engelsche agenten tijdens en
na den oorlog, waarvan hij nu gebruik had gemaakt om den Prins en
zijn koninklijken oom tegen elkander op te zetten. Wicquefort, als oud
vriend van Johan De Witt toch al bij de stadhouderlijke regeering in
verdenking, werd, in weerwil van zijn hoedanigheid als resident van Polen en
Luneburg, op de Voorpoort in den Haag gebracht en na een half jaar hechtenis
tot eeuwigdurende gevangenschap veroordeeld, een vonnis, dat èn om de
hoedanigheid van den betrokkene èn wegens zijn niet ten onrechte onderstelde bekendheid met de geheimen van verschillende kabinetten zeer de
aandacht trok 3).
Inmiddels begon men tegen het voorjaar van weerszijden weder den
krijg voor te bereiden, nadat Waldeck reeds in December naar Weenen
1) Vgl. Van Sypesteyn, Geschiedkundige Bijdragen, lIl, blz. 13.
2) Krämer, in Nijh. Bijdr., 3de R., VI, blz. 143 vlg.

3) Hij ontsnapte uit Loevestein in Februari 1679 en stierf drie jaren later. Vgl.
Everwijn, Abraham de Wicquefort (Leiden, 1857).
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was vertrokken om met den hofkrijgsraad aldaar over de samenwerking
der bondgenooten in de Nederlanden te handelen. Lodewijk XIV zelf zou
zijn leger in de Spaansche Nederlanden, thans 60000 man sterk, tegen hen
aanvoeren en richtte zich in Mei werkelijk naar de Maas, waar hij Dinant
en later Limburg bemachtigde maar verder weinig kon uitrichten, daar de
Prins van Oranje, pas hersteld van een aanval der voor zijn Huis zoo
gevaarlijke kinderpokken en nog geruimen tijd onder de gevolgen dier
toenmaals zoo kwaadaardige ziekte lijdend, met behulp van spaansche
troepen erin slaagde om Brabant te beveiligen. De dood van Turenne in
den slag bij Sasbach tegen de Keizerlijken, tegenover wie nu Condé aan
den Rijn kwam te staan, maakte in Frankrijk diepen indruk, terwijl de
aanhoudende volksbewegingen in de provinciën Bretagne en Guyenne
toonden, hoe de stemming in het land zelf was. En tegelijk ontvlamde
ook het oorlogsvuur in de Oostzeelanden. Brandenburg kreeg het met
Zweden te stellen en hernieuwde zijn alliantie met de Staten, die thans ook
aan Zweden den oorlog verklaarden. Bij hen voegde zich vervolgens Denemarken, dat den met Zweden verbonden hertog van Holstein aanviel, terwijl
de Keurvorst van Munster, thans met de geallieerden in verbond, het
zweedsche gebied bij Bremen binnenrukte. Een algemeene land- en zeeoorlog begon zich te ontwikkelen, die geheel Europa in onrust bracht,
maar ook in het Noorden voorloopig niet ten voordeele van Frankrijk en
zijn bondgenooten scheen te zullen afloopen.
De fransche regeering toonde zich overigens reeds vóór den veldtocht
bereid om onderhandelingen te openen; de engelsche, steeds tot bemiddelen
I674
gereed, bood opnieuw hare diensten aan, Arlington was reeds in November 1674
in Den Haag geweest en had herhaaldelijk met den Prins en Fagel gesproken uit naam van zijn Koning, die de onderhandeling niet losliet 1).
Men kwam weldra overeen, dat een algemeen vredescongres, van grooter
beteekenis nog dan het keulsche, zou worden aangevangen. Als plaats voor
dat congres werd na besprekingen omtrent Breda, Hamburg enz. ten slotte
Nijmegen aangewezen, waar, na eenige moeilijkheden over de weigering der
Staten om daar tijdelijk vrije uitoefening van den katholieken godsdienst
toe te staan, in het voorjaar van 1676 de eerste gezanten der verschillende
mogendheden bijeenkwamen 2). Van staatsche zijde waren het weder de te
Keulen verschenen onderhandelaars, die de daar aangevangen besprekingen
thans opnieuw ter hand zouden nemen; van engelschen kant waren
Temple en Berkeley, van franschen naast den ouden DtEstrades, thans
gouverneur van Maastricht, en Colbert-Croissy de bekwame Jean Antoine
de Mesmes, graaf DtAvaux, de hoofdpersonen; de plaats, die als keizerlijk
gezant ongetwijfeld weder aan Lisola, den onvermoeiden kampvechter der
alliantie, zou zijn toegewezen, werd, nu deze in December 1674 gestorven
was, door een minder bekwamen onderhandelaar ingenomen. Maar het
duurde nog eenigen tijd, eer alle gezanten der betrokken mogendheden
eindelijk na allerlei kwestiën over etikette, titels en paspoorten te Nijmegen
gekomen waren, en nog langer, eer men het over de grondslagen van een
te sluiten algemeenen vrede kon eens worden. De stad der onderhandeling
zelve met hare onmiddellijke omgeving werd tot onzijdig gebied verklaard.
En intusschen sleepte de oorlog zoowel in de Zuidelijke Nederlanden als
aan den Rijn en in de Oostzeestreken, te water vooral in de Oost- en de
Middellandsche Zee voort, tot groot nadeel der handelsbelangen van de
Republiek, welker mededinger op de wereldmarkt, Engeland, van de
p_ 245 ft.
ff.
1) Barbour, 1.1., p.

I) Recueil des instructions, p.
p_ 347.
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gelegenheid gebruik maakte om zijn handelsbetrekkingen aanzienlijk .uit te
breiden en zich in dezen tijd reeds beroemde in dit opzicht niet meer bij
de Republiek achter te staan, dank zij vooral de handhaving der akte van
Navigatie, die den engelschen handel gedwongen had zich krachtig te
ontwikkelen.
Het leger der Republiek, voortdurend door Wi1lem III zelven aangevoerd met de voortvarendheid, die hem eigen was, kon het intusschen
tegen de machtige fransche legers onder Condé en D'Humières slechts
met moeite volhouden, daar het door de Spanjaarden, van nature langzaam en door geldgebrek verhinderd om hunne verplichtingen na te komen,
niet dan zwak werd gesteund, terwijl de keizerlijke en rijkstroepen aan
den Rijn de handen vol hadden om het rijksgebied tegen den vijand te
beschermen. De veldtocht van 1676 verliep zoo in een vestingoorlog,
waarbij de Franschen zich van eenige kleine henegouwsche sterkten
meester maakten, zonder dat de Prins het kon beletten, en deze van
zijn zijde het in den zomer ondernomen beleg van Maastricht in weerwil
van alle betoonde persoonlijke dapperheid niet met goeden uitslag bekroond
zag, ten deele wegens de voortreffelijkheid der fransche ingenieurs,
leerlingen van Vauban 1). Toen het fransche leger onder Schomberg eind
Augustus tot ontzet der belegerde vesting naderde, was prins Willem's
leger, in weerwil van Waldeck's dapperen weerstand, ten gevolge van
de zware verliezen, die het had geleden, genoodzaakt om het beleg
op te breken.
Nog ontmoedigender dan de mislukking van het beleg van Maastricht,
was de zware slag, dien de dood van De Ruyter aan de Republiek toebracht.
De spaansche vloot was niet in staat gebleken Napels en Sicilië tegen
de aanvallen der Franschen te verdedigen en de spaansche regeering had
daarom de Republiek verzocht een hulpvloot onder niemand minder dan
De Ruyter zelven af te zenden. Met moeite gelukte het de Staten te
bewegen hun beroemden zeevoogd zoover weg te zenden. Men had intusschen reeds ten vorigen jare een dergelijke hulpvloot onder vice-admiraal
Binckes naar de Oostzee gezonden om Denemarken tegen Zweden bij te
staan en in het volgende ging de schout-bij-nacht Philips van Almonde
met een eskader daarheen, terwijl Tromp tijdelijk in deenschen dienst overging om als deensch admiraal aan het hoofd van de deensch-staatsche
vloot de Zweden te bevechten: de schitterende zege bij Oeland, lIJuni
1676 door hem behaald, toonde aan, hoezeer zijn leiding de zaak der
bondgenooten aldaar bevoordeelde.
Veel minder gelukkig liep De Ruyter's tocht af. De vloot, waarmede
hij werd uitgezonden, was, ten gevolge van het ook bij de staatsche
admiraliteiten thans zeer voelbare geldgebrek en de pralende belofte van
de Spanjaarden om haar met meer dan 20 oorlogsschepen en verder
klein vaartuig te versterken, op slechts 18 oorlogsschepen van licht
kaliber en een aantal kleine vaartuigen gesteld. De Ruyter had ernstig
tegen deze zwakke uitrusting geprotesteerd, wijzend op de sterke en goed
bemande fransche vloot, die onder den voortreffelijken vlootvoogd Duquesne
tegenover hem zou staan, en weinig vertrouwend op de deugdelijkheid
der spaansche schepen. Maar men sloeg zijn waarschuwing in den wind
en hij gaf ten slotte toe, zeggend zijn leven te willen wagen, waar de
Staten hunne vlag betrouwden 2), ofschoon zijn gezondheid veel te wenschen
overliet ten gevolge van een zwaren aanval zijner kwaal, het graveel. Hij
1) Knoop, 11, blz. 195 vlg.
S) De Jonge. 11, blz. 561
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gevoelde, dat het zijn laatste tocht zou zijn, en nam met weemoed afscheid.
Half Augustus I675 zeilde hij uit, eerst naar Cadix, waar hij de verwachte
spaansche vloot niet vond evenmin als te Barcelona en later in het najaar
te Cagliari, te Napels en te Melazzo, waarheen men hem onder vele
eerbewijzen en hoogdravende verzekeringen achtereenvolgens verzocht had
om zich met haar te vereenigen. Het bleek eindelijk, dat zij - "de zeemacht van den Oceaantt,
Oceaan", noemden haar snorkend de Spanjaarden - te
Palermo nog grootendeels ongereed lag. Maar de fransche vloot, die het
belegerde Messina kwam ontzetten, was reeds in aantocht en De Ruyter
besloot haar met de zijne, door eenige spaansche galeien versterkt, op te
zoeken. Den 8sten Januari had hier bij het eiland Stromboli een hevige
zeeslag plaats, waarin De Ruyter de veel sterkere vloot van Duquesne
tot wijken bracht en haar dwong haren koers naar Messina om geheel
Sicilië heen te nemen. Toen was eigenlijk De Ruyter's aangewezen
tijd reeds verstreken maar hij begreep, dat zijn taak nog niet was volbracht,
en bleef zich ophouden aan de italiaansche kust, waar hem het bevel
gewerd nog zes maanden in deze wateren te vertoeven. Het was bij deze
gelegenheid, dat het hem te Napels mocht gelukken door zijn voorspraak
26 hongaarsche predikanten van de spaansche galeien te verlossen 1).
1}.
Ook nu weder beklaagde hij zich echter over de zwakheid zijner vloot,
ook, nadat zij door de kleine en zwakke spaansche schepen versterkt
was, nog geheel ,,inegael
"inegael tttt aan de goed uitgeruste fransche scheepsmacht,
die in deze wateren verkeerde; de traagheid, ongeoefendheid en slappe
tucht der Spanjaarden boezemde hem ook overigens weinig vertrouwen
in 2).
2}. De Staten protesteerden bij Spanje tegen een en ander en boden
aan om voor spaansche rekening nieuwe schepen ten onzent te bouwen,
dreigend hunne hulpvloot anders terug te trekken. Voordat het hiertoe
kwam, was De Ruyter naar Sicilië teruggekeerd en den I4den Maart
zeilde hij van Palermo uit, thans met een tiental spaansche oorlogsschepen
versterkt. Hij zeilde door de straat van Messina, hield zich eenige
dagen voor die stad op en ging toen zuidwaarts. Een hevige storm dwong
hem tot eenige dagen oponthoud in de baai van San Giovanni; een aanslag
op Agosta, door hem vervolgens beproefd, mislukte. Maar de fransche
vloot kwam nu opdagen, 30 flinke oorlogsschepen met eenige kleinere
vaartuigen sterk, waartegenover De Ruyter slechts I9 kleinere met eenig
vaartuig van nog minderen rang kon stellen, terwijl zijn zeevolk door den
langen tocht afgemat en het spaansche weinig vertrouwbaar was. In het
gezicht van den Etna begon 22 April in den namiddag de slag, waarin
De Ruyter na een hardnekkig gevecht de zege behaalde en den vijand deed
wijken. Maar de overwinning was duur gekocht: behalve de vele verliezen
aan dooden en gewonden en de zware schade aan de schepen, die nu bijna
geen van alle meer zeewaardig waren, was De Ruyter zelf zwaar gewond:
zijn linkervoet was door een kogel weggeslagen, terwijl het rechterbeen ernstig
gekneusd was. De vloot ging naar Syracuse, waar zijn wonden aanvankelijk
eenige hoop op herstel gaven, totdat een koorts den 29sten April eindelijk
zijn sterk lichaam had gesloopt. Zoo stierf de "groote soldaat en goede
patriot", verre van zijn vaderland, enkele dagen vóór het bericht, dat de
dankbare spaansche Koning Karel II
11 hem tot hertog had verheven. Het lijk
werd gebalsemd en in het begin van het volgende jaar op de vloot naar het
vaderland teruggebracht, waar het I6 Maart I677 plechtig te Amsterdam
werd bijgezet en Rombout VerhuIst
Verhulst vier jaren later het schoone praalgraf
Brandt, Leven van De Ruyter.
Ruyter, blz. gIl vlg.
1) Brandt.
2) De Jonge.
Jonge, 1.1
l.I.,
")
•• blz. 592.
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voltooide, welks vervaardiging ter eere van den grooten vlootvoogd door de
Staten-Generaal hem was opgedragen. Met De Ruyter verdween de tweede
onzer groote vlootvoogden, die een onsterfelijken naam in de geschiedenis
hebben nagelaten. Nog hooger dan die van zijn evenknie Marten Tromp
staat de zijne in de herinnering van het nageslacht, dat de schitterendste
periode van ons zeewezen eerde in den grooten zeeman, den braven
eerlijken eenvoudigen vaderlander, den afgod van zijn zeevolk, den man met
"zuiveren en smetteloozen naamtt, den ,,Bestevaer Utt, dien allen erkenden
als hun meerdere en liefhadden als hun vaderlijken vriend.
Zijn vloot bleef nog maanden lang na zijn dood in de sicilische wateren,
thans onder leiding van den vice-admiraal Den Haen, die eerst naar Palermo terugkeerde om zijn zwaar beschadigde schepen te herstellen, maar
weldra weder met de zwakke spaansche armada samen den vijand te gemoet
ging. Het geluk was echter van de vloot geweken. Den 2den Juni sneuvelde
ook hij in een noodlottigen slag bij Palermo, waarin zijn vloot zoowel als
de spaansche het zwaar moesten ontgelden. Zijn opvolger Callenburgh, die
kapitein was geweest op De Ruyter's admiraalsschip en het lijk van den
beroemden vlootvoogd nog aan boord had, redde wat er te redden viel en
zeilde eindelijk, onder groot gevaar van door de viermaal sterkere fransche
vloot te worden onderschept, met zijn ontredderd smaldeel naar Napels,
waar Philips van Almonde, te land uit .de Republiek overgekomen, het
bevel overnam en bij het steeds wegblijven van de beloofde groote spaansche
vloot in October deze wateren verliet om eerst naar Spanje, vervolgens
'1677
naar het vaderland terug te keeren. Dit laatste had eerst in Februari 1677
plaats, nadat storm en ijsgang hem geruimen tijd in de engelsche havens
hadden opgehouden.
opgehouden .
'Gelukkiger
.Gelukkiger streed aan het hoofd der hulpvloot naar Denemarken in
de Oostzee eerst Almonde, later luitenant-admiraal Bastiaense Schepers
tegen de Zweden, terwijl Tromp herhaaldelijk de deensche vloot, die hij
geheel hervormde en grootendeels met nederlandsch scheepsvolk onder
nederlandsche kapiteins bemande, ter overwinning voerde 1), totdat de
deensche vorst, den strijd moede en door de bondgenooten zoogoed
als aan zijn lot overgelaten, den dapperen zeevoogd uit zijn dienst ontsloeg. Tromp trachtte nu nog met de kleine brandenburgsche vloot den
Zweden afbreuk te doen en bewees den Keurvorst gewichtige diensten bij
de verovering van Rügen, waarna hij in Augustus 1678 naar de Republiek
terugkeerde.
Een zwaren strijd had men ook in de Noordzee te voeren, waar de
franse he kaperkapitein Jean Bart, die lang in staatschen zeedienst was
fransche
geweest, van het oude roofnest Duinkerken uit de handelsvloot telkens
zware verliezen toebracht en ook de visscherij ernstig benadeelde, ja zelfs
aanslagen op de staatsche havens beraamde en zich op de zeeuwsche
stroomen waagde. Herhaaldelijk moesten eskaders onder Schepers, Van Nes,
Cornelis Evertsen de Jonge, Vlugh worden uitgerust om hem en andere kapers
in toom te houden maar dit gelukte niet altijd, hoewel ook de zeeuwsche
kapers goede diensten daarbij verleenden. Andere smaldeelen hielpen onzen
handel in den Oceaan en de Middellandsche zee, ook dien der Spanjaarden
beschermen, o.a. een onder bevel van den schout-bij-nacht Engel de
Ruyter, den zoon van den admiraal.
Dappere daden werden door menigen zeekapitein verricht in die guerilla
ter zee, die in alle werelddeelen werd gevoerd tegen de pas opkomende
fransche zeemacht. Na den slag bij Kijkduin zijn echter geen groote
1) De Jonge, lI,
lIt bh;.
b12;. 540 vlg.
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zeeslagen meer door de staatsche vloot geleverd, ten deele wegens de toenemende moeilijkheid om met zooveel zware schepen te manoeuvreeren, ten
deele omdat de vijand zijn jonge zeemacht niet aan één grooten slag wilde
wagen. Men streed verder met beweeglijke eskaders, waarvoor men ook
gemakkelijker geschikte bevelhebbers kon vinden. Beroemd is vooral de
tocht van commandeur Jacob Binckes met een eskader naar West-Indië,
waar hij eerst Cayenne, daarna verschillende fransche Antillen veroverde,
o. a. St. Martin, en vervolgens koers zette naar het aanzienlijke Tabago,
waar reeds in r654 een nederlandsche volkplanting was gesticht maar
DtEstrées
sedert herhaaldelijk door Engelschen en Franschen was vernield. D'&trées
kwam weldra met een sterke fransche vloot Cayenne heroveren en stak
daarna naar Tabago over, waar Binckes zijn verwoede aanvallen afweerde
maar ten koste van bijna geheel zijn eigen eskader, dat in een hevigen
zeeslag in Maart r677 grootendeels door brand vernield werd. Een tweede
aanval van DtEstrées met een nieuw eskader in December gelukte beter:
Binckes zelf sneuvelde, het eiland ging verloren, de bezetting werd gedood
of werd krijgsgevangen ofwel vluchtte en van het treurige overschot van het
nederlandsche smaldeel, dat niet door nieuwe schepen uit het vaderland
was aangevuld, zooals Binckes gehoopt had, kwam zoogoed als niets
terecht. De laatste jaren waren ter zee niet fortuinlijk geweest en ook de
scheepstocht van Cornelis Evertsen, die in het voorjaar van r678 met een
kleine hulpvloot naar Spanje vertrok, leverde, wederom wegens den zwakken
steun der Spanjaarden, weinig anders dan teleurstelling en wederzijdsche
do,?r een
verbittering op. Men had trouwens gehoopt, dat zij spoedig doçr
engelsche vloot gevolgd zou zijn, wat niet geschiedde.

Die hoop was in r678 volstrekt niet ongegrond, want Engeland was
eindelijk en ten laatste geneigd bevonden om zich bij de alliantie tegen
Frankrijk aan te sluiten.
Het bleek bij de voortzetting van den grooten oorlog meer en meer, dat
de Republiek, zelve door de inspanning der laatste jaren aanzienlijk verzwakt, met de zwakke hulp van Spanje en den Keizer en zoolang de
Oostzeelanden duurde, niet in staat was om de onder Lodeoorlog in de Oostz;ee1anden
wijk XIV zOO
zoo grootsch ontwikkelde macht van Frankrijk te fnuiken. Wij
zagen, hoe zij ter zee met groote moeilijkheden te kampen had. En te
land ging het niet veel anders.
Opnieuw had Louvois zijn Koning een sterk leger verschaft, waarmede
deze zelf nog in Maart r677 Valenciennes kwam belegeren. Die stad viel
en daarna sloegen de Franschen het beleg voor Kamerijk en St. Omer
tegelijk. Willem
Wi1lem III en Waldeck
Wal deck trachtten de laatste stad nog te ontzetten,
maar bij Mont-Cassel werd den IIden April het staatsche leger door het
sterkere fransche onder den hertog van Orleans geslagen en alleen ts Prinsen
meesterlijke handhaving der orde bij den terugtocht voorkwam een zware
nederlaag, hoewel hij al zijn geschut en 1/3 van zijn manschap aan dooden,
gewonden en gevangenen verloor 1). De onverstoorbare moed van den jongen
veldheer, zijn voortvarendheid, die ook den dapperen Waldeck soms wat al
te veel op roekeloosheid ging gelijken, verliet hem ook nu niet. Hij zette de
bondgenooten nogmaals krachtig aan en waagde het in Augustus zelfs het
beleg te slaan voor Charleroi, ofschoon de sterke bezetting en de machtige
fransche legers onder Luxembourg en Créqui weinig kans op welslagen
gaven, terwijl het beleg van Maastricht reeds de onvoldoendheid der
staatsche genie had aangetoond. Het beleg werd spoedig gestaakt
H, blz. 2.57.
257.
1) Knoop,
KnOOPt II,
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tegenover de fransche overmacht, uit welker dreigende omarming
OmarIlUng de
Prins zijn leger weder met veel talent wist te redden.
De stemming hier te lande was er door· deze mislukte ondernemingen
niet beter op geworden. Den eindeloozen krijg moede, verlangde men steeds
vuriger naar den vrede, zelfs al zou men dien zonder de bondgenooten
moeten sluiten; de zware, bijna ondraaglijke oorlogskosten, de nederlagen te land in de Spaansche Nederlanden, de verliezen ter zee, de
onmogelijkheid om bij den algemeenen oorlogstoestand handel en industrie
te verheffen uit de diepte, waarin zij gedurende de eerste twee jaren van
den oorlog waren gezonken, deed algemeen naar vrede verlangen en het
was vooral Amsterdam, dat op dien vrede aandrong. Lodewijk XIV, het
gevaar eener algemeene europeesche coalitie onder leiding der Republiek
vreezend, toonde zich aanstonds bereid om goede voorwaarden toe te staan,
wanneer zij de bondgenooten aan hun lot wilde overlaten. Hij had in den
loop van 1676 zijn tegenzin tegen de onderhandeling van Nijmegen,
wegens het nog steeds gevangenhouden van Fürstenberg door den Keizer,
op aandrang van Engeland laten varen en eindelijk toegestemd zijn
gezanten daarheen te zenden; hij bleek zelfs geneigd om iedere gebiedsuitbreiding ten koste der Republiek op te geven en ook overigens geen
zware eischen te stellen, mits men van deze zijde niet aandrong op handhaving der bepalingen van den vrede der Pyreneën tegenover Spanje,
maar zich met dien van Aken tevredenstelde 1). De fransche gezanten te
Nijmegen deden hun uiterste best om de staatsche afgevaardigden van
hunne vredelievendheid te overtuigen, verklaarden gaarne den Prins in al
zijn waardigheden te willen erkennen en alleen door de staatkunde van
Temp1e
De Witt tot den oorlog gebracht te zijn; bovendien boden zij Temple
een ondershandsche bespreking met den Prins zelven aan, wien zij teruggave
van zijn door Lodewijk XIV in bezit genomen prinsdom en van de erfgoederen in Franche Comté toezegden. De Prins wilde evenwel van dat
voordeelen
en te
alles niet hooren: wederom verklaarde hij geen persoonlijke voordeel
wenschen. Hij begeerde wel tot den vrede mede te werken, maar verlangde
dat alleen te doen in volkomen samenwerking met de bondgenooten en
op den grondslag van den vrede der Pyreneën, terwijl hij een middenweg meende gevonden te hebben in het voorstel om den jongen koning
II van Spanje te doen huwen met de dochter van den hertog
Karel 11
van Orleans, aan wie dan de sedert veroverde vestingen in de Zuidelijke
Nederlanden als bruidsschat zouden komen. Maar daarvan wilden de
Franschen niet hooren en zoo bleef men voorthaspelen.
In de Republiek begon men ontevreden te worden op den Prins, wien
men den tragen voortgang der onderhandeling weet en van wiens zucht
naar oorlogsroem men afkeurend begon te spreken. In Amsterdam werd
Van den Bosch, vroeger secretaris van De Witt, in 1677 pensionaris.
Reeds verschenen er enkele pamfletten tegen Willem III en vooral die van
den half krankzinnigen visionaris Johannes Rothé, die den Prins reeds voor
jaren in zijn geschriften had aangevallen en daarom de wijk buitenslands
had moeten nemen maar heimelijk was teruggekeerd, richtten zich heftig
tegen dezen en diens politiek 2). Maar Rothé werd gevat, voor jaren lang
opgesloten en de Prins achtte zich krachtig genoeg om zijn gedragslijn
in dezelfde richting te houden, vertrouwend op zijn gezag in den lande.
Zijn hoop was op Engeland gevestigd, dat hij door middel van Temple
en Shaftesbury in de coalitie hoopte te trekken. De leidende engelsche
Tempiets berichten, die van D'Estrades
DtEstrades in deel
1) Vgl. over deze onderhandelingen Tempie's
VIn
VIII zijner Négociations; Recueil des instructions, p. 348 suiv.; Von Srbik, 1.1., S. 163
I63 ff.
2) De Boer, in Tijdschrift voor Gesch., XV, blz. 201
20I vlg.
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staatslieden wilden aanvankelijk van zulk een aansluiting nog niet weten
II zelf, beducht geworden voor de geheime betrekkingen
maar Karel 11
tusschen den Prins en voorname leden der oppositie, had op raad ook van
Arlington het plan gevormd om zijn neef nauwer aan zich en zijn Huis
III en zijn oudste
te verbinden 1) door een huwelijk tusschen Willem 111
nicht Maria, dochter van den katholieken York. Dit huwelijksplan, reeds
vóór den oorlog door sommigen geopperd, moest den Prins begeerlijk
schijnen, want het opende hem, ingeval het tweede huwelijk van Y
Vork
ork
t s Konings
geen zonen voortbracht, den weg tot den engelschen troon. 's
vertrouwden Arlington en Ossory waren hem reeds op het einde van 1674
I674
het huwelijk komen aanbieden maar de Prins, die vreesde dat men hem
in de hofpolitiek wilde betrekken en hem zoo met zijn engelsche vrienden
in onmin wilde brengen, ontweek het aanbod en verklaarde in dien
oorlogstijd niet aan een huwelijk te kunnen denken.
.
I676. Karel 11
Il wachtte zich wel het ParleZoo bleven de zaken tot in 1676.
ment bijeen te roepen, waarvan hij bij de stemming, die zich meer en
meer van het engelsche volk meester maakte, aandrang op aansluiting bij
de coalitie tegen Frankrijk moest verwachten. Hij kon rekenen op geheime
subsidiën van Lodewijk XIV zoolang hij zijn troepen in franschen dienst
liet, al volhardde hij in zijn zoogenaamde onzijdigheid; tegelijk bleef hij
door Temple bij den Prins en de Staten op een afzonderlijken vrede met
I676 kwam er verandering.
Frankrijk werken. Maar in het voorjaar van 1676
De Prins, zelf teleurgesteld in zijn verwachtingen van den oorlog, zocht
nu op zijn beurt toenadering tot den Koning en vroeg vergunning hem
te komen spreken, blijkbaar ook over het vroeger aangeboden huwelijksplan.
Nu evenwel bleken Karel 11
II en vooral Vork weinig toeschietelijk. Maar
I677 eindelijk weder bijeen en drong aan
het Parlement kwam in Februari 1677
op maatregelen tot redding der Zuidelijke Nederlanden, op onderhandeling
met de coalitie, op oorlog met Frankrijk zelfs. En later, na de nederlaag
bij Mont-Casse1,
Mont-Cassel, toonde ook de Prins zich schijnbaar minder stijf op het
II en Vork
York stemden nu toe in zijn komst en
punt van den vrede. Karel 11
I9 October verscheen de Prins te Londen, waar hij om de hand zijner
19
nicht verzocht. Het. aanzoek werd door Karel zelf en door zijn broeder
goedgunstig aangenomen en eenige dagen later reeds was het huwelijk
zoowet
beklonken en gesloten - een belangrijke zaak voor de toekomst zoowel
van het engelsche als van het nederlandsche volk.
Maar de Prins kwam niet alleen voor dit staatkundige huwelijk naar
Engeland. Hij hoopte ook het onwillige engelsche Hof met hulp van
Parlement en volksstemming tot een breuk met Frankrijk te brengen.
Onmiddellijk ging hij aan den arbeid voor dit doel en overtuigde Karel 11
II
spoedig van de noodzakelijkheid om tegenover Frankrijk op te treden en
het te dwingen tot den vrede der Pyreneën terug te keeren, al zou men
het wegens de behaalde zegepralen dan nog met enkele vestingen willen
tevreden stellen. Toen keerde de Prins in December naar de Republiek
II met haar een verbond, nadat zijn
terug en reeds 26 Januari sloot Karel 11
met Wi11em
lil vastgestelde vredesvoorwaarden door Frankrijk waren afgeWillem 111
wezen. Een engelsche vloot en een engelsch leger zouden zoo spoedig
mogelijk met die der Republiek komen samenwerken.
Maar die samenwerking bleef voorloopig nog uit. In Engeland zelf
wantrouwde men niet ten onrechte de plannen des Konings en vreesde, dat
ook de Prins zich thans voor diens staatkunde had laten winnen. In de
Republiek begeerde men geen voortzetting van den oorlog maar vrede;
1)
I} Fruin. Verspr. Geschr., V, blz. 43; Barbour, p. 244 ff.
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ook daar was bij vele regenten weder het wantrouwen in 's
t s Prinsen plannen
na zijn huwelijk met de engelsche koningsdochter versterkt en de oude
aanhang van de Witt dacht met vrees aan het vorige engelsche huwelijk
r650 toeschreef.
in het Huis van Oranje, waaraan men de verwikkelingen van 1650
Het wederzijdsche wantrouwen belette alzoo
ab;oo voorloopig nog de ge
gehoopte
hoopte
samenwerking en het duurde tot diep in den zomer, eer de kans daarop
verbeterde.
Intusschen naderden de fransche legers weder meer en meer de staatsche
gren~en en bleef Maastricht nog altijd door fransche troepen bezet 1). Zou
grenZen
men - vroeg men zich hier af - zich opnieuw een aanval op het grondt s Prinsen
gebied van den staat moeten getroosten? Het vertrouwen op 's
beleid begon te tanen. De beste staatslieden, vrienden van den Prins
zelfs hadden oogenblikken van moedeloosheid. Fagel had reeds in het
voorjaar van 1677
r677 voor den afzonderlijkenvrede gesproken; Van Beverningk
en meer nog Van Beuningen wenschte dien; Valckenier en Hooft, de
leiders der beide regentenfactiën te Amsterdam, vereenigden zich in
den wensch naar vrede en begonnen gezamenlijk de toenemende macht
van den Prins te bestrijden 2); de nieuwe amsterdamsche pensionaris
Van den Bosch liet zich vinden tot geheime briefwisseling met den
hem uit De Witt's tijd welbekenden D'Estrades te Nijmegen. De jonge
II, ging nog zoover wel
stadhouder van Friesland, Hendrik Casimir lI,
niet, maar het bleef geen geheim, dat hij zeer ijverzuchtig was op
zijn neef van Oranje. Bij de twisten, die omstreeks dezen tijd in
Holland en Zeeland op verscheiden plaatsen tusschen de Voetianen en
Coccejanen in de Gereformeerde Kerk uitbraken en te Middelburg zelfs
een verandering in de regeering noodig maakten 3), beschermde de friesche
stadhouder openlijk den aldaar door den Prins afgezetten predikant Van
der Waayen en deed hem weldra tot hoogleeraar te Franeker benoemen.
Ernstige onlusten in Stad en Lande waren in 1676
r676 weder ontstaan door
de vervolging tegen de van landverraad tijdens den munsterschen inval in
1672 beschuldigde ommelander heeren Rengers en Piccardt. Zij leidden
reeds weder tot groot nadeel van den Staat, tot stilstand in de zaken der
provincie en de Prins van Oranje was met voorbijgang van den gewestelijken stadhouder door de Staten-Generaal met de bevrediging der altijd
onrustige provincie belast. De Prins had den jongen stadhouder van het
Noorden gekrenkt niet alleen door zijn optreden in deze aangelegenheid,
maar ook in diens rechten als kapitein-generaal, door zonder diens voorkennis troepen uit diens gewesten te verplaatsen. In de provincie Friesland
zelve beriep men zich telkens bij twisten over de stedelijke regeering
tegenover den stadhouder op den Prins van Oranje en de Staten-Generaal.
De vroegere oneenigheden tusschen den frieschen tak en dien van Oranje
uit de dagen van Frederik Hendrik schenen hernieuwd te worden.
Hendrik Casimir vreesde voor de reeds dikwijls en thans ook in het Noorden weder ter sprake gekomen plannen om de geheele Republiek onder
den Prins van Oranje te stellen en den frieschen tak op zijde te schuiven.
De fransche diplomaten te Nijmegen wisten èn in Engeland èn in de
Republiek van dit alles meesterlijk gebruik te maken, versterkten te Londen
het wantrouwen tegen de regeering en haalden tevens Karel II weder half
tot de fransche zijde over, wakkerden de tweespalt in de Republiek en het
wantrouwen jegens den Prins naar vermogen aan en verstoorden zoo de
1) Knoop en Fruin, De slag van St. Denis ('S Gravenha~e 1881), blz. 58 vlg.
')
I) Fruin, in Verspr. Geschr., IV, blz. 305 vlg., voornameliJk
voornamelijk uit de berichten van

Bontemantel, uitg. Kernkamp, II, blz. 245 vlg. Vgl. Elias, Vroedschap 2,
2t blz. 179 vlg.
a) Wagenaar, XIV, blz. 445 vlg.
8)
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plannen van den laatste, terwijl het den staatschen gezanten te Nijmegen
steeds gunstiger voorwaarden voorhield om hen tot den vurig begeerden
afzonderlijken vrede te brengen.
Tegelijk zette Lodewijk XIV sedert het vroege voorjaar van 1678 den
oorlog in de Spaansche Nederlanden met kracht voort. Hij trok eerst
naar de zijde van Lotharingen, maar zwenkte plotseling naar Vlaanderen
af, nam in Maart binnen eenige dagen Gent en daarna IJperen in, liet
het platteland van Vlaanderen en Brabant op meedoogenlooze wijze brandschatten en Brussel met een beleg bedreigen, waarna ten slotte Luxembourg
Bergen in Henegouwen langzaam begon in te sluiten met meer dan 50000
man. Dit snel vorderen der fransche troepen bracht eindelijk Engeland
in beweging en engelsche troepen, thans aan de zijde der bondgenoot en,
bezetten Oostende en Brugge; een engelsch legerkorps onder 's Konings
bastaard, den hertog van Monmouth, zou weldra Willem III komen
steunen, die van zijn zijde tot ontzet van het meer en meer ingesloten
Bergen oprukte. Maar het wederzijdsche wantrouwen van Parlement en
Kroon hield nog de uitvoering van die beloften tegen. Het verlies van
het zoo nabijgelegen Gent had ook hier te lande diepen indruk gemaakt
en de tweespalt in Engeland, de zoo herhaaldelijk gebleken trouweloosheid der engelsche regeering deed op engelsche hulp niet te zeer rekenen.
De opnieuw zich krachtig verheffende oude staatspartij besloot zich deze
stemming ten nutte te maken; eenige harer leiders te Amsterdam vergaderden heimelijk (einde Maart) en stelden zich door middel van Van
den Bosch in betrekking met D'Estrades, die aanried den P.rins te weigeren
nog langer belastingen op te brengen voor den oorlog en er dezen met
nadruk op te wijzen, dat Frankrijk tot een voordeeligen afzonderlijken
vrede volkomen bereid was 1).
De Prins begon eenigszins te wijken voor den storm en, ofschoon nog
altijd den aangeboden vrede als "ruïneus" beschouwende voor den Staat,
bood hij aan om met Engeland te overleggen. Maar de fransche onderhandelaars te Nijmegen verwierpen de engelsche bemiddeling en richtten zich
rechtstreeks tot de Staten met het aanbod, het ultimatum. om Maastricht
en Overmaas terug te geven, een voordeelig handelsverdrag toe te staan
en aan de grenzen der Spaansche Nederlanden een behoorlijke vestinglinie
aan Spanje te laten. Ook voor de bondgenooten werden gunstiger voorwaarden in uitzicht gesteld, al dacht Frankrijk het veroverde Franche
Comté te houden en Lotharingen geheel onder zijn suzereiniteit te
brengen. Deze voor de Republiek gunstige voorwaarden wekten daar levendige
bevrediging en de vredespartij drong op onmiddellijke aanneming aan
maar de langzame gang van zulke zaken hier te lande en de blijkbare
onwil van den Prins deed de zaak nog slepende blijven, het geheele
voorjaar door. Ten slotte vroegen de Staten Lodewijk XIV, die zich
zeer welwillend betoonde, een wapenstilstand van zes weken, welk verzoek,
door Van Beverningk overgebracht, even welwillend werd toegestaan,
onder voorwaarde dat de Staten dan ook na die zes weken met
ingang van 1 Juli, waarin zij zouden trachten den algemeenen vrede te
bewerken, verder onzijdig zouden blijven. Luxembourg, wiens leger bij
Brussel stond, zou, .. tot het antwoord der Staten kwam, geen enkele
stad aanvallen.
De staatsche afgevaardigden te Nijmegen trachtten nu de bondgenooten
te bewerken, wat met Spanje gereedelijk gelukte, daar het van de hulp
der Republiek afhankelijk was; de Keizer echter en de duitsche vorsten,
1) Fruin, De Slag van St. Denis, l.I., blz. 396 vlg.
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Brandenburg vooraan, ook Denemarken, welke laatste twee al hunne veroveringen op Zweden bij den vrede zouden moeten opgeven, weigerden, in
bittere bewoordingen klagend over de trouweloosheid der Staten. Maar
deze, van Spanje zeker, berichtten den Koning, dat zij zijn voorstellen
aannamen, en gelastten hun afgevaardigden den vrede te teekenen, gezamenlijk met Spanje.
De vrede was dus feitelijk gesloten en ook de Prins scheen er zich. nu,
hoewel steeds onwillig, bij neder te leggen; Luxembourg begon reeds Brabant te
ontruimen; alleen de onderteekening van het overeengekomen verdrag was
nog noodig. De fransche troepen bleven om Bergen bijeengetrokken, dicht
bij het staatsch--spaansche leger van den Prins, dat de bemachtiging dier
belangrijke stad moest verhinderen. Maar op het laatste oogenblik kreeg men
te Nijmegen verschil over het tijdstip der ontruiming van de door de
Franschen bezette vestingen, ook van Maastricht, die Lodewijk XIV niet
geheel wilde ontruimen, vóór Zweden de verloren bezittingen in NoordDuitschland had terugverkregen - een onredelijke eisch, die alleen gesteld
werd, omdat de twist tusschen Koning en Parlement in Engeland opnieuw
was uitgebroken en Lodewijk meende van die zijde voorloopig gerust te
kunnen zijn. De vrede werd dus nog niet geteekend, terwijl het reeds
door den honger gekwelde Bergen zoodoende toch nog in handen van
Luxembourg zou kunnen vallen, die bezwaren maakte tegen het brengen
van levensmiddelen in de stad. Die belangrijke vesting nu wilden noch de
Staten noch de Spanjaarden zelfs maar een oogenblik in fransche handen
laten, vooral omdat de fransche gezanten te Nijmegen zich hadden laten
ontvallen, dat zij de stad zouden teruggeven, als zij viel, nadat de vrede
geteekend en geratificeerd was, zich niet uitlatend over wat zij doen zouden, als zij vóór dien tijd mocht vallen.
Die houding van Frankrijk wekte hier te lande zoowel als in Engeland
hevige onrust. Karel II zond Temple weder naar Den Haag om aan de
Staten voor te stellen gezamenlijk Frankrijk tot den vrede te dwingen;
zelfs Holland en Amsterdam achtten zich door Lodewijk bedrogen. De
Prins vertrok einde Juli weder naar het leger, dat hij reeds verlaten had,
en de beide mogendheden stelden nu samen Lodewijk den eisch om vóór
I I Augustus zijn voorwaarde omtrent de ontruiming in te trekken; zoo
niet, dan zou Engeland zich bij de coalitie voegen. Op het laatst zou toch
nog 's Prinsen beleid de overhand behouden en verheugd zag deze de
weigering van den hooghartigen Lodewijk te gemoet om dan onmiddellijk
met behulp van engelsche en keizerlijke hulpbenden Bergen te ontzetten
en den oorlog met betere kansen dan ooit te hervatten. Als ten
minste Bergen het nog zoo lang houden kon! lederen dag vreesde men
dienaangaande slecht nieuws te zullen hooren, iederen dag ook verwachtte
men een poging tot ontzet, waartoe de Prins alles gereed hield. De fransche diplomatie trachtte nogmaals Engeland en de Staten te scheiden door
wantrouwen te zaaien, zoo den vrede nog te verschuiven en intusschen
Bergen toch Luxembourg in handen te spelen. Dit laatste moest - dat
begrepen ook de Staten - tot eIken prijs verhinderd worden en de
Prins rukte dan ook, met Wal deck als chef van zijn staf, den loden op
om den vijand aan te grijpen op den volgenden dag, waarop de wapenstilstand eindigde.
Op het laatste oogenblik heeft de fransche diplomatie te Nijmegen toen
een meesterlijken zet gedaan. Zij gaf op het uiterste oogenblik toe aan
den eisch tot ontruiming en haalde de staatsche gezanten den loden over
den vrede even vóór middernacht te teekenen, terwijl die met Spanje,
waaromtrent nog enkele punten geformuleerd moesten worden, niet geheel
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gereed kon komen. Maar terwijl de Republiek dus al vrede had, begonnen
de Franschen tegenover Spanje den volgenden dag allerlei zwarigheden op
te werpen, steeds in de hoop, dat Bergen alsnog vallen zou en zij daarvoor
dan iets anders in ruil konden bedingen 1). En intusschen stond de Prins
in gespannen afwachting met zijn leger, gereed voor den aanval, tegenover
dat van Luxembourg, naar wiens stellingen hij voortdurend dichter oprukte.
Daar klonk reeds een gerucht van het sluiten van den vrede in het
kamp. Maar geen officieele brieven kwamen het gerucht bevestigen. Toch
den 13den reeds vertoonde men in de omgeving des Prinsen een gedrukt
stuk, bevattende het bericht van Van Beverningk van den loden aan de
Staten, dat hij den vrede dienzelfden avond zou teekenen, want dat alles
was afgehandeld en het verdrag alleen nog maar in het net moest worden
geschreven 2). Ook Luxembourg had dergelijke geruchten vernomen en op
den morgen van den 14den verscheen in zijn kamp D'Estrades zelf met
het officieele bericht van fransche zijde. De fransche veldheer stond op het
punt om den Prins van Oranje, die zelf van zijn regeering nog geen
bericht had, de zaak te melden en daardoor den slag, dien deze hem aanbood, te vermijden, maar hij bedacht zich en meende aan de krijgseer verplicht
te zijn den hem door dezen reeds aangeboden slag door te zetten 3).
Want de voortvarende Willem III was intusschen opgerukt en viel hem
bij St. Denis, een uur van Bergen, aan, een slag, die na hevigen strijd,
waarin de Prins opnieuw schitterende bewijzen gaf van ongemeenen persoonlijken moed en aan roekeloosheid grenzende doodsverachting, onbeslist
eindigde maar den volgenden dag niet werd hernieuwd. Toen toch, tegen
den middag van den 15den, ontving de Prins het vredesbericht zoowel
van den raadpensionaris als van spaansche zijde en gaf den verderen strijd
op. De vijand trok na een paar dagen uit de buurt van Bergen weg en de
Prins keerde naar huis terug. De oorlog was geëindigd. Na een maand
werd ook de vrede tusschen Frankrijk en Spanje door staatsche bemiddeling
gesloten met behoud voor Frankrijk van Franche Comté en een reeks van
belangrijke vestingen, waaronder Valenciennes, Kamerijk, St. Omer, IJperen
,en Maubeuge, aan de noordgrens 4). Eerst in den loop van het volgende
jaar sloten de andere bondgenooten, de een na den ander, afzonderlijke
vredesverdragen, luid klagend over de trouweloosheid der Staten, die hen
in den steek gelaten hadden.
De slag "an St. Denis heeft aanleiding gegeven tot een merkwaardig
wetenschappelijk gevecht tusschen de heeren Knoop en Fruin over de
houding van Willem 111 ten opzichte van dezen slag. Uit de gevoerde
discussie is overtuigend gebleken, dat de Prins van het sluiten van den
vrede geen officieel bericht had ontvangen, wat Luxembourg wel had.
De beschuldiging tegen Witlem 111, dat hij den bloedigen slag zou hebben
gewaagd met de wetenschap, dat het vrede was - en dan wel om dien
vrede weder ongedaan te maken 5) - kan dus gevoeglijk worden afgewezen,
want bij de groote onzekerheid der onderhandelingen in deze periode en
het onmiddellijke gevaar, waarin Bergen verkeerde, heeft de Prins zich, ook

Ij ib.,
Fruin, 1.1., bh;. 409 vlg.
blz. 423,

J
8

Rousset, Louvois, I, p. 515.
• Zie Actes et Négociations de la paix de Nimègue, U, p. 729, den bundel,
waarin alle officieele stukken betreffenoe dezen vredehandel te vinden zijn. Over
den gang der zaken op 10 Aug. nog Corresp. de Hollande, in de Archives de
l'Etat te Parijs, t. 108, fol. 241 suiv.
6) Men sprak ook van lust om een slag aan te gaan en krijgsroem te verwerven,
wat als laster moet beschouwd worden, al heeft de militaire geest des Prinsen natuurlijk
:invloed op zijn besluit gehad.
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blijkens een briefje aan Fagel van den 15den 1), zelfs nog nadat deze hem
zelf het bericht gezonden had, om politieke en militaire redenen niet
verantwoord geacht den verderen strijd uit te stellen, voordat hij het officieele bericht van de Staten had ontvangen, dat aan allen twijfel een
einde maakte. En toen heeft ook hij zich nedergelegd bij het voldongen
feit, dat hij echter van harte betreurde.
Zoo eindigde na zes jaren de krijg, die de Republiek had moeten vernietigen. Onder de leiding van den grooten krijgs- en staatsman uit het
Huis van Oranje en met de hulp van ter elfder ure toegesnelde bondgenooten heeft zij hare onafhankelijkheid, haar grondgebied ongeschonden
behouden. De wijze, waarop zij die bondgenooten voor hunne hulp heeft
beloond, moet worden afgekeurd, maar niemand kan haar den roem ontzeggen jarenlang krachtig te hebben pal gestaan niet alleen om zichzelve
maar ook om Europa te verdedigen tegen de veroveringszucht van den onverzadiglijken franschen koning, wiens felste tegenstander prins Willem III zich
voortdurend had betoond. En bij het oordeel over hare houding te Nijmegen
vergete men niet, dat ook die bondgenooten ten slotte tegenover haar veel
hadden misdreven door slapheid, onvertrouwbaarheid en zwak hulpbetoon,
zoodat een zegepraal met hen alleen onmogelijk kon worden geacht, terwijl
op de hulp van den wankelmoedigen koning van Engeland redelijkerwijze niet viel te rekenen; zelfs de Prins maakte zich daaromtrent weinig
illusiën, al hoopte hij soms op verbetering en meende hij ten slotte het
spel te Londen gewonnen te hebben, juist op het oogenblik toen de
fransche diplomatie hem te Nijmegen nog wist te verschalken.
HOOFDSTUK Il
DE VOORBEREIDING DER GROOTE COALITIE

De vrede was nu dan toch gesloten, maar van het eerste oogenblik
;af had de Prins begrepen, dat die vrede eigenlijk niets anders dan een

wapenstilstand zou zijn. Er was geen spoor van blijk, dat Frankrijk zijn
plannen in de Spaansche Nederlanden en in het duitsche Rijk, zijn
eeuwenoude begeerte om zijn grenzen tot den Rijn uit te breiden had
opgegeven. Het was duidelijk, dat het alleen den vrede had gewenscht
om de dreigende europeesche coalitie te verhinderen en een gunstiger
oogenblik te kunnen afwachten. De Prins zelf was besloten zijn levenstaak
te zoeken in de verijdeling van die plannen, in de handhaving van wat
men het "europeesch evenwicht" begon te noemen - een begrip, dat
eigenlijk meer negatief dan positief mocht heeten, want het bedoelde
evenwicht kon alleen worden bewaard, wanneer men één mogendheid
verhinderde zich zoozeer te versterken, dat zij allen de wet kon voor.schrijven. Wi1lem III achtte zich door God geroepen tot die taak, niet
alleen om staatkundige maar ook om godsdienstige redenen, want bij de
richting, die Lodewijk XIV in de laatste jaren op godsdienstig gebied
was ingeslagen 2) bij den scherpen strijd, dien hij niet alleen tegen de staatkundige gesteldheid der Hugenoten in Frankrijk, maar ook tegen hunne
godsdienstige opvattingen aanbond, was het duidelijk, dat de zegepraal van
Frankrijk tevens die van een scherp geteekend Catholicisme zou zijn. Wi1lem
1) Knoop, 1.1., blz. 21; Fruin, 1.1.!. blz. 427.
2) Fruin, Prins Willem III in Z1jn verhouding tot Engeland: Verspr. Geschr., V,
,blz. II2. Vgl. P. L. Muller, Willem III von Oranien und G. F. von Waldeek, II, S. 17 ff.
.BLOK. Gesch. Nederl. Volk ,lIl
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achtte zich door God aangewezen om zoowel de staatkundige als de godsdienstige vrijheid van Europa, van de beschaafde wereld te verdedigen.
En hij was vast besloten zich in dien strijd voor vrijheid en godsdienst de
waardige afstammeling te betoonen van den grooten grondvester van zijn
Huis, wiens wapenspreuk "Je Maintiendrai tt ook zijn geliefkoosde spreuk
was, waarnaast het ,,Pro Religione et Libertate" zijn streven weergaf.
Dat hooge ideaal heeft aan zijn persoon, aan zijn regeering een eigenaardig karakter gegeven, waardoor zijn tijd in de geschiedenis van ons
vaderland zich duidelijk onderscheidt van het tijdperk, dat onmiddellijk
was voorafgegaan. De cartesiaan De Witt, de katholiek Lisola hadden
alleen den staatkundigen strijd tegen Frankrijk in het oog gevat en de
eerste had daarbij steeds het bijzonder belang der Republiek, de laatste
dat van Keizer en Rijk ten richtsnoer genomen. Wat zij van hun beperkt
standpunt waren begonnen, heeft Wi1lem III met ruimeren blik en dieper
opgevat. Met ruimeren blik in zooverre als hij niet in het bijzonder het
staatsbelang, noch dat van de Republiek noch later dat van Engeland
in de eerste plaats op het oog had; dieper, daar hij aan zijn staatkundige
werkzaamheid door hare nauwe verbinding met godsdienstige idealen een
wijding heeft geschonken, die aan de staatkunde zijner voorgangers ontbrak. En hij is verder gegaan. Aan het ideaal, dat hij zich stelde, heeft
hij zijn eigen belang, zijn eigen persoon, de belangen zijner dynastie,
die van de aan zijn leiding toevertrouwde landen en volken ondergeschikt
gemaakt, ja deze daaraan opgeofferd. Zijn eigen leven heeft hij tallooze
malen op het spel gezet; zijn persoonlijk geluk heeft hij in den dienst
zijner staatkunde gesteld, toen hij zich verbond aan de vrouw, die eerst
veel later door hare eigen zelfopofferende liefde zijn hart heeft gewonnen;
zijn persoonlijke neigingen heeft hij weten te bedwingen door zich te
onderwerpen aan de beperking zijner koninklijke macht in Engeland, noodzakelijke voorwaarde zijner verheffing, die hem voorgoed van Engeland's
hulp tegenover Frankrijk verzekerde. En die zelfopoffering, dat energieke
najagen van het grootsche doel, dat hij zich had gesteld, heeft den
voor het uiterlijk stuggen, zwakkelijken man de sympathie verzekerd .van
het verre nageslacht, dat hem hooger eert dan zijn tijdgenooten deden"
omdat het in hem den onvermoeiden strijder ziet voor de hooge idealen
van vrijheid op staatkundig en godsdienstig gebied, die ook dat nageslacht
dierbaar zijn.
Voor de Republiek is zijn regeering volstrekt niet in alle opzichten
gelukkig geweest, zelfs niet gedurende de tien en later de vijf jaren van
vrede - de helft dus van zijn regeeringstijd - waarin zij zich rustig
heeft mogen ontwikkelen of liever zich verheffen uit de moeilijkheden,
waarin de zware oorlogen haar hadden gebracht. Zoolang hij aan haar
hoofd heeft gestaan, heeft hij haar altijd meer geacht als het werktuig,
hem door God in de hand gegeven om het begeerde doel te bereiken,
dan als den staat, welks belangen hem in de eerste plaats ter behartiging
waren opgedragen. De wenschelijkheid van verbetering van haren gebrekkigen regeeringsvorm zag hij wel in, maar hij heeft zich niet de moeite
gegeven om krachtig te streven naar hervorming op dat gebied. Hij heeft
zich tevredengesteld met de groote macht, hem in de jaren 1672 tot 1675
geschonken; hij heeft zich weinig bekommerd over de wijze, waarop zijn
creaturen die macht, door hem aan hen toevertrouwd, hebben gebruikt, mits
zij gehoorzame dienaren bleven van de politiek, die hij hun voorschreef.
De bedenkelijke handelingen van zijn achterneef en gunsteling Odijk 1), den
1) V~l. over dezen: Fruin, in Aanteekeningen op Droste, 11, bb;. 470 vlg.
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prachtlievenden verkwister, wien hij in 1668 tot de invloedrijke waardigheid
van Eersten Edele in Zeeland had verheven en die daar na zijn verheffing
in 1672 zoogoed als onbeperkt de macht uitoefende, waren hem niet
onbekend; Willem wist, dat zijn neef "met
ZeelandH op
tImet de ampten in Zeeland"
tt
"trafiqueerde , maar hij maakte geen einde aan
schaamtelooze wijze "trafiqueerde",
dit bedrijf, omdat hij Odijk's trouwe gehechtheid aan zijn persoon kende
en Odijk door diens schitterend leven in Den Haag den glans van het
hofleven aldaar zeer verhoogde. Onder het patronaat van dezen aanzienlijken avonturier, door zijn eigen gasten als ,,fripon"
,.iripon H en "trompeur"
"trompeurtt
aangemerkt, bloeide welig de giftplant der "contracten van correspondentie",
correspondentie H,
thans tusschen de heerschende prinsgezinde regenten in het gewest 1):
de "cabalistische regieringe"
regieringe H in de zeeuwsche steden, na den val der
wittiaansche partij te niet gedaan, werd ten bate der andere partij
weder hersteld. En zooals het in Zeeland ging, ging het ook elders.
Merkwaardige dingen worden ons verhaald van den toestand te Leiden in
heeren tt , d.i. de regenten, die burgemeesdien tijd 2), waar de "consulare heeren",
ters of schepenen geweest waren, alle zaken in handen hadden en de
vroedschap "blind"
"blind H hielden, alle zelfstandigheid vernietigden, zich door
contracten van correspondentie onderling verbonden en zoo voortdurend
"het radt"
radt H wisten te "draaien"
"draaien H in de richting, die hun voordeel bezorgde.
"onsuiver H toe: de Prins zelf verklaarde
Te Delft ging het niet minder "onsuiver"
in 1677, dat hij de delftsche heeren volstrekt niet vertrouwde, maar dat
hij zich met het geknoei aldaar niet wilde inlaten 3). Te Amsterdam bleef
de familie- en vriendenregeering van vóór 1672 niet, maar werd weder
vervangen door de kliek van Valckenier, die op de benoemingen na dien
4.) en de "recommandatie"
,,recommandatie H van hen, die het meest
had·)
tijd grooten invloed had
"by Syne Hoogheyd in faveur sijn",
sijn H, aanvankelijk als een wet beschouwde.
Het beruchte "concept tot eenicheyttt
eenicheyt" van Mei 16765),
r6765), daar ter stede
door Valckenier aan de vroedschap voorgesteld onder voorwendsel van
"niets
,,niets sooseer voor oogen te hebben als de welstand van den Staet
in het gemeyn ende die der stad in het particulier", was niets anders dan
een contract van correspondentie met het doel om de door burgemeester
Hendrik Hooft geleide tegenpartij weder te winnen en gezamenlijk de op
een nieuwen oorlog met Frankrijk uitloopende staatkunde van den Prins te
weerstaan. Wel werd het concept niet aangenomen, maar, toen Hooft in 1677
r677
Valekenier de stad naar hun
weder burgemeester werd, regeerden hij en Valckenier
zin tot den dood van den laatste drie jaren later 8). En in de kleinere
steden ging het niet anders. Ook daar kon men "door gunst, of cuyperyen,
of gifte, door de favoriten van Sijn Hoocheyt"')
HoocheytH 7) in de regeering komen,
gelijk vroeger door de vrienden van De Witt of dezen zelf. Te Rotterdam
moest een candidaat voor de vroedschap beloven den Prins "blindelings"
te zullen volgen, als hij verkozen werd. Ook in de Oost- en Westindische
Compagnie, in de kerkeraden, kortom in alle colleges van regeering en bestuur
waren dergelijke misbruiken van familie- en vriendenregeering, waardoor alle
voordeelige posten in handen van vrienden en familieleden werden gespeeld,
ook in dezen tijd zeer gewoon, ja zelfs nog schaamteloozer, immers onder
1) De Witte van Citters, Contracten van Correspondentie, blz. XVIII.
2) Van Citters, l.I., blz. XIX vlg. Vgl. het door Fruin uitgegeven geschrift van

Simon van Leeuwen uit Leiden, getiteld: Bedenckingen over de stadhouderlijke
Hist. Gen., XVIII, blz. 436 vlg.)
macht (Bij dr. en Meded. Rist.
I) Van Citters, blz. 197.
') Vgl. Bontemantel, 11,
1I, blz. 208 vlg.
') ib., blz. 245 vlg.; Elias 2, blz. 179 vlg.
') Frwn,
Fruin, in Verspr. Geschr., IV, blz. 325 vlg.
7) Bontemantel, 11,
II, blz. 238.
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bescherming van den Prins straffeloos, dan te voren. Juist uit dezen
tijd dagteekenen een aantal schriftelijke overeenkomsten desbetreffende,
die ons bewaard zijn 1). En wat in Holland en Zeeland gebeurde, had
ook in de andere gewesten op groote schaal plaats, zoodat het tijdperk
van Willem 111 in dit opzicht eerder een tijd van achter- dan van vooruitgang mocht heeten. In de stadhouderschappen van Hendrik Casimir
had het euvel weinig minder omvang.
Wat deze zaken vooral bedenkelijk maakt, is de omstandigheid, dat de
Prins bij het kiezen zijner werktuigen van hoogeren en minder hoogen
rang allerminst kieskeurig mocht heeten. Odijk is lang niet de eenige,
die een slechten naam had. Het proces van den pamfletschrijver
Ericus Walten, omstreeks dezen tijd gevoerd, doet ons zien wat iemand
als Romeyn de Hooghe, de beroemde plaatsnijder,en de haagsche arts,
later leidsche hoogleeraar Govert Bidloo zich onder bescherming van Zijne
Hoogheid en diens onmiddellijke omgeving alzoo durfden veroorloven op
het gebied van laster en leugen 2). De wijze, waarop de Prins handelde
ten opzichte van de hoofdpersonen in het drama van de De Witten,
strekt evenmin om de ingenomenheid met zijn regeeringsbeginselen te
versterken en wat de jongere Constantijn Huygens in zijn dagboeken over
de voornaamste leden van 's Prinsen omgeving mededeelt, zij het dan dat
daarbij veel achterklap voor waarheid wordt uitgegeven, doet zien, dat het
kwaad volstrekt niet tot de stedelijke regeeringscolleges of de anonieme
pers beperkt was. De gunstelingen van den Prins stonden over het algemeen slecht bekend en al was de hun verleende gunst nog al eens wisselvallig - het gevolg weder van kwperijen en intriges, waardoor de een
den ander den voet trachtte te lichten - gedurende den tijd van hunnen
invloed plachten zij dien op allerlei wijze tot eigen nut en voordeel te
gebruiken. Bekend zijn de lotgevallen van de dordtsche regenten Arend
Muys van Holyen de gebroeders Teresteyn van Halewijn, van wie de
laatste twee jarenlang zich koesterden in de zon van 's Prinsen gunst
maar ten slotte in een poel van verraad, knoeierij en geldelijke oneerlijkheid ten onder gingen, terwijl de eerste, na eenige jaren met hulp des
Prinsen zich te hebben opgewerkt, ten slotte tot de amsterdamsche oppositie overging 3). Bekend is ook het lot van den in 1672 uit de ballingschap teruggekeerden Kievit, die als fiskaal bij de admiraliteit van de
Maas zich aan grove oneerlijkheid schuldig maakte en in 1688 door het
Hof van Holland eerloos verklaard werd 4).
Uit een en ander kan worden opgemaakt, dat "d'ongeregtigheyt en zugt
tot hooger staet" in de dagen van Willem 111 niet minder algemeen was
dan in die van De Witt en zich ongetwijfeld in nog stuitender vormen
vertoonde, terwijl het evenmin valt te ontkennen, dat de· regenten uit den
tijd van den eerste in bekwaamheid voor die uit de onmiddellijk voorafgaande periode onderdeden. Dit laatste was het gevolg ook hiervan, dat
de Prins in zijn creaturen minder bekwaamheid, die dikwijls zelfstandigheid
van oordeel medebrengt, dan wel volgzaamheid verlangde, hetgeen op den
duur ook zijn plannen ten zeerste heeft benadeeld ó).
De roem der staatsche diplomaten is in dit tijdperk niet verre gebleven
beneden de hoogte, waarop hij ten tijde van De Witt stond. Van Beverningk heeft zich na den vrede van Nijmegen op 65-jarigen leeftijd uit de
1) Van Citters, 1.1., blz. 296 vlg.
I) Knuttel, in Nijh. Bijdr., 4de R., I, blz. 380 vlg.
a~
:~ Fruin,
fruin, Aanteekeningen Ol> Droste, U, blz. 401 vlg.

lb., blz. 309; Wa enaar, XV, blz. 326 vlg.
• ib.,
i
Fruin, Wi1lem
in z1jne
zljne verhouding tot Engeland, blz. 112.
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staatszaken teruggetrokken en zich tot zijn dood in I690 op zijn buiten bij
Leiden, waar hij curator der hoogeschool was, gewijd aan het kweeken van
zeldzame en uitheemsche gewassen. Pieter de Groot, die na de bevrijding
van het grondgebied uit de ballingschap was teruggekeerd, is een jaar
later wegens de ontdekking van zijn briefwisseling met den veroordeelden
De Wicquefort tijdens de onderhandelingen te Keulen op aangifte van zijn
doodvijand, den raadpensionaris Fagel, voor het Hof van Holland gebracht,
maar ten slotte, zeer tot ergernis van den Prins, in December I676 vrijgesproken; hij overleed twee jaren later ambteloos op zijn buitengoed bij
Haarlem. Van Beuningen alleen, de schitterende diplomaat en man van
de wereld, de levendige prater en talentvolle regent, heeft nog eenige jaren
lang na den tweeden vrede van Westminster den belangrijken gezantschapspost te Londen vervuld, waar hij tot I682 de getrouwe dienaar is geweest
der staatkunde van den nieuwen machthebber. In dat jaar is hij begonnen
zich tegenover die staatkunde te stellen; dientengevolge in het volgende
jaar als gezant afgetreden, heeft hij zich ook als burgemeester te Amsterdam niet kunnen handhaven en zich in een bui van moedeloosheid teruggetrokken om zich weder te verdiepen in de mystieke denkbeelden, die
zijn geest reeds vanouds hadden aangetrokken. In I686 gaf hij blijken van
storing zijner geestvermogens, vooral na zijn zonderling huwelijk op zijn
ouden dag; een paar jaar later werd hij volslagen krankzinnig en in· 1693
I693
is hij in dien treurigen toestand zoogoed als vergeten gestorven 1).
In hunne plaats traden aanzienlijke edelen als Godard van Rheede, heer
van Amerongen, die tijdens De Witt meermalen in belangrijke posten was
gebruikt en thans vooral in zijn onderhandelingen met Brandenburg op
Dij kvel d, een der
den voorgrond kwam, als Everhard van Weede, heer van Dijkveld,
trouwste dienaren van 's Prinsen staatkunde, die zich een welverdienden
roem als diplomaat heeft verworven. Evenals zij had zich ook de raadpensionaris Fagel van het begin af onvoorwaardelijk bij 's Prinsen inzichten
aangesloten. Met den vorst van Waldeck,
Wal deck, die naast zijn krijgsmanstalenten
ook die van den diplomaat in hooge mate bezat, waren deze mannen
de trouwe en voortreffelijke werktuigen, waarover de Prins bij de leiding
der buitenlandsche politiek van den staat kon beschikken en die met
de diplomaten uit De Witt's tijd op een lijn gesteld konden worden.
Maar zij waren werktuigen van 's Prinsen politiek veel meer dan
De Witt's staatslieden de zijne waren geweest; en in nog veel sterkere
mate waren dit mannen als 's
t s Prinsen kamerjonker en vertrouwde vriend
Hans Wi1lem baron Bentinck, herhaaldelijk gebruikt voor min of meer
geheime onderhandelingen, die moesten dienen om het groote doel, de
europeesche coalitie tegen Frankrijk, te bereiken 2).
Zou dat doel bereikt worden, dan moest de Prins allereerst geen tegenstand in de Republiek zelve te duchten hebben. Sedert Amsterdam zich
I677 tegenover hem had gesteld en de friesche stadhouder hem begon
in 1677
te dwarsboomen, liet die tegenwerking evenwel den Prins geen rust. Zij
moest eerst worden overwonnen, zooals het gebeurde na den vrede van
Nijmegen duidelijk aanwees.
De wijze, waarop die vrede tot stand gekomen was, had bij den Prins
een groote verbittering verwekt tegen Amsterdam, welks heimelijke
samenwerking met den landsvijand hem niet onbekend was gebleven. Maar
I680) de amstermet Valckenier aan het hoofd, die tot zijn dood (5 Nov. 1680)
damsche regeering op krachtige wijze leidde, trotseerde de machtige
1) Fruin,
Pruin, Aant. op Droste, 11,
I1, blz. 499 vlg.
2) Vgl. over hem: Grew, Williani Bentinck and William 111
III (London, 1924).
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koopstad den machtigen stadhouder en werkte zijn antifransche politiek naar
Valckenier's dood evenwel kwam het "magnificat"
vermogen tegen 1). Na Valckenierts
te Amsterdam in handen van Jan Hudde en Nicolaas Witsen, beiden
geleerde, voortreffelijke mannen maar als staatslieden veel minder beteekenend dan hij. Noch Van Beuningen noch zij schikten zich geheel naar
ts Prinsen wenschen maar hunne tegenwerking was veel minder sterk
's
dan die van den energieken Valckenier; zij droeg meer het karakter van
weerstand tegen 's
ts Prinsen voortvarendheid dan dat van tegenovergesteld
inzicht.
Van die gezindheid van Amsterdam heeft de fransche diplomatie handig
gebruik gemaakt. De fransche gezant Jean de Mesmes, comte d'Avaux,
dtAvaux,
die hier na den vrede zijn regeering kwam vertegenwoordigen, legde er
a);
steeds nadruk op, dat hij gezant was bij de Staten, niet bij den Prins 11);
hij vleide de Staten zooveel mogelijk en Louvois, die thans te Parijs de
voorbereidselen tot een politiek van durven en ingrijpen tegenover de
verdeelde oppositie der mogendheden leidde, bood den gezant der Republiek zelfs een bondgenootschap aan met groote voordeelen voor handel
en scheepvaart en de belofte om in geval van oorlog de Spaansche Nederlanden met rust te laten 3). Zoo hoopte Frankrijk den tegenstand te overwinnen met hulp van de nog overgebleven Wittianen en Amsterdam.
En het gelukte inderdaad de plannen van den Prins te belemmeren, al
Frankrijkts beloften klein en kwam er van het
was het vertrouwen op Frankrijk's
voorgestelde en door Holland zelf gewenschte bondgenootschap niets.
Die plannen waren aan de eene zijde op Duitschland, aan de andere op
Engeland gericht. Engeland, waar juist in dezen tijd de vrees voor het
Catholicisme tot vervolging oversloeg, scheen op den goeden weg en
's
ts Prinsen invloed op den Koning was nooit grooter dan thans; maar het
vertrouwen op de standvastigheid der engelsche politiek was hier gering
en in nauwe aansluiting bij Engeland zag men geen heil, te minder omdat
ook de Prins zelf aan een afdoende samenwerking van Koning en Parlement
wanhoopte. En in Duitschland ging het weinig beter, ofschoon het Waldeck gelukte in opdracht van den Prins verschillende kleine duitsche
vorsten aan den Rijn, met Nassau als middelpunt, tot onderlinge aansluiting
in een "Unie" te bewegen. Het machtige Brandenburg echter beklaagde
zich nog heftig over den vrede van Nijmegen en vorderde van de Staten
zijn achterstallige subsidiën op evenals de Keizer zelf; het had zich in
zijn verbittering zelfs tot een geheim verbond en subsidieverdrag met
Frankrijk laten verleiden. Het opkomende Hannover toonde dezelfde
gezindheid. Zeer langzaam slechts breidde zich, in weerwil van Waldeck's
onvermoeide pogingen, de rijnsche Unie over Noord-Duitschland uit tot
een "Union der vorderen Reichskreise" tegenover Frankrijk 4).
Dit alles was nog in wording, toen Frankrijk het masker afwierp door het
oprichten der Chambres de Réunion, bestemd om na te gaan, welke deelen
des duitschen Rijks van oudsher behoord hadden bij de sedert den vrede
van Munster in fransch bezit overgegane vestingen en landen op voormalig
rijksgebied, terwijl het aanstonds reeds het hertogdom Luxemburg bezette
en zijn troepen zelfs weder tot diep in Brabant en Vlaanderen liet binnenrukken, zoo het heette om zijn te Nijmegen verkregen rechten te handhaven i).
1)
J) Fruin, in Verspr. Geschr., IV, bh;.
bh:. 325.
') Fruin, Willem lIl, Verspr. Geschr., V, blz. 61. Vgl. Recueil des instrucUoDS,
instructiotlS,

p. 381 suiv.
8~
a~ Fruin, 1.1.,
l.I.! bl:l;.
blz. 62.
.
Muller, Willem 111
III und Georg Friedrich von Waldeck, I, S. 50 ff.
:, P. L. M~l!er,
ó
Srbik, 1.1., S. 198 ff.
Von Srblk,
.
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Groot was aan alle kanten de verontwaardiging over deze plotselinge
eischen. Het steeds nog door hofkabalen en hofintriges verlamde Spanje
zag angstig op naar de Republiek. De voornaamste noord- en middenduitsche vorsten, met name eenige der zoogenaamde "armirte tttt vorsten, die
steeds troepen op de been hadden om ze tegen subsidiën aan oorlogWaldeckts bemoeiingen bij de
voerenden te verkoopen, sloten zich door Waldeck's
n Union"
Union tt aan en versterkten zoo de ,,A1lianz
It
,,Allianz der vorderen Reichskreise tttt ;;
maar de keurvorst van Brandenburg, op de Republiek verbitterd en thans
steun zoekend bij Frankrijk, werkte deze beweging tegen en trachtte ook
den Keizer, die trouwens in zijn erflanden door de Turken bedreigd werd,
buiten die verbintenis te houden. Nog grooter werd de algemeene ongerustheid, toen Frankrijk zich (30 Augustus I68I) van Straatsburg meester
maakte en in weerwil van alle protesten Luxemburg door blokkade tot
overgaaf trachtte te dwingen. Zweden sloot in October met de Republiek
daarom een verbond tot handhaving van de vredesverdragen van Munster en
Nijmegen, waartoe ook, naar men hoopte, Engeland, de Keizer, Denemarken, Brandenburg en de kleinere duitsche potentaten zouden toetreden en
zoo ook Frankrijk ten slotte wel zou moeten komen. Met Keizer en Rijk
werd te Frankfort, met Spanje te Kortrijk over de fransche eischen onderWal deck in het duitsche
handeld en intusschen trachtten Willem 111 en Waldeck
Rijk tegen de voortdurende fransche en brandenburgsche intriges aaneensluiting van alle belanghebbende vorsten onder leiding des Keizers te
verkrijgen. Dit gelukte eindelijk in Juni I682 door het verdrag van Laxenburg (nabij Weenen), ten gevolge waarvan een begin van gewapenden
weerstand aan den Rijn ontstond.
Bij al deze diplomatieke verwikkelingen 1), waarin prins Willem door zijn
herhaalde bezoeken te Celle, zoogenaamd voor de jacht maar inderdaad om
het Huis van Brunswijk op de goede baan te houden, Waldeck, zijn
zaken tt krachtig steunde, was het de vraag, of
"minister voor duitsche zaken"
de Republiek in geval van oorlog werkelijk wederom de wapenen zou
opnemen en of Engeland dan zou medewerken, wat de Prins door een
nauw verbond trachtte te bereiken.
Maar Engeland bleef machteloos bij den daar nog steeds voortdurenden
tweespalt tusschen Koning en Parlement, thans vooral over de door het
laatste begeerde uitsluiting van den katholieken hertog van Vork van de
opvolging of ten minste de aanzienlijke beperking zijner macht, ingeval
hij zou opvolgen. En de nooit vertrouwbare Karel II begon uit vrees voor
zoo iets weder de hand uit te steken naar Frankrijk, terwijl de Prins zijn
eigen invloed in Engeland snel zag dalen en zich door een reis naar
Londen van de volkomen onbetrouwbaarheid zijns ooms kon overtuigen.
Welhaast achtte hij alle hoop op hulp van die zijde verloren: het "insouffrabletttt
gedrag van Engeland's
Engelandts koning deed alle gedachten aan hulp van de groote
zeemogendheid bij zijn plannen verdwijnen 2).
En de houding van Engeland, gepaard aan de fransche intriges te
Amsterdam en elders, bepaalde die van de Staten. Niettegenstaande
's
ts Prinsen krachtige pogingen om met hulp van Fagel Amsterdam tot
scherp optreden tegen Frankrijk over te halen, bleven de amsterdamsche
burgemeesters, Hudde, Van Beuningen, Witsen aan hun hoofd, bij hun besluit
om zonder Engeland niets ernstigs te doen. Ten slotte zeide men het
benauwde Spanje wel hulp toe maar men besloot toch eerst nog te onderhandelen, waarop Lodewijk Luxemburg dadelijk vrijliet en zoo opnieuw
1) Vgl. P. L. Muller, 1.1.,
l.I., S. 64 ff.
fi.
I) Fruin, Willem lIl, l.I.,
1.1., blz. ~.
98.
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zijn welwillendheid jegens de Republiek toonde ten einde de oorlogspolitiek
van den Prins te verlammen 1).
Spanje, het fransche geweld in zijne Nederlanden moede, riep nogmaals dringend de hulp der Republiek in, en volgens de verdragen had.
deze thans 8000 man hulptroepen te :z;enden.
zenden. De Prins was er ook sterk
voor om dit te doen en liet den Raad van State voorstellen het leger met
16000 man te versterken. Maar Amsterdam weigerde op die wij:z;e
wijze den weg
ten oorlog op te gaan, welk ver:z;et
verzet met dat van Friesland en Groningen,
onder leiding van hun stadhouder, ook elders de voor een nieuwen franschen krijg vreesachtige regenten schroom voor 's Prinsen plannen deed
toonen 2). De ontdekking van geheime betrekkingen tusschen den franschen
gezant en de amsterdamsche regenten scheen een oogenblik dien tegenstand
te :z;ullen
zullen breken. De Prins verweet den heeren in heftige termen landverraad; hij sprak, evenals eenmaal zijn vader, van "ces coquins d'Amsterdam"; hij dreigde met de volkswraak, met het werpen van "den kneppel
op straat" :z;ooals
zooals in 1672; een bedenkelijke volksbeweging begon zich reeds
zou, "wiens hoofd
te vertoonen en het was te wachten, dat weldra blijken :z;ou,
het stevigst op zijn schouders zou staan" 3). Maar noch vertoogen noch
bezendingen konden het trotsche
bedreigingen noch ook besprekingen en be:z;endingen
Amsterdam bewegen het hoofd te buigen; :z;elfs
zelfs een :z;ending
zending van den Prins
en den raadpensionaris met eenige leden van de ridderschap en de voornaamste steden in November 1683 kon de stad niet tot toegeven brengen,
hoewel de deputatie met alle eerbewijs werd ontvangen. Zij weigerde,
zonder haar :z;ou
zou besluiten, en nadat
ook tegenover de bedreiging, dat men :z;onder
Spanje, het wachten moede, Frankrijk den oorlog had verklaard; zij verklaarde volkomen gerechtigd te zijn om te onderhandelen en te spreken met
zonder zich overigens tot iets tegenover
een vreemden gezant als D'Avaux :z;onder
hem te verbinden; zij :z;ocht
zocht voortdurend een middenweg om den:z;oo
den zoo noodlottig gebleken krijg tegen Frankrijk te vermijden; zij werkte bij verschillende steden om haar inzichten tegenover die van den Prins ingang te
doen vinden; zij diende een ,,summier vertoog" in over een dergelijk
zij protesteerde tegen het denkbeeld om daartoe
optreden tegen Frankrijk; :z;ij
z;onder haar te besluiten "). Een burgerkrijg als in 1650 scheen te dreigen.

Er werd gesproken van mogelijke militaire maatregelen tegen de groote koopstad en van haar plan om het opperbevel binnen hare muren op te dragen aan
den frieschen stadhouder, die zijn neef ook in de zaak der troepenwerving
dwarsboomde. En Amsterdam :z;ou,
zou, dacht men, voor dat geval worden
gesteund, zoowel door Frankrijk als door het nog daarmede samenwerkende
Brandenburg, welks gezant voortdurend met D'Avaux in goede verstandhouding was en welhaast door een bijzonderen afgezant werd bijgestaan.
Maar de Prins tastte op andere wijze door. Hij deed eindelijk den 31sten
Januari 1684 ter Statenvergadering van Holland de zaak der werving voor
het leger bij meerderheid van stemmen vaststellen, in weerwil van de
protesten van Amsterdam en Schiedam, die het besluit voor "nietig en
van onwaarde" verklaarden en "strijdig met de grondregels. van den
Staae' 5). Desniettegenstaande werd het als dat van Holland ter StatenGeneraal ingeleverd. Daar kwam bericht, dat de spaansche regeering
te Brussel een pakket van D'Avaux had onderschept, waar in een brief
in cijfer van dezen aan zijn Koning verscheidene leden der oude partij
1) Fruin, Willem lIl, 1.1., blz. 106.
") ib., blz. IlO vlg.
3) ib., bh;. II8.
4) Wagenaar{ XV, blz. 139 vlg.
') Res. Hol. 31 Jan. 1684.
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van De Witt, als "welgezinden" werden aangeduid, en die vooral de amsterdamsche regenten, zeer scheen te compromitteeren. De brief werd uit Brussel
aan den Prins gezonden, die hem na eenige dagen (I6 Februari) in de Statenvergadering van Holland in eene zeer geheime zitting met gesloten deuren
mededeelde, waarbij op zijn verzoek de beide amsterdamsche afgevaardigden Hooft en Hop voor eenigen tijd de vergadering moesten verlaten.
Een hevig tooneel volgde. De houding van Amsterdam werd scherp afgekeurd, terwijl alle papieren in het haagsche "comptoir" van Amsterdam
werden verzegeld en afschrift van den onderschepten brief aan de hollandsche stadsregeeringen werd gezonden. Het afschrift verscheen zelfs
eenige dagen later vertaald in druk. De zaak wekte algemeen hevige
verbittering en onrust, vooral nu de kans op een oorlog met Frankrijk zoo
nabij scheen. Maar D'Avaux en Amsterdam zelf protesteerden tegen deze
dingen; het laatste drong herhaaldelijk aan op de ontzegeling zijner papieren en toen dit niets hielp, onttrok het zich aan de bijwoning der Statenvergadering, zoolang de papieren niet waren teruggegeven; het verdedigde
zich schriftelijk tegen de ingediende beschuldigingen. Het regende blauwboekjes, sommige voor, andere tegen den Prins en zijn politiek: een daarvan, de veel gelezen en heftige "Missive van eenen regent ter vergaderinge
van Holland" door "Philalethes" 1), werd aan Fagel zelf toegeschreven en
had een officieele "Verantwoording van het beleidt der heeren van Amsterdam" ten gevolge.
gtng de Prins ook in andere
Terwijl de zaak met Amsterdam zoo liep, ging
steden zijn tegenstanders te lijf 2). In Gorkum handhaafde hij zijn vertrouwden dienaar, den drossaard van het land van Arkel, Lodewijk Huygens,
tegen de regeering der stad, die zich van diens invloed trachtte te ontslaan. Hij wijzigde bij de jaarlijksche wetsverandering te Utrecht de samenstelling der regeering aldaar in belangrijke mate en brak daardoor het
begin van verzet, dat er was ontstaan. Te Dordrecht liet hij bij gelegenheid van een twist over de geldigheid der hem aangeboden nominatie voor
het college der "goede lieden van den achte", dat vanouds naast den
oudraad voor de belangen der stad had te waken, den dordtschen heeren
hunne afhankelijkheid gevoelen. Een hevige twist over de bevoegdheid
van den stadhouder ten opzichte van de nominatiën in het algemeen
volgde, waarin Amsterdam de opvatting van Dordrecht tegenover die van
den Prins steunde, terwijl het Hof van Holland daarentegen die van den
Prins trachtte te verdedigen. Ook hier heeft de Prins op den duur zijn
wil weten door te zetten en den leider van den tegenstand, Muys van
Holy, het volgende jaar uit de dordtsche regeering verwijderd. Te Leiden
had een dergelijk hoogloopend verschil over een nominatie van schepenen
plaats, waarbij de Prins, die bij de verkiezing van schepenen de helft
buiten de hem aangeboden lijst had verkozen, ten slotte zijn wil wist door
te drijven en de door hem benoemde personen in hun ambt handhaafde.
Op die wijze wist hij overal zijn gezag te stevigen en met krachtige hand
de regenten aan dat gezag te onderwerpen. Het was nauwelijks twijfelachtig, of hij zou ook tegenover Amsterdam ten slotte niet schromen wegen
in te slaan, die met de privilegiën en gewoonten niet in overeenstemming
waren. De oude tegenstelling tusschen de "monarchale" en de "aristocratique" regeering met hare gevolgen voor de burgerlijke vrijheid en de
eensgezindheid in den lande kwam weder in haar volle kracht te voorschijn 3).

II

Knuttel, Catalogus, no. 121 30 vlg.
Wagenaar XV, blz. 259 vlg.
• Vgl. de zeer talrijke pamfletten, discoursen en vertoogen dienaangaande in de
pamflettencatalogi op dit Jaar.
S
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De werving ontmoette intusschen in het voorjaar ook in andere gewesten
verzet, ook zelfs na den diepen indruk, dien het brutale optreden van
I684 wegens den
Lodewijk XIV tegen het zwakke Genua, dat hij in Mei 1684
bouw van schepen voor spaansche rekening door een zwaar bombardement
tot onderwerping aan zijn eischen dwong, hier te lande maakte. Het lot
der "Hollanders van de Middellandsche zeet.
zee" werd wel beklaagd maar de
macht van Frankrijk in Europa scheen al te groot. Gelderland was ten
slotte niet onvoorwaardelijk voor de werving; in Zeeland verklaarden Middelburg en Goes zich ertegen en, hoewel het laatste voor een schrijven
ts Prinsen aandrang
van den Prins week, het eerste bood zelfs weerstand aan 's
in de Statenvergadering zelve, waar hij toen, tot ergernis van Zierikzee
en onder heftig protest van Middelburg, bij meerderheid liet besluiten;
Overijsel aarzelde; Utrecht alleen stemde volmondig toe. Maar Friesland
en Groningen weigerden kortaf en het eerste bood ook na een bezending
der Staten-Generaal weerstand. Zoo moest de zaak van de hulp aan Spanje
toch uitgesteld worden en bleef Spanje'
Spanje 'voorloopig
voorloopig alleen met Frankrijk in
oorlog.
Die oorlog liep natuurlijk ten voordeele van Frankrijk. Het fransche leger veroverde bijna geheel Vlaanderen, legde Oudenaarde in de asch, sloeg weder het
beleg voor Luxemburg en bemachtigde die stad na een dappere verdediging.
En de Republiek bleef tot ergernis van den Prins stilzitten. Ook het
duitsche Rijk deed niets, nu de Keizer nog alle aandacht moest wijden aan
de Turken, die in 1683
I683 Weenen hadden belegerd maar met duitsche en
poolsche hulp eindelijk waren afgeweerd. Brandenburg werkte nog steeds
Frankrijk in de hand; Hannover aarzelde wat te doen. De houding van
Engeland gaf bovendien geen zweem van hoop op medewerking. De ontdekking van het "protestantsch verraadtt,
verraad", een samenzwering tegen den
hertog van Vork, waarin 's
ts Konings populaire bastaardzoon James, hertog
van Monmouth, en vele aanzienlijke engelsche edellieden betrokken waren,
had een hevige vervolging der vijanden van York en de roomsche partij
aan het hof ten gevolge. Monmouth vluchtte naar Holland en zocht met
eenigen der zijnen een schuilplaats aan het Hof van den Prins te 's-Grats-Gravenhage, waar men hem gereedelijk opnam in weerwil van de verdenking
van geheime verstandhouding met de samenzweerders, die Prins en Prinses,
toch reeds bij Vork
York en zijn partij in verdenking, daardoor op zich laadden.
Wel deden zoo de Prins als de Staten hun best om Karel II
Il gunstig te
stemmen en gelukte het ook weldra om diens toorn te bezweren, maar
heimelijk bleef deze met Frankrijk samenwerken. De bereidwilligheid, waarmede de schout van Leiden, Cornelis Paets, op aandrang van den engelschen
gezant, den in die stad gevatten Thomas Amstrong, een der uitgeweken
vrienden van Monmouth, uitleverde - hij werd kort daarna te Londen onthoofd - wekte hier te lande hevige ergernis over deze afwijking van het altijd
hooggehouden recht om vreemde politieke ballingen hier te ontvangen. Het
bleek meer en meer, dat van een goede verstandhouding tusschen Engeland
en de Staten en de medewerking van den engelschen Koning tegenover
Frankrijk in deze omstandigheden geen sprake kon zijn. Het eenige wat te
doen viel, was met Frankrijk in een schikking te treden en dit bleek
daartoe niet ongeneigd, nu het had wat het begeerde en zijn wil om dit te
behouden bij de zwakheid van den verwachten tegenstand kon doorzetten.
Wi1lem III was voorloopig geslagen en trachtte nog te redden wat er te
Witlem
redden viel: een twintigjarige wapenstilstand (,,armistitium")
("armistitiumtt) op grond van
het statusquo,
I5den Augustus 1684
I684 te Regensburg gesloten, leverde
status quo, den 15den
wel tijdelijk al het bemachtigde in Frankrijkts
Frankrijk's handen over, maar opende
tevens de gelegenheid om vóór den definitieven afstand van al die landen
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en steden toch nog het verzet tegen Frankrijk's begeerde "generale monarchie" te organiseeren 1). Tijd gewonnen was veel gewonnen.
Maar Frankrijk begeerde nog meer dan de "generale monarchie", de
sprak : het begeerde ook
"opperste macht" in Europa, waarvan men alom sprak:
een "generale religie", de roomsche. En juist in dezen tijd kwam dat streven
tot waarschuwing van iederen Protestant, tot waarschuwing ook van de
Katholieken, die niet aan Frankrijk's leiband wilden loopen, ten duidelijkste
aan den dag. Het "perpétuel et irrévocable"
irrévocable tt Edict van Nantes, dat sedert
1598 aan de Hugenoten in Frankrijk een groote mate van vrijheid verzekerde,
verzekerde.
was reeds lang den onder Lodewijk XIV snel in macht en invloed toegenomen
streng-roomschen een doorn in het oog. Wat Lodewijk XIII had gehandhaafd,
wat Richelieu en zelfs Mazarin niet hadden willen aanraken, wat nog door
den jongen Lodewijk XIV zelf in 1652 als in volle kracht was erkend,
werd thans, op het hoogtepunt der fransche monarchie, nu het buitenland
onmachtig bleek om de fransche aanmatigingen te weerstaan, nu het binnenland door de sterke monarchale hand in onderdanige gehoorzaamheid werd
gehouden, met ruwe hand aangegrepen.
Omstreeks 1660 telde Frankrijk meer dan een millioen Protestanten, het
twaalfde deel der gansche bevolking 2), van Dauphiné tot in Bretagne, tot
in Normandië toe verspreid wonende langs den rand van het rijk en vooral
talrijk onder de industrieelen, kooplieden en landbouwers. Zij telden ruim 600
kerken en ruim 700 predikanten. Maar de roomsche geestelijkheid, meer
JeZlÜeten geleid, zag met ergernis deze krachtig bloeiende
en meer door de Jeztüeten
plant der ketterij en zij vond voor hare vertoogen allengs een open oor
bij den Koning, wiens van moederszijde spaansche afkomst zich in zijn
toenemend strenge devotie niet verloochende. Zij richtte zich het eerst
tegen het oprichten van protestantsche kerken in de plaatsen, waar het
Edict van Nantes eigenlijk niet kon gelden, en verkreeg in 1666 op hare
herhaalde klachten, dat de Koning verklaarde het Edict "nauwkeurig"
"nauwkeurig" te
zullen toepassen. Dit was het begin der vervolging, die feitelijk reeds
eenige jaren te voren door allerlei bemoeilijking was aangevangen, zoodat
bij Parijs geen godsdienstoefening der Protestanten in het naburige Charenton onbelemmerd voortgang had, geen stervende beveiligd was tegen aanslagen op zijn geloof 3). In weerwil van de bittere klachten der Protestanten
beperkte de eene koninklijke verklaring na de andere hunne vrijheden;
eindelijk zelfs, in 1681, werd door de vergunning om kinderen van zeven
jaar tot het roomsche
roomse he geloof te bekeeren en hen uit hunne familie weg te
nemen, het familieleven in protestantsche kringen aangevat. Maar geen
hoeten, geen kerkververklaring, geen vervolging, geen uitsluiting, geen boeten,
woesting kon het Protestantisme doen verdwijnen; slechts enkelen gaven
den strijd op en gingen over of verlieten het land hunner vaderen, maar
Benoît, Basnage wisten de
werkzame predikanten als Du Bosc, Jurieu, Benoît.
vervolgden te sterken in hun geloof en hunne kudden bijeen te houden.
Toen begon in 1682 eerst goed het stelsel van dwang. Het "dwingt ze
om in te gaan" werd door de "gallicaansche Kerk", die meer en meer
haar eigen van Rome afgewenden weg ging en zich niet bekommerde over de
politieke toenadering van paus Innocentius XI tot de Protestanten, der overheid
als plicht aanbevolen, als dure plicht van een waarlijk katholieken staat; een
"avertissement" in dien geest werd afgekondigd en de Koning benoemde
1) Vgl. over de beteekenis van dit verdrag: P. L. Muller, in Versl. en Meded.
Kon. Akademie
Akademie,t 4de R., IV, blz. 78 vlg., tegenover de meenin~ van Fester dienaangaande in z1jn boek: Die armirten Stände und die Reichskflegsverfassung.
I) Histoire Générale, ed. Lavisse et Rambaud, VI, p. 281.
a)
3) Journal d'un voyage à Paris, éd. Faugère, passim.
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overal commissarissen om die denkbeelden toe te passen, protestantsche
ambtenaren af te zetten, winkels en herbergen van protestantsche eigenaren
te sluiten, kerken af te breken, godsdienstoefeningen te verhinderen. Die
commissarissen kregen soldaten tot hun beschikking om hunne taak te
volvoeren. Honderden familiën werden tot den bedelstaf gebracht, honderden
vluchtten naar Zwitserland, naar de Republiek, naar de noordduitsche
protestantsche landen, naar Engeland om gevangenschap en lijfstraf te ontwijken. Met den aanvang van 1685
I685 werd het nog erger. Een laatste protest
der vervolgden werd beantwoord met den eisch der geestelijkheid tot opheffing
van het Edict, omdat het wegens de daarin allengs gebrachte wijzigingen
niet meer kon dienen als algemeene wet. En de Koning, geheel onder den
invloed thans van zijn ijverende morganatische gemalin, madame de Maintenon,
en de Jezuïeten, begeerde niets liever. Reeds begonnen op het voorbeeld
van den intendant Foucault in Béarn, het land van Hendrik IV zelf, de
ruwe vreeselijke dragonades, weldra in alle provinciën nagevolgd; dragonders
drongen de huizen binnen, plunderden, mishandelden, pijnigden de arme
Protestanten om hen op staanden voet tot bekeering te brengen. En honderden wederom vluchtten, andere honderden onderwierpen zich, velen
lieten het leven voor hun geloof of boetten als galeislaven voor hunne stand,;bekeeringtt
vastigheid. Dagelijks kwamen aan het Hof berichten over deze ,;bekeering"
door het zwaard en de geestelijkheid bleef spreken van dezen "met bloebestrooi den weg",
wegtt, van haren afkeer van de executiën, die zij desmen bestrooiden
noods in het uiterste geval zou hebben moeten goedkeuren "om deze
hydra te verdelgen".
De herroeping van het Edict op 17
I7 October 1685
I685 was de kroon op het
aangevangen werk. Geen enkel recht bleef over voor "de zoogenaamde gereformeerde religie"; hare aanhangers konden in Frankrijk blijven wonen
maar hunne kinderen moesten roomsch worden opgevoed en bij·
bij' uitwijking
werden hunne goederen verbeurdverklaard, zijzelf tot eeuwige galeistraf
verwezen. Zoo verdiende Lodewijk de loftuitingen zijner geestelijkheid,
de aanvankelijk hooggestemde goedkeuring zelfs van paus Innocentius XI
ttgroote werk der devotie",
devotiett, waarom de Kerk "niet zou ophouden
voor dit "groote
zijn naam te prijzen", al had ook de Paus ernstige bezwaren tegen de
vermenging van staatkundige en godsdienstige overwegingen en tegen de
gewelddadige bekeeringen in Frankrijk, tegen de kerkelijke toestanden daar
in het algemeen en keurde hij later herhaaldelijk de scherpe vervolgingen
aft).
af 1). Zoo laadde de Koning de vervloeking op zich van de tienduizenden,
die reeds vóór de herroeping waren uitgeweken, van de honderdduizenden,
die thans huis en haard verlieten om elders de vrijheid te zoeken, die
hun in Frankrijk niet meer kon geworden. De dag van 17
I7 October 1685
I685
kostte Frankrijk een half millioen bewoners en zij namen, volgens een der
eerste fransche geschiedvorschers van onzen tijd, met zich "schatten van
heldenmoed, standvastigheid, zelfopoffering", die nooit konden worden
vergoed.
De vrije protestantsche Republiek verschafte aan duizenden dezer "refugiés" een nieuw vaderland gelijk zij het voor een eeuw reeds aan honderden hunner voorgangers uit Frankrijk zelf en uit de waalsche gewesten
van de Nederlanden had gedaan. Het streng-protestantsche Hof van den
stadhouder en zijn gemalin steunde een menigte mannen en vrouwen van
alle standen onder hen; de steden van Holland en de andere gewesten
1)
1} Vgl. Pruin, Willem lIl,
lIl! 1.1.,
l.I., blz. 141.
I4I. Echter ook de breve van 13
I3 December
16S5,
I6$5, tegenover de pauselijke verklaringen van 1688
I688 aan De Cock en van 1689
I689
(vgl. Ranke, Päpste, lIl, S. II5). Over de houding van den Paus zie vooral:
rnnocenz XI (Berlin, 1900),
I 900), S. 64 ff.
Immich, Papst Iimocenz
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openden wijd hare poorten voor de duizenden nijveren en ontwikkelden:
predikanten, officieren, kooplieden, werklieden, landbouwers, die allengs
kwamen toestroomen. Reeds in I686
r686 werd hun aantal op niet minder dan
75000 begroot en nog steeds bleef de stroom aanhouden naar "la grande
arche des fugitifs", het land der persoonlijke vrijheid, waar zij in de
sedert langer dan een eeuw bestaande waalsche gemeenten hun godsdienst
in hun eigen taal konden blijven uitoefenen 1).
De steden beijverden zich om de fransche fabrikanten en werklieden tot
zich te trekken door voorrechten, voorschotten, tijdelijke ontheffing van
lasten. De nijverheid, vooral in de hollandsche steden, met name de
lakennijverheid en die van fijne artikelen der fransche mode heeft er de
grootste voordeelen uit getrokken 2). De oude takken van nijverheid kregen
nieuw leven door dezen plotselingen toevoer van frissche krachten; nieuwe
industrieën als die van hoeden, zijden stoffen, gaas, fluweel, taf, passement
vestigden zich hier te lande. De grootindustrie ontwikkelde zich krachtig
en de voorrechten aan de nieuwe industrieën geschonken brachten er veel
toe bij om het enge keurslijf der gilderechten op den duur te verbreken.
Een schaduwzijde was het toenemen der fransche mode, de toenemende
invloed der fransche opvoeding in de welgestelde en aanzienlijke kringen,
de toenemende inwerking der fransche taal op de nederlandsche. Overigens
ook deze sterke immigratie, gelijk die van de talrijke Westfalen, die zich
blijkens de toespelingen daarop in de pamfletten en kluchten uit het
midden der eeuw hier te lande, met name in de groote koopsteden als
winkeliers en klerken vestigden, gelijk die van de engelsche en schotsche
officieren en soldaten, die zich hier in dienst der Staten op den duur
hebben gevestigd in de garnizoensplaatsen van Holland, Zeeland, Utrecht
en de Generaliteitslanden, is geheel opgegaan in de zooveel talrijker
bevolking, waaronder zij zich hebben nedergezet. Reeds in het tweede of
derde geslacht is de vermenging met de oorspronkelijke hollandsche bevolking zoo aanzienlijk geweest, dat de invloed van deze nieuwe versterking
van het fransche element hier te lande voor het oog van den onderzoeker
schijnt te verdwijnen. Behalve de namen, ofschoon, vooral onder de lagere
volksklassen te Leiden en elders, weldra verbasterd of vertaald, bewaart
nog alleen de waalsche afdeeling der Hervormde Kerk met hare prediking
in de fransche taal, hare ,,Bibliothèque wallonne
wallonne"tt te Leiden de herinnering
aan de fransche bewoners. Evenmin als de nakomelingen der Denen
en Noren en nieuwe inwoners van anderen landaard zijn zij thans, behalve
soms door hun naam en hunne familietraditiën, te onderscheiden van de
Nederlanders van ouderen oorsprong. Zij vonden hier een op ieder gebied
krachtig ontwikkelde natie, die hen met vreugde onder zich opnam maar
geen behoefte had aan hunne komst voor de ontwikkeling van haar volksbestaan of de bevestiging harer maatschappelijke toestanden. Geen afzonderlijke plaats te midden van de natie werd hun ingeruimd maar zij voegden zich in de rijen der nederlandsche stedelingen, met hen samengroeiend
tot één volk.
De wijze, waarop de geloofsverwanten in het roomsche Frankrijk behandeld waren, had natuurlijk op de bij de thans heerschende partij toch reeds
niet welwillende stemming tegenover de Roomschen hier te lande een prikkelenden invloed en op het gereformeerde volk, door de predikanten aangezet,
niet minder 3). De verhalen omtrent de dragonades en verdere mishan1) Over een en ander vgl. D'Avaux,
D'Avaux Négociations, t. V. en VI, passim.
2) Pringsheim, Beiträge z;ur
zur wirtschaftlichen Entwicklungsgeschichte, S. 33; Posthu-

passim.
mus, Bronnen Leidsche textielnijverheid, V, r.assim.
8)
a) Knuttel, De toestand der Katholieken, I,, blz;.
blz. 290 vlg.
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Elelingen; de berooide toestand van vele hierheen gevluchte uitwijkelingen;
de onrustbarende berichten omtrent, thans opnieuw uitgebroken vervolgingen
in Savoye tegen de arme veelgeplaagde Waldenzen, omtrent de dreigende
roomsche regeering in Engeland, nu in het begin van 1685 Karel II daar
door den roomschen Vork als Jacobus II was opgevolgd, omtrent het
optreden van den roomschen tak van het vorstenhuis in de Paltz; geruchtmakende bekeeringen van duitsche Protestanten, de overwinningen van den
Keizer op de Turken en het herstel van den roomschen eeredienst in
Hongarije - dat alles deed gelooven aan een algemeene roomsche werkzaamheid in geheel Europa, aan een "Grooten Raad van Romen", waarvan
de Jezweten, de felste vijanden der Hervorming, de ziel waren en Lodewijk
XIV, Jacobus II en de Keulsche Fürstenbergen de krachtigste werktuigen.
Heftige pamfletten zetten de toenemende gisting aan en de omstandigheid,
dat de Roomschen hier te lande onder de voorzichtige leiding van Neercassel
zich van alle aanleiding tot verbittering onthielden, ja zelfs geld opbrachten
voor de arme refugiés, kon haar niet ten eenenmale doen ophouden. Reeds
vóór de herroeping van het Edict van Nantes werd door synoden en kerkeraden op de verwijdering der ordensgeestelijken, der Jezweten vooral, aangedrongen. Thans werd het verbod van godsdienstoefeningen door fransche
Protestanten ten huize van de protestantsche gezanten te Parijs, dus ook
van den staatschen gezant aldaar, beantwoord met de hernieuwing van
een ook vroeger reeds genomen dergelijken maatregel in Den Haag tegenover de gezanten der roomsche mogendheden, in wier woningen vele
nederlandsche Roomschen geregeld hunne godsdienstplichten kwamen
waarnemen en van wie soms roomsche actie placht uit te gaan. De wereldlijke geestelijkheid zelve, die gewoonlijk met de regulieren twistte, zou
hunne verwijdering zeker niet met leede oogen hebben aangezien, al valt
niet te bewijzen, dat zij, zooals vooral de Jezweten klaagden, daarop bi;
de regenten aandrong. De Staten-Generaal handelden ernstig over hernieuwing der strenge plakkaten tegen de Roomschen, maar Holland hield
dit nog tegen en wist de zaak op de lange baan te doen schuiven, waartoe
naast den ouden tegenzin der kooplieden tegen dergelijke strengheid ook
het feit medewerkte, dat de keizerlijke gezant in Den Haag, Cramprich,
die zich het lot zijner geloofsgenooten steeds had aangetrokken, moest
ontzien worden ter wille van 's Prinsen groote coalitieplannen, waarin
zelfs de Paus uit vrees voor Frankrijk's overmacht allengs betrokken werd.
Toch werd in het laatst van 1687 in Holland een plakkaat ontworpen
tot uitzetting van Jezweten, Franciscanen, Dominicanen enz., een ontwerp,
dat hevige protesten van Cramprich uitlokte, ofschoon de Keizer zelf den
ijver van zijn gezant verloochende ,en de wereldlijke geestelijkheid hier te
lande zich niet ernstig beklaagde over deze voorgenomen verwijdering
hunner lastige medehelpers, over wie zij reeds een eeuw lang te Rome
bitter geklaagd hadden. Maar het ontwerp is niet tot een werkelijk plakkaat verheven 1) en zoowel de gewenschte goede verstandhouding met den
Keizer en den Paus, die ook tegenover Frankrijk optraden, als de gewone
argumenten tegen de plakkaten deden weldra de opgewekte godsdienstige
hartstochten weder luwen. Zelfs in het streng-calvinistische Zeeland
liet men zich èn door handelsbelangen
handelsbelangen. èn door politieke overwegingen
weerhouden om gehoor te geven aan den aandrang der predikanten,
die vermaand werden om zich kalm te houden en "moderatie in de saecken der Papisten" te betrachten 1I}. Alleen in Friesland en Groningen
1) Wagenaar, XV, blz. 385 vlg. geeft van den loop der zaak: een Yerkeerden indruk.
Vgl. Knuttel, l.I., blz. 294.
ry Knuttel, l.I., blz. 312.
.
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zijn werkelijk ernstige antiroomsche maatregelen genomen, welker klem
echter een paar jaar later zeer begon te verzwakken, en hebben ernstige
vervolgingen en ongeregeldheden op dit gebied plaats gehad, zelfs tot
plundering van kerken overslaande 1). Dit alles, dat zijn pogingen om
de stemming jegens Frankrijk te verbeteren ernstig belemmerde, verweet
D'Avaux herhaaldelijk zijn regeering 2).
De vervolgingen en de herroeping van het Edict hadden ook op de
houding van den Grooten Keurvorst een beslissenden invloed 3). De
politieke gevolgen voor zijn land van het geheime verbond met Frankrijk,
waarvan hij steun tegen Zweden had verwacht in zijn plannen op Pommeren, waren hem tegengevallen. Toen nu Lodewijk XIV zich meer en meer
als kampvechter van het Catholicisme deed kennen, kwam de gedachte
aan Brandenburg's plaats in Duitschland, als machtigste protestantsche
staat, op den voorgrond en de krachtige protestantsche gevoelens van den
Keurvorst leidden hem ertoe zijn sympathie met de vervolgden openlijk
te kennen te geven en hun ook zijn land als toevluchtsoord aan te bieden.
Zijn goede betrekkingen met Frankrijk leden natuurlijk onmiddellijk onder
deze houding, al gaf hij wegens de fransche subsidiën het verbond nog
niet op en trachtte hij het opnemen der talrijke fransche emigranten, die
zich te Berlijn vestigden, en het indienstnemen van uitgeweken officieren,
onder wie de beroemde maarschalk Schomberg, te vergoelijken. Hij ging
verder en zond in Mei I685 zijn vertrouwden dienaar Paul von Fuchs
als diplomatiek agent naar de Republiek om de goede verstandhouding
met haar en den Prins van Oranje, zijn neef, te herstellen, zich opnieuw
met haar te verbinden en mede te werken aan het doen ophouden der
hoogloopende binnenlandsche oneenigheden, die de kracht der Republiek
naar buiten voor jaren dreigden te verlammen.
Het laatste kostte intusschen niet minder moeite dan het eerste, want
men wilde aanvankelijk te Amsterdam van geen bukken weten en ook de
Prins toonde zich weinig geneigd om toe te geven, al begeerde hij het
herstel van de overeenstemming. Alle pogingen om de beide partijen met
elkander te verzoenen waren totnogtoe vruchteloos gebleven '). Onmiddellijk
reeds na het sluiten van den Twintigjarigen wapenstilstand waren onderhandelingen tusschen den Prins en Amsterdam aangeknoopt en ofschoon
beide partijen overtuigd schenen, dat het belang der Republiek ten hoogste
met het herstel der "eenigheid" gemoeid was, de halsstarrigheid van beide
kanten belette lang nog een werkelijke verzoening. In het voorjaar van I685
rezen de kansen daarop echter aanzienlijk. Door bemiddeling van de vorstin van Anhalt, dochter van Frederik Hendrik, die in I683 de schoonmoeder van haren frieschen neef geworden was 5), werd in Maart de vrede
tusschen de beide neven getroffen en Hendrik Casimir verplichtte zich
zelfs schriftelijk de politiek van Willem III "in relatie tot andere rijken
en gemeenebesten tt niet meer te zullen tegenwerken, integendeel haar te
zullen steunen 8). Deze verzoening verzwakte de amsterdamsche partij zeer
en de pogingen van D'Avaux om Amsterdam aan Frankrijk te binden
1) Knuttel, 1.1., blz. 328.
~)

Recueil des instructions, p. 393.

a) P. L. Muller, Een Brandenburgsche zending in Nederland in 1685, in Nijh.

Biidr., Nieuwe R., VI, blz. 77 vlg., en Nederland en de Groote Keurvorst, in Nijh.
BiJ dr., ib., blz. 169 vlg•
•) Fruin, Willem 111, blz. 124 vlg.
') Er was kort te voren ernstig sprake geweest van een huwelijk van dezen met
een rijke fransche gravin.
') Sypesteyn, Geschiedk. Bijdr., 111, blz. 27.
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konden hare kracht niet versterken. Op dit oogenblik trad Fuchs als bemiddelaar op en het gelukte hem in den loop van den zomer met behulp
van Fagel aan de eene en Witsen en Hop aan de andere zijde den Prins
en Amsterdam tot elkander te brengen. Amsterdam berustte erin, dat het
leger voor het loopende jaar niet zou verminderd worden, stemde toe in
het te hernieuwen verbond met Brandenburg en de daarbij vereischte
geldelijke opoffering ten bate van den Keurvorst en verkreeg van zijn kant,
dat de tarievenlijst der convooien en licenten naar zijn zin werd geregeld.
Ook op deze verzoening gelijk op die tusschen de beide vorstelijke neven
heeft ongetwijfeld het meer en meer in het oog vallende belang van den
protestantschen godsdienst grooten invloed gehad. D'Avaux deed nog wel
herhaaldelijk zijn best om de verstandhouding te verbreken maar zijn
"artificiën" konden op den duur de "goede harmonie" niet meer verstoren.
Het kort daarna aftreden als burgemeester van Van Beuningen kon niet
anders dan den herstelden vrede bevestigen: Witsen en Hudde, meer
geleerden dan staatslieden van beteekenis, en wie er meer met hen thans
Amsterdam regeerden, waren gezeggelijker, vooral sedert de pensionaris
Hop voor de politiek van den Prins gewonnen was. De Prins had ook hier
gezegevierd en het vaste punt was gevonden, waaromheen de groote
buitenlandsche coalitie, die hij steeds voor den geest had, zich zou kunnen
vormen. Geen stad in Holland zou het meer wagen zich tegen zijn wil te
verzetten en van de andere provinciën was niets meer te vreezen.
Er was op dat oogenblik zelfs hoop, dat Engeland in die coalitie een
belangrijke rol zou spelen. De nieuwe Koning, Jacobus 11,
lI, was wel in de
eerste plaats een vurig katholiek maar tevens toch ook voorstander van de
zaak van het politieke evenwicht in Europa: hij toonde neiging om samen
te werken met zijn schoonzoon, den Prins van Oranje, die tevens de
vermoedelijke troonopvolger in Engeland was en ter wille van wien hij
zijn godsdienstige neigingen moest betoomen, wilde hij niet in de kaart
spelen van hen, die uit vrees voor die neigingen liefst den Prins in zijn
11 had een veel vaster karakter dan
plaats hadden gesteld 1). En Jacobus 1I
zijn overleden broeder: was hij eenmaal voor de staatkunde van Willem
111
III gewonnen, dan, scheen het, viel op Engeland te rekenen. Er waren
dan ook onderhandelingen
onder handelingen gevoerd tusschen den Koning en den Prins
om een toenadering tusschen Engeland en de Republiek te bevorderen.
De handels
handelsgeschillen
geschillen werden aan een gemengde commissie opgedragen.
De Koning verlangde, dat de hertog van Monmouth, die zich nog in
Den Haag ophield, zelfs troepen verzamelde en door de partij van
verzet in Engeland, vooral door de calvinistischgezinden, als haar hoofd
werd beschouwd, uit de Republiek zou worden weggezonden; dat de
engelsche emigranten in het algemeen haar zouden moeten verlaten; dat
de in zijn oog verdachte officieren in de engelsche en schotsche regimenten
der S~ten
Staten zouden worden ontslagen; dat de Republiek met Engeland één
lijn zou trekken tegenover Frankrijk. De Prins stemde in dat alles toe,
in het laatste met uitdrukkelijk voorbehoud der protestantsche belangen.
De overeenstemming scheen dus verkregen, maar dit duurde kort, want
weldra begon Jacobus, onder den indruk van een gewapenden inval van
Monmouth van Holland uit in Engeland, van opstanden in het presbyteriaansche Schotland, van protestantsche bewegingen in het gansche rijk,
evenals vroeger zijn broeder, steun te zoeken bij Lodewijk XIV, den krachtigen
voorstander van het roomsche geloof, dat ook hij boven alles liefhad en
waaraan hij desnoods de zaak van het politieke evenwicht wilde prijsgeven.
1) Fruin,
Pruin, Willem lIl,
Hl, blz.
bh;. 133 vlg.
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Een jaar later was de koning geheel en al den weg der katholieke reactie
ingeslagen, een weg, die hem steeds verder van zijn volk vervreemdde en
dat volk weldra naar den. Prins van Oranje deed uitzien als naar den
redder van zijn geloof en zijn vrijheden tegenover de geheime plannen
eens roomschen konings, die, naar het volk meer en meer inzag, een krachtig
monarchaal bewind wilde vestigen met verwerping van het parlementaire
regeeringsstelsel, in welks richting zich de engelsche staatsregeling sedert
eeuwen bewoog. Meer en meer bleek het, dat ook onder Jacobus II van
Engeland voor 's Prinsen groote coalitie weinig te verwachten was; integendeel, dat ook hij met Lodewijk XIV heimelijk in verbond getreden
was en op het beslissende oogenblik naast Frankrijk zou staan, tenzij een
algeheele ommekeer in Engeland, niet minder dan een revolutie - want
Jacobus II was geen man om voor minder te wijken - den gang der
zaken aldaar ten eenenmale van karakter zou doen veranderen. Dan zou
het oogenblik voor den Prins gekomen zijn om op Engeland's lotgevallen
een beslissenden invloed te oefenen. Dan eerst zou Engeland voorgoed
voor zijn godsdienstig-staatkundig ideaal gewonnen zijn.
En terwijl hij met spanning den loop der zaken in Engeland gadesloeg,
waren hij en Waldeck, thans door Brandenburg, waar Bentinck in het voorjaar van r688 de staatsche politiek kwam uiteenzetten 1), ijverig geholpen,
in afwachting daarvan ijverig bezig om in het duitsche Rijk de partij
van verzet tegen Frankrijk te organiseeren en de coalitie ook hier voor te
bereiden 2). Langzaam, zeer langzaam ging het geduldwerk voort om
Frankrijk's sedert jaren zorgvuldig gekweekte betrekkingen met de kleine
duitsche hoven te verbreken, den langjarigen arbeid der behendige fransche
diplomatie, het net harer fijngesponnen intriges te verscheuren. Het
verdrag tot wapenstilstand van r682 was door den Turkenoorlog en de
houding der Republiek zonder veel gevolg gebleven. Wal deck was in Juli
r685 naar Weenen gegaan om deel te nemen aan den veldtocht tegen de
Turken aan den Donau en om de duitsche vorsten bij hun aansluiting
aan den Keizer tot verdediging des Rijks te doen volharden. Het laatste
gelukte hem ook en hij steunde met goedkeuring van Willem III de
pogingen van het keizerlijke hof om in plaats van het ten einde loopende
laxenburger verdrag de augsburgsche alliantie (r686) tot stand te brengen,
een verdrag, dat intusschen volstrekt niet de groote algemeene beteekeni
heeft gehad, die men daaraan pleegt toe te schrijven, en slechts diende om
ten minste bijeen te houden wat men bijeengebracht had 3). Spanje en
Zweden sloten zich als leden des Rijks bij de frankisch-rijnsche vorsten
aan en Waldeck zelf zou onder keurvorst Maximiliaan van Beieren,
zwager van keizer Leopold, en den markgraaf van Bayreuth als veldmaarschalk van het bijeen te brengen rijksleger optreden, dat desnoods ook
tegen Frankrijk gebruikt kon worden.
Maar dit alles was nog ver van een groote coalitie met de zeemogendheden
.als middelpunt, die Willem III en Wal deck zich voorstelden. En dat
de Franschen dit wel inzagen, blijkt uit hun optreden aan den Rijn, waar
-zij een paar zeer belangrijke vestingen bezetten zonder eenige verhindering
van den kant der verbondenen.
Dikwijls moet den bejaarden Wal deck - hij begon tegen de 70 te
komen - de zware arbeid aan het groote doel moeilijk gevallen zijn,
104 ff.
Von Srbik, l.I., S. 245 ff.
.
.
') Zie daarover vooral Fester, Die
Dle Augsburger All:ianz von 168~6.t en P. L. Muller,
~)
Wilhelm 111 und Waldeek, 11, S. I I ff.; Von Srblk, l.I., S. 290.
WIlheim

1) Grew, Bentinck,p.
~)

BLOK, Guch. NMerl. Volk, 111
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maar toch bleef hij voortdurend in overleg met den Prins werken aan de
versterking van den band tusschen de duitsche vorsten en aan het tegengaan van den altijd weder het hoofd opstekenden franschen invloed in
~elfs aan het keurvorstelijke hof te Berlijn weder
het Rijk, die zich ook zelfs
deed gevoelen.
Toen kwam in 1688 plotseling de crisis, die de lange voorbereiding ten
slotte nog onverwacht in een krachtig handelen zou
~ou omzetten.
o~etten. Die crisis:
werd veroorzaakt door den loop der zaken
~ken in Engeland en prins Willem
Willem
wist haar op het juiste oogenblik voor zijn
~ijn doel te gebruiken. Daar was
de strijd tusschen vorst en volk meer en meer verscherpt zoowel op godsdienstig als op staatkundig gebied, terwijl de houding van Jacobus II tegenover Frankrijk duidelijk wees op geheime samenwerking tusschen beide
hoven, gevaarlijker thans nog dan onder Karel II wegens het koppige
karakter van den nieuwen vorst, van wien zijn sceptische broeder reeds'
reeds
had voorspeld, dat hij geen vier jaren op den troon zou blijven. Zoo.
ernstig was de toestand reeds bij het begin van 1687, dat de Prins het
noodig vond zijn vertrouwden dienaar Dijkveld in buitengewone zending
Staten~Generaal en
naar het engelsche hof te doen zenden; hij haalde de Staten-Generaal
die van Holland in het geheim daartoe over 1). Die zending had natuurlijk
ten doel niet maar eenvoudig om te zien en te hooren maar ook om de
vertrouwbaarheid en de plannen na te gaan van hen, die aanstalten maakten om den Prins van Oranje tegenover zijn oom en schoonvader te stellen. Zij had een volledig succes en Dijkveld keerde in den zomer terug
met tal van brieven van aanzienlijke Engelschen, die met den Prins in
betrekking wenschten te treden. Van dat oogenblik af stond de Prins voortdurend in geheime onderhandeling met die heeren. De Koning zag
~g niet,
zendeling,
wat er om hem heen gebeurde, evenmin als zijn onbekwame' zendeling.
D'A1byville, begreep, wat
aan het hof van den Prins, de roomsche Ier DtAlbyville,
deze voorhad; trouwens zelfs DtAvaux,
D'Avaux, die van alle geheime zendingen en
Wi1lem overigens wel onderricht was, bekende
samenkomsten van prins Willem
in zijn brieven telkens het spoor bijster te zijn, al zag
~g hij duidelijk waarop,
waarop·
alles zou moeten uitloopen 2). Jacobus echter zag dit niet in. Hij sloeg.
de waarschuwingen van DtAvaux
D'Avaux in den wind en vroeg den Prins en de
Staten zelfs om hunne medewerking bij de maatregelen van verdraagzaamverdraag~am
heid, die hij ten bate der Roomschen dacht te nemen. Maar de Prins wilde
zijn aanzien bij zijn engelsche vrienden en het engelsche volk niet verspelen en weigerde met nadruk iets te doen tegen het belang zijner religie,
hoe afkeerig hij ook was van alle geloofsvervolging 3). En de Prinses, met
wie haar echtgenoot eenigen tijd te voren hun beider houding tegenover
de gebeurtenissen in Engeland besproken had, waarbij hare algeheele
overeenstemming met hem was gebleken 4),
'), wilde ook van het voorstel
haars vaders niet weten evenmin als van diens aanhoudende pogingen om
haar wantrouwen tegenover het Catholicisme weg te nemen. De beide
echtgenooten, in den beginne koel en tonder wederzijdsche liefde naast
elkander levend, werden na tien jaren huwelijk door een en ander nader
tot elkander gebracht en leerden elkander begrijpen en achten. De
zachte
~chte en beminnelijke Prinses, wier dagboeken en vertrouwde brieven voor
het
een groot deel tot ons gekomen zijn, wist op den duur niet alleen het.

1jIj Fruin,
Willem 111,
lIl, blz.
b~. 151 vlg.
Zie b.v. Négociations, VI, p. 172, 178.
2

l.I., b~.
blz. 156.
•I Fruin, 1.1.,
• ib., blz.
b~. 147 vlg.
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vertrouwen maar ook de liefde van haren gemaal te winnen 1). Het was
duidelijk: als Jacobus II eens kinderloos zou sterven - en zijn tweede
huwelijk was totnogtoe kinderloos gebleven - dan zouden zijn opvolgers
niet in zijn richting voortgaan.
Dit moest ook in Engeland duidelijk worden tegenover den toeleg van
Jacobus en de zijnen om het te doen voorkomen, alsof de Prins en de Prinses
zijne maatregelen goedkeurden. Daartoe moest de beroemde brief van
Fagel aan den schotschen dissenter Stewart dienen, waarin de raadpensionaris dezen te kennen gaf, dat de Prins en de Prinses wel geneigd waren om
mede te werken tot afschaffing der strafbepalingen tegen afwijking van
de anglicaansche Kerk maar volstrekt niet tot toelating der Roomschen
tot alle ambten. De brief verscheen aanstonds in druk en werd in duizenden exemplaren ook over Engeland verspreid 2), waardoor hij het karakter
van een tegen 's Konings politiek gericht manifest aan het engelsche volk
kreeg. En het mislukken van 's Konings pogingen om de zes regimenten
Engelschen en Schotten in staatschen dienst, thans ruim 3000 man voortreffelijk krijgsvolk, naar Engeland over te doen voeren ten einde ze bij
voorkomende gelegenheden te gebruiken, verbitterde de engelsche regeering
nog meer tegen den Prins, die daarvan natuurlijk niet weten wilde.
Jacobus ging intusschen op raad van zijn streng-roomsche omgeving
voort met zijn maatregelen ten gunste der Roomschen en tot bevestiging
van zijn monarchaal gezag. Hij betrad daardoor met steeds grooter energie den weg, langs welken zijn vader op het schavot was gekomen en die
ook hem tot den ondergang zou voeren. In Mei 1688 liet hij zeven weerspannige bisschoppen der anglicaansche Kerk in den Tower gevangenzetten en zijn "acte van verdraagzaamheid" opnieuw afkondigen. En te
midden der hierdoor ontstane verbittering werd hem 10 Juni een zoon
geboren, een gebeurtenis, die de toekomst zijner dynastie scheen te verzekeren. In het vorige najaar was de te wachten geboorte reeds hier en
daar aangekondigd en het bericht was bij de Roomschen met groote
vreugde, bij de Protestanten met teleurstelling en wantrouwen ontvangen;
het laatste vooral, omdat de tegenpartij reeds de geboorte van een zoon
voorspelde, die dan, volgens de omtrent de opvolging bestaande bepalingen
de engelsche kroon zou moeten erven. Toen nu de gebeurtenis een maand
vóór den aangegeven tijd plaats had en men haar aan het Hof op zeer
geheimzinnige wijze behandelde, won het vermoeden veld, dat de jeugdige
"prins van Wales" een door de Jezuïeten ondergeschoven kind was, een
vermoeden, dat, naar de onderzoekingen van onzen tijd voldoende hebben
geleerd, ongegrond mag heeten 3). De Prins en de Prinses, die eerst geen reden
vonden om aan de echtheid te twijfelen en zelfs den heer van Zuylesteyn
hadden gezonden om hunne gelukwenschen over te brengen, kwamen
weldra tot een ander gevoelen, vooral toen de eenige zuster der Prinses,
Anna, die te Londen was, haar in duidelijke termen schreef, dat ook zij
den zoogenaamden prins van Wales niet als echt beschouwde. Er werd in
de engelsche kapel der Prinses van Oranje spoedig een einde gemaakt aan
het bidden voor haren jongen halfbroeder Jacobus.
Groote opschudding verwekte een en ander in Engeland zelf. De zaak
der zeven bisschoppen vermeerderde de gisting. Op den 30sten Juni
teekenden eenige aanzienlijke Engelschen een verzoek aan den Prins om
over te komen en Engeland's godsdienst en vrijheden te redden uit de
1) Vgl. over haar: Krämer, Maria II Stuart (Utrecht, 1890).

2) Breed uittreksel bij Wagenaar, XV, blz. 361 vlg.; druk o. a. in Holl. Mercurius

1687, blz. 92 vlg.
I) Vgl. over de echtheid: Fruin, 1.1., blz. 168 vlg. en Krämer, 1.1., blz. 159 vlg.
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handen der bestaande regeering. Admiraal Herbert, die het stuk overbracht,
kwam eenige dagen later naar het prinselijke landhuis te Honselaarsdijk,
waar Wi1lem 111 in dezen tijd gewoonlijk verblijf hield. De Prins aarzelde
een oogenblik, overlegde met zijn gemalin maar nam spoedig het voorstel
aan, dat hem een schitterende rol voorspelde, daar het hem de gelegenheid gaf om den godsdienst en de vrijheden van een groot volk te redden en
hem tevens de middelen kon bezorgen om de groote coalitie tegen Frankrijk,
het doel, dat hem steeds voor den geest zweefde, eindelijk te bereiken.
Kort te voren had de keuze Willem Egon van Fürstenberg, thans kardinaal, den ouden vriend van Lodewijk XIV, door het keulsche kapittel
eerst tot coadjutor van den afgeleefden aartsbisschop van Keulen, later bij
eenvoudige meerderheid tot diens opvolger, de Rijksvorsten gewezen op het
gevaar, dat van die zijde nog steeds dreigde. De gestorven aartsbisschop
was sedert eenige jaren ook in het bezit der bisschoppelijke rechten in
Munster en Hildesheim getreden, zoodat zijn gebied zich met dat van
Luik, dat hij reeds sedert lang had bezeten, van de Maas tot de Wezer
over een omvangrijke landstreek uitstrekte. Mocht Fürstenberg dit alles onder
zijn gezag vereenigen, dan was Lodewijk XIV een grooten stap verder:
de fransche koning hoopte met behulp van dezen beproefden aanhanger
I684 toch nog in een definitieven vrede
den gesloten wapenstilstand van 1684
te doen veranderen en op die wijze de hem tijdelijk ten deel gevallen
landen en steden in vast en wettig bezit te krijgen. Bevestigde de Paus
de keuze, waartoe deze echter volstrekt niet gehouden was, dan had
Frankrijk een belangrijke winst gekregen, zelfs al zouden zich Luik, Munster en Hildesheim door de keuze van een eigen bisschop onder medewerking des Pausen thans van Keulen afscheiden; en aan de Republiek
zou een zware slag zijn toegebracht. Wel was het zeer twijfelachtig, of de Paus,
Innocentius XI, die zich thans geheel van den ook zijn macht bedreigenden en
zich steeds duidelijker op den weg der afscheiding van de Kerk bewegenden
Lodewijk XIV geheel afgekeerd had 1), de keuze bevestigen zou, maar de
toeleg van Frankrijk was duidelijk.
De Prins had het engelsche voorstel aangenomen: de teerling was
geworpen. Het kwam er slechts op aan, of de Republiek geneigd zou zijn
hem de middelen te verschaffen om te doen wat Engeland van hem begeerde
en wat hijzelf in het belang van godsdienst en vrijheid vurig wenschte.
Na het toegeven van Amsterdam in 1685
I685 en de daarmede nauw samenhangende bevestiging van 's Prinsen gezag in Holland, in de Republiek,
was het antwoord op deze vraag niet lang onzeker. Toch moest de Prins
met beleid te werk gaan, wilde hij D'Avaux, die nog altijd alle gelegenheden te baat nam om zijn plannen tegen te werken, niet tot krachtige
werkzaamheid bij de nog altijd voor zijn macht beduchte of werkelijk
franschgezinde regenten prikkelen. De vrees voor de verheffing opnieuw
van "Hollands Koorstt,
Koors", zooals een pamflet de ijverige werkzaamheid der
Oranjepartij noemde, was nog bij velen zeer levendig.
Met groote voorzichtigheid werd de zaak aangevat. Aanvankelijk werd de
reeds, met het oog op de in Engeland verwachte gebeurtenissen, in het
vorige najaar begonnen uitrusting der vloot met kracht voortgezet. De
I683 had getroffen,
gevolgen van de groote ramp, die haar in November 1683
toen bij een hevigen storm op de kust van West-Friesland zeven groote
schepen vergingen en tal van dappere zeelieden den dood in de golven
vonden 3), waren zoogoed mogelijk verholpen en vooral de door de
1) Immich, Innoceru;
Innocenz XI, S. 77 ff.
2) De Jonge, 111,
III, b~.
blz. 17 vlg.
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burgemeesters Geelvinck en Witsen en Job de Wildt, haren secretaris,
krachtig geleide amsterdamsche admiraliteit had zich door aanbouw van
schepen onderscheiden. In overleg met de regeering van Amsterdam en
de admiraliteit aldaar, met Tromp en den vice-admiraal Bastiaensze Schepers
te Rotterdam, Cornelis Evertsen (de Jonge) en Odijk in Zeeland was reeds in
2I schepen van middelbare grootte,zoogeDecember besloten tot uitrusting van 21
naamd wegens de rooverijen der Algerijnen, die in dezen tijd zelfs tot
voor de zeegaten verschenen, en wegens verwikkelingen tusschen Zweden en
Denemarken. In het voorjaar was deze wapening ter zee voortgezet, ook
met het oog op de vijandelijke houding der fransche marine, die reeds in
1686
I686 tot vijandelijke ontmoetingen aanleiding had gegeven. Men had
een en ander slechts verder te ontwikkelen om het beoogde doel te
bereiken en van Juli af werd op de werven ijverig gearbeid, terwijl voor
het indienstnemen van 4000 matrozen, voor het huren van transportschepen voldoende werd gezorgd. Zoo was in October een vloot van
43 oorlogsschepen en eenige branders, benevens kleinere vaartuigen en
ongeveer 350 transportschepen van groot en klein kaliber, gereed onder het
bevel van den luitenant-admiraal Cornelis Evertsen en den vice-admiraal
Philips van Almonde 1). Cornelis Tromp, die als luitenant-admiraal-generaal
De Ruyter was opgevolgd, was sedert eenige jaren op den achtergrond
getreden ten gevolge van verschillen met den Prins; bovendien zou hij
zich niet licht geschikt hebben in de met de engelsche heeren getroffen
regeling om met het oog op het engelsche volksgevoel het opperbevel op
te dragen aan admiraal Herbert als luitenant-admiraal-generaal der gemeenschappelijke vloot, een maatregel, die niet dan met de uiterste voorzichtigheid kon worden doorgezet.
Natuurlijk kon een en ander voor DtAvaux
D'Avaux geen geheim blijven en hij
bleef niet in gebreke zoowel Lodewijk XIV als Jacobus II ten ernstigste
voor de groote wapeningen in de Republiek te waarschuwen 2), maar steeds
zonder gehoor te vinden, ofschoon hij thans ronduit kon verklaren, dat
het op Engeland gemunt was. Wat het over te brengen leger betreft,
werden de maatregelen in diep geheim en met groote zorg genomen. Met
's Prinsen last door Bende noordduitsche "armirte" vorsten werden op ts
tinck in Juli en Augustus overeenkomsten gesloten betreffende het huren
van verscheidene regimenten; de engelsche en schotsche regimenten in
staatschen dienst en eenige van de beste staatsche troepenafdeelingen
werden in gereedheid gebracht; met het opperbevel onder den Prins
I5000 man, werd
werd maarschalk Schomberg belast; het geheele leger, 15000
samengetrokken op de Mookerheide, zoogenaamd ter verdediging van de
grens tegen een mogelijken aanval van keulsche zijde. Het geld voor
dit alles werd, om geen ruchtbaarheid aan de zaak te geven, van alle
kanten heimelijk bijeengeschraapt. Ook hieromtrent was reeds in Juli
door Dijkveld en Fagel namens den Prins met de amsterdamsche regeering,
in het bijzonder met Witsen en Hudde, in diep geheim overleg gepleegd
's Prinsen
maar deze hadden zich in den beginne huiverig getoond om op ts
voorstellen in te gaan en eenige verantwoordelijkheid tegenover de Staten
op zich te nemen 3). Men sprak en dacht zelfs over de onderneming als
over een poging van den Prins om "Monmouthje te spelen". Maar geheel
afkeerig was men toch niet.
1) Vgl. Blok, Prins Willem III naar Torbay, in Nijh. Bijdr., 6de R,
R., I, blz. 135 vlg.
")
2) De Jonge, lIl,
III, blz. 37 vlg.; D'Avaux, Négociations, VI, passim.
Wi1lem lIl,
111, blz. 177 vlg.; Wagenaar, XV, blz. 427 vlg.; Gebhard, Nico3) Fruin, Willem
laas Witsen, 1I,
11, passim; D'Avaux, Négociations, VI, passim.
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In het begin .van September kwamen zoowel de engelsche als de fransche gezant V'an
van de Staten-Generaal opheldering verlangen omtrent de
bedrijV'igheid
bedrijvigheid op de werven en de oorlogstoebereidselen in het algemeen,
terwijl de eerste de V'redelieV'endheid
vredelievendheid V'an
van zijn Koning betuigde en de
laatste dreigde met oorlog, als men het wagen dorst hetzij Engeland, hetzij
Keulen aan te vallen. De fransche dreigementen hadden juist het tegenovergestelde gevolg van dat, hetwelk D'Avaux zich daarvan had voorgesteld: de Prins wist de Staten te overtuigen, dat de onderneming tegen
Engeland het beste middel was om dat rijk op de zijde der tegenstanders
van Frankrijk te brengen en dat zij zeker gelukken zou, daar Jacobus in
zijn eigen land geen steun zou vinden. De maatregelen, door Lodewijk
XN in 1687
r687 opnieuw ingesteld, om de hollandsche lakens en de hollandsche haring zwaar te belasten, hadden bovendien den amsterdamschen handel zeer tegen Frankrijk ingenomen en tot scherper optre~n geneigd gemaakt, vooral toen die maatregelen ten scherpste werden
d c:n
uitgevoerd
uitg~voerd 1), zoodat de Staten-Generaal eindelijk ertoe overgingen den
handel met Frankrijk te verbieden zoolang het daar op de hollandsche
schepen reeds gelegde beslag niet zou zijn opgeheven. Zoo werd, na eenige
opmerkingen omtrent de zonder' toestemming der Staten begonnen wapening, besloten om de fransche nota ter zijde te leggen, Engeland zelf opheldering te vragen omtrent zijn verhouding tot Frankrijk, dat thans zoo
voor de belangen van Jacobus 11
II opkwam, en tevens 's Prinsen voorloopige
maatregelen betreffende de werving van duitsche en zweedsche regimenten
goed te keuren, ja de door hem in dienst genomen troepen voor den
Staat over te nemen. Einde September en begin October werden de
besluiten dienaangaande door de verschillende provinciën en verder door
de Staten-Generaal ten uitvoer gebracht. En nog altijd bleef D'Avaux,
die wel niet alles wist maar toch veel vermoedde, zoowel bij zijn regeering
n zonder vrucht waarschuwen en omtrent de toerustingen
als bij Jacobus 11
berichten verzamelen.
Toen eindelijk wendde de Prins zich door middel van den geheel met
zijn plannen vertrouwden raadpensionaris tot de Staten van Holland om
hun de noodzakelijkheid der onderneming op Engeland te betoogen zoowel in het belang van den protestantschen godsdienst als in dat van de
algemeene politiek en van de Republiek in het bijzonder. Hij ontkende
niet, dat ook zijn bijzonder belang en dat zijner gemalin, als rechthebbenden op de opvolging in Engeland, met de zaak gemoeid was, maar met
vertrouwen vroeg hij de hulp van den Staat om zijn rechtvaardige zaak
tot de zegepraal te helpen 2). "Nunc aut numquam"! In diep geheim
werd alles door de stedelijke regeeringen overwogen en "de inclinatie in
't gemeen van het volk en van de predikanten" tegen Frankrijk, "die
men niet duisterlijk bespeurde" 3), bewoog de nog aarzelenden toe te
stemmen, bevreesd als zij werden voor een herhaling van den oorlog
V'an
r672 met zijn gevolgen. Fagel en de Prins zelf lieten reeds sinds lang
van 1672
niet na krachtig op de predikanten te werken en hun het gevaar voor den
protestantschen godsdienst onder het oog te brengen, opdat zij van den
kansel en in de huisgezinnen dit denkbeeld zouden helpen verspreiden.
Den 2gsten September werd in de hollandsche Statenvergadering, den 8sten
October in de in grooter getale dan gewoonlijk samengekomen StatenGeneraal de zaak in geheime zitting beklonken: de Prins kreeg volledig

li

1~ D'Avaux{
D'Avaux, Négociations, VI, p. 180, 208, 288.
• Pruin, 1.1.,
1. ., blz. 182 vlg.
a Gebhard
lI, blz. 173.
Gebhard,J Nicolaas Witsen, 11,

DIPLOMATIEKE
DIPLOMA TIEKE WERKZAAMHEID

2 63

fiat op het gedane aanzoek en op de engelsche vraag om opheldering
werd geantwoord, dat de wapening niet gericht was tegen Koning en volk
maar dat men de onlusten in Engeland hoopte te zien eindigen door het
wegnemen der rechtmatige grieven. En zoo was het: de Staten wilden wel
geen openlijken oorlog met Engeland voeren maar toch den Prins met
die" grieven aangevangen
de macht van den Staat steunen in zijn wegens dieonderneming. Sommige regenten zagen wel met bekommering toe, maar
:zij
zij waagden het niet zich te verzetten.
Terwijl dit alles binnenslands werd voorbereid, had de diplomatie van
den Prins ook buiten de grenzen, bij andere europeesche mogendheden, alle
voorzorgen genomen. De Groote Keurvorst had in den laatsten tijd in
volkomen overeenstemming met 's Prinsen staatkunde gearbeid maar hij
was in April te midden van zijn overwegingen voor de toekomst geitorven
g~torven
:en vervangen door zijn zoon Frederik 111,
lIl, die zijn gunstige gezindheid
reeds spoedig door een nauw verbond met Hessen tot handhaving der
rijksgrenzen en der protestantsche religie, tot handhaving ook der Vereenigde
Nederlanden, ondubbelzinnig te kennen gaf 1). Bentinck had op zijn
noordduitsche reis een geheime samenkomst te Celle met Fuchs, waarbij
deze namens zijn keurvorst krachtigen steun met troepen voor 's Prinsen
onderneming beloofde 2); ook Brunswijk-Luneburg sloot zich, evenals
Wolfenbuttel en Hessen, in het geheim daarbij aan. Waldeck was weder
in een en ander betrokken en leidde Bentinck's bedachtzame schreden.
Begin Augustus was dit alles in goed gesloten verdragen geregeld. Ook
Wurtemberg gaf drie ruiterregimenten en Hannover verklaarde zich bereid
om iederen aanval van Frankrijk op het duitsche Rijk te helpen keeren.
Wi1lem zelf uit Het Loo naar Minden
En in September kwam prins Willem
en Rinteln om er met den Keurvorst en met den landgraaf van Hessen
te spreken. Tegelijk deed Waldeck het hof te Weenen polsen en verkreeg
df! Keizer de engelsche onderneming
daar ten slotte de zekerheid, dat d~
welwillend zou gadeslaan 3) - een belangrijk resultaat bij den nog altijd
groot en invloed der Frankrijk's inzichten steunende Jezuïeten aan het
grooten
keizerlijke hof. En de keurvorst van Saksen en andere duitsche rijksvorsten
waren bereid om het voorbeeld van Hannover te volgen. Met Spanje's
vertegenwoordiger in de Zuidelijke Nederlanden had de Prins in September
tusschen Breda en Antwerpen eveneens een samenkomst gehad, die hem
verzekerde van de ingenomenheid der spaansche regeering met het plan.
Zelfs de pauselijke regeering, ofschoon de nederlaag van het Catholicisme
in Engeland met bekommering aanschouwend, legde geen ernstige moeilijkheden in den weg, omdat de onderneming de ook te Rome drukkend
gevoelde overmacht van Frankrijk zou kunnen breken en misschien kon
dienen tot herstel van den vrede in Europa door deemoediging des eer4). En nog beter stonden de kansen van het plan
zuchtigen Konings ').
naar die zijde, toen Lodewijk XIV, in plaats van volgens den raad van
D'Avaux en Louvois de Republiek plotseling aan te grijpen, in September
wegens de keulsche verschillen den oorlog verklaarde aan Keizer en Paus
en de fransche troepen aan den Bovenrijn het Rijk binnenrukten, hetgeen
aanstonds een algemeene wapening der duitsche vorsten tot bescherming
der rijksgrenzen ten gevolge had.
Daarmede was de groote oorlog begonnen. Zijn verloop zou afhangen van
1) Ranke, Englische Geschichte, VI, S. 134; Muller, Wilhelm 111
III von Oranien
und Waldeck,
II, S. 25 ff.
Waldeek, 11,
2) Grew, Bentinek,
Bentinck, p. 113
Il3 ff.
I) Von Srbik, S. 252.
"
4) Ranke, Päpste, lIl, S. Il7; lmmich,
Immlch, lnnocenz
Innocenz XI, S. 106.
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den gang der zaken in Engeland, van het welslagen of mislukken der
groote onderneming van den Prins. Gelukte zij, dan zouden Engeland en
de Republiek samen ongetwijfeld het duitsche Rijk helpen verdedigen;
mislukte zij, dan was den vijanden van Frankrijk een onherstelbare slag
toegebracht, de suprematie van Frankrijk in Europa gevestigd.
En zij is gelukt, de tocht der nieuwe groote Armada, die Engeland
moest veroveren honderd jaren nadat de spaansche zoo deerlijk was te gronde
gegaan 1). Den loden October verscheen, door de bekwame hand van
Fagel bewerkt en door den hofprediker Burnet in het Engelsch overgezet,
's Prinsen meesterlijke "declaratie" betreffende "de redenen, die hem bewegen met de wapenen" de protestantsche religie en "de wetten en vrijheden
van Engeland te herstellen'" Eind October was alles gereed, de vloot te
Hellevoetsluis verzameld, het leger langs de Maas naar die haven gevoerd.
Diep bewogen nam de Prins den 26sten October afscheid van de StatenGeneraal, verklaarde hun ,,altoos 's Lands best voor oogen" gehad te
hebben, wees Waldeck als opperbevelhebber der staatsche krijgsmacht aan 2),
beval, "indien hem iets menschelijks
mensche1ijks mocht overkomen", de Prinses aan
in hunne zorg en wekte hen op tot eendracht in de moeilijke dagen, die
konden komen. Ook de Staten van Holland sprak hij in hartelijke woorden
toe, hartelijker dan men van hem gewoon was. Tranen stonden in de
oogen der stoere mannen om hem heen en vele staatsleden vergezelden hem op
zijn reis naar den Brie!. Dezelfde ernstige stemming bezielde het gansche
land op den bededag, die volgde, den dag, waarop de Prins te Hellevoetsluis aankwam. Den 25sten had hij met zijn gemalin een ernstig
gesprek gehad, waarvan de herinnering ons in het dagboek der Prinses
bewaard is gebleven 3), de schoonste bladzijde uit dat intieme geschrift
der vrome vrouw, die haren echtgenoot ten oorlog zag trekken
tegen haren vader. Hij had ook haar gewezen op de mogelijkheid van
zijn dood op den tocht, dien hij stond te ondernemen, en op de wenschelijkheid, dat zij in dat geval hertrouwen zou, maar niet met een katholiek.
Bevend bij de gedachte aan zijn heengaan, zeide zij, dat zij hem niet
hoopte te overleven maar, als dit gebeurde, nu tij van hem geen kind
had, er geen begeerde, al was het van een engel.
De manifesten zoowel van den Prins en de Prinses als van de staten
moesten hunne bedoelingen aan de wereld uiteenzetten. Het vertrek van
den Prins werd nog door oponthoud bij de toebereidselen voor de vloot
vertraagd. Maar toen hij den 30sten uitgezeild was en met zuidwestenwind
koers zette naar noordelijk Engeland of Schotland, aanvankelijk tot bij
Scheveningen langs de hollandsche kust, dreef een zware storm hem en de
zijnen met groote schade weder terug naar Hellevoetsluis. Groot was de
teleurstelling en algemeen de vrees, dat dit oponthoud van eenige dagen
Jacobus II zich tot krachtigen tegenweer zou doen toerusten. Nog eenmaal
kon de Prinses, naar Den Briel ontboden, haren held zien en spreken,
een paar uren slechts en in diepe bekommering, waarvoor zij troost zocht
en vond in eenzaamheid en gebed. Den volgenden dag, I I November,
stak de vloot, geleid door Herbert met de voorhoede, Bastiaensze Schepers
met den middeltocht en Evertsen (de Jonge) met de achterhoede, opnieuw in zee,
gevolgd door de liefdevolle blikken der vorstin, die op den toren van
Den Briel stond te turen, totdat de masten der schepen verdwenen waren,
l~ Blo k, 1.1.

Friesland en Groningen hielden zich aan den vorst van Nassau, hun stadhouder.
Lettres et Mémoires, p. 80. Daaruit Fruin, l.I.. blz. 192, en Krämer, 1.1., bh;.
169 vlg.
a
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door de zegenbeden der gansche Republiek, eendrachtig thans als
zelden te voren in hare wenschen voor het welslagen der onderneming.
"For Liberty and Protestants Religion t • stond op de Prinsenvlag 1) en
daaronder het fiere "Je Maintiendray>', de leus zijner vaderen. Die spreuken gaven doel en geest der onderneming duidelijk weer. Een maand
lang duurde de spanning omtrent den afloop der zaak, die dadelijk reeds
op groote moeilijkheden stuitte 2). Maar ten slotte ging alles voorspoedig.
De Prins richtte ditmaal zijn tocht naar het Kanaal, zonder eenige verhindering door de werkeloos in de Theems liggende engelsche vloot, met
volle zeilen en wapperende vlaggen, onder het dreunen van het geschut
en het geschal der trompetten met 400 vaartuigen de zeeëngte van Calais
doorstevenend. Hij landde den I5den na korten tegenspoed wegens den
waren oostenwind, die de vloot eerst door het Kanaal voorbij de haven
joeg, in de Tor Bay aan de zuidkust van Engeland, ontscheepte de troepen
en rukte den volgenden dag naar Exeter op, van waar hij den eigenlijken
veldtocht aanving. Een paar weken lang aarzelde Engeland maar toen
begon, ook ten gevolge van t s Konings weigering om het Parlement bijeen
te roepen, het eerst bij Salisbury, later bij Andover opgestelde en voor
den langzaam naderenden Prins terugtrekkende koninklijke leger snel te
verloopen. De afval werd weldra algemeen. Jacobus week naar Londen terug,
trachtte nog, door verraad aan alle kanten omringd, op het laatste oogenblik door concessiën zijn kroon te redden maar vluchtte, na de Koningin
en haar zoon vooruitgezonden te hebben, in den nacht van 20 op 2I
December uit zijn paleis van St. James. Doch hij werd door de kustbewoners bij Sheerness tegengehouden en in halve gevangenschap naar
Londen teruggevoerd; men liet hem den 23sten ten tweeden male
ontvluchten naar Frankrijk, waar hij op Kerstdag aankwam.
Met de vlucht des Konings was de zege van den Prins voltooid en
toen eerst schreef deze aan zijn vrouw, die vreeselijke weken in vrome
afzondering had doorgebracht, over wat hem was wedervaren, over de hoop
en vrees, die ook hem hadden bevangen, en de onzekerheid, wat Engeland
bij den voor vele Engelschen toch weerzinwekkenden inval zou doen. Maar
nu was alles gewonnen en weldra konden de besprekingen aanvangen over
de wijze, waarop de verlaten troon weder bezet zou worden. Op grond van
de vroeger getroffen overeenkomsten, door de thans voorgevallen gebeurtenissen voor zoover noodig gewijzigd, werd de troon van Engeland door de
na 's Prinsen komst te Londen weldra in overleg met dezen bijeengeroepen Conventie "ledig" verklaard (28 Januari I689)' Er was nog een tijd
van onzekerheid betreffende de wijze, waarop men den troon weder zou
bezetten, Of door de benoeming van den Prins tot regent of door de
verheffing van Maria alleen tot koningin Of door verheffing van Prins
en Prinses samen tot koning en koningin. Eindelijk werd volgens beider
wensch tot het laatste besloten en den I3den Februari namen Willem en
Maria de hun aangeboden kroon aan. Een week later kwam ook zij uit
Holland over. De "glorious revolution tt was volbracht; "dutch Wi11iam"
had den godsdienst en de vrijheden van Engeland gered.
Met de diepste ergernis had Lodewijk XIV dit alles aangezien, ergernis
ook over de houding van Jacobus U, die allen waarschuwingen van de
eindelijk ook overtuigde fransche regeering ten spijt en met afwijzing van
de ten laatste aangeboden fransche hulp tegenover den Prins en de Repu1) Zie de schilderij van de onderneming, vermeld in Catal. Tentoonstelling van het
Neder!. Zeewezen 1900, no. 628/9. Vgl. Blok. l.I., blz.
~!z. 138.
.
2) Men zie het schoone verhaal van den tocht bij
bIJ Macaulay, History
Hlstory of England, Ch. IX.
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bliek zelve op zijn gewone koppige wijze den weg van zijn verderf was
ingeslagen en thans als een vluchteling het fransche grondgebied had
betreden. De gevolgen van de gebeurtenissen in Engeland deden zich ook
onmiddellijk voor Frankrijk gevoelen. Tegen Lodewijk XIV vereenigden
zich nu alle mogendheden, die zich over hem te beklagen hadden. Het
was een moment van groote beteekenis in de wereldgeschiedenis, toen
Paus, Keizer en Rijk, met de beide Protestantsche zeemogendheden in
verbond, "zich stelden tegenover de geconcentreerde macht van den
razenden Haan" om de vrijheid van Europa te redden 1). En dat moment
in de wereldgeschiedenis was aangebroken, toen de Prins van de Republiek
uit en aanvankelijk steunend op hare vloot en hare legermacht den troon
der Stuarts besteeg.
Te Weenen had men onder invloed der Jezuïeten nog eenigen tijd geaarzeld zich met de zeemogendheden te verbinden, maar na de onderneming
op Engeland had Lodewijk (26 November) eindelijk ook aan de Staten den
oorlog verklaard, zoo het heette alleen wegens den steun aan zijn vijanden
in de keulsche zaken verleend, en zijn gezant teruggeroepen; de oorlogsverklaring werd eerst in het begin van Maart 1689 door de Staten bij
manifest uitgevaardigd "ter verdediging van godsdienst en vrijheid tt tegen
het fransche geweld. Spanje, welks gezant in Den Haag den bede dag in
November mede had gevierd 2), heeft in Mei dat voorbeeld gevolgd en
iets later verklaarde Engeland evenzoo den oorlog aan Frankrijk, zooals
D'Avaux reeds lang had voorspeld, dat geschieden zou, wanneer de tocht
des Prinsen slaagde. Dit alles deed eindelijk te Weenen de schaal voorgoed
naar de zijde der bondgenoot en overslaan. Jacob Hop, half April als
gezant naar Weenen gezonden, kon er reeds den 12den Mei het verdrag
teekenen, waarbij de Keizer zich tegenover de Staten verplichtte den
vrede van Munster en dien der Pyreneën te helpen herstellen en met
hen een overeenkomst trof over de toekomst der spaansche monarchie.
Spanje, Engeland, de duitsche vorsten traden formeel in dit verbond,
dat als "Groot Verbond van Weenen tt de zegepraal beteekende van de
pogingen van Wi1lem III en de zijnen om gansch Europa te vereenigen
tegen de mogendheid, die allen gelijkelijk bedreigde 3).
De groote coalitie was aanwezig en het moest thans blijken, of zij
werkelijk in staat zou zijn om Frankrijk's macht voorgoed te breken, nu
ook Engeland zich voorgoed naast de vroegere verbondenen geplaatst had
en het gewicht van zijn vloot en zijn leger, van zijn geld- "en handelsmacht
tegenover Frankrijk in de schaal had gelegd. Het ideaal van Willem III
en zijn staatslieden zou aan de vuurproef worden onderworpen. Met vollen
moed. stortte de Republiek zich opnieuw in den strijd, dien zij vóór
moed
tien jaren moedeloos had opgegeven, tot geestdrift voor de algemeene
zaak opgewekt door den, grooten Oranjeprins, die met vaste hand'
hand· hare
schreden leidde en haar, gelijk eenmaal zijn vaderen, deed voorgaan in
den strijd voor den protestantschen godsdienst en het staatkundige evenwicht in Europa, de groote beginselen, die zijn leven hebben beheerscht
tot zijn laatsten ademtocht.
1) Ranke, Französische Geschichte, IV, S. 30.
2) Tot groote ergernis der Katholieken, zegt D'Avaux, VI, p. 308
08••
3) Von Srbik, l.I., S. 255 ff. Het verdrag zelf aldaar, S. 271 ff.
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HOOFDSTUK 111
lil
DE COALITIE-OORLOG

In den tijd van Willem 111
lil neemt de geschiedenis van het Nederlandsche volk haren gang geheel anders dan in dien van De Witt. In het
tijdperk van De Witt is het doel der leiders van den staat in de eerste
plaats de handhaving van den vrede: zij verzekeren dit herhaaldelijk en
hunne geheele staatkunde draagt er de sporen van. Door den vrede na den
langen krijg om de onafhankelijkheid hoopten zij de verkregen welvaart te
behouden en nieuwe banen voor handel en nijverheid te openen; ook in
de oorlogen, die zij noodgedwongen moesten aanvaarden en die een derde
van het tijdperk van hun bestuur vulden met krijgsgerucht en met de
nadeelen, de ellenden van afwisselende zegepralen en nederlagen, was de
gedachte aan het herstel van den vrede bij hen voortdurend levendig en
zochten zij dagelijks naar de middelen daartoe; hun algemeene staatkunde
was voor het binnenland gericht op de bevestiging der staatsinrichting,
waarvan zij het geluk van hun volk verwachtten, naar buiten op de naaste
stoffelijke belangen van hun eigen staat, hun eigen volk.
Geheel anders Willem 111
III en de zijnen. Al was ook hun einddoel niet
oorlog maar vrede, zij waren niet bereid om dien vrede te koopen tegen
den prijs van stoffelijk voordeel, dien Frankrijk hun bood. Zij stelden de
krachten van den staat in dienst van een hoog ideaal en maakten daaraan
de belangen van den staat in aanzienlijke mate ondergeschikt; naar binnen
stelden zij zich tevreden met de handhaving van den overwegenden invloed
des Prinsen, naar buiten richtten zij al hun streven op de vernedering
van de naar de opperheerschappij in Europa, in de wereld strevende
mogendheid, welker bedoelingen zij hadden doorgrond. Die vernedering
kon alleen verkregen worden door een algemeenen europeeschen oorlog.
Vandaar dat het tijdvak van Willem 111
III bijna geheel een tijdvak van krijg
is geweest. Ook de vredesverdragen, zoowel dat van Nijmegen als dat van
Rijswijk, waren in zijn oogen niet meer dan wapenstilstanden en eerst de
vrede van Utrecht in 1713
I7I3 heeft een einde kunnen maken aan die reeks
van oorlogen tegen Frankrijk, die in het laatste vierde deel der zeventiende
eeuwen het begin der achttiende de lotgevallen van den staat, van het
volk der Vereenigde Nederlanden heeft beheerscht.
In de jaren na de verheffing van Willem
Wi11em 111
III tot koning van Engeland is
die oorlogssfeer
oorlogssfeer,, waarin de Republiek verkeerde, voor haar binnenlandschen
toestand, voor de geschiedenis van het gansche volk natuurlijk van groote
beteekenis geweest. Van hervormingen, van verbeteringen in de zoo gebrekkige staatsregeling is geen sprake, vooral niet nu des stadhouders persoonlijke eerzucht volkomen bevredigd scheen door de hooge waardigheid, die
hij elders bekleedde, en wegens de kinderloosheid van zijn huwelijk zijn
dynastieke belangen minder krachtig zich deden gevoelen dan anders het
geval zou geweest zijn. In verband met die kinderloosheid, die over het
leven der beide thans tot elkander gebrachte echtgenooten een droevig
waas spreidde, in beider gemoed een gevoel van eenzaamheid en verlatenheid wekte, bij de Koningin gepaard met de gedachte aan haren in
rondwervenden vader, is er in deze jaren meermalen sprake
ballingschap rondz;wervenden
"survivance tt op een der verwante familiën,
fa11).Îliën, op
van het overdragen der "survivance"
den frieschen tak van het Huis van Nassau, zoo nauw verbonden aan dien
van Oranje door gemeenschappelijken strijd en gemeenschappelijk lijden,
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door huwelijksbanden zelfs, of wel op een prins uit het Huis van Hohenzollern, ook door huwelijk met Oranje verbonden en wegens zijn staatkundige beteekenis van meer gewicht dan dat der friesche stadhouders.
Maar Willem III gevoelde, gelijk wij weten, slechts geringe sympathie voor
zijn frieschen neef, die van zijn zijde zich ook weinig toeschietelijk betoonde
en na korten tijd van verzoening zich weder uit het leger terugtrok
wegens beweerde achteruitzetting bij de keuze van een eersten veldmaarIl liet zich
schalk na den dood van Waldeck in 16921). Hendrik Casimir II
zelfs verleiden tot geheime onderhandeling met den landsvijand, Lodewijk
XIV, en eerst een nieuwe verzoening op het einde van 1694 door bemiddeling
van de gemalin des frieschen stadhouders, maakte een einde aan het
ernstige verschil, dat zich weder begon te uiten in de hevige tegenwerking
der beide noordelijke provinciën. Innig werd de verhouding niet, zoolang
Hendrik Casimir leefde, maar toen hij in Maart 1696 op nog jeugdigen
leeftijd overleed met nalating van een zoon, den achtjarigen Johan Willem
Friso, over wien Willem III het peterschap had aangenomen, helde deze
meer over tot het verzekeren der survivance aan dien jongen vorst. Na het
overlijden van koningin Maria heeft hij hem bij testament van 18 October
1695 ook tot zijn universeelen erfgenaam benoemd. Ook van een prins uit het
Huis van Hohenzollern als mogelijk opvolger van Willem
Wi1lem III in zijn waardigheden is herhaaldelijk sprake geweest, vooral in de jaren van vijandschap
met den frieschen stadhouder; met name de jonge markgraaf Philips, een
jongere zoon uit het tweede huwelijk van den Grooten Keurvorst, en later de
oudste zoon van diens opvolger, de latere koning van Pruisen, Frederik Wil
Wilhelm
helm I,
zijn daarbij in aanmerking gekomen. Maar dit alles heeft geen voortgang
Willem III
gehad. De staatsinrichting bleef zooals zij was geweest en Wi1lem
zorgde alleen voor de onverbiddelijke handhaving van het stadhouderlijke
gezag gedurende den tijd van zijn leven.
De steun, dien de raadpensionaris Fagel hem in het eerste tijdperk
zijner regeering had verleend, is hem door diens dood in December 1688
te midden van de engelsche verwikkelingen ontvallen. Het was een groot
verlies 2). De bekwame jurist en helderziende staatsman, een meester ook hij
in de hier te lande zoo noodzakelijke kunst van overtuigen, scherp en
handig in het debat, vroom en eerlijk, stoutmoedig en geestdriftig,
verknocht aan den Prins en diens politiek, was hij steeds een voortreffelijk
helper geweest, die den Koning thans, nu deze zich dikwijls en aanhoudend
in Engeland zou moeten ophouden, groote diensten had kunnen bewijzen
in de Republiek. Zijn plaats werd eerst tijdelijk door den haarlemschen
pensionaris Van Hove, maar, na diens spoedig overlijden in Mei 1689 en
een tijdelijke waarneming, voorgoed ingenomen door Antonie Heinsius,
die sedert 1679 als pensionaris van Delft was opgetreden en door zijn
schranderheid zeer in het oog was gevallen, ook al behoorde hij aanvankelijk niet tot de Oranjepartij. De Prins had hem in 1683 gebruikt voor een
zending naar Parijs om er de belangen van het prinsdom Oranje te verdedigen tegen de fransche aanslagen en Heinsius was van daar en later
van een zending naar Londen teruggekeerd als een overtuigd aanhanger
van 's Prinsen staatkunde tegen Frankrijk 3). Hij werd sedert een vertrouwd vriend van Fagel en toen deze ziekelijk begon te worden, richtte
de Prins het oog op den delftschen pensionaris als zijn helper in de
1)
~) Vgl. Van Sypesteyn,
~ypesteyn, Geschiedk. Bijdragen, 111,
lIl, blz.
bh;. 24 vlg
vlg.•

•) Burnet, History,
Hlstory, I, p. 559.

3) Archief Heinsius, uitg. Van der Heim, I, blz. LXXIV. Vgl. over deze dingen

thans de 3de Série .der
der Archives de la Maison d'Orange-Nassau, uitg. Krämer, liier
met name t. I, passim.
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behandeling der buitenlandsche zaken. Ook Fagel was daarvan niet afkeerig
r686 het ambt van pensionaris van Dordrecht aan, de
en bood hem in 1686
oudste stad, welks pensionaris den raadpensionaris placht te vervangen of
ter zijde te staan. Maar de reeds vijf-en-veertigjarige Heinsius weigerde,
meenend, dat die betrekking "noch met sijn humeur, noch met syne
kennisse, noch met syne gesontheyttt
gesontheyt" strookte. Eerst na herhaalden aandrang nam de bescheiden man den zwaren post op zich en ook hij bleek
Wi1lem 111
lil te zijn, minder zelfspoedig een voortreffelijk helper van Willem
standig en krachtig, veel minder geestdriftig en vurig dan Fagel, maar
nauwgezet, ijverig, eerlijk, bekwaam, helder, volgzaam, een onwaardeerbare
steun voor den veeltijds afwezigen Prins. Nog meer dan de als goede
werktuigen der prinselijke politiek te achten Dijkveld, Jacob Hop, Waldeck en
Bentinck mag hij onder de beste staatslieden van de laatste jaren der
regeering van Wi1lem
Willem 111
III gerekend worden.
Die periode kenmerkte zich ten opzichte der binnenlandsche zaken door
een krachtig handhaven der suprematie van den Oranjevorst in de Republiek, waar zijn macht veel grooter was dan zij in Engeland kon zijn bij
de beperkingen, die het koninklijke gezag, zooals het door hem na de
"glorious revolution"
revolution tt werd waargenomen, daar werden opgelegd. Zijn verheffing was hier te lande met groote vreugde vernomen; vreugdevuren
waren ontstoken, vreugdeschoten gelost, triomfbogen opgericht op den dag
der kroning; een groote dankdag was einde Maart over het geheele land
gehouden. Maar toch vreesde menigeen, dat de behartiging der zaken van
de Republiek erdoor zou lijden of zelfs dat den Prins de dubbele waardigheid te zwaar zou vallen en hij het stadhouderschap zou nederleggen.
Willem 111
Wi1lem
III heeft nooit ernstig daaraan gedacht; integendeel, toen na den
eersten tijd de zaken in Engeland niet zoo gingen als hij zich soms had
voorgesteld, toen men er zijn beleid, zijn vrienden, zijn persoon zelfs
aanviel, en hem op alle wijzen tegenwerkte, heeft hij er veeleer herhaaldelijk
over gedacht zijn hooge waardigheid in Engeland neder te leggen, vooral
r695, welke hem in diepe neerslachtigheid 1)
na den dood der Koningin in 1695,
deed verzinken, en toen een en ander zich in nog scherper vorm deed
hemtt, dat naar zijn voorspelling ook voor
gevoelen. Bij het "kruisigt hem",
"hosannahtt was gevolgd, gingen zijn gedachten
hem op het luidruchtige "hosannah"
dikwijls terug naar het oude vaderland, naar het beminde Het Loo, dat hij van
een jachtslot tot een vorstelijk paleis had verheven, naar de trouwe liefde
zijner oude landgenooten, naar de eenvoudige omgeving van het lande111 meer thuis dan hier te lande
lijk 's-Gravenhage 2). Nergens was Wi1lem III
en de korte tijden van zijn verblijf hier waren hem tot het einde van zijn
leven rustpunten in de schitterende ballingschap van Hamptoncourt en
Londen, waar hij leefde in een kring, die hem niet behaagde, in een klimaat,
dat hem niet paste, in een strijd, die hem meer en meer verbitterde.
"Dutch William"
Williamtt is tot het einde toe voor het engelsche volk een vreemdeling gebleven, al was hij een vreemdeling, aan wien dat volk veel te
danken had en wiens naam het nog in eerbiedige herinnering houdt.
Zijn verheffing in Engeland had hij in hartelijke termen aan de Staten
gemeld onder betuiging van zijn voortdurende genegenheid en van zijn
vurigen wensch om de beide zeemogendheden in "onverbreekelijke vriendschap"
schap" te doen samengaan. Reeds vóór dezen brief had hij met dit doel
den Staten-Generaal verzocht afgevaardigden naar Engeland te zenden om
in overleg met den gewonen ambassadeur Van Citters die gemeenschappe1) Archives, I, p. 377; Grew, Bentinek, .p.
p. 233.
233-

2) Vgl. Const. Huygens, Journalen, passIm.
passim.
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lijke werkzaamheid en vriendschappelijke verhouding te helpen regelen 1).
Witsen, Odijk en Dijkveld waren in Januari met deze ambassade belast,
de eerste bepaaldelijk met het doel om Amsterdam in de gewenschte banen
te helpen houden; bij hen voegden zich op verzoek van den Prins weldra
nog ·De Wildt en andere voorname leden der admiraliteitscolleges om over
de regeling der gemeenschappelijke belangen ter zee te spreken. Het
buitengewone gezantschap, later nog vermeerderd met den gelderschen
edelman Alexander Schimmelpenninck van der Oye, werd tevens belast
met de plechtige begroeting van den Koning en de Koningin van Engeland
en met de voorbereidende besprekingen over het sluiten van een of- en
defensief verbond. Dit laatste ontmoette echter van staatsche zijde wel
eenig bezwaar. Men was huiverig, "zich uit te putten om Groot-Brittanjes wille"; Witsen en Van Citters toonden zich weinig geneigd om "het
tt nog verder ten behoeve van Engeland te gebruigeld en volk der Staten
Staten"
ken, om ook schepen van onzijdige mogendheden, die op Frankrijk voeren,
op te brengen en "alle zeilen blank te speelentt, om zich in allerlei andere
zaken naar Engeland te schikken zoo in opvatting omtrent contrabande
als bij den geëischten voorrang der engelsche vlag bij gemeenschappelijke
ondernemingen 2), enz. Na lange aarzeling, heftige woordenwisseling en
onder sterken aandrang des Konings, gaven beiden eindelijk toe en teekenden het verdrag van 3 September 1689 tot verhindering van den handel
op Frankrijk en tot gemeenschappelijke krijgvoering. Maar Witsen teekende
met "beevende hand", wel voorziende, dat Engeland in dit verbond den
boventoon zou voeren 3) ; Van Citters meende dat men de ondertt zou, hoewel ook hij
teekenaars te eeniger tijd "voor schelmen verklaren
verklaren"
ten slotte toegaf. Voor het oogenblik kon van Engeland zelfs de afschaffing der Akte van Navigatie niet worden verkregen en uit alles bleek, dat
de handels naijver tusschen de beide natiën volstrekt niet was geweken,
hoeveel men zich dezerzijds aanvankelijk daarvan had voorgesteld: de wijze,
waarop in Engeland door Hollanders buitgemaakte fransche prijzen werden
aangehouden en goederen in hollandsche schepen werden behandeld, de
weigering van allerlei kleine handels gemakken en voordeelen toonde dit
ten volle. Het is begrijpelijk dat Witsen, in November met de andere
heeren terugkeerend, over den afloop der ambassade weinig voldaan was
en zich achteraf beklaagde, dat alles naar ts Konings zin en feitelijk naar
den wensch van Engeland geregeld was. Lachend en aandringend had
Willem lil zijn wil weten door te zetten, alles, ook de handelsbelangen,
ondergeschikt achtend aan het groote doel der samenwerking van Engeland
met de coalitie, die door bemiddeling van den naar Engeland overgestoken
Hop nog even vóór het einde des jaars werkelijk tot stand kwam dQor
Engelandts officieele toetreding tot het "Groot Verbond van Weenentt.
Het verblijf van den stadhouder in Engeland gaf reeds dadelijk in de
regeering der Republiek aanleiding tot bezwaren, die heftige volksbewe.gingen en niet minder heftige pamfletten ten gevolge hadden '). Bij de
gewone schepenverkiezing in Amsterdam op het einde van Januari 1689
was de nominatie daarvoor wegens de afwezigheid van den stadhouder,
die eruit kiezen moest, volgens de oude privilegiën der stad, aan het Hof
van Holland gezonden om "in afz~jntt van den stadhouder de keuze te
1) Gebhard, Nicolaas Witsen, I, bb;. 335 vlg. Vgl. ook Wagenaar, XVI, bl~.

vlg.
Over dat alles: Clark, The dutch alliance (Manchester, 1924)'
8
Gebhard, 1.1., bl~; 377.
.
.
• Wagenaar, XVI, bl~. 51 vlg.; Grew, Bentinck, p. 163 ff.
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doen. Het hof, de ontevredenheid van den Prins vreezend, zond hem de
nominatie naar Engeland over en hij deed er de keuze uit. Maar hij gaf tevens
zijn ontevredenheid te kennen over de handeling van Amsterdam, die op
nieuwe tegenstribbeling scheen te wijzen. Na heel wat oponthoud was de
Willem
schepenverkiezing, hoewel later dan gewoonlijk, ditmaal nog door Wi1lem
lil
III op de gewone wijze volbracht, ofschoon hij een paar "gestipte", d.i.
door burgemeesteren en vroedschap der stad als gewenscht aangewezen
en nog wel door Witsen aanbevolen heeren niet had benoemd. De stad
wilde zich het volgende jaar deze behandeling der zaak niet laten welgevallen en beriep er zich bij de Staten van Holland op, dat zij krachtens
het octrooi van 1650 gerechtigd was geweest om hare nominatie aan het Hof
in te zenden en nu op grond harer privilegiën een dergelijke machtiging
verzocht, aangezien de schepenen anders niet op tijd beëedigd konden
worden en de justitie dus schade zou lijden; zij verklaarde zelfs niet in
de algemeene lasten te zullen bewilligen, als men hare privilegiën ging
schenden. Men raadpleegde schriftelijk met den Koning maar Amsterdam
weigerde toe te geven, ook al moest de oorlog tegen Frankrijk eronder
lijden: hare privilegiën, zeide de stad, waren haar dierbaarder dan een
zegepraal over de geheele wereld. Zij stond weldra geheel alleen, maar zij
weigerde af te wijken van hare rechten. En er kwam nog meer bij. Zij
verzette zich hevig tegen de vereeniging van het ambt van raadsheer in het
Hof van Holland en van lid van de vroedschap van Dordrecht door Cornelis
Teresteyn van Halewijn, den bekenden en bekwamen gunsteling van Wi1lem lIl;
maar Dordrecht wist den invloedrijken regent in beide plaatsen te handhaven en zond hem zelfs naar de Statenvergadering van Holland; eerst
toen hij in de Staten-Generaal verscheen, legde hij zijn raadsheersambt
vrijwillig neder. Nog onaangenamer voor den Koning was het heftige
verzet van Amsterdam tegen de verdere toelating van Bentinck, die in
Engeland tot graaf van Portland was verheven, als lid der ridderschap in
de Statenvergadering van Holland, waarin hij sedert 1676 als heer van
verschillende heerlijkheden zitting had. De stad beweerde, dat Bentinck,
nu engelschman geworden, zijn bevoegdheid als lid der hollandsche ridderschap had verloren, en beriep zich op antecedenten. Maar de ridderschap wees op antecedenten van tegenovergestelden aard. Een hevige
twist ontstond. Pamfletschrijvers als Ericus Walten, teekenaars van spotprenten als Romeyn de Hooghe spaarden de amsterdamsche heeren niet
in hunne heftige aanvallen op de amsterdamsche "grooten, uyt uythangborden gesprooten", in hun vinnige "Spiegel der waerheid" en andere
geschriften, waarop van de andere zijde de schrijflustige gewezen dordtsche regent Muys van Holy het antwoord niet schuldig bleef. Amsterdam
protesteerde en liet alleen zijn pensionaris der Statenvergadering blijven.
Van weerszijden werden vertoogen opgesteld en in druk uitgegeven omtrent
de gerezen geschillen, maar Amsterdam gaf niet toe, hoe hoog 's Konings
ergernis ook klom, en beriep zich op een resolutie van 1586, "grondwet
der regeeringe", tot wering van alle leden uit de Statenvergadering, "die in
eed of dienst waren van iemant anders". De Koning verklaarde van zijn
kant nooit iets te willen ondernemen tegen de privilegiën, maar aan de
andere zijde dien stipten uitleg omtrent dergelijke minder belangrijke
punten ook niet te willen onderzoeken, vooral omdat de bezwaren in de
praktijk gemakkelijk weg te nemen zouden zijn, met name wat betrof den tijd
der amsterdamsche schepenkeuze, die iets uitgesteld kon worden, tenzij men
liever de nominatie wat vervroegde. En zoo besloot dan ook Holland op
aandrang van Heinsius. Maar Amsterdam hield vol en diende in Januari
1690 zijn nominatie weder bij het hof in, dat evenwel bij meerderheid
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van stemmen besloot haar ongezien terug te zenden. De stad betoogde nogmaals
ter vergadering van Holland haar recht, doch intusschen waren hare oude
schepenen in dienst gebleven en nu vroeg de tegenpartij, met welk recht
dit geschiedde; de andere steden deden immers herhaaldelijk, wat de
Koning in dit opzicht van haar verlangde. Men merkte Amsterdam op,
dat de rechtspraak der oude schepenen, als de tijd van hun aftreden gekomen was, wel eens onwettig kon worden verklaard; de ridderschap stelde
reeds een besluit van dien aard voor. Nu begon Amsterdam in te binden,
uit .vrees voor de belemmering van zijn rechtspraak, waarop de voor den
handel zoo gewenschte orde in de stad en de zekerheid der handelsovereenkomsten berustte; het deed voorstellen ter bemiddeling, maar de
gevoel end, gaf nu van hare zijde geen kamp.
tegenpartij, zich sterk gevoelend,
Er werd lang onderhandeld. Heinsius en andere heeren deden hun best
om Amsterdam te vermurwen en toen dit niet tot het doel leidde, besloot
Holland het aanblijven der oude schepenen voor onwettig en hunne handelingen dus nietig te verklaren; dit onder hevig protest van Amsterdam.
Doch in de amsterdamsche vroedschap bleek nu het verzet gebroken.
Slechts enkelen wilden bij hunne houding blijven, de meerderheid echter
besloot toe te geven en den laatstelijk aangeboden middelweg in te slaan:
de nominatie werd aan de Staten van Holland ingeleverd, door deze naar
Engeland gezonden en de Koning deed nu zijn keuze. Na bespreking
tusschen Witsen 1), Heinsius en Bentinck werd het verschil in Maart
geheel bijgelegd: Amsterdam handelde voortaan met zijn nominatie op
deze wijze en Bentinck-Portland bleef zonder meer zitting houden in de
hollandsche ridderschap. De Stadhouder had opnieuw gezegevierd en de
heeren Witsen en Hudde, die in de laatste jaren den overwegenden invloed
in de amsterdamsche regeering hadden, bleven ten minste voor het oog,
hoewel soms half onwillig, de goede verstandhouding bewaren; maar de
eigenlijke
regeerende burgemeester van Amsterdam was Johan Corver, 's
t s Prinsen
eigenlijkeregeerende
"favoriet" 2) en onderdanige dienaar.
De afwezigheid van den stadhouder had blijkens het gebeurde in het
algemeen geen gunstigen invloed op de kracht der regeering. Dit bleek ook
in Overijsel, waar ridderschap en steden weder met elkander overhoop
lagen over door de laatste ingevoerde verteringsbelastingen en niet
konden verzoend worden door gemachtigden van den stadhouder. Het
bleek ook in het hevige oproer te Rotterdam in October 16go tegen den
door zijn afpersingen beruchten baljuw en schout der stad, Van Zuylen
van Nyevelt
Nyeve1t 3), wiens huis werd geplunderd en tot den grond toe afgebroken
door het over een beweerd onrechtmatig doodvonnis verwoede gepeupel, dat zelfs onder lijdelijk toezien der schutterij de soldaten met kanonnen weerstond en ten slotte ook door de afzetting van den schout zijn
zin kreeg; slechts een ingrijpende regeeringsverandering in 16g2
1692 herstelde
hier het zeer geschokte gezag der stadsregeering eenigszins. Maar het
werpt een eigenaardig licht op de toenmalige toestanden, dat Van Zuylen
na door het hof van Holland te zijn vrijgesproken, door Wi1lem
Willem lIl, die
ook niet aan zijn schuld geloofde '),
4), weder "in eere" werd hersteld en
door de stad met een schadevergoeding van f 150000 werd begiftigd,
terwijl zeven zijner ergste tegenstanders uit de vroedschap werden gezet.
Het ongeveer gelijktijdige "tabaksoproer"
"tabaksoproer",, te Haarlem ontstaan door het
1)
1)
Gebhard, 1.1., bh;. 390 vlg.

')
2) Elias, Vroedschap, 11,
1I, bli. 191.
8)
3) Vgl. Mees, Het Rott. oproer van 1690, in Verh. der Kon. Akad.
Akad.,t Afd. Letterk
Letterk.,
••

IV, 3.
4) Archives, I, p. 95/6, 108.
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verbod van rooken op straat, in wagens en schuiten, zelfs binnenshuis,
evenzoo tegen den schout gericht en weldra neiging tot uitbreiding verfatsoen U heimelijk bevorderd maar
toonend, werd door vele "luiden van fatsoen"
spoedig onder goedkeuring van den Prins onmiddellijk door de stadsregeering onderdrukt.
Ook bij oproerige bewegingen in de steden Goes en Amsterdam werd de
1692 een
afwezigheid van den stadhouder gevoeld 1). Te Goes ontstond in 16g2
hevige twist tusschen de stadhoudersgezinden onder den baljuw Eversdijk
.hevige
en de staatsgezinden onder den burgemeester Westerwijk over de benoeming van twee rentmeesters, die, naar de laatsten beweerden, volgens de
privilegiën der stad op wettige wijze waren aangewezen, maar door den
baljuw, als onwettig verkozen, werden geweerd. De twist liep zeer hoog en
Westerwijk en de zijnen voerden een hoogen toon, ja dreigden de regeering
der stad geheel naar hun zin om te zetten, zoodat de Koning, die toen
eerst op Het Loo, daarna in het leger in de Spaansche Nederlanden was,
een krijgsmacht naar de stad moest zenden om zijn stadhouderlijk gezag,
I.handhaven. Maar de bovendrijvende partij,
dat ernstig bedreigd werd, te I,handhaven.
door de gilden gesteund, sloot de poorten en weigerde het krijgsvolk in te
laten, verklarend de privilegiën te willen hooghouden, met name het
privilegie van geen krijgsvolk in te nemen dan op patent der Staten van
I 577. Het krijgsZeeland en volgens de bepalingen der goesche "satisfactie"
"satisfactie tt van 1577.
volk zette nu alle toegangen tot de stad af en maakte ernstige toebereidselen tot een geregeld beleg, waartegen de burgerij van hare zijde zich
wapende. Maar de andere zeeuwsche steden, door Goes te hulp geroepen,
stelden de stad in het ongelijk en zij gaf weldra toe, waarop het krijgsvolk
haar bezette en onder zijn bescherming twee gemachtigden des Konings,
de president van het Hof Roozeboom en de raadsheer eau, de grieven
onderzochten. Na een belangrijke regeeringsverandering, waartoe de Staten
van Zeeland den Koning gereedelijk machtigden, werden de leiders der
beweging gevangengezet en tot strenge straffen veroordeeld, Westerwijk
:zelfs
zelfs ter dood, welke vonnissen evenwel op ootmoedig verzoek der gevangenen door den Koning werden verzacht tot verbanning naar Den
Bosch en Bergen op Zoom en zware geldboeten. Door deze strafoefening
stellentt, wist hij ook
tegen hen, "die zich tegen den Koning durfden stellen",
hier zijn gezag te handhaven en zijn wil als wet te doen gelden. Ook over
deze zaken kwamen heftige pamfletten in omloop, terwijl 's Prinsen vertegenwoordiger, de Eerste Edele Odijk, zich in dezen, gelijk meer, dubbelzinnig gedroeg en lang niet altijd 's Prinsen inzichten getrouw volgde.
Van weinig minder ernstigen aard was het zoogenaamde "aansprekersoproer tt te Amsterdam in Januari 16g6
1696 tegen een keur der stadsregeering
oproer"
op overdaad bij begrafenissen en de regeling dier zeer in de volksgebruiken ingrijpende materie in verband met een door de Staten van Holland
opgelegde belasting op het trouwen en begraven. Een door de in hun
inkomsten aangetaste aansprekers opgeruide en over de belasting ontevreden menigte sloeg den 30sten Januari en den volgenden dag, waarop de
keur zou worden ingevoerd, aan het muiten, dreef de soldaten terug en
bedreigde het stadhuis, roepend om een andere regeering. Het huis van
engelschen consul Kerby, die
den burgemeester Jacob Boreel, dat van den engelsehen
niet ten onrechte voor den uitvinder der nieuwe belasting werd gehouden,
dat van den schutterkapitein Spaaroog werden geplunderd en vernield;
het grauw dreigde ook andere huizen te plunderen, wat met moeite door
de schutterij verhinderd werd. De keur werd vernietigd maar het plun1) Wagenaar, XVI,

203 vlg.
blz. ~3
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deren ging voort, totdat bij krachtig optreden van soldaten en schutterij,
door de gezeten burgerij gesteund, na hevige gevechten de rust werd
hersteld. De voornaamste raddraaiers werden gevat, een twaalftal met den
strop gestraft. Doch dit oproer stond niet in verband met politieke verschillen; het was eenvoudig te wijten aan ontevredenheid over de schending
van dierbare en overoude gebruiken, niet van staatkundige rechten, al
heeft men wel beweerd, dat een poging om de stadsregeering naar den
zin der Oranjepartij te veranderen daarmede heeft samengehangen 1).
De Koning was er dan ook voor geweest, dat er "met vigeur" tegen
"het canalje" zou zijn opgetreden 2).
De kerkelijke bewegingen van dien tijd zijn weinig met staatkundige
bedoelingen vermengd geweest; maar de Staten hielden er toch het oog
op en de rechtzinnigen van hunne zijde hoopten op den steun des
Konings, die in het algemeen hunne denkwijze voorstond maar van inmenging
der predikanten in staatszaken niet wilde weten. Voetianen en Coccejanen
stonden nog altijd vijandig tegenover elkander, ook na den dood van
Coccejus reeds in I669, van den ouden Voetius in I676. De eersten
rustten niet, voor zij den grijzen vriend van De Witt, Heydanus, die te
Leiden nog lang zijn cartesiaansch-gematigde beginselen had geleeraard,.
van zijn professoraat hadden doen ontzetten, gelijk zij den gematigden
Van der Waeyen uit Middelburg hadden verdreven. Maar Van der
Waeyen was door den frieschen stadhouder in bescherming genomen en
bekleedde sedert I677 het professoraat te Franeker, van waar hij erin
slaagde de Coccejanen tegen de aanvallen der tegenpartij te verdedigen;
vooral sedert hij een rol gespeeld had bij de verzoening tusschen Willem
III en zijn neef, waarna hij in eere hersteld werd ten aanzien van het te
Middelburg gebeurde en den frieschen stadhouder zelfs ging tegenwerken.
Willem III toonde zich hoe langer hoe minder geneigd om den Voetianen
ter wille te zijn en trachtte door een verzoenende houding de
kerkelijke partijen tot elkander te brengen, wat hem dan ook op den
duur gelukte. De resolutie der Staten van Holland van I694, vermanend
tot "broederlijke eendragt" en onthouding van "ongewone en onschrif. tuurlijke spreekwijzen", van "misnoegen en opschudding" veroorzakende
uitleggingen, tot keuze van predikanten "van een gemaatigden en vreedzaamen aart", tot behandeling van geloofszaken aan de universiteit
niet volgens "de regels der filozofie" maar volgens de "gewoonlijke leer
der Hervormde Kerken, vervat in den Catechismus, de Belijdenissen en de
Regels der Nationale Dordrechtsche Sinode" 3), deed veel goeds tot verzachting van den strijd, die anders naar het oordeel der heftige Voetianen
onvermijdelijk tot de door hen begeerde nieuwe Nationale Synode had
moeten leiden. Van zulk een Synode wilden echter noch de Staten noch
de Prins iets weten uit vrees voor herhaling der twisten tijdens het Bestand, immers voor een ongetwijfeld daaruit voortvloeiende uitstooting der weinig
talrijke Coccejanen en voor de daarmede samenhangende nieuwe verbittering~
Al mochten zich zoo hier en daar sporen vertoonen van herleving der denkbeelden van de oude staatsgezinde partij, of liever der nog
voortlevende traditie te dien opzichte, het gezag van den Koning-Stadgeen· sprake
houder bleef op den duur krachtig gehandhaafd en er was geen
meer van verzet tegen zijn buitenlandsche staatkunde, die hij in overleg:
met Heinsius en de andere vertrouwde leiders van den staat in vaste:
banen hield, veel beter dan hem dit in Engeland mogelijk was.
1) Wag~naar, XVI, blz. 306j Gebharq, 1.1., blz. 401 vlg.

2) Archives, I, p. 436•
3) Res. Holl. 18 Dec. 1694.
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De werktuigen van die staatkunde, die een sterk uitgesproken militair
karakter moest dragen ten einde de militaire macht van Frankrijk met
goeden uitslag te kunnen weerstaan - het leger en de vloot - werden
voor de zware taak, die zij hadden te vervullen, zorgvuldig voorbereid.
Het eerste, met hulp van Waldeck, Hoorne, Aylva, Ouwerkerk, Slangenburg, Rheede Ghinckel en andere voortreffelijke officieren voortdurend
geoefend, was niet groot, nauwelijks 60000 man, maar vormde een
uitstekende kern, waarbij zich de hulptroepen der bondgenooten gereedelijk
konden aansluiten. Ook de staatsche ingenieurs, wier werkzaamheid tijdens
den vorigen oorlog veel te wenschen had overgelaten, waren thans onder
de leiding van Vaubants evenknie: Menno, baron van Coehoorn, tot een
voor zijn taak ten volle berekend korps ontwikkeld, dat reeds bij de
verbetering van de werken der voornaamste grensvestingen uitstekende
diensten had verleend en bij de belegeringen in de Spaansche Nederlanden
zich een grooten roem zou verwerven. Waldeck, de vreemdeling, had
intusschen vooral tijdens de afwezigheid des Konings in Engeland, bij die
voorbereiding vele bezwaren te overwinnen, niet alleen door de tegenwerking van prins Hendrik Casimir, die hem de opperste leiding misgunde,
maar ook door de moeilijkheden met den Raad van State en de voortdurende intriges van ts Konings invloedrijke gunstelingen, die dikwijls
slechts hun eigen belang zochten en zoowel elkander als hunne tegenstanders van de staatspartij den voet trachtten te lichten. De oude Waldeck
was niet de man om tegenover dit alles met kracht en persoonlijk gezag
op te treden, zoodat de krijgstucht en de organisatie van het leger soms
veel te wenschen overlieten en eerst de persoonlijke tusschenkomst van
Willem III zelven, de zoo noodige klem aan de legeraanvoering kon geven 1).
Zoodra de Koning zelf echter zich aan het hoofd des legers had gesteld,
verdwenen de meeste dezer bezwaren.
Ook aan de vloot wijdde Willem zijn goede zorgen 2) in overleg met
Cornelis Tromp, Schepers, Cornelis Evertsen, Job de Wildt, Witsen en
andere voortreffelijke zeelieden en admiraliteitsheeren. Sedert I684 vooral
was aan de versterking der vloot krachtig gearbeid. Men stelde zich voor
hare gewone sterkte op 96 flinke bodems te brengen en ofschoon de
gewesten weinig neiging betoonden om in tijd van vrede de zware kosten
daarvoor te dragen, bleef het steeds het doel van Witlem III de vloot
tot die hoogte op te voeren. De ongunstige toestand van de geldmiddelen
der admiraliteiten, die na den vorigen oorlog tegen Frankrijk hunne
inkomsten zeer hadden zien verminderen en dientengevolge diep in de
schulden staken, belemmerde de plannen tot aanbouw der schepen aanvankelijk ernstig en een onderzoek, in I686 door Holland ingesteld, bracht
zaken aan het licht, die duidelijk op behoefte aan krachtige werkzaamheid
wezen. In het volgende jaar gelukte het den Prins, om door de invoering der
"admodiatie tt of verpachting van de helft der convooien en licenten, de
financiën der admiraliteiten te versterken en deze zoo in staat te stellen
in het vervolg beter aan hare verplichtingen te voldoen; het dok te Hellevoetsluis werd verbeterd, dat te Vlissingen geheel hernieuwd, plannen tot
verbetering van de ligplaatsen elders beraamd; het plan tot oprichting
van een vaste zeemilitie kwam wel niet tot uitvoering maar van I690 af
werd ieder jaar een korps van 9000 matrozen aangeworven. Vooral JoP de
Wildt, secretaris der amsterdamsche admiraliteit, sedert I69I ts Konings
1) P. L. Muller, Wilhelm IU von Oranien und Waldeek, U, S. 42 ff.
I) Omtrent de bewering van DtAvaux betreffende verwaarloozing der vloot in

dit tijdvak, vgl. De Jonge, lIl, blz. 67 vlg., 135 vlg.
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zaakgelastigde bij de admiraliteiten 1), heeft aan dit alles aandeel gehad, al
bleven nog vele plannen wegens geldgebrek en gemis aan samenwerking
onuitgevoerd en belette met name de tegenwerking in Friesland veel
goeds. Maar Holland en Zeeland werkten ijverig mede en zoo zijn tusschen
1682 en 1700 omstreeks 170 nieuwe schepen aangebouwd, waarvan de
helft alleen door de amsterdamsche admiraliteit, terwijl in datzelfde tijdperk ruim 80 millioen gulden voor de vloot werd besteed, welker kosten van
bijna 6 tot bijna 8 millioen 's jaars stegen. Daarvoor verkreeg men in de
IOO tot 1I5
II5 flinke
laatste jaren van den coalitie-oorlog een vloot van 100
schepen met 4 à 5000 kanonnen en 20 à 24000 man, een sterkte, die
met de sterkte ten tijde van De Witt mag worden vergeleken. Ook
de vlootvoogden, hoewel geen Trompen of De Ruyters, konden met die
van voorheen worden vergeleken. Cornelis Tromp en Willem Bastiaensze
Schepers waren te oud om nog actief op te treden - de eerste is
in 1691, de laatste in 1704 overleden - maar Almonde, de beide
Evertsens en Callenburgh, in de school van De Ruyter gevormd, mogen
onder de besten worden genoemd. De samenwerking met de britsche
vloten en eskaders, altijd onder leiding, volgens het verdrag van 1689,
van een britschen vlootvoogd heeft echter den roem der staatsche zeemacht niet vergroot, integendeel tot vermindering van haar aanzien gereede
aanleiding gegeven, al bleef zij feitelijk niet bij vroeger achter.
Men had in den beginne voor een aanval der Franschen op Maastricht
's Prinsen tocht naar Engeland, maar
gevreesd, reeds in de dagen van ts
Lodewijk XIV had zich naar de duitsche zijde gewend en de Paltz voor
de tweede maal op gruwelijke wijze laten verwoesten, terwijl het fransche
leger in de Spaansche Nederlanden onder maarschalk D'Humières
DtHumières tegenover'
over· den bedachtzamen Waldeck alleen verdedigenderwijze optrad. Met het
uit spaansche, engelsche en nederlandsche troepen samengestelde coalitieleger trok deze eerst laat in den zomer naar den omtrek van Charleroi op,
waar bij Walcourt de Franschen (25 Aug.) in een bloedige schermutseling
werden teruggedrongen. Maar het behaalde voordeel werd niet voortgezet
en men bepaalde zich verder van beide kanten tot strooptochten in het
grensgebied, waarmede de verre van schitterende veldtocht van dit jaar
hier een einde nam. Meer voordeel gaf de veldtocht in het Kleefsche
en de Rijnstreek, waarin naast de Brandenburgers ook staatsche troepen
onder Aylva optraden: daar werden Neuss en Bonn benevens tal van
kleinere vestingen bemachtigd. Ook in Ierland streden staatsche troepen
onder Van Rheede Ghinckel naast engelsche en deensche tegen koning
Jacobus.
Van meer beteekenis was de veldtocht van het volgende jaar, toen
Luxembourg weder aan het hoofd der fransche legerbenden in de
Waldeck
deck bij Fleurus
Spaansche Nederlanden was getreden en den ouden Wal
(I Juli), in weerwil van het voorbeeldige gedrag der hollandsche en
friesche infanterie, met zijn aanzienlijke overmacht een belangrijke nederlaag toebracht 2). Doch die nederlaag had geen nadeel gedaan aan den
goeden naam der staatsche troepen, wier aanvoerders Aylva, Wibbenum
bijna de helft van
e.a. zich in weerwil van de zware verliezen het leger lag dood of gewond op het slagveld - grooten roem verwierven.
(IO Juli) leden de bondgenooten een tweede "groote
Eenige dagen later (10
1) De Jonge
Jonge, lIl, blz. I09.
Iog.

2) Knoop, Willem lIl, lIl,
IU, blz. 35 vlg.; Muller, Wilhe1m
III und Waldeck, lI,
U,
Wilhelm 111
S.
s. 74 ff.
.
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désastre U door de nederlaag bij Beachy Head (Bevesier), waar de voorourville de engelsch-staatsche vloot onder den
treffelijke fransche admiraal T
Tourville
engelschen vlootvoogd Herbert, thans lord Torrington, ten eenenmale
eenentnale versloeg.
De uit staatsche schepen bestaande voorhoede onder luitenant-admiraal Cornelis
Evertsen (de Jonge) had vooral zwaar geleden; de staatsche bevelhebbers
beklaagden zich, dat zij door de Engelschen in den steek waren gelaten en alleen
van volkomen ondergang gered waren door de bekwaamheid en het beleid van
Evertsen; onder de talrijke dooden in dezen slag behoorde ook Jan van Brakel,
"de schrik des Oceaansu. Een nader onderzoek bewees werkelijk de schuld
van Torrington, die wel werd vrijgesproken maar toch zijn admiraalspost
verloor 1). Groot was de teleurstelling hier te lande over het aanvankelijk
vari den krijg, die thans zelfs ter zee onze kusten scheen te
verloop van
zullen bedreigen. Met name Zeeland achtte men ernstig in gevaar en overal
begon men voor een landing te vreezen 2). De roemvolle zegepraal aan de
Boyne in Ierland, door Koning Willem den dag na den slag bij Beachy
Head bevochten, waaraan wederom de staatsche troepen een belangrijk
aandeel hadden, kon den diepen indruk van de beide nederlagen niet
geheel wegnemen. De kustbatterijen werden bewapend en ter bescherming
van Zeeland moesten maatregelen genomen worden en troepen worden
afgezonderd, vooral met het oog op de Duinkerkers.
I69I de Koning-Stadhouder zelf uit
Eerst toen in het voorjaar van 1691
Engeland overkwam om de krijgsverrichtingen in de Nederlanden te leiden,
keerde de gerustheid eenigszins terug. Waldeck bleek tegen de vermoeievermoeie-nissen van een veldtocht niet meer bestand; de beide andere veldmaarschalken, de friesche stadhouder en zijn neef Nassau-Saarbrück, konden
hem niet vervangen; de oude veldmaarschalk werd bovendien door Gecommitteerden te velde en den Raad van State, waarin de jonge secretaris Govert
van Slingelandt zich reeds krachtig deed gelden 3), voortdurend belemmerd.
Willem III zelf moest het oorlogsbeleid weder in handen nemen: met het
aanzien, waarover hij kon beschikken, zou hij alle moeilijkheden te boven
kunnen komen.
De terugkomst van den geliefden Oranjevorst werd met groote vreugde
begroet: eerebogen en vuurwerken, dichtregelen en aanspraken verwelkomden hem na twee en een half jaar van afwezigheid in de hofstad. Zijne
Majesteit antwoordde met betuigingen van hartelijke genegenheid en van
bereidwilligheid om de Republiek met de gansche macht van Engeland bij
te staan. Grootsche plannen werden aanstonds voorbereid. De geallieerden
hielden op verlangen van den Koning-Stadhouder in Den Haag een algemeene
conferentie of congres, waarop behalve vele duitsche vorsten ook de landvoogd
marlcies de Gastafiaga, verscheen en op aander spaansche Nederlanden, markies
drang des Konings besloten werd op de verschillende oorlogstooneelen
niet minder dan 220000 man te doen optreden, waarvan de Republiek er
35000 zou leveren, terwijl zij met Engeland samen bovendien de betaling van aanzienlijke subsidiën waarborgde. Plotseling viel nog in Maart
een aanzienlijk fransch leger het sterke Bergen aan, dat reeds in April
na korte verdediging in 's vijands handen was. Het inderhaast door Willem lil
III
verzamelde leger der bondgenooten kwam te laat om den val der
stad te verhinderen en stelde zich voorloopig tevreden met de bescherming
van Brabant, waar intusschen door de fransche troepen deerlijk werd
geplunderd, vooral te Hal, dat op bevel van Louvois door Luxembourg
1)
,) De Jonge, lIl, blz. 200 vlg. Vgl. Archives, I, p. 73.
2) Areliives,
Ardiives, I, p. 75 suiv.
3)
I) Knoop, lIl, blz. 19 vlg.
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op barbaarsche wijze werd vernield en verwoest evenals eenige dagen later
Boufflers te Luik deed, waar meer dan 3000 huizen werden verbrand en
uitgeplunderd om wraak te nemen voor den aan Spanje verleenden steun;
zelfs Brussel werd met een dergelijke vernieling bedreigd, toen Willem III
met zijn leger van daar naar Leuven trok. Het waren de laatste bedrijven
van den onmenschelijken franschen minister van oorlog, die kort daarna
overleed. Maar de groote legers, die thans in de Zuidelijke Nederlanden
tegenover elkander stonden, beide omstreeks 60000 man sterk, hebben
ten slotte weinig uitgericht. Maanden lang trok men aan de oevers der
Sambre heen en weder, maar van weerszijden waagde men het niet de
sterke stellingen der tegenpartij aan te vallen; een enkele schermutseling
had plaats, een enkel voor de bondgenooten nadeelig ruitergevecht bij
Leuze, waar vooral weder de staatsche troepen leden, en het slot was, dat
de legers in October de winterkwartieren betrokken.
Belangrijker uitkomsten op militair gebied dan totnogtoe verkregen waren
leverden de beide volgende jaren. Van beide zijden waren vooral voor I692
groote toebereidselen gemaakt: Willem III stak met talrijke engelsche
troepen naar de Zuidelijke Nederlanden over, waar Gastafiaga op zijn aandrang was vervangen door keurvorst Maximiliaan van Beieren,l) om den
oorlog met kracht te voeren; Lodewijk XIV beraamde een aanval op
Engeland met leger en vloot om Jacobus II op den troon te herstellen,
terwijl een groot deel van het engelsche leger afwezig zou zijn om den
oorlog in de Nederlanden te voeren en door een krachtigen aanval op
het sterke Namen daar zou worden beziggehouden. De kusten van Normandië wemelden van troepen, die, onder bescherming der uit T oulon
en Brest daar samen getrokken vloot onder Tourville en D'Estrées, ten
getale van 20000 àà 30000 man naar Engeland zouden worden overgebracht,
terwijl tegelijk onder de nog altijd talrijke aanhangers van Jacobus II
een opstand moest uitbreken, waaraan eenige aanzienlijke katholieke lords
leiding zouden geven. Het dreigende gevaar deed de engelsche natie als
één man opstaan tot verdediging van den vaderlandschen grond: een
samenzwering tegen de regeering werd ontdekt en handig verijdeld;
een groot legerkamp werd aan de zuidkust bijeengebracht; de engelschstaatsche vloot onder Russell en Almonde werd in het Kanaal samengetrokken; engelsche en staatsche legerafdeelingen werden in de Nederlanden gereed gehouden om op het eerste sein de Noordzee over te
steken.
Maar het fransche leger kwam niet over het Kanaal. Tourville werd door
vertraging en tegenwind in Brest opgehouden; D'Estrées werd op zijn tocht
van Toulon uit evenzoo door storm belemmerd en kon zich niet bijtijds
met de hoofdmacht vereenigen 2). Zoo had Tourville tegenover de I20
schepen van allerlei soort der verbondenen slechts de helft te stellen,
maar de fransche regeering hoopte, dat de ook thans nog op de engelsche
vloot heerschende ontevredenheid met den gang der zaken in Engeland
haar, evenals bij Beachy Head, op den achtergrond zou doen houden,
zoodat men feitelijk alleen met de staatsche voorhoede te strijden zou
hebben, gesteld dat de staatsche vloot zich nog bijtijds met de engelsche kon vereenigen, wat volstrekt niet zeker was. Deze berekening
faalde. Koningin Maria, die in de afwezigheid van Willem III op het
vasteland de regeering in Engeland voerde, wist met groot en tact de
gehoorzaamheid op de vloot te herstellen en de kuiperijen der Jacobieten
1) Pirenne, V, 1'. 41.

2) De Jonge, 111, blz. 290 vlg.
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te verijdelen; nog op het einde van Mei zeilde een machtige engelsch7000 stukken met om de 40000
40000 man telde,
staatsche vloot, die bij de 7000
naar de fransche kust om den vijand op te zoeken. Zij ontmoetten den
uit Brest het Kanaal binnengevaren T ourville den 29sten Mei bij La
Hogue. De dappere vlootvoogd ontweek den ongelijken strijd niet, hoe
dolzinnig zulk een voornemen ook mocht schijnen; het bevel zijns Konings
DtEstrées af te wachten bereikte hem niet meer.
om in ieder geval eerst D'Estrées
T ourville in den vroegen morgen den aanval, dien hij met
Zoo begon Tourville
verwoede hardnekkigheid den ganschen dag doorzette, totdat de duisternis
hem gelegenheid gaf om met het treurige overblijfsel zijner vloot naar de
fransche kust te wijken. Ditmaal had de strijd vooral tusschen de engelsche
en fransche schepen gewoed, terwijl Almonde slechts met enkele zijner
vaartuigen in het gevecht kwam en de fransche voorhoede grootendeels
buiten schot bleef liggen; de meeste staatsche vaartuigen hadden geen
gelegenheid om een behoorlijk schot te doen en konden alleen aan de
vervolging van den vijand deelnemen. Dat Tourville zich vooral tegen de
Engelschen gewend had, schijnt toe te schrijven aan zijn verwachting, dat
.bevelhebbers op het eerste schot zouden oververscheidene engelsche 'bevelhebbers
loopen, wat evenwel niet geschiedde. Den volgenden dag beletten mist en
windstilte zoowel de vlucht des vijands, die geen oorlogshaven in de buurt
had, als de vervolging. Een klein deel zijner schepen slaagde erin Cherbourg te bereiken, een ander deel week diep in de baai van La Hogue,
vervolgd door kleine vaartuigen der bondgenooten, die de vijandelijke schepen
tusschen de rotsen opzochten, met gewapende sloepen en branders aanvielen
en op den 2den en 3den Juni het eene schip na het andere verbrandden,
vernielden of noodzaakten op het strand te loopen; ook die in de haven van
vernieldèn
Cherbourg werden in brand gestoken. Aan dit vernielingswerk namen de
Nederlanders krachtig deel. Bijna de helft der fransche vloot, hare
beste schepen daaronder, ging te gronde •. De fransche zeemacht heeft zich
van dezen zwaren slag niet meer kunnen herstellen: van den slag bij La
Hogue af houdt Frankrijk voor langen tijd op een groote zeemogendheid
te zijn.
Na dien slag treedt dan ook de oorlog ter zee op den achtergrond, al
werden er nog tal van kleine gevechten geleverd en dreigde in Juni 1693
de ramp van Lagos in Portugal, waar een groote koopvaardijvloot, door een
engelsch-staatsch eskader van 23 oorlogsschepen onder Rooke en Van der
Goes begeleid, onverwacht te midden eener talrijker fransche vloot onder
T ourville verzeilde en zware verliezen leed, een oogenblik met groot
Tourville
gevaar 1). Een aanval op Brest in 1694 mislukte, al richtte een bombarGrace,
ace, later van St. Malo daar veel
dement van Dieppe en Havre de Gr
schade aan. Van Duinkerken uit bracht Jean Bart, thans in koninklijken
dienst, onzen en den engelschen handel ernstige nadeelen toe en werd
allengs de schrik der Noordzee, terwijl herhaalde pogingen om ook Calais
en Duinkerken door een bombardement te vernielen op niets uitliepen en
de ervaren kaper aan den eskaders, die hem in het oog moesten houden,
telkens weder ontsnapte of wel deze onverwachts overvieI 2). Zelfs tot in onze
zeegaten, tot bij de zeedorpen, ja tot in de binnenwateren waagde zich de
ondernemende Duinkerker, zoodat men eindelijk de kusten door geregeld
toezicht van kleine vaartuigen voortdurend moest beschermen, wilde men
niet in dezelfde gevaren vervallen als ten tijde van Piet Heyn en den
ouden Tromp, toen de strijd tegen de Duinkerker kapers den handel
1) De Jonge, lIl,
III, blz. 348 vlg.
2) ib., blz. 397 vlg.
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zooveel meer nadeel had gedaan. Nog in 1697
I697 evenwel waren de
zeeuwsche wateren verre van veilig en vertoonden zich zelfs Duinkerkers
voor Willemstad en in het Vlie. De groote vloten der bondgenoot en,.
herhaaldelijk van het Kanaal uit langs de fransche en portugeesche kusten,.
kusten~
naar de Middellandsche Zee gezonden, hadden daarom tot hoofdtaak de
koopvaarders veilig buiten het bereik der fransche eskaders te houden
maar vonden geen gelegenheid meer om in zeeslagen van beteekenis den
vijand, die hen steeds ontweek en zich in de havens opsloot, te lijf te
gaan. Luitenant-admiraal Almonde, vice-admiraal Callenburgh, Cornelis en
Geleyn Evertsen en andere dappere aanvoerders hielden in al die kleine
hoog...
gevechten en zeetochten den goeden naam van het staatsche zeewezen hoog
De beslissing in den langen strijd moest van den oorlog te land
komen. Hij werd echter met afwisselend geluk gevoerd en de van beide
zijden op de been gebrachte groote legers slaagden er niet in beslissende
I692 veroverde Lodewijk XIV aan
voordeelen te behalen. In Juni 1692
het hoofd van zijn legers met Luxembourg het belangrijke Namen,.
welks kasteel na dappere verdediging eindelijk voor Vauban's schitterende
belegeringskunst moest bezwijken, al werd het door Coehoorn lang met
beleid verdedigd 1). De daarop gevolgde slag bij Steenkerke (3 Aug.), waar
Wi1lem III een aanvankelijke nederlaag wist te
Luxembourg tegenover Willem
herstellen en ten slotte het meeste voordeel behaalde, veranderde
wederzijdsche verhoudingen 2). De dood van den twee en
weinig in de wederzijdscheverhoudingen
Wal deck, die nog aan den slag deelgenomen had, maar
zeventigjarigen Waldeck,
edland was vertrokken,. te Arolsen in November
kort daarna naar zijn erfland
van dat jaar, was een groot verlies voor den Koning, die den trouwen
deelgenoot van zijn plannen en veldslagen zeer betreurde en diens zelfopofferende toewijding aan wat de oude vorst nog op zijn sterfbed "la
cause commune" noemde, met dankbaarheid herdacht 3).
a). Met hem verdween een voortreffelijk krijgsman, een handig diplomaat van het
tooneel, een der beste medehelpers van den grooten Oranjevorst, die hem
als zijn vriend eerde.
De groote slag bij Neerwinden, waar Willem III met een veel
veel· zwakker

leger tegenover Luxembourg een zware nederlaag leed (29 Juli 16g3}1
I6g3)! en

bijna zijn gansche artillerie verloor, ja nauwelijks door een overhaaste vlucht
aan gevangenschap ontsnapte, had noodlottige gevolgen kunnen hebben,
wanneer de leider van het leger der bondgenooten zich niet weder een
meester in den terugtocht had getoond en den moed der zijnen had weten
te verlevendigen, zoodat de vijand van de zegepraal geen voordeel kon
t). Het bleek, dat Frankrijk nog altijd sterk genoeg was om den
trekken C).
gezamenlijken bondgenooten het hoofd te bieden, wanneer Engeland niet
krachtiger medewerkte om den oorlog in de Spaansche Nederlanden tot
een goed einde te brengen dan het, niettegenstaande de aanmaningen van
den Koning-Stadhouder, deed. Het Parlement dwarsboomde hem steeds
en maakte voortdurend bezwaar om .de noodige geldsommen toe te
staan, terwijl de kuiperijen der Jacobieten in Engeland, waar de partijzucht
6), een krachtige oorlogvoering belemmerden. In Holland
zeer sterk was 5),
was men bereid zich voor den oorlog opofferingen te getroosten 8) maar het
1) Knoop, Willem lIl,
111, lIl,
111, blz. 127 vlg.

?~

l:ilz. 168 vlg.
ib., l>lz.
• Archief Heinsius, uitg. Van der ~eim, lI,
11, blz. 60j
60; P. L. Muller, Wilhelm
II und Waldeck, 11,
lI, S. 102 ff.; ArchIves,
ArChlVes, I, p. 300.
') Knoop, 1.1.,
l.lï blz. 227 vlg.
5) Archives, I,, p. 318, 333, 395.
e) ib., p. 371.
371 •
')
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was een wanklank en erger dan dat, toen de friesche stadhouder zich niet
ontzag om wegens de benoeming van den hertog van Holstein-Plön tot
veldmaarschalk in de plaats van Waldeck, wiens opvolger hij gehoopt had
te worden, niet alleen het leger voorgoed te verlaten en de consenten van
Friesland te vertragen, maar zelfs zich tot geheime onderhandelingen
met den vijand te verlagen 1). Een korte onderhandeling over vrede, in
I694 op aandrang der vooral te Amsterdam nog altijd
het voorjaar van 1694
sterke vredespartij gevoerd, liep intusschen op niets uit, hoewel ook Frankrijk teekenen van uitputting begon te geven: het bleek, dat van fransche
zijde de onderhandeling niet ernstig gemeend werd, al waren reeds lang
I692, van dien kant geheime agenten ook bij den Koningweder, sedert 1692,
Stadhouder aan het werk, die bij sommige regenten steun vonden Z).
Simon van Halewijn, jongere broeder van Cornelis en burgemeester van
Dordrecht, liet zich met een hunner in en moest zijn onvoorzichtigheid
boeten met opsluiting in Loevestein. Onder die geheime agenten behoorde
de toen te Parijs verblijf houdende italiaansche koopman uit Amsterdam
I693 zijn bemiddelende rol begon te spelen
Francisco Mollo, die in 1693
maar zeer weinig vertrouwen vond 3).
Zoo werd de oorlog dan weder voortgezet. Ook nu weder verscheen Willem 111
in het voorjaar in Den Haag om vervolgens na overleg met de vertegenwoordigers der bondgenooten den veldtocht te leiden, maar de fransche
legers bleken te sterk om uit Brabant te worden verjaagd: alleen Hoei
werd op hen veroverd, terwijl van de andere zijde de Koning-Stadhouder
Luxembourg belette verder in Brabant of Vlaanderen door te dringen.
I695), hoewel die gebeurtenis
Ook de dood van koningin Maria (7 Jan. 1695),
Wi1lem 111 persoonlijk zeer trof en hem weken lang in droeve wanhoop
deed nederzitten, bracht geen verandering in den stand van zaken; toch
dreigde dit verlies - aan het naar zijn zin al te stijve engelsche Hof
heerschte sedert een nog grootere dofheid ') - t s Konings invloed in
Engeland op den duur te verminderen. De dood van Luxembourg in
denzelfden tijd was voor Lodewijk XIV een ernstig nadeel: hij was de
laatste der groote fransche veldheeren, die zijn zegepralen tot nu toe hadden
bevochten; zijn opvolger, Villeroy, was meer een welopgevoed hoveling
dan een krijgsman van beteekenis, al droeg hij den maarschalksstaf met
gratie.
I695 bleef het fransche leger in de Spaansche Nederlanden meer
Ook in 1695
dan 100000 man sterk, maar dat van Wi1lem III bereikte ongeveer dezelfde
hoogte en stelde hem in staat aanvallend te werk te gaan, steunend op de
voortreffelijke aanvoerders, in den langen krijg gevormd, onder wie de
tuitergeneraal Nassau-Ouwerkerk, zoon van Beverweert, de even beroemde
Van Rheede Ghinckel, na zijn iersche zegepralen graaf van Athlone, de
generaals François Nicolaas Fagel, Nassau-Weilburg, Von Dopff, Van Ittersum,
Noyelles aan het hoofd der goed geoefende troepen van de Republiek genoemd
mogen worden. In het begin van Juli sloeg hij het beleg voor Namen i),
"een hard neutje om te kraecken" zeide hij, een vesting thans van den
eersten rang, door Vauban uitmuntend versterkt en verdedigd door den
dapperen Boufflers, een der beste leerlingen van Luxembourg. Coehoorn,
1) Vgl. Van Sypesteyn, Bijdragen, 111; Archives, I, lp. 348, 355, 362; Recueil
des instructions, p. 432 suiv. Zie boven, blz. 268.
2
Recueil,
Recu~il, p. 405 suiv.
. . ,
3
Archives,
Archlves, I, p. 33, 35, 362, 367, 380, 392 suiv.;
SUlV.; Recueil,
Recued, p. 442 suiv.
SU1V.
Vg. over zijn persoon, Wijdr. SVad. Gesch., 3de Reeks, X, blz. 399 vlg.; 4de R., I,
blz. 168 vlg.
4) Grew, The court of William I~I (London, 1910).
:)
Ii)) Knoop, l.I., blz. 275 vlg.; Archlves, I, p. 397.
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thans generaal der infanterie, was weldra de technische leider van het
beroemde beleg, dat een maand later met de overgave der stad eindigde 1).
Ook nu echter moest het kasteel, waarheen de bezetting na de capitulatie
de wijk genomen had, afzonderlijk belegerd worden, terwijl het leger van
Villeroy, door een korps der bondgenooten onder den prins van Vaudemont
op een afstand werd gehouden en zich slechts van een paar kleine vlaamsche
vestingen meester kon maken. Het bombardement van Brussel, waardoor
Vi1leroy die daar bijna 4000 huizen vernielde, gehoopt had het beleg van
het kasteel te doen opbreken, kon het belangrijke punt niet redden en
den 5den September viel ook het kasteel van Namen voor Wi1lem lIl, die
met taaie vasthoudendheid het voorgenomen plan uitvoerde: van den roem
der verovering kwam weder aan Coehoorn en het voortreffelijke gebruik,
door hem van de artillerie gemaakt, een groot aandeel toe 2). Van dien
tijd af geldt Coehoorn als evenknie van Vauban, boven wien men hem zelfs
stelde als belegeraar: zijn gebruik van bombardeer-geschut werd algemeen
geroemd, Vauban was meer de man van loopgraven en parallellen, in den
vestingbouw enden aanval evenaarde Coehoorn hem. Bij de overgave van het kasteel bedong de bezetting vrijen aftocht met wapens en
krijgseer, doch Boufflers zelf bleef eenigen tijd gevangen wegens het
onrechtmatig gevangenhouden der hollandsche bezettingen van Dixmuiden
en Deinse door de Franschen.
De val van Namen en zijn kasteel is de groote gebeurtenis, waarmede
eigenlijk de belangrijke krijgsverrichtingen in de Nederlanden een einde
nemen. Zoowel in het volgende jaar als in het laatste van den oorlog zijn
de beide legers wel weder te velde gekomen maar het bombardement
in 1696 van Givet, de groote wapenplaats der fransche troepen, evenmin
als de verovering van Ath door de Franschen in 1697 heeft op den loop
van den oorlog veel invloed gehad.
Het bleek meer en meer, dat men van beide zijden deerlijk uitgeput
raakte. Aan beide zijden begon men in weerwil van alle krachtsinspanning
te~ wanhopen aan een beslissende nederlaag van de tegenpartij. Zoowel bij
de bondgenooten als in Frankrijk begon toen de vredesneiging boven te
drijven. Noch in de Nederlanden, noch in Duitschland, noch in Spanje,
waar overal de oorlog reeds sedert acht jaar woedde, noch ter zee waren
beslissende voordeelen behaald. Bovendien kwamen er onrustbarende
berichten over de toenemende verzwakking van den kinderloozen koning
van Spanje, wiens erfenis door de bondgenooten evenmin aan het Huis van
Habsburg als aan dat van Bourbon werd gegund, terwijl ook Lodewijk XIV
daaromtrent een schikking met de bondgenooten hoopte te treffen. Waartoe
zou men nog langer oorlog voeren, vroeg men zich te Parijs af, nu alle
hoop op herstel van Jacobus Il in Engeland verloren was na de bevrediging
van Ierland en Schotland door Willem III en bij de mislukking van de
eene jacobietische samenzwering na de andere, nu ook de fransche invloed
in Duitschland afnam? Waartoe zou men nog langer strijden, vroeg
men ook in Engeland en de Republiek, nu het gebleken was, dat
Frankrijk's macht ongeveer tegen die der gezamenlijke bondgenooten
opwoog?
De kooplieden hier te lande, in de eerste plaats te Amsterdam, begeerden
in het belang van den handel het herstel van den vrede. En de regeering
van Amsterdam deelde deze neigingen. Zij begon heimelijke pogingen te
Parijs te doen door middel van Mollo, die thans Polen als resident ver~)

Van Sypesteyn, Leven ~an Coehoorn, (Leeuwarden,
) Knoop, 1.1., blz. 345; Plrenne, V, blz. 45.

I 860),

blz.

I2.
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tegenwoordigde 1). Ook te Brussel waren intusschen bij Dijkveld door
fransche agenten vredesaanbiedingen gedaan en D'Avaux, sedert dit jaar
Frankrijk's gezant te Stockholm, had in last daar de geneigdheid van
Lodewijk XIV tot onderhandeling bekend te maken en door middel van
omkooping en overreding op bemiddeling van den kant van Zweden aan
te sturen. Noch de geheime besprekingen van Mollo, die weldra met
voorkennis van Willem Hl en Heinsius optrad, noch die te Brussel,
noch die te Stockholm leidden aanvankelijk tot wezenlijke vredesonderhandeling evenmin als de geheime fransche intriges bij den frieschen
stadhouder. Men kwam weinig verder dan tot wederzijdsch polsen, of men
onder zekere voorwaarden tot den vrede van Munster dan wel tot dien der
Pyreneën of dien te Nijmegen zou willen terugkeeren; zoowel de
besprekingen van Mollo te Parijs als van Dijkveld te Brussel en met
Zweden te Stockholm werden niet geheel afgebroken. Frankrijk dat
was duidelijk geworden - had ook behoefte aan den vrede en zocht op
allerlei wijzen met het hof te Weenen in betrekking te komen, in ieder
geval hopend op den duur de eensgezindheid der bondgenooten te breken
en enkele hunner tot den vrede over te halen, zooals heimelijk reeds met
Savoye gelukt was. Maar Frankrijk wilde dien vrede liefst op den voet
van den wapenstilstand van 1684 of desnoods op dien van den vrede van
Nijmegen, terwijl Wi1lem Hl tot dien van Munster, Spanje tot dien der
Pyreneën wilde terugkeeren en het duitsche Rijk ten minste Straatsburg
hoopte te herwinnen. De erkenning van Wi11em Hl als koning van Engeland, de teruggave der door Frankrijk in bezit genomen rijkslanden, het
lot van Luxemburg, de regeling in Italië waren de hoofdpunten, waarover
men beraadslaagde. Het wegens de omkoopbaarheid zijner staatslieden
weinig vertrouwde 2) Zweden nam meer en meer de bemiddelende rol op
zich en deed daartoe voorstellen aan de in Den Haag in het voorjaar
telkens voor den gemeenschappelijken krijg in congres vereenigde vertegenwoordigers der bondgenooten, maar daarnaast bleef Frankrijk ook ondershands met ieder der bondgenooten afzonderlijk in aanraking. Geheime
besprekingen tusschen den franschen agent Callières en Dijkveld, den
vertrouwden dienaar van Wi11em Hl, in November 16g4 te Maastricht 3),
later te Utrecht, eindelijk bij Lilloo op de Schelde brachten de zaak aanvankelijk weinig verder, al verscheen ook Callières herhaaldelijk in Holland om met Heinsius zelven te spreken 4) en toonde ook Willem Hl
zich tot den vrede geneigd, mits deze algemeen zou zijn 5). Savoye nam
na zijnen in 16g6 met Frankrijk gesloten vrede eerst een bemiddelende,
welhaast een vijandige houding tegenover de bondgenooten aan.
Dit alles werkte niet mede om een krachtige oorlogvoering in de laatste
jaren te bevorderen. Het zaaide wantrouwen tusschen de bondgenooten en
de wensch van Wi1lem Hl om Frankrijk door een energiek optreden
zoowel in Italië als in de Nederlanden te dwingen tot den vrede, dien het
zichtbaar behoefde, werd niet vervuld. Een in de omgeving van Jacobus H
te Versailles beraamde maar nog bijtijds aan Bentinck-Portland verraden
aanslag op het leven van den Oranjevorst in verband met nieuwe jacobie1) Archief Heinsius, 111, blz. XVI vlg. Deze gehee1e voorrede is voorfde kennis
van de lange ondershandsche besprekingen over den vrede van veel belang. Vgl. in
het bijzonder ook Legrelle, La diplomatie française et la succession d'Espagne,
I, p. 392 suiv.
2) Archives, I, p. 418 en passim.
pa~sim.
.
8) Legrelle, I, p. 393; Recueil,
Recuell, p. 443 suiv.
swv.
4) Archives, I, p. 4II suiv.
S) Ib., p. 4 1 3.

284

CONGRES TE RIJSWIJK

tische woelingen in Engeland 1), gesteund door een nieuwe poging van
Frankrijk om met leger en vloot een landing aldaar te bewerkstelligen,
dreigde bovendien in het voorjaar van r6g6 alle onderhandelingen tusschen
Frankrijk en de beide zeestaten te doen afbreken. Het bleek zeer moeilijk
te zijn om de in elkander grijpende belangen der afzonderlijke mogendheden overeen te brengen in een gemeenschappelijk vredesverdrag, hoezeer
ook overal - en niet het minst in de Republiek - naar het einde van
den hopeloozen krijg werd verlangd. Een zware geldcrisis in Engeland
bracht nieuwe verwikkelingen teweeg en dreigde de medewerking van die
mogendheid voor geruimen tijd te verlammen; de openlijke afval van Savoye gaf
aan de zaken in Italië een voor de bondgenooten zeer ongunstig aanzien.
Maar Frankrijk, waar thans Pomponne, die den oorlog steeds had afgekeurd, met zijn schoonzoon De Torcy, de buitenlandsche zaken leidde en
met hem de vredespartij bij het toenemende geldgebrek steeds krachtiger op
den vrede aandrong, begon thans ernstig naar een verdrag te streven,
vooral met het oog op de berichten omtrent de zwakke gezondheid van
Karel II van Spanje. In Augustus r6g6 - Callières en Mollo bleven
steeds in Den Haag en Utrecht werkzaam .:.- had het op verschillende
punten toegegeven 2) en men sprak reeds van benoeming der afgevaardigden voor een onder bemiddeling van Zweden te openen vredescongres.
Alleen de keizerlijke regeering, die bij een plotseling sterven van Karel II
den oorlog als een krachtigen steun tegen de fransche aanspraken op de
spaansche erfenis had willen gebruiken, hield dat congres nog tegen.
Ook Willem III was thans overtuigd, dat "een prompte vree de absoluut
nootsaekelijk" zou zijn en Amsterdam drong erop aan dien vrede, als het
moest, gelijk te Nijmegen was geschied, afzonderlijk te sluiten nu de Keizer
blijkbaar tijd zocht te winnen om zijn eigen belangen te bevorderen. Van
die neiging trachtte Frankrijk gebruik te maken maar Willem III en
Heinsius wisten Amsterdam voor de "geheime plannen" van Frankrijk
tegenover Engeland en het Protestantisme bevreesd te maken en het gelukte
hun nog eenmaal de eensgezindheid in de Republiek te handhaven. Wat
in r678 mogelijk was geweest, het sluiten van een afzonderlijken vrede
tegen den wensch van Willem lIl, was in r697 ondoenlijk en in het voorjaar
bleek op het gewone jaarlijksche congres in Den Haag thans zoogoed als tot een
vredescongres vereenigd, ten duidelijkste de gezindheid der zeemogendheden om
op een algemeenen vrede aan te sturen of anders den oorlog voort te
zetten. Maar het eerste was ook voor hen het meest gewenscht: men
moest eens kunnen ,,adem halen", zeide Witlem lIl.
Zoo gelukte het eindelijk om in het begin van r6g7 onder zweedsche
bemiddeling in Den Haag de preliminairen voor dien vrede vast te stellen
op den voet van de vroeger met Frankrijk reeds ondershands gemaakte
afspraken, waarbij thans mondeling de erkenning van Willem III als
koning van Engeland werd beloofd. Als "grondslag en fondamene' werden
de verdragen van Munster en Nijmegen aangenomen. De keizerlijke
regeering had echter bezwaar om de beslissende onderhandeling in Den
Haag te voeren, waar de fransche intriges bij de daar vergaderde StatenGeneraal een grooten invloed konden hebben; zij sloeg Aken, Mainz of
Frankfort voor. Na heel wat gehaspel kwam men eindelijk overeen het
vredescongres voort te zetten in het huis Nieuwburg onder Rijswijk,
eigendom van Willem lIl, dat door zijn bouworde gelegenheid gaf om
1) Grew, Bentinck, p. a50 ff.
2) Archief Heinsius, lIl, blz. LVI. Vgl. Archives, I, p. 471 suiv.
pas5Î1D.
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de partijen tijdens de besprekingen van elkander gescheiden te houden:
de rechtervleugel werd voor de bondgenooten, de linkervleugel voor de
middenzaal voor den "mediateur
"mediateur"
u bestemd en men
Franschen, de groote middenz;aal
kon er geheel afzonderlijk komen en gaan 1); de zaken van etikette werden
zorgvuldig geregeld overeenkomstig de groote beteekenis, meer en meer
in dezen tijd daaraan toegekend. Van staatsche zijde werden Heinsius en
Dijkveld, benevens de amsterdamsche burgemeester Jacob Boreel, die
lang met Mollo en Callières had onderhandeld, en de friesche edelman
Willem van Haren als onderhandelaars aangewezen; Engeland zond lord
Pembroke, Frankrijk Harlay, Verjus de Crécy en Callières, de Keizer
Kaunitz en Straatmann, Spanje De Quiros als gevolmachtigden. Den gden
9den
Mei opende eindelijk de zweedsche gezant Lilienrot het vredescongres,
z;ij het ook met weinig
gedurende hetwelk evenwel de oorlog nog steeds, zij
kracht, werd voortgezet. De onderhandelingen gingen den geheelen voorzomer slechts langzaam voort ten gevolge van de heimelijke tegenwerking
z;ijn inzichten had weten over te halen.
des Keizers, die ook Spanje tot zijn
Daarentegen liet Wi1lem III door Bentinck met Boufflers in de Spaansche Nederlanden geheime besprekingen houden 2), waarvan het gevolg
was een overeenstemming tusschen Frankrijk en de zeemogendheden, die
zelfs een oogenblik toch nog op een afzonderlijken vrede met haar scheen
IHeinsius namens de
te zullen uitloopen. In Augustus verklaarde eindelijk iHeinsius
beide zeemogendheden aan de keizerlijke gezanten, dat Engeland en de
Republiek den oorlog niet langer vermochten voort te zetten en dus begeerden de fransche voorwaarden aan te nemen. Nog weigerden de Keizerlijken. De door Frankrijk gestelde termijn, I September, verliep en de
vrede stond weder op losse schroeven tot diepe bekommering van Willem
lIl, die verwachtte, dat Frankrijk wederom van de gelegenheid zou gebruik
maken om de bondgenooten
bondgenoot en van elkander te scheiden: het oude en
beproefde middel. Hij trachtte Lodewijk te verschrikken met een
forsche bedreiging om den oorlog te hervatten, door Bentinck bij een
nieuwe ondershandsche bespreking aan Boufflers overgebracht. Ditmaal
gelukte de toeleg niet: Lodewijk wist zeer goed, dat zoowel het engelsche Parlement als de Staten den vrede vurig verlangden en niet gemakscbe
kelijk tot nieuwe offers bereid zouden zijn. Het lokaas van handelsvoordeelen was volkomen voldoende om deze stemming nog te versterken en
werd met vrijgevigheid door Frankrijk in uitzicht gesteld. Zoo besloten
dan de zeemogendheden en Spanje den 20sten September den vrede te
teekenen; de Keizer, wien nog tot I November de gelegenheid werd
geopend om zich daarbij aan te sluiten, kwam er op het laatste oogenblik toe. Als grondslag van den vrede werd op aandrang van de protestantsche rijksstenden nog ter elfder ure die van Munster aangenomen
staatkundigeU,
met bijvoeging van "zoowel in het kerkelijke als in het staatkundige",
opdat in de aan Frankrijk afgestane streken de protestantsche godsdienst
zou toegelaten blijven; maar Frankrijk wist ook aan dezen eisch te ontreligie U
komen, daar Willem lIl, hoezeer gezind om de "gereformeerde religie"
te bevorderen, tegen een formeelen godsdienstoorlog bezwaar maakte, ook
omdat Frankrijk en de Keizer daarin zouden kunnen samengaan 3). In het
verdrag met de Staten werd bepaald, dat Pondichéry door de Oostindische
Compagnie aan de Fransehen
Franschen zou worden teruggegeven, en bij afzonderlijk
tractaat werd een voordeelig handelsverdrag van 25 jaren gesloten gelijk
1) Wagenaar, XVI, blz. 348, waar teek.ening en beschrijving van het gebouw.
gebouw,
dat ook op de prenten van .Romein
Romein de Hooghe is afgebeeld.
I) Legrelle, 11,
II, p. 258 suiv.;
SUlV.; Grew,1.1.,
Grew, U., p. 284 ff.
')
I) Archief Heinsius, 111,
lIl, blz. LXXIX.
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het voor den oorlog had bestaan. In dat met Engeland werd Willem III
als koning erkend; hem werd het prinsdom Oranje teruggegeven. In dat
met Spanje werd Luxemburg benevens alle door de Chambres de Réunion
aan Frankrijk getrokken plaatsen en landen teruggegeven met uitzondering
van 82 met name genoemde steden en dorpen. Het duitsche Rijk ontving
eveneens de "réunions"
"réunions tt terug, behalve Straatsburg, dat tegen afstand van
eenige kleine plaatsen in den Elzas aan Frankrijk bleef.
Zoo was dan de vrede gesloten. Maar Willem
Wi1lem III sprak na het einde
van de onderhandelingen in September het profetische woord uit: "ick
,tÎck
beken, dat de manier my niet weinigh en bekommert voor het toekomende tt 1). Ofschoon dit misschien ziet op de moeilijkheden, die nog
mende"
zouden te overwinnen zijn, eer de Keizer het verdrag teekende, kan men
het met recht toepassen op wat er in de volgende jaren gebeurd is:
de toegeeflijkheid van Lodewijk XIV jegens Engeland en de Republiek,
zijn tegemoetkoming ook jegens Keizer en Rijk was voor een groot deel
te verklaren uit het bestaan van geheime plannen op de spaansche erfenis,
die weldra Europa opnieuw in heftige beroering zouden brengen. Maar in
het vredesverdrag was met geen enkel woord zelfs in de verte van die
erfenis gerept, hetgeen zeker de gerustheid der geallieerde diplomaten
omtrent dit punt niet kon bevorderen, want dat zoowel de fransche als de
keizerlijke regeering onophoudelijk juist daarop het oog gevestigd hadden,
kon geen oogenblik twijfelachtig blijven voor ieder, die in de gevoerde
geheime en ondershandsche besprekingen gemengd was geweest. Als een
donkere wolk kwam de zaak der spaansche erfenis aan den staatkundigen
hemel opzetten, de verkwikkende stralen der vredezon onderscheppend en
Europa dreigend met nieuwen krijg en nieuwe onheilen.
HOOFDSTUK IV
DE

LAATSTE JAREN

VAN WILLEM

III

De geschiedenis van de laatste jaren van den Koning-Stadhouder wordt ten
eenenmale beheerscht door de groote staatkundige vraag, die reeds lang
de hoofden der staatslieden van de 17de eeuw had beziggehouden: de
vraag der spaansche successie, die bij de scherpe tegenstelling van Frankrijk en de overige mogendheden zeer licht tot een algemeenen europeeschen oorlog kon leiden. Het was niet denkbaar, dat in zulk een geval
de Republiek, bovendien reeds door zoovele oorlogen achtereen deerlijk
in hare handelsbelangen benadeeld, zich buiten den oorlog zou kunnen
houden, zij het slechts door het ontbreken van de voor haren handel
zoo noodzakelijke veiligheid ter zee. Juist op hare nauwe, in den persoon
van Willem III als het ware belichaamde verbinding met Engeland was
de eenige kans gegrond om de overmacht van Frankrijk te breken, het te
beletten zich meester te maken zoo niet van de geheele spaansche erfenis
dan toch van een
eén aanzienlijk deel daarvan en op die wijze de begeerde
"generale monarchie"
monarchie tt een goed eind naderbij te komen.
En bij de verdeeling dier erfenis had de Republiek reeds op zichzelf
het hoogste belang.
zOU trachten dan eindelijk de Spaansche NederDat Lodewijk XIV zou
landen te bemachtigen of in ieder geval ze van Frankrijk afhankelijk te
1) Archives, I, p. 623.
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maken, het doel zijner staatkunde gedurende zijn gansche regeenng, een
staatkundig doel van Frankrijk sedert langer dan twee eeuwen reeds,
scheen geen oogenblik te betwijfelen. Het ongelukkige "slagveld van
Europa" zelf, tweemaal nu jaren achtereen door de wederzijdsche legers
vertrapt en vernield, de steden in puin, de dorpen in asch, de wegen
onbeheerd en onbeschermd, de landerijen onbebouwd, de verwilderde
door de Kerk dom gehouden, intellectueel verschrompelde en verarmde
bevolking tot wanhoop vervallen onder het spaansche wanbestuur, meestal
door onbekwame of slecht gesteunde landvoogden geleid, zou dan opnieuw
de gruwelen van den oorlog over zich zien losbreken. Gelukkig had het
land thans in Maximiliaan Emanuel, keurvorst van Beieren, sedert 1692 een
landvoogd 1), die de dagen van de Aartshertogen deed herleven en door
zijn krachtig en vrijzinnig bestuur de rampen der oorlogsjaren trachtte te
doen vergeten. Hij herbouwde het verwoeste Brussel, raadpleegde Staten
en stadsregeeringen over te nemen maatregelen tot verheffing van handel
en nijverheid uit hun diep verval, maakte plannen tot verbinding van
Antwerpen door een kanaal dwars door het land van Waes en langs
Brugge met de zee, van Brussel met de Schelde en met de Sambre bij
Charleroi, tot oprichting van een Oostindische Compagnie in Vlaanderen.
Zijn uitnemende dienaar Jan van Brochoven, graaf van Bergeyck, tresoriergeneraal, trachtte, gelijk eertijds Colbert in Frankrijk, den economischen
toestand van het land te verbeteren volgens een vast plan, dat vooral ook
de industrie moest verheffen uit haar verval. Gelijk eenmaal de "Aartshertogen"
van vóór honderd jaren won de Keurvorst met zijn jonge gemalin, dochter
van den poolschen koning Johan Sobieski, de gunst der bevolking door
zich op de volksfeesten te vertoonen. Hij hoopte bij de ras naderende
catastrophe in Spanje zich op grond van zijn eerste huwelijk met de
dochter van keizer Leopold, waaruit hem een zoon van thans nog geen
tien jaren was overgebleven, met hulp van Frankrijk voorgoed van het land
meester te maken 2) en het, ten minste voorloopig als voogd voor zijn zoon,
met de beiersche erflanden onder zijn heerschappij te vereenigen. Doch de
aan het bourgondisch-habsburgsche geslacht gehechte bevolking beschouwde
vooralsnog den Keizer of een van diens zonen als erfgenaam der spaansche
aanspraken. Frankrijk daarentegen was niet volstrekt ongeneigd om den
Keurvorst ter wille te zijn, mits deze de beiersche-habsburgsche aanspraken
op de verdere spaansche erfenis niet te luid deed klinken. Het was weldra
duidelijk, dat de Keurvorst geen bezwaar zou maken tegen zulk een
schikking, terwijl ook van de zijde der zeemogendheden de vorming van
een min of meer zelfstandige staat tegenover Frankrijk niet ongewenscht
kon heeten. Doch zij wilden geenszins een door handel en industrie
bloeiend gebied zien herleven, waarvan zij de mededinging duchtten. Er
ontstond echter een merkbare verkoeling tusschen den landvoogd en de
Vlamingen, die tegenover den sedert eeuwen gevreesden en ge haten
franschen invloed het oog richtten op de zeemogendheden, van wie zij
bescherming ten minste daartegen konden verwachten, al ontveinsden
zij zich niet, dat de bescherming ook van die zijde afhankelijkheid
zou medebrengen, waaraan zij zich ongaarne onderwierpen, vooral waar
het de weinig minder dan de Franschen gehate Hollanders betrof,
sedert de sluiting van de Schelde de grootste vijanden van allen handel en
nijverheid in de zuidelijke gewesten. Een oproer tegen Maximiliaan en
1) Vgl. Lonchay, La rivalité de la France et de l'Espagne aux Pays-Bas, p. 340
suiv.; Pirenne, Hist. de Belgique I(alleen in het Fransch verschenen), V, p. 41,
62 suiv.
2) Legrelle, 11, p. 223 suiv•.
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Bergeyck (Mei 1699),
16gg), van spaansche zijde aangestookt, wees duidelijk op
de gevaren zijner positie.
Zoowel Engeland als de Republiek hadden echter nog meer belang bij
het lot der spaansche monarchie dan alleen voor zoover de spaansche
Nederlanden betrof. Beide dreven een uitgebreiden handel op Spanje
zelf; beide moesten ter wille van hunnen handel op den Levant en Italië
zorgen, dat de straat van Gibraltar, de eenige toegang tot de Middellandsche
zee, niet feitelijk in handen kwam van een machtige mogendheid; beide
hadden belang bij de toekomst der uitgebreide bezittingen van Spanje in
Amerika, waar zij ook aanzienlijke handelsbetrekkingen hadden. Het kwam
er de Republiek in den grond der zaak niet op aan, of een duitsche dan
wel een fransche prins de spaansche erfenis in handen kreeg, mits die
prins noch van den Keizer noch van Lodewijk XIV zOU afhangen, waar.zou verkrijgen
door een dezer beiden een aanzienlijke machtsvermeerdering
machtsvermeerderingzou
en in staat zou zijn haar en haren handel de wet voor te schrijven.
De erfgenamen, die bij den spoedig te wachten dood van den zwakken
Karel Il
II van Spanje in aanmerking konden komen, waren: de Habsburgers
te Weenen, niet alleen wegens hun oude verwantschap met het spaansche
vorstenhuis, maar ook wegens het huwelijk van keizer Leopold, zelf zoon van
KarePs jongste
Maria Anna van Spanje, jongste dochter van Philips lIl, met Karel's
zuster, Margaretha Theresia; dan keurprins Jozef Ferdinand van Beieren,
zoon der eenige dochter dezer zuster, Maria Antoinette, kleinzoon dus des
Keizers; eindelijk de Bourbons wegens het huwelijk van Lodewijk XIV
met Maria Theresia, de oudste zuster des spaanschen Konings, uit welk
laatste huwelijk de dauphin en diens drie zoons gesproten waren 1). Lodewijk XIV, bovendien zoon van Anna, de oudste dochter van Philips lIl,
was ongetwijfeld in den bloede de naaste erfgenaam, maar èn zijn moeder
èn zijn gemalin hadden afstand gedaan van hare erfrechten;
erfrechten ; hij beriep
zich echter op het feit, dat de spaansche Cortez nooit dien afstand hadden
gewettigd en dat de daarbij bepaalde bruidsschat nooit was betaald.
Ook de moeder van den Keurprins had afstand gedaan. De gemalin des
Keizers en diens moeder waren echter niet in zulk een belofte getreden,
zoodat de kleinzoon toch zijn rechten niet geheel had verloren. Te
Madrid stonden een fransche en een oostenrijksche partij aan het Hof
scherp tegenover elkander, maar het fiere spaansche volk en Karel Il
II zelf
begeerden in de eerste plaats handhaving in vollen omvang der rijkseenheid,
die de Koning dan ook het best en met het minste gevaar voor Spanje
zelf en Europa dacht te verzekeren door in 1698
16g8 zijn achterneef, den
jongen Keurprins, bij testament als zijn erfgenaam aan te wijzen. De
zeemogendheden wilden echter juist deze rijkseenheid zoo mogelijk verbreken,
opdat niet eenmaal weder de groote macht van Spanje, over welks gebied
nog altijd "de zon nooit onderging", zich onder een krachtiger vorst zou
kunnen verheffen. Ook Lodewijk XIV, die er nooit ernstig aan gedacht
had om de geheele spaansche erfenis voor zich of de zijnen op te eischen,
was in het algemeen wel tot verdeeling
verdee1ing geneigd, mits aan Frankrijk een
aanzienlijk deel werd toegewezen en de Keizer zich met een evenredig stuk
tevreden stelde; alles wel overwogen en in het belang van Frankrijk zelf
scheen het ook hem wenschelijk een verdeeling onder de drie pretendenten
te doen plaats hebben. Vandaar een toenadering tusschen Frankrijk en de
1) Vgl. over al deze
de%e %aken
zaken Legrelle's
Legrellets. bovengenoemd werk, dat de diplomatie
betreffende de spaansche successie volledig behani:1elt.
behanaelt. In het tweede en derde deel
der
(3de serie) %ijn
zijn thans een aantal belangrijke brieven van en aan Willem III
d~r Archives
Archives..<3de.
Uit
uit dezen
de%en tijd
tiJd uitgegeven.
u1tgegeven.

VERDEELINGSPLANNEN

289

zeemogendheden, in den loop van 1698 door wederzijdsche gezantschappen
bevorderd en, gelijk reeds vóór den vrede van Rijswijk, ook nu door
geheime besprekingen, waarin weder de vertrouwelingen Dijkveld en BentinckPortland namens Willem III optraden, voorbereid 1). Een fransch afgezant, de
Tallard, die reeds sedert het voorjaar in Engeland bij hem was geweest,
en met hem onderhandeld had, kwam eindelijk op Het Loo, waar de
Koning-Stadhouder zich in dien zomer weder bevond, een bepaald aanbod
doen 2), dat den IIden October leidde tot het eerste geheime verdeelingsverdrag, in Den Haag gesloten 3). De zeemogendheden, hopend door een
schikking den oorlog te voorkomen, keurden goed, dat, 'met handhaving
van den vrede van Rijswijk, de italiaansche bezittingen van Spanje,
behalve Milaan, aan den dauphin zouden komen, die ook nog het ten
noorden der Pyreneën gelegen deel van de spaansche provincie Guipuzcoa
zou verkrijgen; Milaan zou aan 's Keizers tweeden zoon uit diens derde
huwelijk met een hertogin van Neuburg, aartshertog Karel, komen; al
het overige aan den Keurprins. Op het sluiten van dit verdrag had het
feit, dat de Keizer geweigerd had om na den vrede van Rijswijk de alliantie te hernieuwen, ongetwijfeld grooten invloed. Maar het geheim bleef
niet lang bewaard. Karel II, bij de ontdekking ervan door de spaansche
diplomaten ten hoogste verontwaardigd over deze besprekingen buiten hem
en Spanje om, bleef de geheele erfenis aan den Keurprins toewijzen.
Een nieuw onverwacht voorval verijdelde echter dit plan: de Keurprins
stierf in Maart 1699 aan de kinderpokken, tot diepe teleurstelling zoowel
van Heinsius als van Witlem III en natuurlijk weder niet zonder de
verdenking, dat de jonge vorstenzoon door vergif uit den weg was geruimd,
een verdenking, waaraan zelfs de als eerzuchtig bekend staande vader niet
ontsnapte.
Nieuwe besprekingen tusschen de zeemogendheden en Frankrijk waren
het gevolg 4), weder tot hevige ergernis van het spaansche hof over deze
bemoeiingen met een zuiver spaansche aangelegenheid, zoodat dan ook de
spaansche gezanten in Londen en Den Haag met nadruk protesteerden.
Eenig wantrouwen jegens Frankrijk's bedoelingen werd intusschen bij de
zeemogendheden reeds gewekt door duidelijke aanwijzingen, dat tegelijk de
fransche factie te Madrid, en niet buiten den franschen gezant aldaar om,
in de omgeving van Karel II arbeidde in het belang van den tweeden
zoon van den dauphin, die, naar men hoopte, thans de geheele erfenis
zou verkrijgen. Maar dat wantrouwen scheen ten slotte niet door feiten
gewettigd te worden en de zeemogendheden lieten zich dus tot onderhandelingen vinden, waarin thans ook de Keizer gemengd werd en de
handige staatsche gezant te Weenen, Jaeob Hop, een belangrijke rol
speelde. Deze leidden eindelijk tot de tweede geheime haagseh-londensehe
overeenkomst van Maart 1700, waarbij de dauphin, behalve de vroeger
genoemde italiaanse he bezittingen, voor Frankrijk ook het lang begeerde
Lotharingen zou verkrijgen, welks vorst naar Milaan verplaatst zou worden;
al het overige zou dan vervallen aan aartshertog Karel, 's Keizers tweeden
zoon. Nieuwe ergernis onstond zoowel te Madrid als te Weenen over dit nieuwe
verdrag, dat ook weinig bleek te zijn naar den zin der andere mogendheden: Zweden, Denemarken, Portugal, Savoye, de duitsehe vorsten, die
men er over raadpleegde. Ook Heinsius en de door hem geleide StatenGeneraal zelf hadden lang geaarzeld om het verdrag goed te keuren, daar
1) Legrelle, lI, p. 249 suiv.; Grew, Bentinck, p. 299 ff.
2~ Ib., II, p. 442 suiv.
8
Ib., p. 664 suiv.
, Ib., lIl, p. 9 suiv.
BLOK. Gesch. Nederl. "olk. UI
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men Frankrijk in het geheel niet vertrouwde en Spanje tevens zoo zwak
mogelijk wilde maken 1). De Keizer, die het verlies der italiaansche bezittingen voor zijn Huis en de groote versterking van den franschen invloed
in het toch reeds door fransche intriges bewerkte Italië niet kon verkroppen, weigerde ronduit om het verdrag te erkennen en rustte zich ten
oorlog. Nieuwe woelingen der beide partijen ontstonden te Madrid, waar men
vooral de Oostenrijkers haatte en de eenheid des rijks beter gewaarborgd
achtte door de verheffing van een franschen prins. Dit laatste raadden de
invloedrijkste spaansche theologen en rechtsgeleerden, ook de nieuwe Paus
I700 teekende
Innocentius XII den Koning aan en in het begin van October r700
Karel II een geheim testament, waarbij hij hertog Philips van Anjou,
tweeden zoon van den dauphin, als zijn universeel en erfgenaam aanwees.
Vier weken later (r
(I Nov.) overleed hij, de laatste spaansche loot van den
ouden bourgondischen stam, eenmaal hoog en fier verheven, maar sedert een
halve eeuw verschrompeld tot een slappen rietstengel, buigend onder den
adem van iedere zucht, die de staatkundige atmosfeer in beweging bracht.
Lodewijk XIV, hoewel de vorderingen der fransche partij te Madrid met
welgevallen opmerkend, kende den juisten inhoud van het laatste testament
niet. Den gden
9den November werd hem het bericht daaromtrent te Parijs
gebracht. Hij had een oogenblik van aarzeling, of hij het verdrag van
Maart zou houden dan wel het testament zou erkennen 2). Ook de raadseens! de vrees voor een
lieden des Konings waren het niet met elkander eens:
nieuwen grooten oorlog stond tegenover de hoop op buitengewone machtsvergrooting van het vorstenhuis, niet van Frankrijk zelf, dat beter zijn
rekening zou maken bij het verdeelingsverdrag. Wie zeide bovendien,
dat de nieuwe tak van het vorstelijke huis zich niet evenzeer tegenover
Frankrijk zou stellen als eertijds de oude Bourgondiërs, ook uit het fransche
vorstenhuis gesproten, hadden gedaan? Maar den r6den
I6den was 's Konings
besluit genomen en hij meldde den spaanschen gezant te Parijs, dat zijn
kleinzoon, Philips V nu, de kroon aannam. ,,Er zijn geen Pyreneën meer rtrt,
schreef de fransche "Mercure" bij de vermelding van dit zoo gewichtige
besluit. En de Spaansche Nederlanden zouden thans gemakkelijk door
Frankrijk beheerscht, misschien geannexeerd kunnen worden 3).
Het kwam er thans op aan de mogendheden, in de eerste plaats de zeemogendheden, te bewerken; de Keizer - dat begreep men te Parijs
dadelijk - zou er zich in geen geval bij willen nederleggen en een oorlog
met hem was zeker. Kon men de zeemogendheden tevredenstellen, dan
zou Frankrijk ten minste niet weder tegenover de gevreesde coalitie staan,
die het politiek en economisch op den rand van den ondergang had
gebracht, een gevaar, waarvoor de drie korte jaren van vrede nog in het
minst niet de vrees hadden doen verdwijnen. Een groot en oorlog kon het
uitgeputte land, waar de ellende in de laatste oorlogsjaren schrikbarende
vormen had aangenomen, konden de financiën, door tot bijna aan de
uiterste grens vermeerderde belastingen slechts onvoldoende gevoed, kon
het thans van de kern zijner veteranen en de bloem zijner veldoversten
beroofde leger op den duur onmogelijk doorstaan.
De fransche diplomatie had dus tot taak de zeemogendheden te bevreMaz;arin, onder
digen. Maar zij was niet meer wat zij onder Richelieu en Mazarin,
Lionne, Pomponne en D'Avaux was geweest: Tallard en Torcy konden met
die gtoote
groote diplomaten niet in vergelijking komen, evenmin als Chamillartl>
1~
l~
a2

Legrelle, p. 85 suiv. Het verdrag zelf, ib., p. 690 suiv.
Ib., IV,.
IV, p. 5 suiv.
• Pirenne, V, p. 89.
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de leider van oorlog en financiën, met Louvois, evenmin als de nieuwe
legerhoofden Vendöme en Villars met Turenne, Condé en Luxembourg. Zij
trachtte de zeemogendheden te overtuigen van hare goede trouwen haar
streven om een oorlog te vermijden, die toch ook het gevolg zou geweest
zijn van het haagsch-Iondensche verdrag, waaraan noch de Keizer noch
Spanje zelf zich goedschiks zouden hebben onderworpen 1). Doch
Willem III en Heinsius lieten zich daardoor niet overhalen, evenmin
als door het voorwendsel,
voorwendsel,· dat de beide kronen van Frankrijk en Spanje
niet zouden vereenigd mogen worden, vooral toen Lodewijk XIV de rechten van zijn kleinzoon op de fransche kroon liet erkennen en in overleg
met den Keurvorst-landvoogd, die zich in Maart 1701 door een verdrag
met Lodewijk de landvoogdij voor 10 jaren liet verzekeren, fransche
garnizoenen plaatste in enkele grensplaatsen.
Doch ook de zeemogendheden, hoewel verontwaardigd over Lodewijk's
trouwbreuk, aarzelden om een oorlog te beginnen 2). Engeland was onder
den invloed der Tories zelfs niet ongeneigd om Philips Vals koning te
erkennen, maar de Republiek, waar Willem III en Heinsius alles beheerschten,
ging daartoe nog niet over, al hoorde men ook hier onder de amsterdamsche kooplieden en in de regentenkringen de meening opperen, dat
het onverschillig kon zijn, of een fransche dan wel een duitsche prins de
spaansche erfenis aanvaardde, mits slechts niet de macht van Frankrijk
of Oostenrijk zelf daardoor te zeer toenam. Maar èn in Engeland èn in
de Republiek zag de regeering den ernst van den toestand helder in en
maakte zich voor alle gebeurlijkheden gereed. Men hoorde reeds van
oorlogstoerustingen in beide landen, in Engeland zoogenaamd wegens nieuwe
voorgenomen plannen van Frankrijk op een landing in Engeland ten
behoeve van de Stuarts: deze hoopten, bij de kinderloosheid van Willem III
en diens toenemende zwakheid, voor hun herstel niet geheel ten onrechte
op den steun der machtige Tory-partij, vooral na den dood van den
eenigen zoon, tevens eenig kind, van prinses Anna, de tweede dochter van
Jacobus, die volgens de bepalingen van 1689 Willem III zou moeten
opvolgen.
Elders waren de oorlogsgeruchten reeds door een feitelijken oorlog
gevolgd. Geheel Europa scheen binnenkort in vuur en vlam te zullen
staan. Reeds in 1700 had in Noord-Europa een felle krijg gewoed tusschen
het met de zeemogendheden in nauw verbond staande Zweden en zijn
ouden vijand Denemarken met Saksen, Polen en Rusland. De zeemogendheden hadden Zweden en zijn jongen koning Karel XII krachtig gesteund:
ook een staatsch eskader onder Almonde, een staatsch hulpkorps onder
Von Dopff had naast engelsche schepen en troepen aan de vijandelijkheden
deelgenomen; Almonde hielp bij het bombardement van Kopenhagen
en den zweedschen inval in Seeland, waarop de vrede van Travendahl door
bemiddeling der zeemogendheden tusschen Denemarken en Zweden volgde.
Maar Saksen, Polen en Rusland bleven nog met Zweden in oorlog en ook
Brandenburg scheen zich daarin te zullen mengen.
De voornaamste staatslieden der Republiek hadden aanstonds na de
beslissing te Parijs bij afwezigheid van Willem III onder leiding van Heinsius ernstig over de te volgen politiek geraadpleegd. Zoowel het algemeen
staatkundig als het handelsbelang moest hen ertoe brengen niet te berusten in de opvolging van een franschen prins te Madrid. Men vreesde voor
den overmachtigen invloed van Frankrijk, wanneer Spaansch-Amerika en de
1) Legrelle, IV, p. 85
2) Ib., p. I I 5.

suiv.
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toegang tot de Middellandsche zee in zoo nauw aan koning Lodewijk
verbonden handen zouden komen: de handel op Amerika en Mrika,
Afrika, op
den Levant en op Spanje zelf, ja die op Indië scheen er ernstig door
bedreigd te worden 1). Was het niet beter een oorlog te wagen tegen het
thans zoo deerlijk verzwakte Frankrijk, dat nu ook nog Spanje zou moeten
verdedigen, terwijl de zeemogendheden zeker op de hulp van Keizer en
Rijk, op de anti-fransche elementen in Italië konden rekenen
rekenen?1 Maar zou
Engeland er thans toe te brengen zijn, vroegen anderen, nu de Tories
daar zooveel hadden te zeggen
zeggen?1 Men besloot voorloopig tot onderhandeling. De staatsche gezant te Parijs, Coenraad van Heemskerck, kreeg
aanstonds in last te verklaren, dat de Staten hoopten, dat de Koning bij
het laatstelijk gesloten verdeelingsverdrag zou blijven en den Keizer gelegenheid zou laten zich alsnog daarbij aan te sluiten; Engeland gaf een
dergelijke verklaring. Maar Frankrijk bleek niet gezind om het verdrag te
handhaven: Lodewijk XIV trachtte tegenover de zeemogendheden zijn
handelingen te verdedigen en Philips V kondigde den Staten officieel zijn
troonsbeklimming aan. Men ontweek van staatsche zijde nog een rechtstreeksch antwoord aan beiden. Een vergelijk scheen nog niet ondenkbaar,
ook zelfs nadat Frankrijk in Italië zich van Milaan had meester gemaakt
en in overleg met den beierschen Keurvorst zich van de spaansche Nederlanden had verzekerd door het plotseling werpen van fransche bezetting
nu ook in de verdere voorname vestingen, in sommige van welke sedert
den vrede van Rijswijk ook staatsch garnizoen lag, zoodat nu twee soorten
van troepen er naast elkander aanwezig waren. De Keurvorst trachtte zich
met fransche hulp te Brussel te handhaven, al onderhandelde hij heimelijk
ook met den Keizer 2). De Staten, bevreesd voor overvalling hunner
garnizoenen, trokken deze daarop naar hunne eigen grenzen terug. Zij
toonden zich bereid om Frankrijk zooveel mogelijk te gemoet te komen,
op hoop van den vrede nog te kunnen bewaren. Zij erkenden zelfs Philips
I70I door Engeland gevolgd werd 3). Bij de
V, welk voorbeeld in April 170!
ernstige in Den Haag gehouden onderhandelingen, waartoe de oude
DtAvaux
D'Avaux was overgekomen en uit Engeland graaf Stanhope weldra verscheen, stelden de Staten en Engeland nu einde Maart hunne eischen
voor een vergelijk: ontruiming der spaansche Nederlanden door de fransche
garnizoenen; opneming daarentegen van staatsch garnizoen in een reeks van
vestingen aldaar, n.l.
n.1. in Venlo, Roermond, Stevensweerd, Luxemburg,
Namen, Charleroi, Bergen, Dendermonde, Damme en St. Donat; geen
afstand van eenig deel der spaansche erfenis aan Frankrijk; Oostende en
Nieuwpoort in engelsche handen; schadeloosstelling in grondgebied voor
den Keizer; geen vermindering in het belang van Frankrijk der bestaande
handelsvoordeelen voor de zeemogendheden in Spanje, Amerika en Indië 4).
Van zoo hooge eischen wilde Lodewijk XIV niets weten. Hij antwoordde
kortaf, dat hij den vrede van Rijswijk wilde gehandhaafd zien. Men
begreep hier en in Engeland, dat dit oorlog beteekende, en zelfs de
meest vredelievenden onder de regenten moesten erkennen, dat in deze
omstandigheden niet veel anders te doen viel dan zich daarop voor te
bereiden. De vloot werd in gereedheid gebracht, de uitvoer van paarden
verboden, wervingen werden gehouden, de inundatie bij Lilloo gesteld,
de vestingen aan de zuidergrens voorzien. Ook Engeland rustte zich ten

Ij Legrelle,
Wagenaar, XVII, b~.
bb;. 56.
IV, p. 106,
I06, 124.
I24.
J!

sPirenne,
3
Pirenne, V, • go suiv.
4,
Lamb~rty, Iiémoires
rJémoires_~ur
__pour servir ..àà l'histoire du XVIIIe siècle
sièc1e (2de
(ade ed.), I,
p. 403 swv.;
SUIV.; Legrelle, IV~
IV, p. II7 SUlV.
swv.

KRI,GSTOERUSTINGEN

293

krijg toe. Pogingen van D'Avaux om, als vanouds gebruik makend van
de vredelievende gezindheid der kooplieden, de bondgenooten
bondgenoot en bij de
Wi1lem III
111 zelf
onderhandeling te scheiden, gelukten ook ditmaal niet. Willem
kwam in het voorjaar uit Engeland over en D'Avaux verliet einde Juli
Den Haag onverrichter zake met een plechtige betuiging van Frankrijk's
vredelievendheid en de uitdrukking der verwachting, dat de Staten hun
eigen belang ten slotte nog beter zouden inzien. Een uitvoerig tegenvertoog
der Staten had ten doel om aan te toonen, dat een hernieuwing van den
grooten
groot en oorlog niet aan hen maar aan Frankrijk te wijten was, dat immers
de gesloten verdragen had geschonden 1). Het vertoog werd gedrukt en
alom verspreid tot verdediging van de aangenomen houding tegen de
bewering van sommigen, dat de zeemogendheden geen belang hadden bij
een oorlog en in ieder geval nog niet genoeg hadden gedaan om dien te
voorkomen. Van dit oogenblik af was de overtuiging gevestigd, dat de
oorlog onvermijdelijk was en kon zoowel hier als in Engeland op de offervaardigheid des volks gerekend worden. En dit was in beide landen een
gebiedende noodzakelijkheid. Noch in Engeland noch hier te lande was
het thans mogelijk een oorlog te voeren tegen den zin van Parlement en
Staten, hoe gaarne en op hoe goede gronden Willem III en Heinsius
dit ook hadden gewild. Maar nu de overtuiging van het onvermijdelijke
van den krijg eenmaal gevestigd was, nu sedert de verkiezingen van 16982)
de goedgezinde Whigs in Engeland weder de meerderheid in het Parlement
hadden en in de Republiek de steun van den handel was verkregen, was
de oorlog een voldongen feit en het kwam er op aan wederom zoovee1
zooveel
mogelijk geheel Europa tegen Frankrijk in de wapenen te brengen, het
liefst door de hernieuwing der Groote alliantie van Weenen, die het reeds
eenmaal had tegengehouden, versterkt door de opneming van nog andere
mogendheden. Van die alliantie zouden de zeemogendheden met den Keizer
en mèt hem het Rijk weder de kern moeten vormen. Het hof te Weenen
Villars aldaar reeds dadelijk een onvriendelijk
had den franschen gezant Vi11ars
gelaat getoond en weldra was hier weder eene toenadering tot de zeemogendzoowel te Weenen als te Londen en in
heden begonnen, die onmiddellijk zoowe1
Den Haag door vriendschappelijke onderhandelingen werd gevolgd. Den
7den September 1701 werd in Den Haag het verdrag met Engeland
en den Keizer geteekend, waartoe uit het eerste een der invloedrijkste
III in hooge gunst, namens
Whigs, lord Marlborough, thans bij Willem In
4)
den laatste graaf Goes was overgekomen 3). Het doel van dat verdrag was ")
den Keizer "une satisfaction juste et raisonnable", den zeemogendheden
"une sûreté particulière et suffisante pour leurs royaumes, provinces, terres
et pays
pa ys de leur obéissance et pour la navigation et Ie commerce de leurs
sujets" te verschaffen; voor het eerste zou de verovering van Milaan en de
andere italiaansche landen van Spanje kunnen dienen, voor het laatste die
van Zuidelijke Nederlanden als "digue, rampart et barrière" voor de Republiek, terwijl verder de spaansche koloniën als buit voor haar en Engeland
waren aangewezen. Bij den Keizer sloot zich de thans tot koning van
Pruisen verheven keurvorst Frederik van Brandenburg aan, benevens de
hertogen George Lodewijk van Hannover en Luneburg en de landgraaf van
engelsche
sc he koningsfamilie nauw
Hessen-KasseI, van wie de eerste, met de engel
verwant, ja thans na prinses Anna de toekomstige troonopvolger in het
1)
suiv.•
1~ Vgl. over dit alles Legrelle, IV, p. 146; Lamberty, I, p. 408 suiv

•) Vgl. Macaulay, Chapter XXIV.
Staatsverträge, Niederlande, I, S. 340. Het verdrag
aldaar, S. 343.
4) Legrelle, IV, p. 170
170 suiv.
3)
3
Von Srbik, Oesterr.
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Vereenigde Koninkrijk, de lang begeerde keurvorstelijke waardigheid verkreeg. Ook Frederik IV van Denemarken liet zich vinden tot een subsidieverdrag met de mogendheden. Zweden daarentegen was te veel met zijn
noordsche plannen vervuld om ernstig aan medewerking tegen Frankrijk
te denken en had nog te veel met Rusland te doen om zijn oude bondgenooten in westelijk Europa krachtdadig te helpen. De zeemogendheden zelve
hernieuwden met elkander het bondgenootschap. Daartegenover kon Lodewijk XIV rekenen op de medewerking van Spanje, benevens van het steeds
naar winst begeerige Savoye en het tegenover Habsburg met Frankrijk
samengaande Beieren, dat ook op den keulsch-Iuikschen bisschopszetel
weder een lid van zijn vorstenhuis had, benevens op de welwillende
houding van het zwakke, aan Spanje grenzende Portugal en van de onzijdige italiaansche staten.
Reeds brak de krijg in Italië uit en staken engelsche en staatsche
vloten in zee om de koopvaarders voor fransche kapers en oorlogsschepen
te beveiligen. Reeds waren de staatsche vestingen door Coehoorn en de
zijnen in gereedheid gebracht en de magazijnen gevuld; reeds weerklonken
de werven van maatregelen tot uitrusting van nog meer schepen; reeds
trokken de fransche troepen Luik, Rijnberk, Neuss, Bonn en andere
plaatsen binnen, terwijl de Staten ook de hunne in het land van Gulik
en Keulen zonden; reeds rukten de staatsche legerbenden op naar de
Generaliteitslanden om de grenzen te beschermen. De werkelijke oorlog
werd intusschen nog niet aangevangen, zelfs niet toen Lodewijk XIV
openlijk den zoon van den in September te St. Germain overleden Jacobus
11 als koning van Engeland, als Jacobus 111 begroette. Een hevige verontwaardiging maakte zich nu echter van het engelsche volk meester. Het
eischte wraak voor dezen hoon en de Whigs in het Parlement, bij deze
stemming des volks door de nieuwe verkiezingen van 1701 wederom krachtig versterkt 1), de partij van de protestantsche opvolging in Engeland,
toonde zich geneigd tot een zoo nauw mogelijke aansluiting bij de Republiek.
Toen Wi1lem 111 in November naar Engeland terugkeerde, na hier te
lande nog den Staat van Oorlog voor 1702 te hebben vastgesteld, kon
hij ook in Engeland ongehinderd en onder krachtige medewerking van
Parlement en volk, met hem thans ten volle eensgezind, de vernedering
van het trotsche Frankrijk begeerend en hem toejuichend met ongekende
sympathie, hem onophoudelijk verzekerend van aanhankelijkheid en trouw,
de oorlogstoebereidselen voortzetten, die voor den veldtocht van het
komende jaar zouden moeten dienen. Nog vóór het einde van 1701
bedreigde de vijand reeds Maastricht en Staats-Vlaanderen en maakte men
zich daar gereed een aanval af te slaan.
Zoowel in Italië, waar prins Eugenius van Savoye de Oostenrijkers zou
aanvoeren, als in Duitschland, waar aartshertog Jozef en prins Lodewijk van
Baden aan den Boven-Rijn, de Pruisen aan den Beneden-Rijn zouden optreden, als in de Nederlanden, waar koning Wi11em zelf weder de leiding der
engelsch-staatsche troepen in handen zou houden, als ter zee, waar men
Cadix door de verbonden vloot zou trachten te veroveren, wilde men den
erfvijand bevechten. Willem 111 had nog op Het Loo en in Den Haag een
en ander met de bondgenooten uitvoerig besproken. Marlborough en
Heinsius waren ten volle in al deze plannen ingewijd. Wi11em 111 zelf,
de veldheer, door allen als hun meerdere erkend, zou weder de groote leider zijn in den laatsten kamp, die Frankrijk moest beletten aan Europa
de twet te stellen. Doch hij zou aan dat alles niet meer deelnemen.
1) Vgl. Macaulay, Chaptet XXV.
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Zijn altijd zwakke lichaamsgesteldheid was in de laatste jaren snel
achteruit gegaan te midden van het harde krijgsmansleven en de vermoeiende staatszorgen, die vooral in Engeland met groote teleurstellingen
gepaard gingen, in die mate zelfs, dat hij herhaaldelijk mismoedig van
abdicatie had gesproken. Hier te lande drukten hem de zorgen veel minder; zijn vertrouwde staatsdienaren, Heinsius aan hun hoofd, leidden de
zaken geheel in zijn geest en nergens verhief zich in de laatste jaren meer
een stem van verzet tegen den overmachtigen invloed van den KoningStadhouder . Ook Amsterdam had zich onder burgemeester Corvert thans
bezitter van het magnificat, geheel voor zijn wil gebogen en liet zich
leiden in de richting, die hij aanwees. Zijn zwakke gezondheid was aanleiding geweest tot zijn oud plan om zijn jongen neef, prins Johan Willem
Friso van Nassau, dien hij tot zijn universeelen erfgenaam had aangewezen, ook tot zijn opvolger in zijn waardigheden, in het bijzonder in
het stadhouderschap van Holland en de andere gewesten, te doen verheffen.
Hij had nog in den zomer van 1701 de Staten van Holland daarover
gepolst maar bij hunne blijkbaar geringe geneigdheid om in te gaan
op deze plannen, die alle provinciën onder één stadhouder zouden brengen
en zoodoende feitelijk op een monarchie zouden uitloopen, al bleef
men den naam Republiek nog behouden, had hij, hoewel onwillig, zijn
denkbeeld "oorloopig laten varen, waarschuwend, dat het wel eens te laat
kon worden. Werkelijk schijnt hij zich zeer zwak te hebben gevoeld, maar
men hield dit op zijn verlangen zeer geheim, opdat niet de algemeene
staatkunde de gevolgen van de vrees voor zijn sterven zou kunnen
ondervinden, wat bij de onderhandelingen van dien tijd van bijzonder
veel belang geacht moest worden 1). Alleen zijn naaste omgeving, zijn beste
vrienden waren vol bekommering over zijn toestand, dien hij zelf nauwkeurig kende. In het voorjaar scheen zijn gestel eenigszins te verbeteren.
Hij gaf zich in de omgeving van zijn paleis te Hamptoncourt, waar hij
verblijf hield, als hij zich in Engeland bevond, aan zijn geliefkoosd jachtvermaak, aan het evenzeer door hem zeer hoog gestelde genot van het
paardrijden over, in gezelschap meestal van zijn gunsteling uit de laatste
jaren, den jongen baron van Keppel-Pallandt, thans lord Albemarle, die
de plaats van zijn ouden vriend Bentinck-Portland tot diens ergernis
meer en meer had ingenomen; Bentinck had zelfs het Hof verlaten en
zich geheel teruggetrokken 2). Doch de beterschap was slechts schijnbaar.
Willem III wist van zijn geneesheeren, dat hij niet lang meer had te
leven, een zekerheid, die hem kwelde bij de gedachte aan de moeilijke
tijden, die spoedig zouden volgen. Nooit had hij vrees voor den dood
gevoeld maar thans sprak hij met bekommering den wensch uit nog wat
te mogen leven ter wille van het hooge levensdoel, dat hij zich had gesteld
en dat hij door dezen laatsten grooten oorlog eindelijk hoopte te bereiken ~
de verzekering van het europeesche evenwicht en van de godsdienstvrijheid
in de protestantsche landen.
Daar kwam plotseling een ongeval de lang gevreesde crisis verhaasten
en hem ter neder werpen, terwijl hij nog rusteloos bezig was zoowel met
de voorbereiding van den krijg als met de regeling der binnenlandsche
toestanden van Engeland. Brieven aan Heinsius, besprekingen met Marlborough, met Ouwerkerk en Athlone over de oorlogstoerustingen, een boodschap aan het Parlement over de dringend gebleken wenschelijkheid eener
1) Vgl. over zijn laatste dagen het slot van Macaulay's meesterwerk.
2) Grewt p. 360 ii. Over oe verhouding tot Keppel, gelijk vroeger over die tot

Bentinek, IS de gruwelijkste laster verspreid. Grew's boek werpt die praatjes omver.
Zie vooral p. 362 ii.
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nauwere verbinding van Engeland en Schotland zijn de laatste stukken, die
zijn eigen onderteekening dragen, kostbare gedenkteekenen van de werkzaamheid van een grooten geest, die de meest uiteenloopende belangen
en onderwerpen omvatte.
Op den morgen van den 4den Maart 1702 reed hij te paard in het park
van zijn lustslot, toen zijn ros struikelde over een molshoop. De Koning
viel en brak zijn sleutelbeen. Het been werd onmiddellijk gezet en de
gewonde werd met een koets naar het kasteel gebracht maar door het
schokken van den wagen brak het been nogmaals en uitgeput kwam hij in de
slaapkamer, die hij niet levend meer verlaten zou. Zijn verzwakt lichaam
was tegen het op zichzelf onbeteekenende ongeval niet bestand. Hij zonk
eenige dagen lang steeds dieper in, nog op het allerlaatst de behandeling
der staatszaken parend aan vrome overpeinzing, door Burnet geleid. Tot
op het allerlaatst bleef zijn sterke geest helder, zijn denken gewijd aan het
groote doel zijns levens. Zijn sterfbed werd omringd door de invloedrijkste
engelsche staatslieden, van wie hij een voor een met vriendelijke woorden
afscheid nam, hen dankend voor hunne medewerking en hun aanbevelend
zijn werk voort te zetten. Maar ook hollandsche vrienden waren in deze
oogenblikken bij hem, zij, die door de innigste banden van persoonlijke
vriendschap aan hem verbonden waren. Keppel kwam uit Den Haag terug,
juist bijtijds om zijn laatste aanwijzingen te hooren; Ouwerkerk mocht een
laatste woord van dank van zijn lippen opvangen; Bentinck, nog inderhaast op zijn verlangen toegeschoten, ontving zijn laatsten handdruk en
hoorde de laatste fluisterende klanken uit den mond van den ouden vriend,
die hem op zijn sterfbed de hand der verzoening had geboden.
Zoo is de groote Wi1lem van Oranje in den morgen van den Igden Maart
te midden van zijn vrienden bezweken. Op zijn borst vond men aan een
.stuk zijden lint een gouden ring en een haarlok, teedere herinneringen
aan koningin Maria, de trouwe echtgenoot, die zijn moeilijkste, tevens zijn
schoonste jaren met hem had doorleefd - treffend bewijs van wat er
na 1686 werkelijk was omgegaan in dat oogenschijnlijk koele gemoed 1).
Met zijn dood, met het heengaan van den laatsten rechtstreekschen mannelijken nakomeling uit het Huis van Oranje-Nassau eindigt een periode in de
geschiedenis van ons volksbestaan, een tijdperk van roem en aanzien, dat
door geen ander in de geschiedenis van ons volk wordt overtroffen, behalve
door dat hetwelk er onmiddellijk aan voorafgaat. Op iedere bladzijde
van het geschiedverhaal, dat deze beide tijdperken behandelt, staat de
naam van een der beide groote mannen, aan wier leiding de nederlandsche
staat zich in die jaren had toevertrouwd: Johan de Witt en Wi1lem III,
beiden op hunne wijze medewerkend aan het geluk hunner landgenooten, beiden met vaste hand het schip van staat sturend door de branding van het staatkundig leven, langs de klippen van binnen- en buitenlandsche politiek. Johan de Witt en Willem III, de man van den patricischen regeeringsvorm en de man van de feitelijke monarchie,
de man van het engere staatsbelang der Republiek en de man van wereldomvattende staatkundige en godsdienstige idealen, hebben beiden de
hoogste aanspraak op de dankbaarheid van het nederlandsche volk, dat
met den een streed voor de belangen van handel en welvaart, met den
ander voor de hoogere belangen van staatkundige en godsdienstige vrijheid en in beiden de vertegenwoordigers erkent van echt-nederlandsche beginselen en gedachten, de groote staatslieden van de schitterendste dagen, die het ooit heeft gekend. De staatkunde heeft hen
1)

Vgl. Heiman, 1.1.
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tegenover elkander gesteld als persoonlijke vijanden; zij heeft den een
na een schitterenden levensloop in de kracht zijner jaren doen vallen als
het slachtoffer eener ontzinde volksmenigte, den ander verheven tot de
hoogste waardigheden, waarvan zijn kindsheid had kunnen droomen. Meer
dan twee eeuwen zijn verloopen. De partijen, aan wier hoofd beiden
hebben gestaan, zijn verdwenen en het volk van Nederland plaatst in zijn
herinnering den grooten raadpensionaris naast den grooten Oranjevorst als
de vertegenwoordigers van het roemrijkste deel zijner geschiedenis. Wat
prins Wi1lem, zijn beide uitstekende zoons en Oldenbarnevelt hebben
III tot rijpheid gekomen en niet
voorbereid is onder De Witt en Wi1lem
Willem IU
alleen Nederland maar de geheele wereld heeft aan beiden den tol eener
ongeveinsde bewondering betaald, in weerwil van alles wat in hun eigen
tijd en in later jaren zoowel tegen hunne persoonlijke hoedanigheden als
tegen de strekking hunner denkbeelden in het midden is gebracht. Onder
de groote mannen, die de wereldgeschiedenis kent, wordt aan hen zonder
aarzelen een plaats ingeruimd, niet het minst omdat zij de vertegenwoordigers zijn van een grootsch tijdperk in de geschiedenis van hun volk.

HOOFDSTUK V
DE NEDERLANDEN OP HET EINDE DER 17DE EEUW

In den regel wordt het tijdvak van Willem IU
III reeds in de meeste
opzichten als een begin van verval voor de Republiek beschouwd, van
inwendig verval ten minste, al scheen naar buiten de glans van De Witt's
Wi1lem IU,
I1I, koning van Engeland en
tijd nog behouden, ja overtroffen, nu Willem
stadhouder der meeste gewesten van de Republiek, haar lot bestuurde en
haar onder Europa's mogendheden een schitterende rol deed vervullen.
In sommige opzichten is onmiskenbaar zekeren achteruitgang waar te
nemen, een achteruitgang, die blijkbaar samenhangt met het verdwijnen
van het gestaalde geslacht, dat nog den grooten vrijheidskrijg had medegevochten of ten minste in zijn jeugd had aanschouwd. De gedachte
aan gevaar voor de onafhankelijkheid van den Staat was thans geweken.
Van het nauw verbonden Engeland was voor langen tijd niets te vreezen,
tenzij scherpe maar in weerwil van de klachten vredelievende mededinging
op handelsgebied; Frankrijk was door de langdurige oorlogen van Lodewijk
XIV uitgeput en kon door het verbonden Europa beter in toom gehouden
worden, nu Engeland het niet langer rechtstreeks of zijdelings steunde;
Zweden was ten gevolge der binnenlandsche toestanden krachteloos evenals
Denemarken; de Keizer had de Republiek meer noodig dan zij hem; het
overige Europa kon zich met haar niet meten. Als zij voortaan oorlog had
te voeren, streed zij niet meer voor haar bestaan, zelfs niet meer
voor het behoud van wat zij bezat, maar alleen tegen betrekkelijk verwijderde gevaren van staatkundigen of economischen aard. De burger der
Republiek kon over het algemeen rustig genieten van het verkregene
zonder al te veel moeite te doen om het te vermeerderen of te behouden.
Welk volk bezwijkt niet voor zulk een verleiding?
verleiding'? Welk volk ziet niet
onwillekeurig zijn energie dalen in dagen van zegepraal en genot
genot?'?
Met name valt achteruitgang waar te nemen op het gebied van kunst,
letteren, wetenschap, zeden. Het is waar, men kan niet verwachten, dat
ieder tijdvak Rembrandts en Halsen, Vondels en Hoofts, Huygensen en
Heinsiussen oplevert. Maar hoe ver staan niet De Baen, beschermeling
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van prins Johan Maurits en den Grooten Keurvorst, en Arnold Boonen,
die van verschillende duitsche vorsten, de gezochte en bewonderde
portretschilders der aanzienlijken van de laatste jaren der eeuw, van Rembrandt's en Hals' leerlingen? hoe ver niet Dusart van zijn leermeester
Ostade, Willem van Mieris van Dou en Frans van Mieris den Ouden, de
hoog-academische Gerard de Lairesse, leider eener talrijke schilderschool,
de in zijn tijd hoog vereerde schilder van schoorsteenstukken en plafonds,
geslacht ? Toch zijn er
van de geniale vertegenwoordigers van het vorige geslacht?
nog enkele groote namen te noemen. Ludolf Backhuysen herinnert in zijn
schilderijen van de zee nog aan de Van de Veldes, waarvan de jongste
zijn roemrijke tijdgenoot en misschien de grootste van dit geslacht van
zeeschilders is geweest; Huchtenburgh weet nog in navolging van Wouwerman het slaggewoel der fransche oorlogen gelukkig te treffen; Rachel
Ruysch munt uit als bloemenschilderes en weet de zachte tinten der
vaderlandsche vruchten uitstekend weer te geven - maar Willem van
Mieris, de fijne kunst van zijn vader Frans nog meer verfijnend, komt tot
een gelikte vormkunst, waaruit alle ziel verdwenen schijnt, gelijk Godfried
Schalcken Dou's kunstige lichteffecten door nog gezochter lichtschijnsels
zoekt te overtreffen, en de zoons van Caspar Netscher evenaren hun
vader evenmin. In de graveerkunst gelijk in de schilderkunst is het de
tijd der epigonen, onder welke nog een enkele der oude helden vereenzaamd rondwaart. Onder deze laatsten is Jan Luyken als graveur of
etser nog de evenknie van de groote kunstenaars met de graveer- of etsnaald der vorige periode; zijn tallooze voortreffelijke teekeningen en etsen,
zijn uitmuntende illustratiën van boeken en boekjes geven getuigenis van
zijn liefelijk talent. Een Romeyn de Hooghe, onnauwkeurig teekenaar,
verward van voorstelling, pornograaf en verluchter van schotschriften,
waarmede hij zijn graveerstift slaafs in dienst der Oranjepartij stelde,
is overigens een der meest geliefde graveurs van het tijdperk naast Arnold
Houbraken, de veelzijdige, nauwkeurige, geleerde maar weinig waarlijk
artistieke schilder, graveur, etser, letterkundige. De laatste leeft vooral in
de herinnering door zijn Groote Schouburg der Nederlandsche kunstschilders en schilderessen, dat naast Lairesse's Groot Schilderboek, "waarin
de schilderkunst in al haar deelen grondig wordt onderweezen, ook door
redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard", getuigenis geeft van den
meer geleerden dan artistieken kunst
kunstgeest
geest van zijn tijd. En zoo is het
op ieder gebied, waarop nog voor het midden der eeuw groote namen
waren te noemen: geen bouwmeesters, geen beeldhouwers van beteekenis,
behalve de oude Xavery, van wien vele huizen en buitenverblijven uit
dien tijd, vooral te Amsterdam, Leiden en Utrecht en aan de Vecht,
werken bezitten. Niet, dat er niet veelbezochte
veel bezochte schilderscholen in bijna
alle steden kunnen worden aangewezen of dat de kunst in het algemeen
bij de bevolking geen waardeering vond: geen hollandsche stad van beteekenis of zij had nog haar ijverig en talrijk St. Lucasgild; geen patricische woning, of haar eigenaar stelde er prijs op haar met kunstgewrochten van allerlei aard te versieren; geen buitenverblijf, of het had klassieke
tuinbeelden, kunstig gebouwde grotten en priëelen, fraai bewerkte waterbekkens te vertoonen; geen aanzienlijk burger- of boerenhuis, dat niet,
als vroeger, zoo niet oorspronkelijke dan toch nagebootste kunstwerken
kon laten zien; vele gevels van eenigszins welvarende burgerwoningen of
versierselen in hout of steen trokken de aandacht van den voorbijganger.
Maar dat alles was slechts nabloei van den grooten tijd, en zoowel de
kunstwerken binnen- als die buitenshuis kenmerkten zich door navolging
en overlading, teekenen van verval op kunstgebied.

LETTEREN

299

Zoo was het ook in de letteren. Het amsterdamsche "voortreffelijk kunstgenootschap" Nil Volentibus Arduum zwaaide op dit terrein den scepter
onder leiding van Pels en Lodewijk Meijer, "de spraak opbouwend" volgens
t,na lang overleg gevonden regelen" en strevend naar "zoetvloeyende"
verzen, "verschaavend" wat scheen aan ruwheid te lijden. ,,Elk woord zy
menigmaal verbeterd en verschrapt, versmeed, veranderd en 't onnoodige
uitgekrabt", werd richtsnoer in proza en poëzie. Het tooneel moest uitsluitend "opleiden" tot "burgerlijke deugd" en naar fransch voorbeeld
"stichtend, kunstig, na de regels" worden ingericht; het door de Franschen
"gebaande pad" moest den weg wijzen. Geen "eigen vinding" meer, geen
"bijbelstoffen" of nieuwere toestanden moesten meer worden voorgesteld,
opdat niet werd getreden op het terrein der Kerk, de oude vijandin van
wat er op de planken geschiedde 1). Vondel en Hooft hebben, met allen
eerbied, afgedaan; Bredero en Jan Vos worden "te wild" bevonden; Joachim
Oudaen en Antonides van der Goes vinden evenmin genade in de oogen
van eigenwijze bedillers en aanmatigende pedanten. Het fransche klassieke
drama overwon ook de spektakelstukken van den laatsten tijd; het tooneel
zoowel in de hoofdstad als elders leefde van vertaling en navolging der
veelbewonderde stukken van Corneille, Racine en de hunnen. En met het
blijspel ging het weinig beter, al bleef dit uiteraard meer nationale kleur
behouden 2); slechts Asselijn's zedenschilderingen, waaronder zijn Jan Klaaszen
nog steeds toeschouwers trekt, verheffen zich boven het gewone peil der
door het "bentgenootschap" goedgekeurde "volgeestige" navolgingen van
Molière en andere fransche auteurs. Met de lyriek en het epos was het
bij het kunstmatig dooden van alle onafhankelijk talent feitelijk gedaan,
al schoten de rijmelaars als paddestoelen uit den grond op in de schaduw
der dichtgenootschappen, die zich - opvolgers der oude rederijkerskamers en met al hare gebreken behept - naast de schilderscholen in
bijna alle steden vormden; slechts de didactiek vierde in deze omstandigheden hare dorre triomfen.
Bijna geen dichter, geen vers uit dezen laatsten tijd heeft aanspraak op
vermelding, waar men van werkelijke kunst spreekt; de klassiekgevormde
hopman Broekhuizen heeft op het einde der eeuw behalve in latijnsche ook
in nederlandsche verzen zijn ongemeen talent weten te uiten in een taal,
die aan Hooft herinnert, maar is geëindigd in vrome doch weinig dichterlijke overpeinzing; Jan Luyken, die ook een fijngevoelend dichter was, gaf
in 1671 een liefelijken bundel minnedichten in zijn "Duytse lier", maar ook
hij trok zich in zijn latere levensjaren uit de wereld terug en wijdde zich
geheel aan stichtelijke overpeinzing en stichtelijke poëzie, waarin hij op
verre na niet de kunst hoogte bereikte, waarvan de genoemde bundel
getuigt. Met hen beiden zijn de laatste dichters der groote periode
genoemd, de laatsten, die nog in den kring van Oudaen en Vollenhove en
Antonides van der Goes bewonderend tot de grijsheid van Vondel hadden
opgezien. De geleerde David van Hoogstraten, die als prorector aan de
latijnsche school te Amsterdam de oudere dichters en jongste dichterlingen
der laatste kwarteeuw van nabij had gekend, met hen allen had verkeerd
en zelf verzen maakte, heeft aan velen zijner oudere en jongere tijdgenooten
den dienst bewezen om hunne nalatenschap te verzamelen en zijn herinneringen aan hen op te teekenen ; als "doodgraver" der nederlandsche letteren
van den grooten tijd heeft hij geen geringe verdiensten, maar tevens is hij
de wegbereider voor de wetenschappelijke beoefening der nederlandsche
1) Kalff, Gesch. der nederl. letterk., V, bb;. I~2 vlg.
2) Kalff, Literatuur en tooneel te Amsterdam In de I7de eeuw, blz. 268 vlg.
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taal, die thans eigenlijk haren aanvang neemt - een verschijnsel, dat
verband houdt met den achteruitgang van het eigenlijke letterkundige
talent en ook bij andere volken, in andere perioden kan worden opgemerkt
gelijk wij het ook voor dezen tijd bij de schilder- en graveerkunst konden
opmerken. Met Lairesse en Houbraken staat hij op zijn gebied op dezelfde
lijn.
In de wetenschap gaat het beter. Van de geniale Heinsiussen en
Vossiussen was men reeds een weinig, doch merkbaar gedaald tot Graevius,
Gronovius en Franciscus Burmannus, van Voetius en Coccejus tot den jongeren
Jacobus Trigland en Frederik Spanheim, van De Groot tot Graswinckel. Thans
voerden in de theologie Van der Mark of à Marck, de schrijver van het
veelomvattende handboek "Merch der Godgeleerdheid", en de zachtmoedige
middenmannen Vitringa te Franeker en Witsius het woord; de bekende
jurist Gerard Noodt ontving den lof "alleen onder de vaderlandsche
juristen ook letterkundige te zijn
tt ;
de even befaamde verklaarder der
zijn";
Pandecten Johannes Voet was weinig meer dan een uitstekend verzamelaar
van "wat voor hem was gedacht en uitgesproken"; boven hen beiden
stond ongetwijfeld de in I694 gestorven beroemde franeker hoogleeraar
Ulric Huber, na De Groot de eerste kenner van staats- en volkenrecht
ten onzent, dat hij in zijn werk "De jure civitatis" op uitnemende wijze
behandelde. Antonius Matthaeus, de derde van dien naam uit een geleerd
juristengeslacht, was allereerst een verzamelaar en uitgever van oorkonden
en kronieken, een compilator; Jacobus Perizonius, de groote kenner van
oude geschiedenis, waarop hij een verstandige kritiek toepaste, had de
in de Republiek sedert Lipsius traditioneele scherpe tekstkritiek laten
varen. Leeuwenhoeck, de eenvoudige kamerbewaarder der delftsche heeren
schepenen, zette op hoogen leeftijd nog zijn studiën over de "verborgenheden der natuur" voort en wekte de verbazing van Europa door zijn
nonzigtbare geschapene waarheden"
verrassende ontdekkingen omtrent de "onzigtbare
der kleine dieren-, planten- en delfstoffenwereld, die zijn microscoop,
opvolgster der brilleglazen, hem deed ontdekken. Christiaan Huygens,
"summus Hugenius", zag de laatste jaren vóór zijn dood (I695) door
melancholie beneveld. In het algemeen echter was de tijd der oorspronkelijke
vernuften voorbij en die der verzamelaars 1), der compilatoren, der handboekenschrijvers aangebroken. Ook op het gebied der geschiedenis, waar
de ruim denkende Gerard Brandt in de rusteloos verzamelende oudheidsnuffelaars Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling zijn opvolgers vond en de beschrijving der groote daden van het voorgeslacht
plaats maakte voor topographische, genealogische en oudheidkundige
verhandelingen. Alleen de geleerde uitgeweken Hugenoot Basnage, predikant
achtereenvolgens te Rotterdam, Leiden en Den Haag, hield nog de eer
der beschrijvende geschiedkundige studie in letterkundigen vorm hoog.
Op het gebied der geneeskunde maakten zich nog Charles Drelincourt en
Goverd Bidloo niet minder als geleerden dan als praktische geneesheeren
bekend. Te Groningen gelukte het den vermaarden baselschen wiskundige
Johannes Bernouilli, den gelukkigen beoefenaar der integraal- en differentiaalrekening, uit Halle aan de hoogeschool te verbinden. Onze academiën
bezaten zoo nog enkele uitstekende leerkrachten, hoogleeraren uitmuntend
in algemeene kennis en wetenschappelijken zin, zoodat ook in dit tijdperk
tal van buitenlanders hierheen kwamen om het voortreffelijke academische
1) Vgl. over de hollandsche verzamelaars van dien tijd de tallooze gegevens in
duitschen reiziger Uffenbach, Bd. Il
II en lIl,
III, en
de Merkwürdige Reysen van den duitsehen
Von Hallerts
Haller's Tagebücher.
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onderwijs te genieten, maar de hooge glans der nederlandsche wetenschap
was merkbaar verbleekt.
Die buitenlanders werden nog steeds getroffen door de eigenaardige
karaktertrekken van het nederlandsche volk, maar toch ontging ook hun
niet het langzame verval der nationale deugden, der nationale gebruiken,
vooral bij den regentenstand maar ook reeds bij de vermogende burgerklasse. Ongetwijfeld drongen fransche mode, fransche dracht, fransche
zede, fransche taal hier te lande meer dan ooit zegevierend binnen,
niet het minst ten gevolge van de vestiging der talrijke refugiés. De
adel, zegt een buitenlandsch reiziger, "tracht de Franschen na te volgen
in houding, kleeding, taal, tafel gebruiken en omgang met vrouwen" 1),
I),
en ook in het leger was een dergelijke neiging duidelijk te zien. De
treffende eenvoud in kleeding en woning, die eenmaal in het oog van
buitenlandsche reizigers de kracht der natie had uitgemaakt, ging langzamerhand te loor. Men stelde hooger eischen aan het leven en trachtte
deze zooveel mogelijk te bevredigen; vooral de jongere generatie kenmerkte
zich daardoor meer dan vroeger was geschied. En overal was het weelderige Frankrijk het voorbeeld, waarnaar men zich richtte.
Bij het toenemen van het nationale vermogen, bij het aanzienlijk vermeerderen van het aantal renteniers in den lande, die, zonder zelf ijverig
te werken, leefden van het door hen of hunne ouders verworven kapitaal,
moest deze neiging allengs schade doen aan de nationale kracht, al bleef
de welvaart nog op een aanzienlijke hoogte.
Dat zij dit bleef, was voor een groot deel toe te schrijven aan den bloei
van handel en nijverheid, waarin nog niet veel van teruggang viel op te
merken. Een zeer bedenkelijk verschijnsel was intusschen de toenemende
aandeel en der Oost- en Westindische Comactiehandel, voornamelijk in de aandeelen
pagnieën, die meer dan eenige andere, bij de wisselende naar Europa
overgebrachte ladingen, aan wisseling onderhevig waren. Reeds sedert het
eerste kwartaal der eeuw was beursspel te Amsterdam gebruikelijk geweest
en de scherpe verschillen in de prijzen der staatsobligatiën in 1672
I672 en
volgende jaren hadden het verderfelijke speculeeren zeer bevorderd. Vooral
de "portugeesche joodsche natie" te Amsterdam liet zich veel met dezen
actiënhandel
obligatiën- en actiën
handel in, maar ook andere ingezetenen en vele buitenlanders namen er aan deel. De actiën gingen van hand tot hand, dikwijls op levering na maanden en maanden, en men zag dagelijks de
nadee1en van het beursspel in de plotselinge wisselingen der fortuin, die
nadeelen
reeds in hooge mate dezelfde verderfelijke gevolgen hadden als in
lateren tijd 2).
Maar die actiehandel had te Amsterdam op verre na den warenhandel
nog niet verdreven, al leverde hij daarvoor ernstig gevaar op. Een fransch
schrijver 3) uit de laatste jaren der eeuw geeft een overzicht van de toenmalige nederlandsche scheepvaart en handelsbeweging, dat getuigt van de
grootsche ontwikkeling, waarop deze ook in die jaren nog konden
bogen. Nog altijd kon daarvan gezegd worden, dat de hollandsche handel
1) A voyage to Holland, in Harleian Miscell., IX, p. 543.
2) Vttl.
Vç1. over een en ander thans de belangrijke in alferlei
allerlei fransche tijdschriften

verspreide artikelen van den franschen econoom Sayous, die het beursspel in de
Republiek nauwkeurig uit de bronnen best\ldeerde.
beshldeerde. Over 1688 leveren de
pamfletten voor en tegen het plan van Muys van Holy over belasting der actiën
vele bijzonderheden.
8)
I) P. D. Huet, Mémoires sur Ie commerce des Hollandais (1716 uitgegeven
maar reeds vóór den vrede van Rijswijk geschreven). Het bijzonder merkwaardige
boekje steunt op officieele stukken en op mededeelingen van ervaren kooplieden
hier te lande.
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"den ganschen aardbodem omvatte" en den grondslag uitmaakte van de
groote beteekenis der Republiek als mogendheid, zoo weinig evenredig aan
de uitgebreidheid van haar grondgebied en het aantal harer bewoners.
De hollandsche handel was nog steeds slechts voor een betrekkelijk
gering gedeelte onmiddellijke uitvoerhandel van hollandsche producten; ook
nog in dezen tijd waren de Hollanders zoowel voor Noord- als voor
Zuid-Europa, voor Zuid-Amerika, West-Afrika, Zuid-Azië en Japan de
groote vrachtvaarders. Een Engelsch econoom van dezen tijd berekent alleen den hollandschen uitvoerhandel, d.i. dien van uit Holland
mil!. gulden 's jaars, wat
uitgevoerde eigen of vreemde artikelen, op 144 mill.
intusschen niet anders dan ruwe schatting kan zijn 1).
De hollandsche handel omspande werkelijk nog een groot deel van den
aardbol en dient nader te worden beschreven voor zoover de verschillendestreken betreft, die hij binnen zijn gezichtskring had getrokken.
De handel op Rusland werd ten deele over Archangel, ten deele over
Lijfland gedreven. Naar Archangel gingen jaarlijks twee handelsvloten,
de eerste in Juni van 5 of 6, het tweede in Juli van meer dan 30 kleine
schepen van 200 tot 400 ton, om er op de beroemde archangelsche
Augustus-mis, de jaarmarkt van Noord-Rusland, handel te drijven in linnen
en zijden stoffen, lakens, bevervellen, papier, tafelgerei, wapenen, kruit,
zwavel, metalen, wijnen, zuidvruchten, specerijen, haring, loodwit, verfstoffen, reukwerken, kant, paarlen, gouddraad, gemunt goud en zilver.
De engelsche en fransche concurrentie had hier bijna geheel opgehouden
opgehouden;~
de Engelschen kwamen er nog slechts met vier of vijf schepen 's jaars
edelen,.
ten gevolge van de handigheid der Hollanders om de russische edelen,
de groote grondbezitters, door geschenken te winnen en zich bij hunne
aanbiedingen te richten naar de behoeften der inwoners, die zij nauwkeurig
trachtten na te vorschen, terwijl zij hunne concurrenten met succes door
blauwboekjes in de landstaal en spotprentjes belachelijk wisten te maken.
Amsterdam dreef dezen handel zoogoed als alleen. Die over Lijfland ging
in hoofdzaak over Reval en Narva, toen nog in het bezit der Zweden, op
Nowgorod, de nog altijd groote markt van Midden-Rusland, en Pskow,
ook over Riga en Pernau, naar welke haven jaarlijks ongeveer 60 houtschepen voeren. Behalve hout, vooral mast hout en vathout,
vat hout, werd hier
koren en hennep uitgevoerd, benevens russische runderhuiden voor de
fijne leder-industrie, russisch en siberisch bont, kaviaar, vet en was, welke
laatste artikelen in groote hoeveelheden op hollandsche schepen naar
Frankrijk en de Middellandsche zee werden gebracht,
~ebrachtt het was ook naar de
spaansch-amerikaansche koloniën, waar voor kerkelijke doeleinden veel van
dat artikel gebruikt werd.
In Noorwegen overtroffen de Hollanders de andere natiën in de beteekenis van hunnen handel; zij waren er de groote invoerders van alles
wat het arme land noodig had en brachten er in de eerste plaats hout"
hout,
bovendien ijzer, koper, pek, dierenvellen, potasch, vet, gedroogde visch
uit mede. Meer dán 300 schepen van 44 à 500 ton met 10 à 12 matrozen
dreven dezen handel, waarvan de steden en dorpen van Noord-Holland en
Friesland de hoofdzetels, Bergen en Drontheim de eindpunten waren.
De buitenlandsche handel van Denemarken was gering maar de Hollanders dreven er een belangrijken korenhandel op Laaland en ossen
ossenhandel
handel
op Jutland, van waar de dieren nog altijd geregeld naar de hollandsche
weiden werden overgebracht om vetgemest te worden; de vroeger aan1) Pringsheim, Beiträge, S.
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zienlijke roggebouw van Seeland was bijna geheel te niet gegaan door het
toenemen der veefokkerij: het eiland leverde nauwelijks genoeg graan meer
voor het onderhoud der bewoners. Belangrijker was de handel met Zweden,
waarheen de Hollanders specerijen, zout, wijnen, laken en zijdestoffen,
suiker enz. uitvoerden·
uitvoerden en daarvoor koper, ijzer, staal, wapenen, lood, teer,
mast hout , vooral dennenbalken haalden; de Hollanders waren geheel
pek, masthout,
meesters van den koperuitvoer en geldschieters van de mijneigenaren en
vooral Amsterdam trad hierin weder op den voorgrond. Het handelsverdrag van 1679 verzekerde hier den steeds door de Hollanders in hun
verkeer met andere volkeren nagestreefden regel: vrij schip, vrij goed, ook
voor oorlogstijd 1).
De Oostzeekusten van Pommeren tot Lijfland leverden in hoofdzaak
granen, hout, was, honig, potasch, lederwerken, bont, hennep, salpeter,
vet, wol, linnen enz., wat alles langs de groote rivieren daarheen gevoerd
werd uit Brandenburg, Silezië, Polen en Lithauen. Alle Oostzeehavens
hadden in dien handel, door Engelschen en Hollanders gedreven, haar
aandeel; Danzig, Koningsbergen en Pillau het meest, vooral het eerste
met zijn reusachtige korenmagazijnen, die het nog altijd maakten tot den
"graanzolder tt van het Noorden. Ingevoerd werden hier, behalve de boven"graanzolder"
genoemde artikelen, papier, olie, verfhout, zout enz. Voor den handel
op Koerland alleen dienden jaarlijks 20 of 25 schepen; de graanhandel
Boo bezig; de houthandel volgde
in het algemeen hield er nog altijd 7 à 800
daarop in beteekenis, want niet alleen de beroemde zaansche werven maar
ook die van Frankrijk, Spanje en Italië werden door de Hollanders van
hout voorzien gelijk zij .die landen ook voorzagen van bont, kaviaar,
honig, was, hennep, linnen enz. uit deze streken. Zij dreven zelfs met
verscheidene schepen onmiddellijk handel van Archangel op Livorno en
Venetië gelijk zij den tusschenhandel tusschen de Oostzeehavens bedienden,
wat evenwel bij de toenemende eigen ontwikkeling der Oostzeesteden
steeds minder werd. In het algemeen gaven zij zich de grootste moeite om
den handel van het Noorden in handen te houden, zooals blijkt uit de
oprichting van directiën voor den "oosterschen" handel te Amsterdam
16892),
2), en vooral om te beletten, dat de bewoners der Oosten Hoorn in 1689
zeekusten zelf dien handel gingen drijven. De hollandsche rijksdaalder
was dan ook voor dezen tijd de gewone handelsmunt in het Noorden
en werd daar zelfs in aanzienlijke hoeveelheden ingevoerd.
D.::
D~ duitsche
duitse he handel ging voornamelijk langs de groote rivieren van de
Maas tot de Elbe. Het bedrijvige Hamburg, "Klein Amsterdam", had
daarin een voornaam aandeel wegens zijn voortreffelijke ligging als uitvoerhaven voor Noord-Duitschland; het had veel welvaart genoten in de groote
oorlogen, die den handel der Republiek jaren achtereen benadeelden,
en tijdelijk zelfs veel van dien handel tot zich getrokken. Maar de Hollanders waren toch nog weder de voornaamste handelaars ook hier en
voeren de Elbe zelfs tot Maagdenburg op. Ook Bremen had een levendigen
handel in hout en bier, welk laatste artikel door de Hollanders tot zelfs
naar Indië werd vervoerd. Emden was de uitvoerhaven voor op hollandsche
schepen naar de Republiek verscheepte oostfriesche ossen en paarden,
westfaalsche hammen, hout en linnen uit Munster en Paderborn. De Rijnhandel der Hollanders was zeer aanzienlijk; zij voerden van hier wijn,
hout, kanonnen en munitie uit en voorzagen geheel West-Duitschland van
specerijen, haring, suiker, kaas en voortbrengselen van allerlei nijver-·
1) Prin~heim, Beiträge, S. 23.

3)
2) Ib., S. 28.
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heid; Keulen en Frankfort waren hier nog altijd de voornaamste markten,
waar in- en uitvoer elkander ontmoetten langs Main en Moezel tot in
Frankenland en Lotharingen toe. Langs de Maas ging het handelsverkeer
met Luik en Aken, waar metaalwaren en steenkool de voornaamste uit·
voerartikelen uitmaakten en specerijen benevens zijde en wollen stoffen
werden ingevoerd.
De Spaansche Nederlanden waren en bleven commercieel geheel afhankelijk van de Republiek, sedert de sluiting van de Schelde en de wateren, die op Gent en Brugge uitliepen. Deze beide plaatsen met Antwerpen
en Mechelen waren de hoofdmarkten voor den handel in de artikelen, die
men in het Zuiden noodig had; de uitvoer, ook geheel in hollandsche
handen, beperkte zich tot kant, garens, hennep, tapijtwerken en rijsselsch
batist. Een kleine eigen handel tusschen Oostende en Cadix was het
treurige overschot van de vroegere groote handelsbeweging dezer verarmde
landstreek, die zwaar leed onder den voortdurenden oorlogstoestand, welke
de bevolking sterk deed afnemen I).
Engeland had sedert de Navigatie-akte zoogoed als geheel zijn eigen
uitvoer en invoer in handen, ook wat zijn amerikaansche koloniën betreft;
alleen specerijen, waarvan de Oostindische Compagnie immers het monopolie bezat, werden nog oogluikend door hollandsche schepen aangevoerd.
Daarentegen hadden de Engelschen te Dordrecht hun laken- en wolstapel
en voerden veel lood, tin en koren benevens engelsche koloniale waren naar
Amsterdam uit. De Schotten hadden hun stapel te Veere en brachten
daar steenkool, wol en huiden aan. De Hollanders konden hieraan niets
veranderen, want hunne ligging noodzaakte hen de Enge1schen, die immers
het Kanaal beheerschten, te vriend te houden, maar de vriendschappelijke
verhouding van den laatsten tijd bracht voor hen eenige verbetering,
vooral in oorlogstijd, wanneer Engeland de hulp der Hollanders meer dan
ooit noodig had 2). De uitvoer uit de Republiek naar Engeland bedroeg
in deze jaren omstreeks 6 mil!., de invoer uit Engeland daarentegen ongeveer r8 mill., waarbij men echter de aanzienlijke smokkelarij in aanmerking
moet nemen 3).
De vroeger zoo aanzienlijke handel met Frankrijk was sedert de belemmeringen, na r648 wegens staatkundige verschillen hier den hollandschen
handel in den weg gelegd, en vooral sedert den oorlog van r672 zeer
afgenomen. Tot dien tijd toe waren de Hollanders de groote handelaars
ook hier: hunne schepen vulden de fransche havens; zij voerden tal van
belangrijke koopwaren in en werden door allerlei voordeelige tractaten
beschermd 4). Naar Normandië alleen gingen jaarlijks 200.000 "quarteelen"
traan, naar Rouaan Soo lasten haring; zeep, geraffineerde suiker, zout,
laken, porselein werden bijna uitsluitend van Holland uit betrokken. De
Republiek betrok wederkeerig omstreeks r658 volgens het getuigenis van den
gezant Willem Boreel jaarlijks voor 35 millioen livres aan fransche artikelen,
vooral kleeding, spiegels, meubels, wijnen; alleen uit de streek tusschen
La Rochelle en Oléron werd jaarlijks lading voor 500 of 600 schepen gehaald. In r662 regelde een handelsverdrag de reeds door een begin van
moeilijkheden verstoorde wederzijdsche verhoudingen op bevredigende
wijze maar vijf jaren later begon de fransche regeering, het Colbertisme
tot haar richtsnoer nemend en door bescherming van den ingezetene
1) Pirenne, V,

t>.

5Z suiv.

I) Vgl. Pringshelm, S. II ff.; Clark, The dutch alliance, passim.
I) Pringsheim, S. I6.

') Vgl. Sagnac in Revue Hist., CIV, p. 265 suiv.
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den vreemdeling werend, opnieuw ~are lasten op den hollandschen handel
te leggen, hetgeen weldra scherpe tegenmaatregelen door belasting van
fransch fabrikaat, met name van wijn en brandewijn, van hollandschen
kant uitlokte. Echter verliepen sommige takken van nijverheid uit Frankrijk
naar de Republiek, vooral sedert de vervolging der Hugenoten. Zoowel de
fransche handel als de fransche nijverheid leed ernstig onder een en ander,
want de Hollanders gewenden zich de vroeger uit Frankrijk betrokken
artikelen van elders te halen of hadden door de vestiging ten hunnent
van allerlei fransche nijverheid - zijde-, brocaat-, hoeden-, papierfabricage
weinig behoefte meer aan invoer van fransche artikelen. Toen
kwam de oorlog van 1672 tot 1678, die allen wederzijdschen handel tijdelijk vernietigde. En na den vrede van Nijmegen bleek het, zooals gewoonlijk, niet zoo gemakkelijk den handel weder op de oude wegen te lokken,
nu hij eenmaal nieuwe had gevonden, zoodat nog in 1680 de fransche
handelswaren te Amsterdam meer verlies dan winst opleverden. Men
begon dan ook spoedig in Frankrijk weder tot belasting van den holland..
schen handel te neigen, maar het gevolg was nog meer stilstand. Dan
volgde de nieuwe staatkundige spanning en de oorlog van 1688, die
opnieuw allen handel met Holland deed verloopen; en toen eindelijk de
vrede van Rijswijk gesloten was, bleek het, dat het nog minder gemakkelijk
dan vroeger zou gaan de oude betrekkingen te hernieuwen, vooral toen
weldra nieuwe moeilijkheden de kansen op een derden grooten oorlog
deden rijzen. De handel met Frankrijk beteekende dientengevolge omstreeks
1700 betrekkelijk weinig meer.
Spanje daarentegen begunstigde sedert den vrede van Munster den
hollandschen handel zeer en de ongunstige staatkundige verhouding dezer
mogendheid tegenover Frankrijk deed een groot deel van den fransch'spaanschen handel in hollandsche handen overgaan. Er waren geen havens
aan de spaansche kust, waar men geen hollandsche schepen vond, terwijl
alleen toenemende engelsche mededinging het dezen lastig maakte 1).
Cadix was hier de groote handelshaven, waar indische en amerikaansche
waren werden aangevoerd en aanstonds in gereedliggende hollandsche en
engelsche .schepen overgeladen: goud en zilver, paarlen en edelgesteenten,
verfstoffen en kina, vanielje, tabak, cochenille, lederwerken, fijn hout uit
Amerika werden van daar naar geheel Europa uitgevoerd. Bovendien
leverde Spanje zelf fijne wol, zuidvruchten, de wijnen van Xeres en
Malaga, de oliën van Sevilla en Majorca, het zout uit Cadix en Yviça,
het ijzer en staal uit Biscaye en Navarra, de zeep van Alicante en
Cartagena. Hoe groot het belang der Hollanders bij den spaanschen
handel geworden was, blijkt uit het feit, dat vóór I688 3000, maar
in I691 I6000 vaten spaanschen brandewijn werden uitgevoerd wegens
gemis van den franschen brandewijn tijdens den oorlog. De vaart op Cadix
en terug alleen hield jaarlijks 30 groote schepen bezig. Een belangrijk
handelsartikel waren verder de negers voor de amerikaansche plantages;
deze handel, hoewel eigenlijk verboden voor andere natiën evenals alle
verdere handel op de spaansche koloniën, was zoogoed als geheel in
hollandsche handen en leverde aanzienlijke winsten op. De invoer in Spanje
van specerijen, lakens, kleederen, zijdestoffen, messen, hout, geneeskundige
kruiden, touwwerk, teer, pik, papier, haring, boter, granen was eveneens
bijna geheel in hollandsche handen.
Sedert den vrede met Portugal in 1661 was de handel ook op dit land
vrij aanzienlijk geworden en hadden de Hollanders den franschen handel
1) Clark, 1.1.
BLOK, G68Ch. Neàerl. Volk, III
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in wijn en zuidvruchten te Lissabon en Oporto geheel verdrongen. Jaarlijks
IO of 12 hollandsche schepen alleen met citroenen en oranjewerden er 10
appelen geladen. Het zout van St. Ubes (Setubal) werd zoogoed als geheel alleen
door hen verscheept, dikwijls op schepen, die zonder lading uit de Middellandsche zee terugkeerden, maar bovendien geregeld door 20 schepen
zonder andere bestemming.
De handel der Hollanders op de Middellandsche Zf'e
Zfe behoorde sedert
het begin der zeventiende eeuw tot de belangrijkste takken van hun
gansche bedrijf; hij was in de eerste plaats Levanthandel en geschiedde
nog steeds onder leiding en toezicht van de Directeuren van dien handel
te Amsterdam. Op de turksche landen voeren 30 schepen, die wegens de
zeerooverij in drie of vier eskaders plachten verdeeld te worden en ieder
met 20 à 25 stukken geschut en 60 à 70 man voorzien waren, terwijl
nog twee groote konvooischepen ze vergezelden. Livorno was het rustpunt, waar men zich ververschte voor den tocht, die ujn
zijn eindpunt vond
in Smyrna, de uitvoerhaven van West-Azië toenmaals, waarheen de westaziatische streken tot Perzië en Arabië toe per karavaan hunne voortbrengselen zonden.
De hollandsche handel op Egypte beteekende weinig; Alexandrië en
Rosette waren er de havens, het eindpunt was Cairo. Aanzienlijk was
echter de directe handel op Italië, waar Genua, stapelplaats van het
rijke Lombardije, Venetië, Livorno voor Midden-Italië, verder Napels en
Messina voor Zuid-Italië en Sicilië de groote uitvoerhavens waren. Allerlei
artikelen uit het Noorden en Indië voerden de Hollanders hier in; ruwe
zijde,
ujde, zijde-,
ujde-, fluweel- en satijnstoffen, zuidvruchten, olijfolie, parmesaansche
kaas, zwavel, rijst, terpentijn, lakwerk, marmer, venetiaansch glas, papier,
zeep voerden zij uit; de voortreffelijke italiaansche bewerking van zijde,
satijn, fluweel en damast was wereldberoemd en gaf dezen handel hooge
waarde.
Vele hollandsche schepen dreven nog tusschenhandel, van de Republiek
uit op de spaansche, fransche, italiaansche en barbarijsche kusten, van waar
uj
zij weder handelsartikelen naar den Levant overbrachten en waar zij
uj op den
terugweg levantsche artikelen verkochten evenals zij in de Oostzeehavens
zij keerden dan met nieuwe lading van die kusten naar
plachten te doen; uj
huis terug. De Hollanders deelden den Levanthandel feitelijk weder alleen
met de Engelschen: vooral de handel dezer beide natiën in de hier gefabriceerde en daar algemeen gebruikte wollen en linnen kleedingstoffen
was zeer aanzienlijk, ook die in specerijen en verfstoffen, waarvan de
Hollanders, en in metalen, vooral lood en tin, waarvan de Engelschen zoogoed als het monopolie hadden. De met den "Grooten Heer" gesloten
tt, waarvan de oudste uit den tijd van Haga dagteekenJen,
"capitulatiën",
dagteeken-.ien,
"capitulatiën
regelden den handel in den Levant zelf en werden met ruime vrijzinnigheid, zij het dan dikwijls tegen belangrijke geschenken aan hooge en lage
ambtenaren, gehandhaafd. De lasten door de Turken op den handel
gelegd, waren matig: 3 Ofo
% voor uitvoer, 5 Ofo
% voor invoer; eens betaald,
zij voor alle turksche
turksche. of aan Turkije schatplichtige havens.
golden uj
Buiten Europa valt in de eerste plaats de handel der oostindische
Maetsu ycker
Compagnie te vermelden. Haar macht in Indië was sedert Maetsuycker
sterk toegenomen, niettegenstaande het verlies van Formosa, zoo goed
gelegen voor den handel op China; de veroveringen op de Portugeezen
I 6159, de afstand van
in Voor-Indië, de onderwerping van Makassar in 1669,
Japara en Cheribon door den vorst van Mataram in 1680 bevestigden
]apara
hare macht op de hoofdpunten van handel en verkeer in den Archipel.
Vooral de bezetting van Bantam in 1682, waar zich allengs onder bescher-
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ming van Engeland een belangrijke concurrentie met Batavia had verheven,
verschafte haar belangrijke voordeelen. Zij was thans zoo goed als in het
bezit van het monopolie in den geheelen Archipel en Batavia bloeide
2ls het middelpunt van het uitgestrekte handelsterrein, dat de
krachtig op <'Is
ge bied beperkte zich niet tot den
Compagnie bearbeidde. Dat handels
handelsgebied
Archipel maar strekte zich uit langs de geheele zuid- en oostkust van
Azië. tot naar Japan. Gelijk in Oost- en Middellandsche zee waren ook
hier de Hollanders, echter niet in die mate en in het geheel niet in
China en Japan, in het bezit van den tusschenhandel in die streken, van
Sokotora tot Tonkin toe. Arabische gommen, reukwerken, balsems en
koffie, verzameld op de arabische kusten, van Mocha tot Muskate en Bassora; perzische grove zijde, geschikt voor passement en garen, paarlen en
edelgesteenten, verhandeld in Bender-Abassi, werden door de Hollanders
naar alle kanten verscheept. In de staten van den Groot-Mogol kochten
zij zijde, fijne katoen, katoenen kleederen, geweven stoffen, indigo, salpeter,
roode en zwarte lak, agaat, opium, gember enz. op en vervoerden ze tot
naar de spaansche en portugeesche koloniën in Amerika. Soeratte was het
hoofdpunt van dien handel. Zuidwaarts van het portugeesche Goa tot
kaap Comorin ligt de peperrijke kust van Malabar, waar de grove kaneel
en peper ten behoeve van Europa, vooral in de factorij te Cochin, werd
opgekocht door middel van contracten met de inlandsche vorsten, die
echter ten gevolge van de mededinging der arabische kooplieden slechts
met groote kosten konden worden verkregen. De kust van Coromandel aan de
uitvoerhavens
oostzijde van Voor-Indië omvatte de groote uitvoer
havens van het rijk Golconda,
waaruit de Compagnie in I663 bijna I1/2 mill. gulden aan katoen trok,
vooral in den vorm van gedrukt katoen of sits, dat nergens in Indië
fraaier uit de hand werd bewerkt dan in dit gebied, vooral in de omgeving
van Mazoelipatnam. Ook zeldzame edelgesteenten waren hier in groote
hoeveelheden te krijgen. De verovering van Pondichéry op de Franschen in
I693 was daarom van veel belang. Uit Bengalen kwamen glanzige zijde,
in Holland veel verwerkt, zijdestoffen, mousseline, diamanten, salpeter en
suiker; jaarlijks haalden de Hollanders hier 6000 à 7000 balen zijde, de beste
van geheel Indië; uit Boetan kwamen muskus en uitmuntende rabarber.
Een versterkte vestiging in Hoegli was, met Patna verderop aan den
Ganges, het middelpunt van den hollandschen handel in deze streken. De
rijken van Pegoe, Siam en Malakka leverden groote hoeveelheden lak, goud,
zilver, edelgesteenten, ivoor, rijst, tin, lood, hout. De laatste haven,
voortreffelijk gelegen aan de gelijknamige straat, den overouden handelsweg, was nog steeds van belang, doch had hare groote beteekenis als
middelpunt van den indischen handel aan Batavia moeten afstaan; Bangkok,
de hoofdstad van het sterkbevolkte Siam, dreef met hulp der Hollanders
een grooten eigen handel met de arabische kooplieden in Voor-Indië,
ja zelfs op Japan. Uit Tonkin kwam fijne chineesche zijde en muskus,
maar de handel der Compagnie beteekende hier weinig. Die op China,
het land der beste witte zijde en fijne zijdestoffen, werd vurig door de
Hollanders zoowel als door de Engelschen begeerd en beiden deden in
dezen tijd veel moeite om er voor geld en goede woorden toegang te
verkrijgen, zooals de Portugeezen dien reeds lang hadden door hunne
vestiging te Macao, maar totnogtoe leverden die pogingen weinig succes
op 1), terwijl de Chineezen zelf ook weinig buitenlandschen handel dreven,
1) Juist in dezen tijd was er intusschen herhaaldelijk sprake van opening der
chineesche havens voor alle vreemdelingen. Engelschen en Portugeezen areven een
aanzienlijken geheimen handel op China, maar de Compagnie slaagde in dit opzicht
weinig in hare bemoeiingen.
'
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het meest nog die uit de provincie Fokien, die zich veel te Batavia vertoonden en overal bleken geboren handelaars te zijn. De chineesche handel
had voor de Compagnie vooral zoo belangrijk kunnen worden, omdat zij
daardoor Japan had kunnen voorzien, dat bijna al zijn handelsartikelen uit
China betrok maar aan de Compagnie op het eilandje Desima slechts een
kleine factorij had ingeruimd. De beperkingen en vernederingen, die de
vertegenwoordigers der Compagnie zich daar moesten laten welgevallen,
schenen door groote winsten te worden goedgemaakt en die winsten
zouden nog ongelijk hooger stijgen, als men den handel van China op
Japan in handen kon krijgen 1). Een der ambtenaren van de Compagnie
uit dezen tijd schatte voor dat geval de alleen op het artikel zijde te
behalen winst op 5 mil!. 's jaars, vertegenwoordigend een bedrag van
80 Ufo der te wagen kapitalen. Totnogtoe waren zijde en zijdestoffen, lakens,
hertevellen, hennep, linnen, wol, kwikzilver, specerijen, suiker, muskus,
kamfer, fijn hout, porselein, ivoor, koraal en allerlei soort kleine koopwaar
de voornaamste invoerartikelen in Japan, dat in ruil alleen zilver, voortreffelijk koper en lakwerk liet uitvoeren maar den uitvoer van het
hier overvloedige goud streng belette; ook thee werd van hier en China
uit door de Hollanders naar Europa gebracht en was er een kostbaar
handelsartikel, dat intusschen veel scheen te lijden door vervalsching met gedroogde salie. die zelfs door Hollanders naar China werd
uitgevoerd.
De handel op Ceilon en den Archipel was geheel in hollandsche
handen. Op Ceilon hielden de Hollanders thans de geheele kust door het
bezit der versterkte plaatsen in bedwang, maar in het bergachtige binnenland heerschte de vorst van Candi bijna onbelemmerd, hoewel in goede
verstandhouding met de machtige Compagnie; de op een klein deel der
kust verbouwde fijne kaneel en het door de talrijke olifanten geleverde
ivoor waren hier de voornaamste handelsartikelen. Sumatra, waar de
machtige vorsten van At;eh een groot deel van de kust en het binnenland
beheerschten, stond door het bezit van Malakka en de vestigingen te Palembang, Djambi, Padang en Selidah, waar rijke goudmijnen konden geëxploiteerd worden, onder den invloed der Compagnie, die door contracten
met de tallooze kleine vorsten den handel in peper, stofgoud, kamfer en
benzoine in handen had en erin slaagde de engelsche mededinging te weren,
ofschoon deze zich toch te Benkoelen duurzaam kon vestigen, dank zij
Speelman's ontijdige toegeeflijkheid. Vooral de fijne peper van Sumatra en
Java, die ook naar Perzië, Arabië, China en Japan werd uitgevoerd, leverde
0/0. De Aziaten konden de grove
grove winsten op; men sprak van 100 0/0.
peper van Malabar en Ceilon niet gebruiken; deze werd naar Europa en
Amerika verhandeld.
Het groote, door een wilde bevolking bewoonde Borneo werd nog weinig
bezocht; diamanten, kamfer en goud werden in geringe mate van daar
door de inlanders zelf te Batavia ter markt gebracht. Celebes, waar het
thans door de Compagnie sterk bevestigde Makassar hare hoofdplaats was,
leverde nog slechts kleine hoeveelheden rijst, peper en fijn hout. In de
Molukken was Ambon voor de geheele wereld de zetel van de nagelteelt,
die nog steeds door de Hollanders met groote zorg werd beperkt tot
dit eiland, ook door min of meer geregelde jaarlijksche vernieling van de
nagelboomen elders. Zoo was het kleine Banda de plaats voor de muskaatnoot, die men hier alleen toeliet te groeien; de "kleine Molukken",
. 1) Vgl. Nachod, Die Beziehungen der Niederl. O. I. Kompagnie zu Japan im

17 in Jahrhundert (Leipzig, 1897).
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waarvan Ternate en Tidor de voornaamste zijn, werden evenzoo kunstmatig beperkt tot den handel in het kostbare schildpad, terwijl ook hier
de specerijboomen volgens overeenkomsten met de kleine vorsten, die daarvoor een jaargeld trokken, telkens weder werden vernietigd. Van de toelating van vrijen handel met de bewoners dier eilanden wilde de Compagnie
uit vrees voor haar specerijenmonopolie niets weten. Overigens werd het
uitroeien der voor den handel der Compagnie overtollig geachte specerijboomen niet zoo geregeld en krachtig meer voortgezet als in het midden
der eeuw door den niets ontzienden gouverneur De Vlaming van Oudshoorn was geschied, ja werd het soms bijna geheel nagelaten. En toen op
het einde der eeuw uit het vaderland het bevel kwam om in dit opzicht weder
met alle kracht aan het werk te gaan, omdat de nagelproductie zorgwekkend
toenam, zag men het zelfs gebeuren, dat de gouverneur Schagen ronduit
weigerde aan dit bevel gehoor te geven en ook zijn opvolger schroomde
de arme bevolking op die wijze van haar voornaamste bestaansmiddel te
berooven. De verovering van het door een krachtige en ondernemende
bevolking bewoonde Makassar was van groot belang geweest ook voor het
ongestoorde bezit en het beheerschen van den handel in de Molukken, die
vroeger van daar uit dikwijls met Engelschen en Portugeezen in ondershandsche verbinding stonden. Zoo was het monopolie van den specerijenhandel over de geheele wereld onbetwist in handen der Hollanders, vooral
sedert bij den vrede van Breda het door de Engelschen herhaaldelijk
begeerde en in 1665
I665 ook door hen bezette Poeloe
Poel oe Roen voorgoed aan de
Compagnie was afgestaan en de mededingers daardoor voorgoed uit de
Molukken waren gedreven.
Het middelpunt van den ganschen aziatischen handel der Compagnie was
het thans volkrijke Batavia. Daarheen, in de hoofdplaats van het
peper- en rijstverbouwende, sterk bewoonde Java, vloeiden de handelswaren
van het gansche verre Oosten; van daar gingen in December of Januari
de retourvloten door straat Soenda naar de Kaap de Goede Hoop, een
~estal
zestal groote schepen gewoonlijk onder een commandeur, waarbij zich' dan
aan de Kaap nog eenige vaartuigen van de kust van Coromandel, Ceilon
en Bengalen plachten te voegen. Het heerlijke klimaat van de zuidpunt
van Afrika, zoo geschikt om van de uitputtende tropische warmte te
bekomen, de toenemende beteekenis der in en om Kaapstad gevestigde
kolonie, waarheen onder den commandeur Simon van der Stel (sedert
1679)
r679) niet alleen een aanzienlijk aantal hollandsche en duitsche huis1688 ook een honderdtal naar de Republiek uitgezinnen maar sedert I688
geweken fransche hugenootsche familiën werden uitgezonden, werd van
steeds meer belang voor den handel der Compagnie. Van der Stel vestigde
nieuwe middelpunten van kolonisatie in Stellenbosch en Drakenstein, gaf
zich veel moeite voor de ontwikkeling van land- en wijnbouw en veeteelt;
hij kan, na Jan van Riebeeck, worden aangemerkt als de tweede stichter der
bloeiende kolonie, die zich allengs in de richting van den Karroo en langs
de kust uitbreidde. Gewoonlijk bleven de Oostindievaarders hier een maand,
van Maart tot April, om dan, verfrischt en opnieuw van water en mondvoorraad voorzien, naar het vaderland te stevenen, waar zij in Juli of
Augustus met hunne rijke lading aankwamen.
1678 eindelijk.
eindelijk Ryklof
Als gouverneur-generaal was op Maetsuycker in I678
van Goens gevolgd, voortreffelijk krijgs- en handelsman, die zoowel op
Java als in de Molukken het gezag der Compagnie krachtig handhaafde,
maar wegens zijn zwakke gezondheid reeds in I68I
1681 moest vervangen
worden door Cornelis Speelman, een der meest krijgshaftige maar tevens
meest willekeurige, prachtlievende en achtelooze dienaren der Compagnie,
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die zich door de verovering van Makassar grooten roem had verworven.
Zijn bestuur, hoewel uiterlijk glansrijk genoeg, kenmerkte zich niet door
de kracht, die men ervan had verwacht. Hij overleed reeds na drie jaren
en liet de zaken in treurige verwarring achter 1). Hij werd vervangen door
Johannes Camphuis, een beschaafd en wetenschappelijk maar weinig energiek man, die een geschiedenis der stichting van Batavia schreef en zich
veel moeite gaf ten behoeve van Rumphius, den verdienstelijken beschrijver
der amboneesche gewassen, en van Kämpfer, die zijn beschrijving van
Japan ten deele ontleende aan Camphuis zelven, die herhaaldelijk op
Desima geweest was. De zaken echter gingen onder hem niet beter. Op
hem volgde de bekwame maar evenmin krachtige Willem van Out hoorn,
onder wiens bewind de koffieplant op Java werd ingevoerd en de
suikerteelt er toenam. Maar ook onder Outhoorn bleek de inwendige
toestand der Compagnie, hoe bloeiend ook naar buiten, veel minder
gunstig te zijn dan oppervlakkig kon schijnen. Zelfs op Java bleek
haar gezag zeer verslapt; zij kon den gewezen slaaf Soerapati, die na
den bantamschen oorlog met een aantal opgestane balineesche soldaten
eerst den omtrek van Batavia had onveilig gemaakt, daarna bij den Keizer
van Mataram een wijkplaats had gevonden en weldra in Oost-Java een
eigen rijk stichtte, niet meester worden, noch door list noch door geweld,
ja leed menige zware schade a). De verslapping van het oppergezag had
ten gevolge, dat de dienaren der Compagnie, vooral die in de afgelegen
kantoren, zich nog meer dan vroeger ongestraft op allerlei wijzen konden
verrijken met hare bezittingen en inkomsten, een euvel, waarover herhaaldelijk in de rapporten der commandeurs van de retourvloten aan de
Staten-Generaal met nadruk werd geklaagd 3). Onderzoek van dergelijke
misbruiken zooals dat van den commissaris-generaal Van Rheede van Mijdrecht, die in 1684 uit Europa naar Voor-Indië en de Kaap werd
gezonden, leverde in den regel weinig resultaten op, vooral niet omdat
onder Van Outhoorn en zijn schoonzoon, den directeur-generaal Van
Hoorn, het bederf ook in de hoogste gezagskringen welig tierde: verboden
handel van ambtenaren, smokkelarij, afpersing van inlanders, omkooping
van rechters, willekeur, ontrouw bij het beheer van de eigendommen der
Compagnie namen in bedenkelijke mate toe, zoodat Van Outhoorn in 1701 moest
worden ontslagen. Zijn schoonzoon was tot zijn opvolger benoemd maar
weigerde langen tijd de benoeming te aanvaarden; eerst na drie jaren trad
hij als gouverneur-generaal op. Het was reeds de tijd van de ontaarding en
inwendige verzwakking der Compagnie, hoe rijk hare retouren, hoe hoog hare
dividenden, die in den regel 20, 25, 30 tot 40 % bedroegen, hoe gezocht
hare tot meer dan 500 % stijgende actiën waren. Doch de ernstige bezwaren
werden zooveel mogelijk geheim gehouden en ook op het einde van dit tijdperk deelde de Compagnie nog steeds in de bewondering van landgenoot en
vreemdeling; de enkele mededeelingen en pamfletten, die over haren waren
toestand licht trachtten te verspreiden, werden door de immers glansrijke
financieele uitkomsten ontzenuwd en de moedelooze uitingen ') van den
advocaat Pieter van Dam in zijn op last der Compagnie met groote
zorg opgestelde beschrijving van haren toestand werden met veel
zorg in het diepste geheim verborgen gehouden 6). Want wat Van Dam van

lj

De Jonge, O~komst van het Nederlandsch gezag, VIII, blz. I vlg.
Vgl. Busken Huet, Land van Rembrand, 11, I, blz. 223 vlg.
• Vg1. vooral het belangrijke rapport van den gewezen boekhouder-generaal
Daniël Braems van 1688 aan de Staten-Generaal (Rijksarchief).
4) De Jonge, 1.1., blz. XV vlg.
5) Nog thans is zijn boek alleen in handschrift in het Rijksarchief, al is het reeds
veel gebruikt.
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de dienaren der Compagnie in Indië getuigde: "vullen van de beurs, geld
en goed te vergaderen en bijeen te halen, in korten tijd rijk te worden,
boodschap", gold weinig minder van de heeren bewindis eigenlijk de booclschapH,
hebbers en ambtenaren in "patria", die op hunne beurt van uitrusting
der schepen en verkoop der waren haalden wat er te halen viel en wier
benoeming tot de schandelijkste knoei praktijken onder de regenten aanleiding gaf wegens de groote voordeelen, die hunne posten, zij het dan
ook zijdelings, afwierpen. Men vergete bij de beoordeeling van deze
zaken niet, dat wij van de handelingen der Compagnie ten minste een
aantal bijzonderheden kennen. Het staat te vreezen, dat, wanneer wij de
handelsboeken der kooplieden zelf konden nagaan, wij zouden moeten
komen tot de meening van koning Karel X Gustaaf van Zweden, die een
staatsch gezant, die zich op den godsdienst beriep, antwoordde: "zie hier
uw godsdienst", wijzend op een rijksdaalder, dien hij uit den zak haalde,
"vous ne servez qu'à votre Idole, qui est Ie commerce" 1).
En de westindische Compagnie was in dit opzicht niet beter, in het
behalen van winst verre bij de oostindische ten achter. De in 1674 eindelijk na lange jaren van slependen achteruitgang, voornamelijk in verband
ten slotte met de zware jaren 1672 en 1673 bezweken oude westindische
Compagnie, was aanstonds door een nieuwe vervangen, die de 6 millioen
schuld der oude voor 30 0/0 overnam, terwijl het oorspronkelijke kapitaal
0/0 aan haar overging met alles wat er nog van de bezittingen
voor 15 %
over was 2). Het bedrijfskapitaal der nieuwe Compagnie, welker octrooi 25
jaren zou loopen en die voortaan door een vergadering van tien bewindhebbers werd geleid, bedroeg toen feitelijk ruim 6 ton. Zij verkreeg het
handelsmonopolie over slechts een deel van het gebied, dat aan de oude
was toegewezen: Mrika's
Afrika's kust van den Kreeftskeerkring tot 30° zuider·
breedte, Essequebo met St. Eustatius en Curaçao, benevens het
slavenmonopolie ook voor Suriname en Berbice. Bij kaap Verde, waar zij
Goree bezat, en aan de Goudkust, waar St. George del Mina hare hoofdvestiging was, had zij kantoren; goud, ivoor, huiden, gom, was, maar
vooral slaven waren hare belangrijkste handelsartikelen. In den slavenhandel waren de Hollanders voor dezen tijd de eersten, ja bijna zonder
concurrentie; de kusten van Guinea en Angola leverden duizenden slaven
voor de amerikaansche plantages, vooral voor de spaansche bez:ittingen,
bezitting~n, waarvoor het eiland Curaçao de aangewezen stapelplaats mocht heeten, alhoewel alle handel op die bezittingen eigenlijk verboden was. De winst op
deze handelswaren, waarvoor de kustnegers artikelen van geringe waarde
als kralen, glas, kant, halfsleetsche kleederen en ook brandewijn inruilden,
was groot, zoodat de Compagnie in 1687 zelfs 10 0/
0/00 maar gewoonlijk ten
0/0 dividend kon geven en hare actiën op pari kon houden 3).
S).
minste 3 tot 5 %
Haar handel op de overige nederlandsche bezittingen in West-Indië was van
weinig beteekehis, behalve die in Suriname, waar het nederlandsche gezag
aanvankelijk nog weinig verder reikte dan het geschut van het fort, dat het
vijftigtal plantages beschermen moest. Dit laatste in 1667 door Crijnssen
voor Zeeland op de Engelschen veroverde en bij den vrede van Breda
behouden gebied was in 1682 door de nieuwe westindische Compagnie
I/a aan Amsterdam, voor 1/3
gekocht maar reeds in het volgende jaar voor 1/3
aan de familie Van Aerssen van Sommeisdijk
Sommelsdijk overgedaan. De "societeit
van Suriname"
Suriname H stelde den willekeurigen Cornelis van Aerssen van Som1) Wrangel (vert. door mevr. Beets), De betrekkingen tusschen Zweden en de
Nederlanden, blz.
bb;. 9.
g.
J)
I) Groot Placcaatboek, lIl,
III, kol. 1333.
I) Netscher, Geschiedenis van Essequebo, Demerary en Berbice,
Berbice. blz. 86.
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meisdijk, die zich in de Republiek onmogelijk had gemaakt, tot
gouverneur aan maar hij geraakte spoedig in onmin met de planters en
viel vijf jaren later in een soldatenoproer • Na zijn dood nam de kolonie
snel in bloei toe en in het begin der 18de .eeuw telde zij omstreeks 200
suikerplantages met meer dan I2000 slaven. De emigratie van vele hugenootsche en nederlandsche gezinnen, waaronder verscheidene joodsche en
een aantal door de dames Sommelsdijk hierheen overgebrachte Labadisten,
had een aanzienlijk aandeel in dezen toenemenden bloei 1). Ook de kwijnende kolonie Essequebo begon zich onder de voorzichtige leiding van
Samuel Beekman eenigszins te verheffen 2), vooral door de suikerplantages
ook hier. Berbice was na hevige geschillen met de directeuren en, naar zij
beweerden, eigenaars dier kolonie, de familie Van Pere, in I678 onder het
beheer der Compagnie gekomen en breidde zich eveneens langzaam maar
bij voortduring uit door de vestiging van nieuwe suikerplantages, evenals
in Essequebo, meestal bezit van particulieren 3).
De nijverheid was in de Republiek in vollen bloei, ja had met
medewerking van de groote menigte hugenootsche handwerkslieden en
fabrikanten, die zich daar hadden gevestigd '), een sterke vermeerdering
en uitbreiding ondergaan: tal van fijne artikelen der fransche nijverheid
vonden voortaan ernstige mededinging in de Vereenigde Nederlanden,
vooral tijdens de geweldige oorlogen, die Frankrijk in den laatsten tijd
van Lodewijk XIV had te voeren. De "marchandises de Paristt, zooals
men toen zeide, onder welken naam men bandeliers, ceintuurs, veeren,
waaiers, handschoenen, maskers, kapsels, horloges, spiegels, enz. begreep;
mode-artikelen in het algemeen: linten en kanten, passementen en knoopen
van Rouaan, normandische spelden en naalden, goud- en zilverlakens,
zijde- en fluweelstoffen uit Lyon en Tours, papier van Auvergne, Poitou,
Limoges en Champagne, fransche brandewijnen waren voortaan ook uit
de Nederlanden te betrekken en met ergernis zagen de fransche nijveren de
aanzienlijke vermindering van hun debiet, waarvan overigens de vijandige
handelspolitiek te zamen met de onverdraagzaamheid jegens de nijvere
Hugenoten in het zuiden en zuidwesten van Frankrijk de hoofdoorzaken
waren 5). Terwijl de fransche fabriekssteden kwijnden en de bevolking er
leed door gebrek aan werk en hongersnood, konden de hollandsche geen
handen genoeg vinden om het werk te verrichten. Het getal der hoeden-, zijde-,
gaas-, fluweel-, fijn leder- en passementfabrieken in Amsterdam, Leiden,
Haarlem, Utrecht en andere plaatsen, de papierfabrieken aan de Zaan en
op de Veluwe groeide jaarlijks aan en ook geboren Hollanders namen ijverig
deel aan deze industrieele ontwikkeling 6). De schiedamsche branderijen,
waar brandewijn en in de laatste jaren der eeuw ook jenever werd gestookt,
namen een plaats in de bloeiende nieuwe industrieën, die in den eersten
oorlog tegen Frankrijk hier te lande waren ontstaan; de hoflandsche zijdefabrieken waren tegen 1700 de eerste der wereld en werden zooveel
mogelijk door protectiemaatregelen beschermd. De toenemende grootindustrie ondervond echter zeer de belemmering der middeleeuwsche
gildebepalingen, waaraan ook zij onderworpen bleef. Omstreeks 1670

11 Vgl.
Luzac, Hollands
Netscher, blz. 98.

rijkdom, II, blz. 159 vlg.

2

S Ib., blz. 152 vlg.
, Zie boven, blz. 251 vlg.
Ii Pringsheim, S. 34.
• Ib., S. 32 ff. en vooral Posthumus, Bronnen Leidsche textielnijverheid, dl. V.
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schijnt zij voor dezen tijd haar hoogtepunt te hebben bereikt 1) en het
is niet te beschrijven, hoeveel handen, ook van vrouwen en kinderen,
zij toen bezighield, hoeveel welvaart zij in de steden verspreidde, zoowel
onder de arbeiders als bij de leidende personen zelf, hoe groote sommen
aan lasten zij in de schatkisten deed vloeien, zij het dan ten koste van
haar eigen toekomst, door de hooge loonen en lasten, die ten slotte hare
mededinging met het buitenland zouden bemoeilijken 2). Men meende, dat
de zijde-industrie in dezen tijd alleen aan meer handen werk gaf dan de
oostindische Compagnie zelve 3).
De Republiek van het laatst der zeventiende eeuw was immers behalve
van handel ook een land van nijverheid; vanouds steunden deze beide
elkander en stonden met elkander in de nauwste betrekking. En de
lands- en stadsregeeringen trachtten in de toepassing hunner lastenregeling naar omstandigheden, zonder bepaald stelsel gevend en nemend,
zooveel mogelijk beide te believen, mits slechts de noodige landsgelden
inkwamen, mits slechts de oude bepalingen en wetten ten minste voor het
oog werden gehandhaafd. Maar de "negotie"
"negotie tt dreef nog altijd boven en
waar hare belangen met die der nijverheid in botsing kwamen, moest
de laatste wijken, want het gold nog steeds, dat de aloude welvaart des
commerciett. Een auteur van dien tijd berelands "gefundeert was op de commercie".
kent, dat tusschen 1688
I688 en 1695
I695 de nationale rijkdom der Republiek met
omstreeks go millioen gulden werd vermeerderd '),
4), hetgeen zeker ook aan
de toeneming der industrie mag worden toegeschreven. En het behoeft
geen betoog, dat de toeneming der inlandsche industrie den uitvoer
der in zoo groote hoeveelheid gemaakte artikelen op zijn beurt moest doen
toenemen. Niet meer Frankrijk maar de Republiek was thans het land,
van waar de aanzienlijken en vermogenden van noordelijk Europa en
Duitschland de weelde-artikelen op het gebied van modekleeding ont6).
boden 5).
Dat een en ander in de nijverheidstoestanden der Republiek groote veranderingen aanbracht, werd elders reeds aangetoond 6).
8). De oude huisindustrie maakte in de laatste decenniën der eeuw meer en meer plaats
voor een omvangrijke grootindustrie, die werkte met honderd en meer,
ja honderden werklieden. Het voorbeeld der nieuwe industrieën had ook
invloed op de oude laken- en wolindustrie, die zich begon te ontworstelen
aan den dwang der nog steeds in stand gehouden middeleeuwsche gildeen hallebeperkingen en van de door de vreemdelingen in zoo hooge mate
ontwikkelde technische vaardigheid ook voor zichzelve groot voordeel trok.
Ook zij ontwikkelde zich in dezen tijd meer en meer tot een grootaanzienlijke arbeidersbevolindustrie in de groote industriesteden met een aam;ienlijke
king 7). Het was een zeer belangrijke verandering, die niet naliet op den
economischel1
economische!:! toestand der bevolking een machtigen invloed te oefenen.
Het stroomde menschen naar die steden, welker bevolking dan ook in
dezen tijd in aanzienlijke mate toenam, en de talrijke arbeidersstand
voegde zich nog min of meer in het gildeverband, al begonnen de
grootendeels middeleeuwsche gildenbanden zeer te knellen en gaven zij
1) Vgl. voor Leiden de lijsten bij Pringsheim, S. 72 ff. en de stukken bij Posthumus, 1.1.
Pringsheim, S. 37, 54 ff.
a Ib. S. 33.
,« Davenantt Works, I, p. 415.
6
V~l. pass1m
passlm het stuk van den franschen auteur, waaraan voornamelijk boven de
beschriJving van den nederlandschen wereldhandel werd ontleend.
a) Zie boven, blz. 105 vlg.
')
') Pringsheim, S. 31. Vgl. voor Leiden in het bijzonder
bij2;onder Posthumus, 1.1.
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CZAAR PETER. VJSSCHERI,
VISSCHERIJ

aanleiding tot meOlge
menige wtlng
uiting tegen gildetirannie en willekeur, ja zelfs tot
oproerige bewegingen. Reeds in en vóór het midden der eeuw hoorde
socia1istis~he
men van meeningen, die - zou men thans zeggen - een socialistis~he
of communistische strekking hadden; maar door strenge verbods- en strafbepalingen wisten de stedelijke magistraten nog deze alleenstaande uitingen
in toom te houden. Van groote samenhangende arbeidersbewegingen in
dezen tijd is geen sprake, wat ook wel samenhangt met de in deze jaren
bestaande algemeene welvaart 1).
Het roerige industriëele leven in de hollandsche steden en zelfs, in weerwil
van de nog altijd streng gehandhaafde belemmering hier en daar op het
platteland, trok ook buitenslands de algemeene aandacht, niet het minst in het
jonge Rusland, welks beheerscher, czaar Peter de Groote, bij de voorbereiding zijner hervormingen op staatkundig en economisch gebied op de
wondervolle economische ontwikkeling der kleine Republiek een belangstellend oog geslagen had. Daarheen richtte hij, ook onder den invloed
der groote beteekenis, die de hollandsche handel en nijverheid reeds
I6de eeuw voor zijn eigen rijk had gehad, in Augussedert het einde der 16de
tus 1697 over Duitschland zijn schreden; hij verbleef er met een aanzienlijk gevolg tot in het begin van het volgende jaar. Een groot deel van
dien tijd wijdde hij, wiens hoofddoel met dit bezoek was zich bekend
te maken met alles wat zeevaart en scheepsbouw betrof, aan nauwkeurige
kennismaking met de scheepstimmerwerven te Amsterdam en aan de
scheeprijke Zaan, waar hij te Zaandam zelfs geruimen tijd als eenvoudig
werkman arbeidde. Voorgelicht vooral door Nicolaas Witsen, den amsterdamschen burgemeester, die door diens reizen en studiën Rusland van nabij
kende, legde hij tijdens dit bezoek de grondslagen voor den bouw
zijner vloot en knoopte betrekkingen aan met nederlandsche zeelieden,
werklieden en ingenieurs, waarvan velen hem naar zijn land volgden.
In het begin van het volgende jaar stak hij naar Engeland over, van waar
hij in het voorjaar van 1698 nog eenmaal voor een paar weken naar Holland terugkeerde op zijn doorreis naar Weenen.
Onder de oude industrieën namen behalve de zaansche scheepsbouw,
waarvan men zeide, dat hij in staat was, zoo noodig, jaren achtereen
dagelijks een schip af te leveren, ook de visscherijen nog altijd een aanzienlijke plaats in.
De groenlandsche visscherij, thans niet meer de aloude visscherij bij
Spitsbergen en Jan Maijen-eiland of zelfs de zeevisscherij verderop in de
onherbergzame wateren van de IJszee
Ijszee en de Groenlandsche kust, maar ijsvisscherij geworden, nu de door de hollandsche, fransche, hamburger,
bremer vaartuigen opgejaagde walvisch en walrus zich hoogerop in de richting
van het eeuwige ijs hadden teruggetrokken, werd in weerwil van hare
bezwaren en de wisselvalligheid harer uitkomsten ijverig en met succes uitgeoefend. Amsterdam, Rotterdam, Vlaardingen, Delfshaven, de zaansche
en friesche zeedorpen waren er de zetels van. Omstreeks 200, in sommige jaren zelfs meer dan 250 schepen, wegens de bezwaarlijke ijsvisijsvi~
scherij zwaarder en grooter dan vroeger, zeilden jaarlijks uit en vormden voortreffelijke zeevaarders; fransche kapers deden wel veel nadeel
I672-I674 en 16gI,
I69I,
en veroorzaakten in de oorlogsjaren, afgezien van 1672-1674
toen de visscherij om militaire redenen tijdelijk geheel verboden werd,
daling van het aantal der uitzeilende schepen tot ver beneden de
helft, maar na den vrede van Rijswijk werd in enkele jaren de oude
1) Pringsheim, S. 65 ff., waar eenige van de voornaamste verschijnselen op dit
gebied kortelijk behandeld zijn.
~ijn. Vgl.
Vgl. ook Posthumus, passim.
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hoogte weder bereikt. Sedert 1675 bestond er een verband van "gecommitteerden der walvischvaart" tot behartiging der gemeenschappelijke
belangen 1).
De haringvisscherij heeft in de ~are oorlogsjaren dezer halve eeuw
bijzonder moeilijke tijden gekend 2). Tallooze haringbuizen zijn door engelsche,
fransche, met name' duinkerksche, en ~eedsche kapers vermeesterd;
herhaaldelijk werden geheele visschersvloten, vooral tijdens de engelsche
oorlogen, door vijandelijke oorlogsschepen vernield. Bovendien werd
meer dan eens wegens behoefte aan zeevolk voor de vloot ook deze
visscherij verboden. Eindelijk liet, niettegenstaande het toezicht van het
machtige "Collegie van de Groote visscherij", op den duur de deugdelijkheid
der uitgevoerde hollandsche haring veel te wenschen over. Op het einde der
eeuw was deze visscherij dan ook zeer achteruitgegaan en begonnen de
schotsche visschers de hollandsche van de wereldmarkt te verdringen.
Bij al die stoffelijke belangen, die het nederlandsche volk steeds in hooge
mate dierbaar waren, vergat het intusschen ook zijn geestelijke behoeften
niet en het einde der 17de eeuw was, zoowel bij het katholieke als bij het
protestantsche deel der bevolking, rijk aan allerlei beweging, die den Nederlander na aan het hart ging.
Bij de Protestanten waren het in de eerste plaats de voetiaansche en
coccejaansche opvattingen in de gereformeerde Kerk, die tot allerlei
lIl, hoewel
ergernis van weerszijden aanleiding gaven 3), maar Willem 111,
persoonlijk den Voetianen gunstig gezind, wachtte zich toch wel de
tegenpartij geheel van zich te vervreemden, wendde zich ten slotte
tot de politiek van verdraagzaamheid, die ook door Frederik Hendrik
was gevolgd, en wilde niet weten van een nieuwe Synode Nationaal,
waarop de Voetianen aandrongen, daar hij vreesde de oude twisten uit
het begin der eeuw te zien herleven. De voor de Voetianen onder bescherming van zijn neef naar Friesland geweken middelburgsche predikant
Van der Waeyen, nu hoogleeraar te Franeker, werd reeds in 1685
door hem weder in eere hersteld en bleef met den leeuwarder, later
dordtschen predikant Van Giffen de invloedrijke leider der Coccejanen.
Zoowel deze als de Voetianen legden echter allengs veel van de oude
dogmatische felheid af en wijdden zich meer aan de zorg- voor de geestelijke behoeften hunner gemeenten dan aan den onderlingen strijd, die
intusschen op verre na niet beslecht was. De onder goedkeuring van
Willem 111
III genomen hollandsche resolutie "tot conservatie van rust en
vrede in de kerken" (1694), waarin bevolen werd zich bij de prediking
te matigen en predikanten van "moderaat en vreedzaam humeur" te
beroepen, werkte, hoewel zij levendig aan de resolutiën uit den ar miniaanschen tijd herinnerde, mede om het voortgaan der oneenigheid te
beperken. De geleerde en gematigde franeker hoogleeraar Campegius
Vitringa, de verzoeningsgezinde Hermanus Witsius, de mystieke Voetiaan
Willem àBrakel en zijn geleerde medestander professor Johannes van der Marck,
eerst te Franeker en Groningen, dan te Leiden waren de voornaamste
theologen van dien tijd, die meer op christelijk leven dan op dogmatieke
verschillen de aandacht hunner volgelingen vestigden 4).
1) Zorgdrager, Groenlandsche visscherij, 2de druk, blz. 302 vlg.; Beaujon, Geschiedenis van de neder!. zeevisscherijen, blz. 125 vlg.
I~ Beaujon, 1.1., blz. 68 vlg.
a Zie boven, blz. log vlg.
• Vgl. Reitsma, Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk, 2de druk,
blz. 294 vlg.; Knappert, Geschiedenis der Ned. Herv. Kerk, in de 17de eeuw, passim.
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Merkwaardig was de piëtistische richting, die zich in de tweede helft der
17de eeuw hier te lande sterk openbaarde als reactie tegen den verstandeûjkdogmatischen geest van de eerste helft 1). Mannen als de gebroeders
Teellinck, als de ascetische boetprediker Jodocus van Lodenstein, die te
Utrecht een grooten aanhang vond en er voortdurend mystieke samenkomsten hield, waarbij ook de geleerde Anna Maria van Schuerman zich
aansloot, als Wi1lem àà Brakel te Rotterdam, als de rondzwervende bestrijder van Cartesius en Balthasar Bekker: Jacobus Koelman, traden leerend
en predikend in deze richting op en vonden in hunne conventikelen bij
een groot deel der gemoedelijke bevolking van stad en land aandachtig
gehoor. Het kleine aantal volgers van den vurigen franschen prediker Jean de
Labadie, die in 1666 uit Genève als "hervormer der Kerkt> naar Middelburg was beroepen maar er spoedig als onrechtzinnig rustverstoorder
werd afgezet en te Amsterdam een nieuwe evangelische Kerk trachtte te
vestigen, slonk na zijn verhuizing naar Duitschland en zijn dood te Altona
in 1674 meer en meer. In het volgende jaar vestigde zich een deel der
overgebleven Labadisten te Wieuwerd in Friesland, onder bescherming
der dames Van Aerssen van Sommeisdijk, door wier invloed zij er
zich onder bescherming van het friesche stadhouderlijke hof een tijdlang konden handhaven, in gemeenschap van goederen levend volgens,
naar zij meenden, de ware oud-christelijke beginselen. Hun zwakke
gemeente, door de friesche predikanten voortdurend bemoeilijkt, door het
vertrek van eenigen der hunnen naar Suriname en New-York nog verkleind, kromp allengs ineen, vooral sedert in 1688 de goederengemeenschap
werd opgeheven. Ook andere mystieke secten als die der Engelenbroeders,
volgers van den duitschen theosoof Gichtel, die der Hebreën, geleid door
den wa1cherenschen oefenaar Verschoor, hebben evenzoo een tijdlang een
kleinen aanhang verzameld, die onder de tegenwerking der groote Kerk
op den duur versmolt. Zij bewijzen echter de groote verspreiding der
mystieke gevoelens in dien tijd ten onzent, waarvan de ook in dien
tijd nog steeds te Rijnsburg en in enkele hollandsche steden voortlevende Collegianten met hun geest van christelijke verbroedering het
krachtigste type opleveren. Hun verwant was de zachtmoedige Pontiaan
van Hattem, predikant te St. Philipsland op Tholen, in 1683 afgezet
wegens onrechtzinnigheid, daar hij de beschuldiging van Spinozisme niet
kon ontgaan; hij bleef tot zijn dood zijn ook in Holland verspreide
aanhangers, de "Hattemisten", aanmanen en opbouwen tot een innig
godsdienstig leven. Hij en andere "vrijgeesten", als de eenvoudige amsterdamsche burger Deurhof, hadden steeds te kampen met de vervolging
der machtige heerschende Kerk, die deze "sectarische" bewegingen met
harde hand trachtte te onderdrukken, doch daarin slechts onvolkomen
slaagde: daartoe was de protestantsche zin voor vrij onderzoek hier te
lande te diep geworteld 2).
Ook de cartesiaansche en spirtozistische meeningen, vooral de eerste,
hadden in weerwil van alle twistgeschrijf, tegenspraak en tegenwerking,
hunne beteekenis volstrekt niet verloren; Van der Waeyen en de strijdvaardige Hermanus Alexander Roëll, beiden hoogleeraren te Franeker, waren
in deze periode nog de groote woordvoerders der cartesiaansche leer,
die door verschillende provinciale synoden vinnig werd veroordeeld, vooral
in het rechtzinnige Zeeland, waar hunne stellingen met "detestatie" door
1) Knappert, l.I., blz. 273 vlg.

,

2) Vgl. Reitsma, 1.1., blz. 603 vlg., Knappert, passim; vooral Hijlkema, Reforma,.
.
teurs, II (Haarlem, 1902).
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alle predikanten moesten worden afgezworen. Vooral Roëll, leerling van
Burman en Heydanus, die het goede recht der rede in godsdienstzaken
met kracht staande hield, wekte hevige ergernis maar kon toch onder
bescherming van Albertina Agnes van Oranje en het stadhouderlijke
hof te Leeuwarden zijn hoogleeraarsambt behouden, ofschoon de friesche
Staten herhaaldelijk aan zijn twistgeschrijf tegen Huber en Vitringa een
einde meenden te moeten maken. Veel meer beweging veroorzaakten de
cartesiaansche stellingen van den geleerden en veelzijdigen predikant dr.
Balthasar Bekker, wiens "Vaste spyze der volmaakten" reeds in 1670
tot vinnige klachten der kerkelijke, tot verbodsmaatregelen der wereldlijke
overheden en tot reeksen van pamfletten aanleiding gaf. Hij moest
onder heftige opschudding eindelijk Friesland verlaten en werd predikant
te Weesp, later te Amsterdam. Zijn "Ondersoek van de betekening der
cometen" (1683) bestreed het te dezen opzichte heerschende oude bijgeloof
op gelukkige wijze. Veel dieperen indruk maakte zijn geestige bestrijding
op wetenschappelijke gronden van het nog algemeen verspreide geloof aan
spoken en tooverij in zijn beroemd boek "de Betoverde Wereld" (1691), dat
zelfs mannen als Van der Waeyen te ver ging en tot heftige schrijverij 1)
en algemeene verontrusting aanleiding gaf. De schrijver werd door de
noordhollandsche synode van het volgende jaar afgezet en door den
amsterdamschen kerkeraad buiten de kerkelijke gemeenschap geplaatst
maar bleef onder bescherming der altijd gematigde regeering van
Amsterdam daar wonen tot zijn dood in 1698; zijn boek heeft verscheiden drukken beleefd en is tot groot voordeel der goede zaak,
die het op verstandige en populaire wijze verdedigde, door duizenden
in den lande gelezen, ook jarenlang nadat de schrijver de oogen had
gesloten 2).
De aanhangers van Spinoza hebben, overeenkomstig den geest van den grooten
stillen denker, die hun vereerde leider was geweest en in 1677 bijna onopgemerkt,
zooals hij wenschte, te 's Gravenhage was gestorven, minder gerucht in
de wereld gemaakt; slechts enkele in den lande verspreide mannen,
die eenmaal zijn kleinen kring hadden gevormd, bleven tot hun dood
zijn leer getrouwen beoefenden haar in de stilte van het studeervertrek.
Toch is de invloed zijner denkbeelden ook buiten dien kring hier en
daar niet te miskennen, al bleef zijn naam bij de onkundige menigte in
herinnering als die van een verworpeling, wiens verderfelijke meeningen
moesten worden uitgeroeid, waar zij zich vertoonden, en zag de heerschende
Kerk in hem een harer bitterste en gevaarlijkste vijanden. Eerst in onzen
eigen tijd herleefde weder zijn wijsbegeerte uit den slaap, waarin zij
als het ware anderhalve eeuw lang had verkeerd, om opnieuw volgelingen
te winnen voor de wijsgeerige bepeinzing van het "Weezen, dat alleenig
weezen is" 3).
Heerschte er beweging en woeling in de heerschende Kerk, niet minder
was dit het geval bij de Katholieken van dien tijd, onder wie de reeds
eeuwenlange twist tusschen regulieren en seculieren, tusschen ordebroeders
en wereldlijke geestelijken, tot een crisis kwam.
En ook overigens was het voor hen een onrustige tijd. De Hugenotenvervolgingen en die der Waldenzen in Piemont, later de herroeping van
1) De bibliografie van Van der Linde telt niet minder dan 230 titels van boeken
van voor en tegen hem.
2) Vgl. Reitsma, blz. 280 vlg., Knappert, blz. 256 vlg.; Knuttel, Balthasar Bekker
('s Gravenhage, 1906).
8) Meinsma, Spinoza en zijn kring ('S Gravenhage, 1899).
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het Edict van Nantes en de komst hier te lande van honderden refugiés
had eene sterke antiroomsche beweging onder de Protestanten in de
Republiek ten gevolge; de belangrijke gebeurtenissen op kerkelijk en staatkundig gebied in Engeland, de gevreesde katholieke propaganda in de Paltz
en elders veroorzaakten nieuwe onrust. Oploopen tegen de Roomschen,
heftige klachten van synoden en kerkeraden, aandrang in verschillende
gewesten op handhaving der oude plakkaten waren de onvermijdelijke
gevolgen der gewekte verbittering. In 1685 begon de toestand der Katholieken
ernstig bedreigd te worden; hunne bijeenkomsten werden uiteengejaagd, hunne huizen met plundering bedreigd, hunne priesters gevangengezet. Maar de gematigdheid der regenten in overeenstemming met de
houding van den Prins, niet minder die van den gematigden Neercassel
en de zijnen 1), de voorzichtigheid der Katholieken zelf, die zelfs geld
bijeenbrachten om het lijden der refugiés te verzachten, deed de beweging
weldra afnemen en ofschoon er herhaaldelijk sprake was van verdrijving
der Jezuïeten, die men als de aanstokers, de leiders der vervolgingen in
Frankrijk en elders beschouwde, en de Staten-Generaal daarover ernstig
beraadslaagden, kwam het er ten slotte niet toe, ook om, overeenkomstig
lIl, die vreesde voor ontstemming der bondden wensch van Willem JIl,
genooten, de zeer katholieke regeeringen van Oostenrijk en Spanje niet te
verbitteren 2).
De inwendige woelingen in de katholieke Kerk waren niet minder
ernstig, ja van meer blijvend gevolg. De zachtmoedige Neercassel, die
door de uitgave van zijn ,,Amor poenitens H zich zelfs de beschuldiging
van onrechtzinnigheid op den hals had gehaald en ten slotte zijn
I686 gestorven
boek door de inquisitie had zien verbieden, was in Juni 1686
en het werd nu de vraag, wie het ambt van apostolisch vicaris hier te
lande zou verkrijgen. De kapittels van Utrecht en Haarlem, de eenige,
die nog bestonden, al ontbraken er verscheiden leden en erkende de
regeering der Republiek hen niet, wezen als zoodanig eerst den geleerden
kanunnik en leidschen pastoor Hugo Franciscus Van Heussen aan. Maar
de Jezuïeten wilden den onafhankelijken Van Heussen niet, deden een
zijner voornaamste boeken als onrechtzinnig veroordeelen en trachtten
bij de voor deze zaak benoemde commissie van kardinalen te Rome de
benoeming van een hun welgezinden titularis door te drijven. De beide
kapittels stelden nu den Paus, Innocentius XI, een drietal voor, waarvan Petrus
Codde, provicaris, de eerste was, en zonden een der hunnen, Theodorus de
Cock, pastoor te Leiden, naar Rome om de keuze naar hun zin te
doen uitvallen. Dit gelukte in weerwil van allerlei intriges ten slotte
werkelijk en Codde werd in September 1688 door den Paus tot opvolger
van Neercasse1 verheven 3).
Codde was een gematigd en voorzichtig man, die evenwel al zeer spoedig
met de Jezuïeten in strijd kwam en bij hen en hunne vrienden in de verdenking geraakte tot het Jansenisme over te hellen. Ook De Cock behoorde
weldra tot zijn bitterste vijanden en klaagde in 1694 den apostolischen
vicaris te Rome aan, maar ditmaal behaalde deze nog de zege en werd
vrijgesproken van alle schuld, ofschoon de Jezuïeten zich ten scherpste
tegenover hem stelden, hem zelfs de schuld gevend van een beweging onder
de Katholieken in de Republiek ten gunste van plannen om hunne orde
voorgoed van daar te verdrijven. Codde bleef het antwoord niet schuldig,
1~
2

8

Knuttel, De toestand der Neder!. Katholieken, I, blz. 289 vlg.
Zie boven blz. 235 vlg.
Knuttel, 1.1., blz. 237 vlg.
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maar klaagde van zijn zijde over het heftige en onvoorzichtige drijven der
orde en over de wijze, waarop zij in het algemeen hare taak in de Republiek opvatte. De tegenstanders antwoordden op een en ander met een
,,Breve memoriale de statu et progressu Jansenismi in Hollandia utt (1697),
in welk heftig boekje Codde en zijn geestelijkheid ten scherpste werden
aangevallen. Dit geschrift, door Codde en de zijnen als lasterlijk gebrandmerkt en met verontwaardiging teruggewezen, maakte te Rome echter
zooveel indruk, dat in 1699 Codde door de opnieuw vergaderde kardinalen
werd afgezet en De Cock in zijn plaats gesteld. Maar dit besluit werd
wegens den te wachten tegenstand geheim gehouden, totdat de vicaris voor
de viering van het jubeljaar naar Rome zou komen. Hij kwam werkelijk
en nu begon daar de strijd opnieuw; aanvankelijk weder vrijgesproken,
ook onder den invloed van een door 300 zijner eigen geestelijken ingezonden verdedigingsstuk, werd hij nog voorloopig te Rome opgehouden en
eindelijk in Mei 1702 bij pauselijk besluit geschorst met benoeming van
De Cock tot zijn plaatsvervanger.
Het is duidelijk, dat een en ander onder de nederlandsche Katholieken
een heftige ontroering moest veroorzaken; een kleine minderheid slechts
onder hen, een twintigtal, steunde De Cock en de Jezuïeten, maar de
groote meerderheid koos partij voor den apostolischen vicaris en zijn
zaak. Al onderwierpen zich nog sommigen hunner aan de definitieve
pauselijke uitspraak, anderen bleven zich verzetten en haalden zich
daardoor opnieuw de beschuldiging op den hals van tot het Jansenisme
over te hellen of zelfs reeds daartoe te zijn overgegaan - een beschuldiging,
die eenigen grond scheen te vinden in het verblijf onder hen van den
grooten franschen Jansenist Arnauld hier te lande in 1681 en 1682 1).
Met verontwaardiging verwierpen de beschuldigden deze aanklacht, die
hen tot ketters en afvalligen stempelde. Het in 1640 gedrukte nagelaten boek over Augustinus van den leuvenschen hoogleeraar Jansenius
toch, naar wien de sekte genoemd was, was wegens de daarin verdedigde
augustinische genadeleer, waarvan ook Luther bij zijn optreden was uitgegaan, reeds in het algemeen in 1643 maar ten sterkste in 1653 door paus
Innocentius X in de bul "Cum Occasione utt veroordeeld, terwijl paus
Alexander VII in 1665 van iederen geestelijke in kerkelijke bediening
de verwerping van vijf aan Jansenius toegeschreven stellingen had geëischt.
Maar de talrijke en machtige aanhangers van Jansenius in Frankrijk,
waar Pascal hun woordvoerder was, en in de Zuidelijke Nederlanden 2)
ontkenden, dat deze stellingen in diens boek te lezen stonden, en de
nederlandsche geestelijken, door een groot aantalleeken trouw aangehangen,
wierpen alle gedachten an dergelijke neigingen verre van zich.
Zoo ontstond aan het begin der 18de eeuw uit de oude tegenstelling
tusschen wereldlijke en ordensgeestelijken een hevige strijd over het al of
niet aanhangen van leerstellingen, door de Kerk als kettersch gebrandmerkt,
te midden van een geestelijkheid, die zich met volle overtuiging katholiek
meende te mogen noemen en dan ook van protestantsche gevoelens ten
eenenmale afkeerig was een strijd, die voor de katholieke Kerk
hier te lande van het hoogste gewicht geacht moest worden, ook wegens
de verhouding, waarin die Kerk stond tot de protestantsche regeering
des lands, die misschien aanleiding zou kunnen vinden zich met de zaak
in te laten, zoodra deze twisten de openbare rust zouden schijnen te
bedreigen.
1) Knuttel, II
H, blz. 7.

2) Vg1.
Vgl. over het Jansenisme aldaar: Pirenne,
Pirenne. V,
V. p. 74 suiv.
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Zoo was de toestand van land en volk der Nederlanden, toen de krachtige hand van den grooten Stadhouder, die de Republiek dertig jaren
lang te midden van de ernstigste gevaren had geleid, haar plotseling ontviel. Zou zij de rol blijven spelen, die zij bijna de gansche eeuw door
had vervuld'? Zou zij tot nieuwe krachtsontwikkeling worden bezield in de
moeilijke omstandigheden, die het gevolg konden zijn van den nieuwen
grooten oorlog, waarin zij op het punt stond zich te begeven'? Of zou zij,
tevreden met haren verworven rijkdom, gaan rusten op hare lauweren
en zich overgeven aan de lokkende stem van het genot in vrede en
huiselijkheid'? Beide mogelijkheden lagen voor de hand. Welke zou
werkelijkheid worden'? Dat was de vraag, die in de eerstvolgende jaren
stond te worden opgelost. Maar voor hem, die den aard van het nederlandsche volk en zijn regenten kende, die wist, met welke bezwaren ook
III hier te lande steeds had moeten rekenen, was het niet twijfeltwijfelWillem 111
achtig, wat er zou gebeuren, nu de drijfkracht des grooten veldheers en
staatsmans ontbrak en er voor het oogenblik niemand was, die de door
hem opengelaten plaats kon innemen.
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HOOFDSTUK I
DE REPUBLIEK TIJDENS DEN SPAANSCHEN SUCCESSIE-OORLOG

De Koning-Stadhouder had nog de laatste maatregelen genomen tot voorbereiding van den nieuwen europeeschen krijg, die onder aanvoering van
Engeland, de Republiek en den Keizer zou worden aangevangen tot verijdeling
nogmaals van Frankrijks plannen op de wereldheerschappij. Europa kon
niet toelaten, dat de oude Lodewijk XIV, door het plaatsen van zijn kleinzoon op den spaanschen troon, met handhaving der eenheid van de
spaansche monarchie, het uitgestrekte, ja wereldomspannende spaansche
gebied onder fransche suprematie zou brengen, ja de vereeniging der macht
van Frankrijk en Spanje in één hand zou voorbereiden. Wel scheen de
bepaling, dat de beide kronen niet op één hoofd zouden mogen komen,
de mogelijkheid eener vereeniging uit te sluiten, maar de ondervinding
had reeds bewezen, dat dergelijke bepalingen in werkelijkheid alleen golden,
wanneer den toekomstigen erfgenaam der beide kronen de macht ontbrak
om ze ongestraft te kunnen overtreden.
Maar niet alleen het staatkundige evenwicht van het toenmalige Europa
werd door de troonsbeklimming van Philips van Anjou in Spanje bedreigd,
niet alleen staatkundige overwegingen brachten Engeland en de Republiek
ertoe om zich met het door deze troonsbeklimming onmiddellijk benadeelde
habsburgsche vorstenhuis te verbinden. Met de staatkundige belangen
hingen handelsbelangen nauw samen. Sedert Colbert Frankrijks mogelijke
beteekenis als handelsmogendheid in het volle licht had gesteld, voortgaande op den weg, die reeds onder Hendrik IV door Sully was gewezen;
sedert Frankrijk getracht had zich in Oost en West, in Louisiana en
Canada, op de Antillen en in Guyana, in Voor-Indië en Senegal, op
Bourbon (Réunion) en Madagascar overzeesche bezittingen te verwerven;
sedert het handelscompagnieën had opgericht en zijn aandacht aan handelstarieven en handelstractaten had gewijd; sedert het getracht had zich een
marine te scheppen en handelsvloten uit te rusten - was het voor de
beide groote zeemogendheden van de zeventiende eeuw, in weerwil van
het aanvankelijke mislukken van enkele dier plannen, een niet te verachten
mededinger geworden. Met bekommering dacht men in Engeland en de Republiek aan de onuitputtelijke rijkdommen van den franschen bodem, aan de
nog altijd belangrijke nijverheid, waarop Frankrijk kon steunen bij nieuwe
pogingen tot uitbreiding van zijn handel. Wel had Frankrijks handel in
den Negenjarigen oorlog veel geleden en was zijn marine zoogoed als
vernietigd bij La Hogue, maar zij konden herleven. Welk een gevaar
dreigde thans de "negotie" der beide zeemogendheden, wanneer Frankrijk,
nauw met Spanje verbonden, tich daar en in Italië, in de verdere havens
der Middellandsche zee, in het uitgestrekte Spaansch-Amerika alle
totnogtoe bijna uitsluitend afhankelijk van in- en uitvoer uit Engeland of
de Republiek - groote handelsvoordeelen zou weten te verzekeren, zijn
verloop en compagnieën tot nieuw leven zou kunnen wekken, zijn vloten
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opnieuw over de zeeën zou zenden. Even gevaarlijk was in dit opzicht een
overwegende fransche invloed in de Zuidelijke Nederlanden. Die gewesten,
sedert een eeuw economisch geheel verzwakt, zouden onder fransche
leiding, zoo niet onder fransche heerschappij, het hun opgelegde dwangjuk
der Schelde-sluiting kunnen afwerpen, weder gebruik kunnen maken van
hun voortreffelijke ligging en in plaats van de hulpelooze overwonnelingen
de zegevierende mededingers der zeemogendheden kunnen worden 1).
Reeds vóór den laatsten oorlog en tijdens dezen had men sporen van
herleving in de Spaansche Nederlanden gezien. Spanje's uitgestrekt
grondgebied in Europa, in Amerika vooral, was sedert een halve eeuw
zoowel voor de Republiek als voor Engeland een onuitputtelijke mijn van
groote handelsvoordeelen geweest. Zou nu dit alles in de waagschaal
gesteld mogen worden door de vestiging van Frankrijks !overwegenden
wereldrijk'? Zou misschien dit wereldrijk zelf
invloed in het spaansche wereldrijk?
zich met fransche hulp eindelijk weten te onttrekken aan de feitelijke
economische voogdij der beide zeemogendheden?
zeemogendheden'? Dat moest tot elken prijs
verhinderd worden.
Zoowel staatkundige als economische overwegingen moesten ook hen, die
na den dood van den Koning-Stadhouder thans in de Republiek het heft
in handen kregen, ertoe brengen voorloopig niets te veranderen aan de
plannen, die de energieke Oranjevorst ten opzichte van de algemeene
europeesche zaken had voorbereid. Ook voor de nieuwe regeering was
aansluiting bij Engeland, was het verbond der beide zeemogendheden met den
Keizer een staatkundige zoowel als een economische noodzakelijkheid. Er is
III geen oogenblik een aarzeling in de
dan ook na den dood van Willem 111
houding der Republiek ten opzichte van de buitenlandsche aangelegenheden merkbaar; de geest van den overleden Stadhouder blijft ook na zijn
verscheiden de staatslieden der Republiek bezielen, want zijn buitenlandsche
staatkunde was niet gegrondvest op persoonlijke belangen of dynastieke beginselen, maar wortelde in de gelijksoortige belangen van de beide staten, aan
welker hoofd hij had gestaan. En ook Engeland bleef nog eenige jaren in
dezelfde richting voortgaan onder de beproefde leiding der staatslieden,
Wi1lem hadden bestuurd. Koningin Anna, die hem
die het met koning Willem
op den engelschen troon opvolgde, en de Staten-Generaal, ook nadat vele
zijner voormalige tegenstanders, thans niet langer door zijn machtwoord
geweerd, daarin weder zitting hadden genomen, bleven den weg volgen,
dien hij had gewezen; John Churchill, graaf van Marlborough, die thans in
Engeland voor eenige jaren, steunend ook op Anna's warme vriendschap
voor zijn echtgenoote, de leidende staatsman werd, en Antonie Heinsius,
na
partij had afgewend en .na
die zich nooit geheel van de oude Staten
Statenpartij
Willem's dood met de groote handigheid en bescheidenheid, die hem
eigen waren, de leiding der zaken in de Republiek behield, trokken
één lijn.
Men kan voor de Republiek zeer wel van een nieuwe regeering spreken,
die na 's Konings dood optrad. Wi1lem lIl, monarch zonder den titel, had
in zijn afwezigheid het land laten regeeren door zijn vertrouwde vrienden,
die men in vele gevallen zijn creaturen mocht noemen: in de stedelijke
:regeeringen
regeeringen waren zoogoed als allen, die nog op zelfstandigheid aanspraak
maakten, door hem allengs verwijderd of hadden zich vrijwillig teruggetrokken, zwichtend voor den drang der omstandigheden; in de ridderschappen
der verschillende gewesten was het niet anders gegaan. De "republikeinen"
hadden het niet gewaagd hunne stemmen te laten klinken tegenover de
1) Vgl. Von Noorden, Europäische Geschichte im 18 Jahrh., I, S. 46 ff.
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misbruiken, waaraan de gunstelingen des Prinsen zich schuldig maakten,
zelfs niet tegenover Odijk, die in Zeeland den tiran speelde, zich en zijn
beschermelingen onbeschaamd en onbeschroomd verrijkend. Ook in
Amsterdam was alle tegenstand gebroken: Johan Corver, leidde er nog eenige
jaren de zaken volgens Willem's inzichten. De oude Dijkveld zelf bestuurde:
ze in het Utrechtsche 1). In Gelderland waren de burggraaf van Nijmegen,
J acob van Randwijck, en andere leden van den prinsgezinden adel nog
oppermachtig; in Overijsel was het niet anders; in Friesland en Groningen
had de Koning zijn vrienden gehad, die het oog hielden op de handelingen der in vriendschap met hem samenwerkende prinses-weduwe Amalia,
voogdes van haren jongen zoon, dien Willem 111 tot zijn opvolger bestemd
scheen te hebben. Slechts enkele leden der voormalige Statenpartij hadden
zich in ondergeschikte betrekkingen weten te handhaven - een zoon van
Johan de Witt, man van talent en geleerdheid, populair en bekwaam 2),
was nog invloedrijk secretaris van Dordrecht, een kleinzoon van Hugo de
Groot, drost van Bergen op Zoom - maar geen hunner had het gewaagd
zich openlijk tegen koning Willem te verzetten. Zij hadden eenvoudig in
afzondering of hoogstens in afwachting van betere tijden geleefd, daarbij
rekenend op de in de laatste jaren toenemende lichaamszwakte des Konings.
Daarop hadden ook de trouwe medewerkers van Willem 111, de raadpensionaris Heinsius en de sedert 1698 als tresorier-generaal opgetreden
Johan Hop, reeds lang met bekommering het oog gevestigd. Met den
bekwamen en energieken Simon van Slingelandt, sedert 1690 secretaris van
den Raad van State, en den bescheiden maar rondborstigen, onvermoeiden
en altijd gereedstaanden griffier der Staten-Generaal, François Fagel, waren
zij thans de hoofdleiders der Republiek. Zij hadden zich onmisbaar
gemaakt en tevens de onderliggende partij persoonlijk voor zich weten in
te nemen, zoodat bij verandering van de samenstelling der Staten, waarop
bij den spoedig te wachten dood van koning Wi1lem moest gerekend
worden, hun aanblijven verzekerd was, ook in verband met de onvermijdelijke voortzetting der algemeene staatkunde van de Republiek in dezelfde
richting. Met invloedrijke regeeringspersonen als den pensionaris van
Amsterdam, Wi1lem Buys, dien van Rotterdam, Isaäc van Hoornbeek,
dien van Gouda, Bruno van der Dussen, bekwaam en gematigd van
inzichten als zijzelf, in voortdurend overleg 3), ook in de provinciën buiten
Holland met gelijkgezinden als Sicco van Goslinga in Friesland, Van
Rechteren in Overijsel, WeIland in Utrecht, vormden zij onder algemeene
leiding van den handigen en omzichtigen raadpensionaris na 's Konings
dood een vaste kern van regeeringspersonen, die de Republiek zonder al
te groote schokken konden besturen te midden van de moeilijkheden
binnen- en buitenslands, door dien dood veroorzaakt. De Staten der
verschillende gewesten "sloegen de handen ineen" en verklaarden op
aandrang van Holland, "dat zij zig standvastelijk dagten te houden aan de
gemaakte verbonden" 4), wat praktisch beteekende, dat de gewesten, waarover
Willem 111 stadhouder geweest was, gelijk in 1650 na den dood van Wi1lem 11,
voorloopig stadhouderloos zouden blijven en derhalve uitsluitend onder de
leiding der Staten zouden zijn.
Hoofd van het bewind was en bleef dus feitelijk de thans acht en
1) Over een en ander de Mémoire touchant Ie gouvernement des Provinces Unies,
onder de papieren van den franschen gezant De Bonrepos (Archives Nationales te
Parijs, K. 1349)'
2) Mémoires de Monsieur de B., uitg. Krämer, in Bijdr. en Med. Hist. Gen. te
Utrecht, dl. XIX, blz. 120.
3) Ib., blz. 11 1 vlg.
') Resolutie Holland, 25 Maart 170 2.
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'vijftigjarige raadpensionaris, een man van buitengewone bekwaamheid, door
langjarige samenwerking met Witlem 111 volkomen vertrouwd met diens
inzichten en gevoelens, geboren diplomaat, meester in de bij een regeering
als die der Republiek onwaardeerbare kunst van "persuasie", buigzaam en
welwillend, kalm en gesloten, man van eenvoud, van goede vormen en
gezond verstand, onophoudelijk strevend naar de bereiking zijner doeleinden, zonder al te veel aandrang, zonder persoonlijke eerzucht, zonder
eigen meening te zeer op den voorgrond te stellen. Gelijk hij tijdens tt s
Konings leven een uitnemend vertegenwoordiger van diens denkbeelden
in de Republiek was geweest, zoo was hij na tt s Konings dood de trouwe
voortzetter van diens werk, de nauwgezette volvoerder van diens plannen 1).
Van een nieuwen Stadhouder was niet ernstig sprake, nu de algemeen
bekende wensch van den overleden Oranjevorst ook tijdens zijn leven
onvervuld was gebleven en zijn volgens zijn verlangen thans niet meer
te Franeker maar te Utrecht studeerende veertienjarige neef van Friesland,
vorst Johan Willem Friso van Nassau, nog te jong was om de plotseling opengevallen hooge waardigheden te kunnen vervullen. Nog slechter stonden
de kansen voor den Koning van Pruisen, die overigens de geheele nalatenschap van Wil1em 111 voor zich opeischte als zoon der oudste dochter van
Frederik Hendrik, terwijl de friesche Nassau slechts de kleinzoon eener
jongere dochter was; de machtige nabuur, die aanstonds Lingen en Meurs
en het Oude Hof in het Noordeinde te tt s Gravenhage als zijn eigendom
in beût nam, vond hier te lande weinig aanhang. De aanstonds tusschen
de hooge erfgenamen uitgebroken twist over de nalatenschap belemmerde
ieder streven naar de opengevallen posten ten zeerste. En daar de leiding
van den grooten oorlog der bondgenooten in de handen van Marlborough,
weldra tot plaatsvervangend kapitein-generaal der Unie verheven, veilig
scheen, bestond er ook geen onmiddellijke behoefte aan een werkelijken
kapitein-generaal van het leger der Republiek, welke, wederom gelijk na
den dood van Willem 11, het voorloopig zou kunnen stellen met een veldmaarschalk als opperbevelhebber in samenwerking met den Raad van
State en gedeputeerden te velde. In vorst Wolrat van Nassau-Saarbrück tt
sedert 168g veldmaarschalk, had zij reeds zulk een aanvoerder, die ook
bereid was die rol te spelen.
De militaire leider der bondgenooten, Marlborough 2), was totnogtoe
niet in de eerste plaats veldheer, veeleer vooral een hoveling, een staatsman misschien te noemen, maar niemand scheen zoo geschikt als hij, de
gunsteling der Koningin, om in dezen tijd de samenwerking van Engeland
en de Republiek, waarop ook voor de laatste alles aankwam, te verzekeren.
Het viel niet te ontkennen, dat de Republiek in Godard van Rheede,
graaf van Athlone, in Nassau-Ouwerkerk, Slangenburg en anderen veldoversten bezat, die hem als zoodanig konden evenaren of zelfs overtreffen, maar hij bleek met dat al spoedig een bekwaam veldheer,
tevens de eenige, die door zijn plaats aan het engelsche hof het noodige
prestige bezat om de beide legers, de beide staten te doen samenwerken.
Daarom werd hij ook in de Republiek door Heinsius' invloed aanstonds
met de opperste militaire leiding belast 3). Maar behalve zijn veldheerstalenten bezat hij ook de diplomatieke talenten .), die hem, den rijzigen,
eleganten hoveling, den levendigen prater, den man van de wereld, in
I) Mémoires, blz. II7 vlg. Vgl. de uitgebreide correspondentie, bewaard in het
Archief van Heinsius, thans in het Rijksarchief te 's-Gravenhage.
=) Vgl. over hem: Thomas, Life of the Duke of Marlborough (London, 1915).
3) Von Noorden, Europäische Geschichte im 18 Jahrh., I, S. 259.
4) Vgl. de karakterschets bij Goslinga, Mémoires, p. 42 suiv.
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hooge mate onderscheidden, ten zeerste noodig om de drie bondgenooten
te doen samengaan, om hunne zeer afwijkende belangen met het groote
gemeenschappelijke doel, den strijd tegen Frankrijk, overeen te brengen.
Handig diplomaat, bekwaam veldheer, geoefend intrigant, allerminst onverschillig voor glans, roem en rijkdom, ja eerzuchtig en geldgierig in niet
geringe mate, heeft hij in de geschiedenis van dezen tijd, waarin een man
als hij zoo uitnemend paste, een groote rol kunnen spelen. Maar in de
oogen van het volk was toch de jonge Johan Wi1lem Friso, drager van
den geliefden naam van Nassau, als zoodanig de erfgenaam der traditiën
van het uitgestorven Oranjehuis, waarmede zijn geslacht steeds zoo nauw
verbonden was geweest, en de leidende staatslieden begrepen, dat zijn
aanspraken onder omstandigheden va.n beteekenis konden worden.
Een paar dagen na den dood van Wi1lem lil, 25 Maart reeds, kwamen
de Staten-Generaal in aanzienlijk aantal in Den Haag bijeen. Holland,
door Heinsius geleid, verklaarde "geen beteren raad" te weten "om deeze
zwaare wonde te heelen" dan dat de Staten der gewesten "de handen
ineen sloegen" met onderling vertrouwen en handhaving der gesloten
verdragen. De overige thans stadhouderlooze gewesten antwoordden weldra
op deze verklaring met ongeveer gelijkluidende betuigingen, waaruit bleek,
dat geen hunner bezwaar had om verder zonder Stadhouder te regeeren;
alleen Stad en Lande waagde de bescheiden opmerking, dat het misschien
wenschelijk zou zijn een "bekwaam persoon" te stellen aan het hoofd van
het leger 1). Zoo werd de toestand van r650 hernieuwd.
Het was intusschen niet meer dan natuurlijk, dat de onder Willem lil
teruggezette regenten thans zonder verwijl in hun aanzien en ambten
wilden hersteld worden. Dit gaf in Holland weinig bezwaar: de stemmende
steden, thans weder met de verkiezing harer eigen regeeringen belast,
zagen dadelijk verschillende oude regenten daarin optreden, met name te
Rotterdam, waar zelfs een regent van r672 na dertig jaren uitsluiting werd
hersteld; te Schoonhoven, Gorkum en Haarlem alleen gaf een en ander in
het volgende jaar aanleiding tot ernstige moeilijkheden tusschen de regenten, zoodat de Staten der provincie zelfs tusschenbeide moesten komen om
de geregelde werking der "vrije forme van regeering" te verzekeren. Het
behoeft geen betoog, dat de "goede correspondentie" in de stedelijke
regeeringen aanstonds naar den zin der thans weder optredende oudregenten werd vastgesteld; maar toch is er onder de gematigde leiding
van Heinsius en de zijnen geen sprake van gewelddadige uitsluiting der
tegen partij.
Grooter waren de bezwaren elders.
In Zeeland, dat in de laatste jaren bij de schandelijke afpersingen en de
onverantwoordelijke verwaarloozing van Odijk 2), zeer achteruit was gegaan,
uitte zich de reeds lang smeulende verbittering tegen den machtigen
hoveling en zijn gunstelingen en belastingheffers, onder wie vooral de
commies der convooien en licenten, Philips Hodenpijl, werd genoemd.
Odijk zelf, de gehate "vreemdeling" in Zeeland, werd reeds 3 April door
de Staten ontzet uit zijn ambt van vertegenwoordiger van den Eersten
Edele, welke waardigheid als onnut en gevaarlijk vernietigd werd; Hodenpijl moest zijn post opgeven. Een hevige volksbeweging richtte zich op
Tholen tegen inhalige pachters en ontvangers der belastingen benevens
') Lamberty, Mémoires, I, p. 77.

2) Daarover vooral de Trouwhartige Consideratiën tot Zeelands welstand!(Knuttel,
welstandI(Knuttel,

Catal., n°. 14852/3), toegeschreven aan den leider van de beweging, Johan Steengracht, secretaris der zeeuwsche admiraliteit. Vgl. Afgeperste verantwoordinge voor
de wettige regeringe der stad Middelburgh (Knuttel, Catal., n°. 15586).

328

TWISTEN IN ZEELAND EN GELDERLAND

tegen sommige van financieele knoeierij beschuldigde regeeringsleden; er
vielen dooden en gewonden, het geheele eiland kwam in rep en roer en
slechts met moeite werd de orde hersteld. Te Goes werden de in r692
ontzette regeeringsleden thans in volle eer hersteld en de tegen hen geslagen vonnissen vernietigd. Te Middelburg werd de van "landdieverij" en
"malversatie" beschuldigde regeering na een volksbeweging onder leiding
van Daniel Fannius, waarbij de gilden een groote rol speelden, grootendeels vernieuwd. Het markiezaat van Veere en Vlissingen, over welks
afschaffing als schadelijk voor het gewest ernstig werd beraadslaagd,
geraakte, ten gevolge van den twist tusschen de huizen Nassau en Hohenzollern ook daarover, voorloopig buiten staatsinvloed. Verder bleef het in
Zeeland rustig behalve in r704, toen Middelburg opnieuw het tooneel
werd van hevige opschudding, uitgaande van eenige leden der oude
regeering, die met hulp der volksmenigte, ook uit Veere en Vlissingen
toegesneld, hunne zetels weder hoopten te herwinnen maar zich daarin
teleurgesteld zagen 1). Met de regeering van Odijk, die in Maart zijn reeds
dertigjarig mandaat als vertegenwoordiger van Zeeland in de Staten-Generaal verloor, en zijn "favorieten" was het voorgoed gedaan 2).
Hooger liep de twist in Gelderland 3). Ook hier had men op voorbeeld van Holland besloten "de magistraatsbestelling in de steden voortaan
aan de bijzondere wethouders derzelven" toe te kennen. Maar degenen, die
onder de werking van het drukkende en impopulaire regeeringsreglement
van r675 hier sedert jaren van allen invloed verstoken waren geweest,
bleken niet gezind om zich op die wijze voorgoed uitgesloten te laten
verklaren. Zij maakten daarbij gebruik van "den deplorabelen ende slechten staat" van steden en kwartieren en het verval der rechtspraak en
der financiën onder de drukkende heerschappij der tot nu toe machtige
regentenoligarchie 4). Zij brachten te Nijmegen de gilden in beweging
om het herstel te vragen van de macht der gemeenslieden, die hier na
Maurits' verovering der stad waren ingesteld en ook door Willem 111 in
r675 nog aangevuld, maar sedert allengs van 32 tot 6 uitgestorven en,
ofschoon het regeeringsreglement van dat jaar hen had bevestigd, door de
oligarchie der laatste jaren van allen invloed beroofd waren. Slechts twee
van de zes overgeblevenen waagden het zich met de gilden in te laten.
Zij worden genoemd: "onpartijdig en niet te na geparenteert aan de
leden van de Magistraat". Zij hadden echter zeer te kampen met den
tegenstand der overigen in hun streven om de macht van hun college te
herstellen en hun aantal aan te vullen. Dit geschiedde eindelijk in Juni en
de gemeenslieden, die eertijds in de "rijksstad", zich als zoodanig soms de
voornaamste stad der geheele Republiek achtend, samen de aanwijzing van
dubbeltallen voor de regeering hadden bezeten en bovendien "in saaken
van importantie" door de regeering plachten geraadpleegd te worden,
ontsloegen nu aanstonds den geheelen raad en benoemden een nieuwen,
waarin sedert een zestal tot nu toe stelselmatig teruggezette leden van
regentengeslachten zitting hadden. Aldus werd een "nieuwe plooi" in
') Vgl. het pamflet: Wat oud en wat nieuws ofte zedigh Ondersoeck (Knuttel,
Catal. .f}.0.
n°. 15587/8).
~5587/8).
, .
.
2) Hij stierf
stIerf In 1705. Vgl. over hem: Mémoires
MemOIres de Monsieur
MonSIeur de B., blz. 94.
3) Vgl. hierover Wagenaar, XVII, blz. 135 vlg., 231 vlg., waar deze zaken uit de
resolutiën der Staten van Gelderland en tal van gedrukte memoriën en deductiën
van dien tijd uitvoerig worden toegelicht; Brants, Bijdrage tot de geschiedenis der
Geldersche plooierijen (Leiden, 1874); Haak, De plooierijen in het bijzonder in het
kwartier van de Veluwe (Gelre, XI, blz. 69 vlg.).
') Verbaal uit den naam ende van wegen de gemeensluiden (Knuttel, Catal.
nO. 14827).
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plaats van de "oude plooi" 1) gesteld, welk voorbeeld te Tiel en Bommel
werd gevolgd. Ook onder de lagere stads
beambten werd menige verandestadsbeambten
ring tot stand gebracht maar van een algeheele omwenteling in democratischen zin kan bij dat alles geen sprake zijn; de beweging bedoelde vooral
de onverminderde handhaving der oude privilegiën 2). Doch de afgezette
regenten van Nijmegen, geleid vooral door den burgemeester Roukens,
lieten zich niet zoo gemakkelijk van het kussen dringen. Zij verschenen in
Juli als de "ware" afgevaardigden van Nijmegen op den landdag te
Arnhem en verzochten door de Staten van het gewest gehandhaafd te
worden, wat ook onmiddellijk met hulp van de aanzienlijk vermeerderde
nijmeegsche bezetting geschiedde, terwijl eenige leiders der volksmenigte
werden verbannen. Deze laatsten wendden zich nu tot Holland, aanvankelijk zonder succes. Maar in Januari 1703
I703 dwong de burgerij van Nijmegen, door den woeligen Romswinckel geleid, de herstelde oude regeering
opnieuw het stadhuis te ontruimen en weder plaats te maken voor de
nieuwe, tot welker bescherming tegen aanslagen van het garnizoen een
korps gewapende vrijwilligers onder de zinspreuk ,,restituta libertas" zou
optreden. Ook te Arnhem en elders op de Veluwe, weldra ook te Zutphen,
dat lang kalm gebleven was, traden nu de gemeenslieden, overal uit de
kleine burgerij aangevuld, met nadruk op en brachten wijziging in de
8Q.
regeeringen der steden; in de geheele provincie werden ongeveer 80magistraatsleden en ongeveer evenveel stedelijke beambten afgezet 3).
De herstelde macht der gemeenslieden in de steden van het gewest
was, zooals gebleken was, zoo groot, dat de thans onderliggende partij, die
langer dan 25 jaren het roer der geldersche regeering in handen had
gehad en zich nu op hare beurt uitgesloten zag, weldra op aandrijven der
vanouds prinsgezinde veluwsche ridderschap besloot zich niet bij deze
feiten neder te leggen maar zich te richten tot de Staten-Generaal, met
verzoek om handhaving van hun recht volgens het reglement van 1675,.
I675,
waarbij immers de stadhouder de zaken van het gewest "voor altijd"
geregeld had. Maar de Nieuwe Plooi bleef niet achter in het schriftelijk
verdedigen van haar recht en beriep zich op de oude privilegiën uit den
I233; zij ontkende
grafelijken tijd, met name op graaf Otto's privilegie van 1233;
zelfs, met zedelijken steun van Holland, dat de Staten-Generaal eenig recht
"domestieke" zaken van het gewest te
zouden hebben om zich met de "domestieke"
bemoeien, en weigerde gehoor te geven aan de aanmaning door een
bezending der Staten-Generaal om voorloopig de oude regeeringen te
herstellen en daarna de beweerde rechten te laten onderzoeken. Tegenover
het min of meer "unitaristisch" gekleurde beroep der Oude Plooi op de
Staten-Generaal stelden die van de Nieuwe Plooi zich op "federalistisch"
standpunt 4).
').
Welhaast deden de geschillen hun noodlottigen invloed gevoelen op de
I703 tot
geldelijke verplichtingen van het gewest, vooral toen van Juli 1703
December 1704
I704 de landdag wegens de twisten zijn vergaderingen staakte,.
hetgeen zich in 1705
I705 nogeens herhaalde. De gewestelijke financiën geraakten in de war; de belastingen konden niet geregeld geïnd worden; de
quoten van het gewest werden dientengevolge niet betaald, hetgeen gedurende den kostbaren oorlog natuurlijk niet lang door de overige gewesten
kon geduld worden. Onophoudelijk trachtten de Staten-Generaal dan ook
de geldersche partijen met elkander in overeenstemming te brengen, maar
1)
2)
3)
4)

De namen zijn uit den tijd zelf. Vgl. Haak, blz. 69, noot
Haak, blz. 78 vlg.
Ib., blz. 75.
Ib., blz. 79.

I.

330
33°

OUDE EN NIEUWE PLOOI

de Nieuwe Plooi weigerde standvastig, zich beroepend op het jus de non
evocando, om afgevaardigden daartoe naar Den Haag te zenden en verklaarde op hare beurt de aanmatiging der Staten-Generaal tegenover de
souvereine macht der gewesten voor onduldbaar. Te Harderwijk en elders
kwam het in het begin van 1704 tot hevige tooneelen tusschen de oude
regenten en de gewapende burgerij. Eindelijk vond men een middel om de
weerspannige steden van de kwartieren Nijmegen en Veluwe - dat van
Zutphen bleef steeds vrij rustig en de Oude Plooi handhaafde zich daar in de
meerderheid - te bewegen om afgevaardigden naar Den Haag te zenden: de
Staten-Generaal zouden de zaak beschouwen niet als een van "algemeen" belang
doch als een "domestiek" geschil tusschen kwartieren en de leden van dien en
alleen raad geven, niet bevelen of zelfs verzoeken. Ook dit middel leidde niet
tot het doel en alle bemoeiing der Staten-Generaal werd standvastig en met
nadruk door de beide rumoerige kwartieren teruggewezen als niet overeenkomend met de gewestelijke souvereiniteit. Intusschen verschenen de afgezette
regenten der Oude Plooi nog herhaaldelijk ter vergadering der Staten-Generaal
in weerwil van de protesten der tegenpartij zoowel daar als bij Holland.
Dit gewest, door het achterstallig blijven der geldersche bijdragen in de
algemeene kas op den duur in zijn eigen geldelijke belangen bedreigd,
stelde nu zelf in de Staten-Generaal voor "de regeering ten meesten
dienste der provincie" te herstellen en de beide partijen goedschiks of
kwaadschiks tot overeenstemming te brengen. Zeeland en Stad en Lande,
het eerste wegens de daar voorgevallen regeeringsverandering, het laatste
wegens de chronisch aldaar voorkomende twisten van dergelijken aard niet
geneigd om dezen met het staatsrecht der Republiek niet overeenkomenden
weg op te gaan, verklaarden zich met dit voorstel niet te kunnen vereenigen. Toch ging het er door, al besloot men vooralsnog geen krijgsvolk te
zenden, wat door velen met het oog op den gevaarlijken toestand in
sommige streken werd gewenscht. Op de Veluwe toch liep het van kwaad
tot erger 1): burgeroorlog tusschen ridderschap en steden scheen er voor
de deur te staan en van weerszijden begon men er zich te wapenen; twee
leden van de ridderschap, leden van het geldersche Hof, werden gevankelijk naar Arnhem gevoerd en er eenigen tijd in bewaring gehouden.
Ander
half jaar lang werd ten gevolge van een en ander geen kwartierdag
Anderhalf
van de Veluwe gehouden, daar de ridderschap standvastig weigerde op te
komen. Eindelijk wist Holland, dat over het geheel op de hand der
Nieuwe Plooi was, daar van deze geen poging tot herstel van het stadhouderlijke gezag behoefde gevreesd te worden zooals zonder eenigen
twijfel de wensch van de meerderheid der Oude Plooi mocht heeten, een
bezending van gewest tot gewest in Gelderland te doen ontvangen ter
bemiddeling in de verschillen, nadat alle pogingen om door conferenties in
Den Haag de twisten bij te leggen mislukt waren. Vier aanzienlijke
hollandsche regeeringspersonen: Buys, Van der Dussen, Van Hoornbeek
en de delftsche regent Adriaan van der Goes, heer van Naters, verschenen
te Arnhem en bewerkten er 13 December 1704 een "accoord"
"accoord" tusschen de
leden der Veluwe, waarbij de verhouding tusschen ridderschap en steden,
zooals die van 1651 tot 1672 had bestaan, werd hersteld, de verpachting
der middelen onderling werd verdeeld en alle processen en dadelijkheden
werden beëindigd, terwijl de nieuw aangestelde regeeringsleden overal aan
het bewind zouden blijven; alle protesten en contra-protesten zouden
geschrapt worden uit de kwartiersnotulen, al het over de verschillen
gepubliceerde zou, als naar gewoonte, zooveel mogelijk worden vernietigd 2).
~--------"

1) Vgl. daarover vooral Haak, blz.
blz;. 88 vlg.
2) Haak, blz.
blz;. 137.

OUDE EN NIEUWE PLOOI

33 1

De nieuwe regeeringen waren echter niet gerust over de houding der
tegenpartij, die verlangde de stadhouderlijke regeering en daarmede het
reglement van 1675 te herstellen en heimelijk voortdurend onder de
bevolking bleef woelen. Te Arnhem richtte men daarom tot handhaving
der nieuwe regeering naar het nijmeegsche voorbeeld ook een korps
burger-vrijwilligers op. Op den algemeenen landdag te Zutphen werd
voorgesteld een verbond tusschen de geldersche steden te sluiten om alle
verzet tegen de Nieuwe Plooi te onderdrukken, niet dan met algemeene stemmen een stadhouder of kapitein-generaal te benoemen en deze beide
waardigheden nooit aan denzelfden persoon op te dragen. Gelijk in de
dagen van De Witt in Holland bij het Eeuwig Edict, zou ieder nieuw
regeeringslid deze beide laatste punten plechtig moeten bezweren. Maar
de tegenpartij wist het sluiten van dit verbond tegen te houden en deed
in 1705 zelfs weder pogingen om zich met geweld in het bezit van de
regeering in de voornaamste geldersche steden te stellen. Dit mislukte
echter zoowel te Arnhem als te Nijmegen en elders. In Nijmegen liep in
Augustus 1705 de zaak zoo hoog, dat de burgerij tot bescherming der
regeering in de wapenen kwam, den eveneens gewapenden aanhang der
Oude Plooi met geweld uit het reeds door deze weder in bezit genomen
stadhuis dreef en eenige der oude regenten verbande; Roukens werd
op de markt onthoofd, eenige der deelnemers aan den door hem beraamden
aanslag werden gehangen. In den loop van het jaar kwam het Nijmeegsche
kwartier op die wijze allengs tot rust evenals dat van Zutphen.
In het kwartier van de Veluwe echter zag men in 1706 en 1707 nogmaals hevige tooneelen tusschen ridderschap en steden, welke laatste het
onder elkander ook niet meer eens bleken, zoodat de kleine steden afzonderlijk op Het Loo bijeenkwamen; vooral te Wageningen kwam het tot
dadelijkheden tusschen de beide partijen en het was ten slotte noodig om
soldaten uit het leger te ontbieden tot herstel der rust in die stad, waar
de gemeenslieden en vrijwilligers met geweld en met hulp van 300
arnhemsche vrijwilligers de Oude Plooi hadden verdreven 1), benevens te
Tiel, Bommel, Elburg en Hattem, waar eveneens woelingen hadden plaats
gehad. Ook een nieuwe poging van de Oude Plooi tot vestiging eener
kwartiersregeering te Tiel werd thans verijdeld.
Eindelijk meenden de Staten van het gewest krachtdadig te moeten ingrijpen.
De plaatselijke vrijwilligers werden overal bij plakkaat afgeschaft verklaard;
Arnhem moest een sterk garnizoen opnemen; enkele regenten van de Oude Plooi
werden afgezet. De in 1708 getroffen regeling, dat in alle geldersche steden,
waar dit, zooals te Bommel, Tiel en Zutphen, niet reeds het geval was, de
regeering voor drie jaar zitting zou hebben, bleef tot 1717 van kracht
maar kon niet beletten, dat de oude regenten herhaaldelijk in geschriften
protesteerden tegen het hun naar hunne meening aangedane onrecht.
21 Oet. 1717 werd eindelijk voorgoed door de Staten van Gelderland bij
plakkaat vastgesteld, dat voortaan de regenten voor het leven zouden
worden verkozen en niet, zooals vroeger, door de regeeringscolleges zelf
doch uit een dubbeltal, aangeboden door burgerij en gilden of door
gemeenslieden. Het verzet tegen deze definitieve regeling was niet noemenswaard behalve te Zutphen en te Lochem, waar op bevel der Staten ruiterij
spoedig een einde maakte aan het weder begonnen gewapend verzet der
burgerij. Een algemeene amnestie maakte in dit jaar een einde aan de
langdurige onrust; alleen een paar zutphensche en lochemsche raddraaiers
I) Vgl. over het daar gebeurde het Verbaal, klagts-gewyse overgegeven aan de
E. M. Heeren Staten (Catal. Knuttel, nO. 15595); Haak, blz. 155 vlg.
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werden nog vervolgd en gestraft en te Bommel en Elburg ontstond nog in
17 18 eenige opschudding bij de keuze van gemeenslieden 1).
Zoo liep ten slotte zoowel in Zeeland als in Gelderland de beweging,
die hier en daar een democratisch karakter had aangenomen en bepaaldelijk
gericht was geweest tegen de regentenoligarchie, die onder Wi1lem 111 het
bewind had gevoerd, uit op een nieuwe bevestiging, thans ten behoeve van
andere personen en familiën, van den aristocratischen regeeringsvorm, zij
het dan ook dat ten minste in Gelderland de rechten der gemeenslieden
en gilden in naam waren erkend. De aanstelling der regenten voor het
leven schiep in Gelderland een nieuwe oligarchie, die zich welhaast op de
oude wijze door correspondentie-verdragen nauw aaneensloot en de corporatiën der gilden en gemeenslieden geheel in hare macht wist te brengen,
juist zooals het onder de vorige regeering was geschied.
Niet anders ging het in Utrecht en Overijse!.
Ook in Utrecht was in April 1702 door de Staten besloten de toestanden
van het eerste stadhouderlooze tijdperk te herstellen 2) en het reglement
van 1674 alzoo als vernietigd aan te merken. Te Amersfoort leidde een
poging der zittende oligarchie om te ontkomen aan het daar gewone middel
der verkiezing van de regeering door uit de burgerij, bij loting aangewezen
kiezers, de "Keurlingen", overeenkomend met de geldersche en overijselsche
gemeenslieden, in 1703 tot hevige beroering. Ook hier trachtte men tegenover het streven der oligarchie het beginsel van een door de burgerij
aangewezen regeering te handhaven, maar de Staten van het gewest kwamen
tusschenbeide, deden de stad door krijgsvolk bezetten en namen de leiders
der volksbeweging gevangen; twee hunner moesten hun optreden met
onthoofding bekoopen, anderen werden verbannen. In Overijsel evenwel
namen de gemeenslieden der drie groote steden de hun onder het reglement van Wi1lem 111 onthouden rechten weder in bezit en slaagden erin
ze te behouden, zij het dan ook weder slechts in naam bij het voortduren
ook hier der oligarchische regeeringsvormen; alleen te Deventer ontstond
nog eenige beweging door de afzetting van een paar burgemeesters.
Bij dat alles, bij die jarenlange onrust in sommige gewesten richtte zich
menige blik weder op den jongen erfgenaam der traditiën van het
Huis van Oranje. Hij was in Augustus 1703 zestien jaar geworden, had
zijn studiën geëindigd en nam in de omgeving van zijn neef N assauOuwerkerk thans deel aan den krijg. Als "gedesigneerd" stadhouder en
kapitein-generaal van Friesland en Stad en Lande kon hij zich niet met
een lagen rang vergenoegen en Friesland verklaarde reeds in 1703 bij
gelegenheid van een voorstel om twee nieuwe generaals der infanterie te
benoemen, dat de jonge vorst, eenmaal tot het leger toegelaten, in rangorde
boven alle andere generaals geplaatst diende te worden. Maar zijn jeugdige
leeftijd en gebrek aan ervaring in den krijg werden als beletsel hiertegen
aangevoerd. Friesland, door Stad en Lande gesteund, gaf echter niet toe
en toen de veldheer der bondgenoot en, de plaatsvervangende kapiteingeneraal der Unie Marlborough, na den dood van den veldmaarschalk
Nassau-Saarbrück in 1702 aandrong op de benoeming van meer opperofficieren, terwijl de Raad van State zelfs de benoeming van een definitieven kapitein-generaal wenschelijk achtte, drongen de beide noordelijke
gewesten krachtig op de verheffing van hun jongen stadhouder tot generaal
der infanterie aan. De naijver der hoofdofficieren van het staatsche leger
onderling, de onwil der anderen om zich te stellen onder den. oudste in
Haak, blz. 174.
2) Groot Utrechtsch Plakkaatb., I, blz. 177.
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jaren, den lastigen Slangenburg, die eigenlijk reeds veldmaarschalk had
moeten worden, maar èn als katholiek - hij behoorde tot den katholieken
Baerts in Gelderland - èn wegens zijn karakter minder
tak der Van Baer's
geschikt scheen 1), gaf in de zaak van den frieschen vorst tot allerlei
moeilijkheden aanleiding. Eenige gemachtigden der Staten-Generaal, geleid
door Buys, verschenen in het begin van 1704 te Leeuwarden om met de
friesche Staten en de Prinses-weduwe te onderhandelen. Zij bewerkten ten
slotte een compromis, waarbij Friesland toestemde in het hollandsche
voorstel tot benoeming van Hendrik van Nassau, heer van Ouwerkerk 2),
tot veldmaarschalk, van Slangenburg, Noyelles en den jongen prins van
Nassau tot generaals der infanterie, van den graaf van Tilly tot generaal
der ruiterij; de jonge vorst zou echter het ambt niet bekleeden noch de
daaraan verbonden wedde genieten vóór zijn twintigste jaar en slechts
zitting, geen stem in den krijgsraad hebben. Heinsius, die den vorst
gaarne tot generaal verheven had gezien, had met groote handigheid de
zaken in deze richting geleid, zonder overhaasting strevend naar het doel
om, overeenkomstig de bedoelingen van Willem lIl, deze zaak tot een
goed einde te brengen en diens neef de plaats te bezorgen, die de groote
Oranjevorst hem had toegedacht 3). Alleen het thans sterk staatschgezinde
Zeeland ') protesteerde tegen de benoeming van den jongen "generaal in
naam", als eersten stap naar een "vorm van gebied", dien men thans
niet meer begeerde. Het gewest wierp alle verantwoordelijkheid in dezen
van zich af en verklaarde den vorst niet als generaal te willen erkennen;
"haec libertatis ergo" riep een bitter schotschrift uit. De jonge vorst bleef
te midden van dat alles deelnemen aan den oorlog, wachtend op de toekomst.
Wi1lem Hl
III herhaalde zich in andere vormen.
De geschiedenis van den jongen Willem
In het volgende jaar, tegen zijn achttienden verjaardag, kwam de kwestie
ó),
van zijn recht op een plaats in den Raad van State ernstig ter sprake 5),
ook in verband met zijn aanvaarding van het stadhouderschap in de beide
noordelijke gewesten volgens de bestaande instructie op het erfstadhouderschap aldaar. Holland en Utrecht, gedachtig aan de wijze, waarop
waarop· Willem
III allengs tot de hoogste waardigheden gestegen was, waren er niet voor
Friso toe te laten in den Raad, waar de beide gewesten samen 4 van de
12 stemmen uitbrachten, vooral niet met recht van stemming, en namen
bij voorbaat het besluit daarin geen stadhouder van eenig gewest op te
nemen dan met eenparige toestemming. Een beroep van Friesland op het
oude gebruik en de vroegere instructiën van den Raad uit de jaren 1588,
1651 en 1671 kon de beide tegenstrevende gewesten en Zeeland, dat zich
bij hen aansloot, niet overtuigen. De zaak bleef slepen tot 1707, toen de
vorst 20 jaar werd en diensvolgens overeenkomstig de gemaakte afspraak
het ambt van generaal aanvaardde. Ook Overijsel en Gelderland, ja zelfs
Stad en Lande lieten zich thans bewegen met de drie andere gewesten
samen te gaan. Zoo werd hij voorloopig nog niet in den Raad van State
toegelaten, al hield men zich werkelijk aan het omtrent zijn bevelhebberschap bepaalde en liet men hem toe in het leger als dienstdoend generaal
op te treden.
') Vgl.
Vgl. over hem en andere generaals van dien tijd de meergenoemde Mémoires
de Monsieur de B., blz. 96 vlg.
I)
2) Hij was kleinzoon van prins Maurits als derde zoon van Lodewijk van Nassau,
heer van Beverweerti
Beverweert; hij was dus jongere broeder van Odijk en had zich in de
b1;1itengewone
oorlogen van Willem III onderscheiden, een goed generaal maar geen buitengewone
Mém01.res, p. II).
11).
geest, driftig, hartstochtelijk, jaloersch van karakter (vgl. Goslinga, Mémoires,
3) Archief Heinsius, brieven dd. 17 en 23 Februari 1704 (ms. Rijksarchief).
4) Lamberty, XIII, p. 17 en 19.
~)
5) Wagenaar, XVII, blz. 272 vlg.
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Zijn kansen op het stadhouderschap buiten de twee noordelijke gewesten
stonden blijkbaar nog slecht. In verband met al deze kwestiën verklaarde
Overijseli), in dezen tijd vooral door den graaf van Rechteren geleid,
van zins te zijn "nooit wederom te komen tot het aanstellen van een
stadhouder" en te willen "volharden" bij de thans bestaande ft volkomene
en uitgestrektste vrijheid". Er werd zelfs in dit opzicht reeds gedacht aan
het opmaken eener "harmonie" tusschen de gewesten gelijk in de dagen van De
Witt. De nederlaag der oude regenten in Gelderland en Zeeland en hunne
vervanging door "opregte republikeinen" voorspelde ook daar voor de toekomst
weinig goeds voor den frieschen vorst, die overigens door zijn militaire
talenten spoedig de aandacht op zich vestigde. Hij aanvaardde zijn beide
stadhouderlijke waardigheden, in Friesland zonder eenig bezwaar, in Stad
en Lande nog na veel gehaspel als vanouds tusschen de beide leden van
het gewest en, met steun van Holland, niet dan op een nieuwe instructie,
die hem o. a. het recht ontnam om zitting te hebben in het college der
"monsterheeren", dat de "volmachten" 2) der Ommelanden in de Statenvergadering kon toelaten of afwijzen. Maar de vorst gaf den moed niet op.
Met Heinsius bleef hij steeds in nauwe betrekking en in den toon der van
weerszijden gewisselde brieven heerscht wederzijdsch vertrouwen en wederzijdsche welwillendheid, van de zijde des vorsten dankbaarheid voor reeds
bewezen diensten, van die van Heinsius bereidvaardigheid tot nieuw
dienstbetoon. Johan Wi1lem Friso huwde in I709 met Maria Louisa van
Hessen-Kassel, die zich weldra de genegenheid der Friezen en Groningers
in hooge mate verwierf. Hij legde zich vooreerst op den krijgsdienst toe en
onderscheidde zich te velde op zulk een wijze, dat men in hem met recht
den op den duur aangewezen opperbevelhebber van het staatsche leger zag.
Was hij dat eenmaal, dan zou het daarbij niet blijven maar zouden de oude
hooge waardigheden in de Republiek hem van zelf in handen vallen.
De ontijdige dood van den jongen vorst den I4den Juli I7II bij het
overvaren van den Moerdijk, toen hij zich uit het leger naar Den Haag
begaf om er een samenkomst te hebben met den koning van Pruisen ter
beslechting der nog altijd hangende geschillen over de nalatenschap van
Witlem 111, sloeg echter aan alle verwachtingen omtrent zijn toekomst
den bodem in. Juist op dat oogenblik scheen er weder eenige kans te
bestaan op zijn verheffing tot stadhouder ook in de overige gewesten, daar
de Koning van Pruisen, wiens hulp de bondgenooten tegen Frankrijk
noodig hadden, bereid scheen om die hulp te verleenen tegen concessies
van wege den vorst in de erfeniszaak en men van hem daartegenover verwachtte, dat hij bij de Staten krachtig zou aandringen op de verheffing
van zijn bloedverwant 3). De handige medewerking van Heinsius had daarbij
groote diensten kunnen bewijzen; de herhaalde volksbewegingen in verschillende provinciën, de toen zwakke leiding der staatsche krijgszaken te land en
ter zee, soms in verband daarmede, deden menigeen met verlangen uitzien
naar een krachtige stadhouderlijke hand als die van Wi1lem III was geweest.
De rol, die Engeland in de jonge dagen van Wi1lem III had gespeeld, scheen
nu door Pruisen overgenomen te zullen worden. De plotselinge dood van den
vorst, die een dochtertje naliet en na wiens overlijden eerst den Isten September
zijn zoon Wi1lem Karel Hendrik Friso werd geboren, was in deze omstandigheden, gelijk in I650, voor het zwak vertegenwoordigde Huis van Nassau weder een
buitengewoon zware slag. De gewenschte overeenkomst met Pruisen bleef thans
1) Wagenaar, l.I., blz. 298/9.
') D. i. vertegenwoordigers der Ommelander districten. Vgl. Wagenaar,1.1., blz. 324/5.
3) Wagenaar, l.I., blz. 404.
'
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hangende en de jonggeborene zou nog jaren noodig hebben, alvorens van zijn
aanspraken op eenige hoogere waardigheid dan het erfstadhouderschap der beide
noordelijke gewesten werk gemaakt kon worden. Toch bewees reeds het
schenken van groote geldsommen als "pillegift" aan den jongen Nassau, ook
door Holland en de Staten-Generaal, dat ook hij niet maar eenvoudig kon
beschouwd worden als een "aanzienlijk edelman, die toevallig in de
Republiek woonde" zooals de Stat
en partij onder De Witt den jongen
Statenpartij
Willem 111
III had willen beschouwen.

* *
*
Te midden van al deze binnenlandsche verschillen en bezwaren, waarbij
nog andere van kerkelijken aard, de gemoederen verontrustten, ging de
groote oorlog, dien men ter wille der Spaansche Successie voerde, jaren
achtereen voort.
Half Mei 1702
I702 hadden de Staten, Engeland en de Keizer tegelijk hunne
oorlogsverklaringen bij Frankrijk en Spanje ingezonden, de eerste o. a.
met de betuiging, dat Frankrijk de bepalingen van den vrede van Rijswijk
ten opzichte van den handel der Nederlanders niet was nagekomen maar
dien integendeel door drukkende tarieven ten zeerste had belemmerd en
bovendien in zake de spaansche opvolging dubbel spel had gespeeld,
terwijl Spanje's nieuwe koning zich geheel bij zijn franschen grootvader
had aangesloten en diens troepen o. a. in de Spaansche Nederlanden had
opgenomen met verdrijving der staatsche garnizoenen, die er, nog met
toestemming van koning Karel 11,
I1, in de voornaamste vestingen waren
gelegd 1).
I). Keurvorst MaX1miliaan
MaXimiliaan Emanuel had daarbij medegewerkt
tegen toezegging van behoud zijner landvoogdij. 2).
De fransche troepen, onder den maarschalk Boufflers in de Spaansche
Nederlanden gelegerd, trachtten zich, spoedig na het uitbreken van den
oorlog, van Roermond en Venloo uit bij verrassing van het belangrijke
Nijmegen meester te maken, wat echter nog door de tijdige aankomst van
een in het Kleefsche gelegerde troepenmacht der bondgenooten onder
Godard van Rheede, graaf van Athlone, verhinderd werd. Weldra verscheen daar ook Marlborough zelf met aanzienlijke versterkingen en nam
thans, als opperbevelhebber der staatsche en engelsche legers, de leiding
van den veldtocht in handen, in overleg met de vijf staatsche gedeputeerden te velde, welke heeren onder Willem 111
III weinig meer dan
intendanten van het leger geweest waren maar sedert hunne instructie van
2I
I702 grooter bevoegdheid en zelfs met beslissend veto zitting
21 Augustus 1702
in den legerkrijgsraad bezaten. Die gedeputeerden te velde met hun
grooten invloed op de bewegingen van het leger waren den engelschen
veldheer een voortdurende ergernis: zelf gewoonlijk geen krijgslieden maar
mannen van de raadzaal, achtten zij zich geroepen om paal en perk te
stellen aan militaire neigingen en militaire eerzucht. Vooral tegenover den
vreemdeling, die thans aan het hoofd ook der staatsche legers stond,
meenden zij angstvallig te moeten waken tegen een al te militairen geest.
Zij namen deel aan alle gewichtige besluiten te velde en lieten niet na
kritiek te oefenen op de militaire leiding, ja namen soms zeer actief deel
kriuek
aan de krijgsbewegingen. Door hun grooten invloed op de bevordering
van officieren in het staatsche leger stonden zij in den regel met deze
1) Lamberty, 11,
U, p. 107; Gachard, Histoire de la Belgique au commencement du
XVIIIe
Sièc1e (La Haye, Bruxelles, 1880), p. 25/6.
XVIUe Siècle
2) Pirenne, V, p. go.
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laatsten op goeden voet en werden zoo de overheid, tot welke officieren
van allerlei rang zich richtten met hunne bezwaren tegen de legeraanvoering van den door hen, oudgediende en ervaren krijgslieden, in den beginne
als een indringer beschouwden opperbevelhebber. Reeds bij den eersten
veldtocht kwamen de bezwaren van dezen toestand duidelijk aan het licht.
Maar Marlborough toonde zich een uitnemend veldheer 1). Hij verdreef
den vijand uit geheel Spaansch-Gelder en veroverde in het najaar de
eene Maasvesting na de andere: Venloo, Stevensweerd, Roermond, eindelijk
zelfs Luik, bij welke wapenfeiten ook de staatsche krijgsoversten Coehoorn
en Obdam zich zeer onderscheidden. Bij zijn terugkeer op een klein jacht
langs de Maas viel Marlborough met zijn ganschen staf in handen van
·een
een fransche patrouille uit Gelder, die hem echter niet herkende en het
gezelschap op vertoon van enkele paspoorten vrijliet 2). Hij had zich
intusschen in dezen eersten veldtocht niet alleen een stoutmoedig en
bekwaam veldoverste maar tevens een handig bemiddelaar getoond. En
ook aan dezen laatste was behoefte, niet alleen in het leger maar ook in
de raadzalen van Londen en Den Haag. Reeds dadelijk toch rezen er
moeilijkheden tusschen de bondgenooten, niet slechts wegens de bezetting
van Venloo en Limbqrg op verlangen der gedeputeerden te velde door
staatsche troepen met uitsluiting van de troepen des Keizers, die de
Zuidelijke
'Zuidelijke Nederlanden, door Lodewijk XIV als een landvoogdij, later zelfs
als een souverein bezit voor keurvorst Maximiliaan Emanuel bestemd 3), bij
verovering geheel voor zijn zoon, aartshertog Karel, wenschte te behouden,
maar ook tusschen Engeland en de Staten in het bijzonder over de oude
kwestie van het al of niet vrijlaten van den handel op Frankrijk en Spanje 4).
De Staten hadden, gelijk eertijds, den handel op vijandelijk gebied niet
willen bemoeilijken, omdat toch de voordeelen daarvan grootendeels den
eigen ingezetenen ten goede kwamen en in het bijzonder de handel op
beide landen, Spanje en Frankrijk, ten onzent zeer aanzienlijk was: ook in
de laatste groote oorlogen was in dat opzicht veel oogluikend toegelaten,
zij het dan niet de handel in oorlogstuig. Maar in Engeland, dat er
volstrekt niet dezelfde handelsbelangen had en den handel der hollandsche
concurrenten gaarne een knak wilde geven om na den vrede zelf den
franschen en vooral den spaanschen handel in bezit te kunnen krijgen,
dacht men, ook weder als vanouds 5), anders over de zaak en eischte
volledig verbod van allen handel'
handel op des vijands gebied. De landprovinciën
zagen daarin niet veel bezwaar maar de drie zeegewesten verzetten er zich
tegen en gaven eerst tegen den zomer van 1703 toe, doch onder voorwaarde dat de verbodsplakkaten voorloopig slechts voor een jaar zouden
gelden. Na dat eene jaar zijn de plakkaten intusschen niet hernieuwd,
daar men te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht reeds begon te onder"neutralentt, naar Denemarken,
vinden, dat de handel verliep naar de "neutralen",
Zweden en vooral naar Bremen en Hamburg, die, gelijk in den Negenjarigen Oorlog, aanstonds van de gelegenheid gebruik hadden gemaakt.
Met fransche paspoorten werd evenwel op fransche en spaansche havens
ijverig handel gedreven 6). Bij het oogluikend toelaten van den handel op
den vijand kwam men nu in nieuwe moeilijkheden met Engeland over de
werkzaamheid der engelsche kaperschepen, die de hollandsche vaartuigen
Thomas,!.!.,
Thomas, 1. 1., p. 121 ff.
Wagenaar, 1.
1., blz. 167; Thomas, p. 124.
1.1.,
Vg1. Pirenne, 1.1.
Von Noorden, I, S. 325 ff.; Gachard, 1.1., p. 117 suiv.; Clark, Dutchalliance,
Dutch alliance, passim.
Vgl.
Vg1. het gebeurde tijdens Leycester, dl. U,
11, blz.
bh;. 238 vlg.
Vgl.
VgI. Knuttel, Catal.,
CataI., n°.
nO. 16231: Korte schets van tt s Lands welvaren door de
laatste vrede (1714), blz. 10.
1)
a)
")
3)
4)
')
5)
ó)
6)
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niet ontzagen: vele staatsche koopvaarders werden in Engeland opgebracht
wegens handel met den vijand. Hevige protesten van de zijde der hollandsche kooplieden volgden en de engelsche regeering, die zelve op aandrang
van Marlborough de eensgezindheid tusschen de bondgenooten gaarne
wilde bewaren en niet ongeneigd was om toe te geven, kwam op hare
beurt in een moeilijken toestand tegenover het op handhaving van het
handelsverbod scherp aandringende Parlement. Eerst na de sluiting van de
I705 waagde zij het de opgebrachte staatsche
parlementszitting in April 1705
schepen weder los te laten en den handel toe te staan op de bij de
Nederlanders in zulke gevallen gebruikelijke wijze, namelijk door middel
van licenten, waarvoor grof betaald werd; alleen "contrabande ttH bleef
uitgesloten. Maar ook dit laatste leverde weder moeilijkheden op, daar
men niet juist bepaald had, welke waren daaronder verstaan werden.
Zoo bleven de wederzijdsche klachten bestaan. En niet minder ernstig
werden zij, toen de engelsche handel op Spanje zich werkelijk reeds begon
te ontwikkelen na de zegepralen der bondgenooten te land en ter zee,
die een deel van dat rijk met hulp van engelsche troepen in de macht
van koning Karel III brachten, voor wien men heette te strijden. De
engelsche zeemacht werd ook in die wateren zoodanig vermeerderd, dat zij
. er weldra de staatsche verre te boven ging 1).
De oude naijver kreeg door een en ander nieuw voedsel en de samenwerking der bondgenooten
bondgenoot en kon alleen door den ernstigen wil van
beide regeeringen, door de handige werkzaamheid en het overleg van
Marlborough en Heinsius worden bewaard. De eerste begreep ten volle
dat hij zonder de hulp van den tweede zijn eigen voortdurend wankelende
politieke macht in Engeland niet zou kunnen handhaven 2); Heinsius wist,
dat bij Marlboroughs val, die ongetwijfeld gevolgd zou worden door de
komst van een Tory-ministerie, waarvan men toenadering tot Frankrijk,
ja tot den pretendent uit het huis Stuart, Jacobus lIl, kon verwachten,
het verbond met Engeland, waarop het politieke evenwjcht
evenwicht van Europa
grootendeels berustte en waardoor de veiligheid der Republiek verzekerd
werd tegenover Frankrijks nooit sluimerende veroveringslust, ernstig gevaar
zou loopen. Reeds in 1702 was er een Tory-meerderheid in het engelsche
Parlement en alleen de persoonlijke invloed van Marlborough en zijn echtgenoote bij koningin Anna belette toen het onmiddellijk optreden der gevreesde
T ory-regeering. Doch hoe lang nog zou hij, die vanouds aan het hof vele
Tory-regeering.
vijanden had, weerstand kunnen bieden aan de onvermijdelijke hofintriges '?'?
Deze vraag werd door de nederlandsche staatslieden met bekommering
gesteld en een en ander had natuurlijk grooten invloed op de stemming
hier te lande. De omstandigheid, dat Marlboroughs partij, die der Whigs,
voor een goed deel juist steunde op de kooplieden en nijveren in de
groote handelsplaatsen, concurrenten van den nederlandschen handel en
nijverheid, maakte het behoud der samenwerking op den duur nog bezwaarlijker.
De gemeenschappelijke krijg ging intusschen voort te land en ter
zee, in geheel West-, Midden- en Zuid-Europa en op den Oceaan. In
Beieren, welks daarheen teruggekeerde keurvorst Maximiliaan Emanuel met
Frankrijk samenwerkte, langs het stroomgebied van den Midden-Rijn,
in Noord-Italië streden de keizerlijke veldheeren, prins Eugenius van
Savoye aan hun hoofd, met aanzienlijke legers tegen de Franschen en
hunne hondgenooten; de kusten van Spanje, Portugal en Italië daverden
van het kanongebulder der engelsche en staatsche vloten, die er herhaaldel) In 170 9 erkent ook de nederlandsche staatsman Goslinga (Mémoires, p.
'ten
ten volle "la supériorité de leurs forces maritimes sur nous".
2) Von Noorden, I, S. 218; Thomas, 1.1., p. 120 ff.
.BLOK,
BLOK, Gesch- Nederl. Volk, In
Hl

101)
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lijk aanzienlijke troepenkorpsen aan wal zetten; de fransche kusten zelf
werden herhaaldelijk bedreigd in verband met ernstige opstanden der
laatste nog overgebleven fransche Hugenoten, de wanhopig strijdende
Camisards in de Cévennes. En te gelijk was ook in Noord-Europa de
oorlogsfakkel ontstoken. Zweden kampte hier onder zijn avontuurlijken
ongen vorst Karel XII, wien de lauweren van Gustaaf Adolf en Karel X
geen rust lieten, met zijn oude vijanden, met Polen, met Rusland vooral,
de opkomende mogendheid van het Noorden, door den grooten czaar
Peter geleid. Nog meer dan tijdens den Dertigjarigen Oorlog stond Europa
in den aanvang der 18de
I8de eeuw in vuur en vlam.
De Republiek had bij dat alles het hoogste belang en met gretigen ijver
lazen de hollandsche kooplieden de oorlogsberichten, die van alle zijden
der wereld inkwamen en hun afwisselend voordeel en verlies brachten. Een
steeds vloeiende stroom van pamfletten, waarin de oorlogskansen naar
aanleiding der laatste berichten behandeld werden, kwam voortdurend van
de hollandsche persen, nog altijd de verspreiders van het wereldnieuws in
Europa en de gewillige dienaressen van den hollandschen handel.
De groote oorlog ter zee liep reeds in de eerste jaren feitelijk ten einde,
daar Frankrijk en Spanje ook gezamenlijk op den duur niet in staat waren
om zich op dit gebied met de beide verbonden zeemogendheden te meten •.
De nederlaag bij La Hogue had Frankrijks vloot onherstelbaar geknakt en
de spaansche was nooit van den slag bij Duins opgekomen. Reeds in het
eerste oorlogsjaar was er geen sprake van gevechten in de open zee maar
slechts van aanval en verdediging der spaansche kust. Een aanzienlijke
staatsche vloot van meer dan 40 vaartuigen onder luitenant-admiraal
Philips van Almonde en zijn jongeren ranggenoot Gerard Callenburgh,
voorzien van 3000 man krijgsvolk onder generaal Sparre, sloot zich toen
aan bij een ongeveer gelijke engelsche vloot onder sir George Rooke,
bij wien zich de hertog van Ormond
Or mond als opperbevelhebber der gezamenlijke landingstroepen bevond; ter zee zou, volgens de oude overeenkomsten tijdens Willem
Wi1lem 111,
lIl, Rooke, te land Ormond de leiding hebben
van den voorgenomen gezamenlijken aanval op Cadix, de beroemde
spaansche zeestad, als vóór honderd jaren onder den jongen Essex.
Cadix werd echter te sterk bevonden en de te laat begonnen en slecht
geleide "ongelukkige"
"ongelukkige tt onderneming liep af met het verbranden en vernieoorlogsmagazijnen en koopmansgoederen bij de stad 1).
len van een aantal
aantaloorlogsmagazijnen
Luisterrijk daarentegen was de zegepraal door een deel der vereenigde
I702) in de baai van Vigos
Vi gos op de daar
vloten op de terugreis (23 October 1702)
liggende spaansch-fransche eskaders behaald, waarbij de westindische
tt
den bondgenoot
en ten deele in handen viel en voor een
"zilvervloot
"zilvervloot"
bondgenooten
ander, veel aanzienlijker deel werd vernield; slechts enkele schepen werden
begeleidende oorlogsnog bijtijds door den vijand geborgen, terwijl zijn begeleidendeoorlogsschepen werden verbrand of weggevoerd. Ook talrijke hollandsche kooplieden,
lading~ leden daarbij intusschen
die ondershands aandeel hadden in de lading,
zware verliezen 2).
In dit eerste jaar was de uitrusting der staatsche vloot, nog door
111 zelven voorbereid, zeer aanzienlijk geweest, maar weldra bleek
Willem III
het, dat zijn krachtige hand gemist werd en de samenwerking der admiraliteiten weder veel te wenschen overliet, in verband ook met de nalatigheid der gewesten in het bijeenbrengen van de noodige fondsen 3).
De samenwerking met de britsche vloten liet bovendien, bij het nog altijd
1)
I}

De Jonge, Zeewezen, lIl,
UI, blz. 578 vlg.

2)
2} Wagenaar, 1.1.,
U., blz. 173.
3) De Jonge, 111,
lIl, blz. 606.
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heerschende wederzijdsche wantrouwen en de wederzijdsche gevoeligheid
op het gebied van zeezaken, veel te wenschen over. Zoo kwam er niet
veel van belangrijke wapenfeiten ter zee en bepaalde men zich meestal
tot het beveiligen der Noordzee tegen de lastige fransche kapers uit
Duinkerken, Oostende en enkele kleine vlaamsche havens, wegens de gronden
voor de vlaamsche kust nog steeds gevaarlijke steunpunten der vijandelijke kaapvaart, die niettegenstaande de haar in het oog houdende engelsch-staatsche eskaders dikwijls groote verliezen aan den handel en aan
de haringvisscherij op de schotsche kust berokkende. Het van nabij bedreigde Zeeland vooral spande zich daarvoor in en weigerde dikwijls
medewerking elders. De in dit gewest inheemsche kaapvaart begon zich
opnieuw sterk te ontwikkelen, sedert in 1702
I702 premiën daarvoor door de
Staten-Generaal waren uitgeloofd. Middelburg en Vlissingen alleen rustten
in hetzelfde jaar een vijftigtal kapers uit, later aangegroeid tot 75 met
I700 stukken en bijna 12000
I2000 man; Amsterdam en andere zeehavens
1700
volgden dit voorbeeld, zelfs de zeedorpen. Alle zeeën en baaien van westelijk en zuidelijk Europa waren weldra vol van nederlandsche vooral
zeeuwsche "commissievaarders", die de vijandelijke koopvaardijschepen
en kapers overal najoegen en zelfs oorlogsschepen niet ongemoeid lieten.
Honderden prijzen werden buitgemaakt en opgebracht, dikwijls zonder
neutrale en zelfs bevriende mogendheden te ontzien, wat bij deze halve
zeeroovers, uit allerlei volk gerecruteerd, niet verwonderlijk was. De
door deze kaapvaarders veroorzaakte last van internationalen aard en het
welhaast . verdwijnen der vijandelijke koopvaardij uit alle zeeën deed omI708 de kaapvaart zeer afnemen, nadat zij ontzaglijke winsten
streeks 1708
had opgeleverd, met name in het verarmde Zeeland, waar thans weder
talrijke reederijen waren ontstaan 1).
I).
Ook ter bedreiging der spaansche kust werden zeetochten ondernomen
in samenwerking met engelsche vloten, een enkele maal zelfs met een klein
zelfstandig eskader als dat van kapitein Roemer Vlacq, die door zijn dapper volhouden tegenover een aanzienlijke overmacht op de portugeesche
(2I Mei 1703)
I703) een groote koopvaardijvloot van honderd
kust bij St. Ubes (21
hollandsche en engelsche koopvaarders redde, zij het dan met opoffering
van zijn leven en zijn oorlogsschepen, die de vlag moesten strijken.
In het volgende jaar gelukte het een hollandsch-engelsche vloot onder
Rooke en Callenburgh in korten tijd het sterke maar door de "miserabele't
I704); de
Spanjaarden slecht verdedigde Gibraltar te veroveren (3 Aug. 1704);
stad heette veroverd te zijn voor den op een hollandsch-engelsche vloot
III van Spanje,
naar zijn land overgevoerden habsburgschen Koning, Karel 111
die dan ook zijn dank voor het wapenfeit betuigde en er in het volgende
jaar gehuldigd werd, maar er bleef een uitsluitend engelsche bezetting
achter en van dien tijd af is de stad, die den ingang der Middellandsche
zee beheerscht, feitelijk engelsch gebleven 2). Een vijandelijke armada onder
den graaf van Toulouse kwam echter weldra uit Barcelona zuidwaarts
om de stad te heroveren. Zij was 50 groote en 38 kleine schepen,
branders en galeien sterk, de grootste maar ook de eenige scheepsmacht,
die Frankrijk thans nog kon uitrusten, bijna alles wat het aan zeewaardige
vaartuigen had. De vloot der bondgenooten was ongeveer even talrijk
maar minder sterk bewapend en bemand, bovendien reeds door een langen
I704 den vijand.
zeetocht afgemat. Bij Malaga ontmoette men 25 Augustus 1704
De staatsche schepen, die de achterhoede uitmaakten, waren hier slechts
1) De Jonge, IV, blz. 38 vlg.
2) De Jonge, lIl, blz. 639, 671 vlg.
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12 in getal maar onderscheidden zich ten zeerste in den hevigen zeeslag,
die thans volgde en afliep met den aftocht der zwaar beschadigde fransche
vloot 1). Ook bij de verovering van Barcelona in het jaar 1705 bewees
een staatsche hulpvloot onder Almonde gewichtige diensten, gelijk later
voor Cartagena en Alicante. Almonde, leerling van De Ruyter en Cornelis
Tromp, was in dezen tijd de voornaamste vlootvoogd van de Republiek,
die hem dan ook zeer waardeerde ; in 1708 verkreeg hij de waardigheid
van luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland, toentertijd de
hoogste post bij het staatsche zeewezen, dien hij tot zijn dood in 171 I
bekleedde, niet zonder teleurstelling bij de weinige geneigdheid der Staten
om een op zichzelf voldoende macht tot zijn beschikking te stellen, zoodat onze schepen gewoonlijk slechts als hulpvloot bij de grootere britsche
vloten optraden en dus een ondergeschikte rol speelden.
Er vielen nu geen groote fransche of spaansche armada's meer te
bevechten; guerilla en kaapvaart was de zeekrijg geworden. Zoowel Almonde
als de andere luitenant-admiraals, Callenburgh en Geleyn Evertsen, werden
daarom weldra niet meer aan het hoofd van eskaders in zee gezonden,
ook ten einde ranggeschillen met de engelsche vlootvoogden te voorkomen. De beteekenis onzer zeemacht nam in deze omstandigheden snel af:
de grootste en beste schepen bleven met de oppervlootvoogden thuis en
slechts kleine smaldeelen onder kapiteins, schout-bij-nachts, hoogstens
vice-admiralen hielden de eer der Republiek op in de gevechten van
gering belang, die na den slag bij Malaga ter zee werden geleverd. Zoo
bij het mislukte beleg van Toulon en bij de verovering van Sardinië,
waarbij de staatsche vice-admiraals Johan van Wassenaer en Antonie
Pieterson zich onderscheidden. In hoofdzaak beperkte de Republiek zich
tot de beveiliging der Noordzee door konvooien en eskaders, een taak,
die echter allengs voor de meer en meer verwaarloosde zeemacht zwaar
genoeg werd. De financieele uitputting ten gevolge van den langen oorlog
stelde sedert 17IO de admiraliteiten zoogoed als buiten staat om aan
hare verplichtingen te voldoen; de beste schepen verrotten in de havens en
dokken, weinige nieuwe werden aangebouwd, het zeevolk verliep en in
enkele jaren was er van de vloot van Wi1lem III weinig meer· overgebleven dan oud hout en verroest geschut. Ook de dood van Job de Wildt
in I 704, van admiraal Schepers in I 706, van Almonde, de hooge leeftijd
eindelijk van Nicolaas Witsen, de vier mannen, die met den Oranjevorst
in diens laatste jaren de leiding der zeezaken in handen hadden, hebben
tot dezen achteruitgang medegewerkt. In de laatste jaren van den krijg
was bovendien het gevaar van de zijde van Duinkerken en de vlaamsche
havens en daarmede de prikkel tot inspanning ter zee zeer afgenomen:
de fransche koning had geen geld meer beschikbaar om kapers te doen
uitrusten en Vlaanderen was in de handen der bondgenooten. Kleine
eskaders en konvooien waren nu voldoende om handel en visscherij te
beveiligen 2). Waarom zou men groote vloten uitzenden ten behoeve van
de verovering van veraf gelegen spaansche of fransche havens aan de
Middellandsche zee om den Habsburger te helpen? Na 17IO liep er
dan ook geen staatsch eskader meer uit en de engelsche regeering begon
zich heftig te beklagen over de steeds slappere medewerking der Republiek, die, in plaats van de oorspronkelijk beloofde en alleen in het eerste
jaar geleverde veertig schepen 's jaars, later zelden meer dan een derde
van dat getal en dikwijls minder, eindelijk zelfs geen schip meer bij de
1) De Jonge, lIl, blz. 646 vlg.
2) De Jonge, IV, blz. 8415.
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engelsche vloten voegde, terwijl de uitvlucht der Staten-Generaal, die op'
hunne talrijke kleine eskaders en konvooien wezen, door Engeland niet
werd aangenomen, daar deze niet gelijkwaardig konden heeten met de
voor gemeenschappelijke actie beloofde vaartuigen. Een en ander deed
den roem der Republiek als zeemogendheid in weinige jaren aanzienlijk
dalen. Geen Trompen en De Ruyters konden zich meer verheffen, ook
al had men hunne leerlingen nog aan het hoofd van de vloot.
Gewichtiger dan de krijgsbedrijven ter zee, hoe merkwaardig die ook in de
eerste jaren van den oorlog waren, kon de oorlog te land genoemd worden.
Op den eersten voorspoedigen veldtocht van den tot hertog verheven
Marlborough was een tweede minder gelukkige gevolgd. Het gemeenschappelijke engelsch-hollandsche leger was versterkt met 20000 man meerendeels duitsche troepen, verkregen door subsidie-verdragen met kleine
duitsche vorsten; maar na de verovering van Bonn werd voornamelijk
ten gevolge van hooggaande verschillen tusschen den energieken hertog en
de op hun gezag naijverige staatsche gedeputeerden te velde weinig meer
uitgericht. Een onderneming van den staatschen generaal WassenaerObdam, die in samenwerking met andere staatsche bevelhebbers Antwerpen
en het land van Waes zou aantasten, werd verijdeld door Boufflers,
die hem bij Eeckeren met overmacht omsingelde en na een scherp
gevecht tot bij Breda terugsloeg. Toch werden Hoei en Limburg nog
door Marlborough bemachtigd en Villeroy, de nieuwe leider der fransche
troepen in de Zuidelijke Nederlanden, zag zich genoodzaakt de voornaamste steden van Brabant en Vlaanderen te beveiligen. De weigering der
gedeputeerden te velde om hunne toestemming te geven tot een aanval
op het fransche leger, de zeer zelfstandige, ja dikwijls persoonlijk vijandige
houding van Slangenburg en andere staatsche generaals tegenover den
opperbevelhebber, de blijkbare toeleg der Staten om hun leger zoo weinig
mogelijk bloot te stellen en de in het Zuiden veroverde plaatsen met
hunne troepen te bezetten, terwijl zij weigerden om er den eed aan koning
Karel lil te laten doen - dit alles ontstemde Marlborough zeer en de
veldtocht eindigde met wederzijdsche verwijten, zoodat de veldheer ronduit weigerde om op die wijze l\Ogmaals den krijg te leiden 1). Scherpe pamfletten, vertrouwelijke brieven en memoriën aan de Staten-Generaal, die
bij het hier te lande heerschende regeeringsstelsel geen geheim konden
blijven, verbitterden de stemming van weerszijden steeds meer en het
bleek duidelijk, dat de britsche veldheer niet geneigd was om zich langer
door de meerendeels niet krijgskundige gedeputeerden te velde aan banden te laten leggen. Eerst de benoeming van Nassau-Ouwerkerk tot
veldmaarschalk herstelde eenigszins de goede verstandhouding maar de
instelling der gedeputeerden te velde bleef hinderlijk. Men bepaalde thans,
dat Ouwerkerk voor het volgende jaar het in de Nederlanden veroverde
gebied met een deel van het leger bewaken zou. De kern der gezamenlijke krijgsmacht, 30000 man, rukte onder Marlborough van Maastricht
uit in snelle marschen naar Zuid-Duitschland, waar hij weldra aan den
Donau verscheen en er in samenwerking met 20000 keizerlijken onder prins
Eugenius den franschen maarschalk Tal1ard (13 Augustus 1704) bij hochstädt en Blenheim versloeg. 2). Hier begon de nooit gestoorde vriendschap
tusschen de beide groote veldheeren. Het fransch-beiersche leger werd
vernietigd: geheel Beieren viel den verbondenen in handen; de Keurvorst
moest zijn land ruimen
rmmen en zocht zijn toevlucht aan het fransche hof,
1) Von Noorden, I, S. 352.
2) Thomas, p. 133 ff.
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dat hem aanstonds weder in de Zuidelijke Nederlanden, thans als landvoogd
van koning Philips V, deed optreden. Daar had de staatsche generaal
Sparre 1) in dezen zomer Brugge en Namen beschoten en het land heinde
en verre gebrandschat, maar verder was er weinig gebeurd dan onderling
getwist der staatsche generaals, die elkander de schuld van het nietsdoen
verweten. Ook in het volgende jaar bleef het daar 2), in weerwil van Marlboroughs aandrang, bij heen en weder trekken en kleine zegepralen op den
vijand in Brabant; de voortvarende en autoritaire veldheer, verontwaardigd
over de hem opgelegde belemmeringen in den krijg, dien hij met prins
Eugenius had voorbereid en dien hij thans in Frankrijk zelf wilde voeren,
kreeg weder ernstige moeilijkheden met de als gewoonlijk bedachtzame
gedeputeerden te velde, die weigerden zijn aanvalsplannen uit te voeren, en
beklaagde zich opnieuw bij de Staten over hen zoowel als over sommige
staatsche generaals, die eveneens zijn aanvalsplannen als waaghalzerij
hadden afgekeurd. Een nieuwe instructie voor het college der gedeputeerden te velde, samen met een strenge ordonnantie op de krijgstucht, zou
voor I706 een betere verhouding tot stand brengen, meende men. Deze
instructie 3), hoe uitvoerig ook, was echter weinig geschikt om aan de
twisten tusschen Marlborough en de gedeputeerden een einde te maken;
zij toch bepaalde, dat deze laatsten "gehouden waren de hoogheid en
eere van den Staat te bewaren inzonderheid ten opzigte van den kapitein-generaal over de legers der Koninginne van Groot-Britanje en deszelfs onderhebbende troepen, wanneer dezelven gevoegd waren met de
troepen van dezen Staaft. Daartegenover moesten zij "goed verstand houden" met dezen kapitein-generaal maar vooral met den staatschen veldmaarschalk Ouwerkerk; bij verschil tusschen die beiden hadden zij het
recht om den laatste, "met alle mogelijke bescheidenheid" en onder gehoudenheid van het beslotene kennis te geven aan den griffier der StatenGeneraal, een behoorlijken last te verstrekken. Wel werden nieuwe gedeputeerden te velde door de verschillende gewesten aangewezen, onder
anderen de· friesche edelman Sicco van Goslinga 4) - men beweerde waarschijnlijk met recht, dat Marlborough zelf hen ondershands had aangewezen - maar ook deze heeren: "novice dans Ie métier"t noemt Goslinga
zichzelf5), waren bijna zonder uitzondering geen krijgslieden van beroep,
en ook met hen had de kitteloorige Marlborough dikwijls heftige verschillen.
Voordat evenwel de veldtocht van dit jaar een begin nam, had Frankrijks oude, thans weinig oorlogzuchtige koning getracht de stemming in
de Republiek te zijnen bate te gebruiken om haar tot een afzonderlijken
vrede te bewegen.
Het was meer en meer duidelijk, dat op de totnogtoe gevolgde wijze
de oorlog van de zijde der Republiek niet veel langer kon worden voortgezet. Gelderland en de beide noordelijke gewesten brachten bijna niets
meer op; Utrecht en Overijsel waren als gewoonlijk veel ten achter;
Holland en Zeeland droegen de oorlogslasten bijna geheel. En in Holland
was, ook na het feitelijk toegeven van Engeland omtrent den handel op
vijandelijke havens, die handel nog slechts langzaam herleefd 6). Amsterdam vooral gevoelde zeer de bezwaren van den grooten krijg en zijn
bekwame pensionaris, de invloedrijke Willem Buys, liet niet na daarop de
1) Hij was een Zweed van geboorte, een ervaren en dapper krijgsman, een der
beste staatsche bevelhebbers (Goslinga, Mémoires, p. 21).
2) Thomas, p. 153 ff.
3) Groot Placcaatb., V, blz;. 66.
') Slothouwer, De staatsman Sicco van Goslinga, blz. 9.
5) Wat hem trouwens in zijne Mémoires niet van scherpe kritiek weerhoudt.
6) Von Noorden, II, S. 270 ff.

ONDERHANDELINGEN MET fRANKRIJK. RAMILLIES

343

aandacht te vestigen. Op die stemming nu hield de fransche regeering,
altijd hopend de beide in belangen zoozeer verschillende bondgenooten
te scheiden, het oog. Zij liet in het najaar van I705 door den krijgsge'Vangen markies D'Alègre vredesaanbiedingen doen, die te Amsterdam
gevangen
en in de landprovinciën open ooren vonden; het kwam zelfs tot
een deputatie namens zes gewesten aan den raadpensionaris om bij hem
op vrede aan te dringen, zoodra die kon worden verkregen 1). De dood
van den ouden keizer Leopold I in dit jaar had op de vredelievende
stemming invloed, daar de nieuwe keizer, Jozef I, geen kinderen had en
Karel zijn broeder, de bij gemeenschappelijk overleg aangewezen koning van
Spanje, nu ook de naaste erfgenaam der habsburgsche kroon was geworden. De herleving van het rijk van Karel V: Spanje, Italië, Duitschland
onder één hoofd, werd dan mogelijk. Zeer in het geheim handelde D'Alègre
in deze omstandigheden met de leiders der Statenregeering, ook door
bemiddeling van den beroemden hollandschen geneesheer Helvetius, die
te Parijs woonde. Eindelijk verscheen in diep geheim de fransche president der Rekenkamer, Rouillé, in November in Holland en sprak er met
Heinsius, ook met Buys en andere amsterdamsche heeren over een vergelijk, welks algemeene inhoud in het voorjaar door Buys, die met een
gezantschap naar Engeland ging, zoogenaamd om over de inrichting van
den nieuwen veldtocht te spreken, ondershands bij wijze van proef
aan den bondgenoot werd voorgelegd. Met vrees en ergernis werd een
en ander aan de overzijde van de Noordzee vernomen en Marlborough
had al zijn invloed noodig om de wederzijdsche verstandhouding te bewaren; de engelsche eisch om D'Alègre naar Engeland over te brengen,
de engelsche verwijten over de slappe oorlogvoering van staatsche zijde
verbeterden die verhouding niet. En het bleek weldra. dat een vrede met
erkenning van Philips Vals koning van Spanje - Frankrijks voorwaarde
- voorloopig van engelsche zijde niet zou worden aangenomen, terwijl
de eisch der Staten om een aantal vestingen in het Zuiden als barrière
tegen Frankrijk te mogen bezetten van de zijde van Lodewijk XIV voorloopig ook weinig kans op aanneming scheen te hebben. De Keizer wilde
natuurlijk den oorlog ten behoeve van zijn broeder gaarne doorgezet
zien en was niet gezind tot een vergelijk.
De aldus voortgang nemende veldtocht van I706, voorbereid door
Marlborough, die zelf te Weenen verscheen, was eigenlijk bedoeld als
een aanval op Frankrijks oostergrens door de gezamenlijke macht der
bondgenooten: in Frankrijk zelf doorgedrongen, zou men den trotschen
Lodewijk den vrede voorschrijven. Maar de staatsche leiders en generaals
wilden van het grootsche plan niet weten en drongen aan op een krachtig
optreden in de Spaansche Nederlanden. Eerst in Mei werd men het
over dit laatste eens en Marlborough stelde zich met een bezwaard gemoed
aan het hoofd van het bondsleger, dat den vijand, die onder den onbekwamen Villeroy en keurvorst Maximiliaan Emanuel bij Leuven stond,
zou aanvallen 2). Met engelsche, hollandsche en duitsche contingenten
bracht hij het tot 60000 man en sloeg den even sterken vijand op Pinksteren, den 23sten Mei, bij Ramillies na een hevigen kamp, waarin het
fransche leger als een kudde schapen werd uiteengedreven; Leuven, Brussel,
Gent, Antwerpen, Oostende, Meenen, geheel Brabant en Vlaanderen waren
de prijs der zegepraal van
'Van den "IJzeren Hertog", die met deze tweede
groote overwinning zijn naam als veldheer voorgoed had gevestigd. Er stond
1) Goslinga, Mémoires p. 14.
2) Von Noorden. 1I. S. 297 fi.
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geen fransch leger meer in de Nederlanden 1). In den loop van den zomer viel
de rest van Vlaanderen met de henegouwsche vesting Ath den overwinnaar in
handen. Brabant en Vlaanderen zwoeren trouw aan Karel lil als landsheer. Ook
in Spanje werden de Franschen zelfs uit Madrid verdreven en in Italië
verjoeg prins Eugenius na den grooten slag bij Turin hen uit Piemont en Milaan.
Deze zware nederlagen deden Lodewijk opnieuw den weg van onderhandeling inslaan, maar de koning van Zweden, die juist geheel Saksen
veroverd had, bleek niet geneigd om te bemiddelen en de geheimzinnige
vredesvoorstellen Véln den altijd intrigeerenden Keurvorst van Beieren in
Den Haag hadden even weinig succes. Eerst de aanbiedingen der fransche
regeering, door een burgemeester van Rotterdam, Hennequin, tot kennis
der bondgenooten gebracht, gaven tot ernstige onderhandelingen aanleiding.
Frankrijk was nu bereid om zich voor Philips V met de spaansche landen
in Italië tevreden te stellen. Maar Engeland weigerde dit voorstel aan
te nemen, ook omdat de Staten diensvolgens alleen meester van de Zuidelijke Nederlanden zouden worden. Ernstige pogingen werden thans op
raad van den ervaren handelsman Mesnager door de fransche regeering
bij de kooplieden van Amsterdam aangewend om hen tot vredesonderhandeling te verlokken door een voordeelig handelstractaat met Spanje, waarbij
dan een dergelijk tractaat met Frankrijk gevoegd zou kunnen worden.
"Les Hollandais se sont rendus traitables sur ce pied-Iàtt , schreef Mesnager, die van Den Haag en Amsterdam naar Madrid reisde, in het voorjaar triomfeerend aan zijn regeering 2). Maar Frankrijk moest dan al te
zware offers brengen en de oude plannen van Colbert en de zijnen zoogoed als geheel opgeven, zoodat alle fransche handel met de spaansche
koloniën zou moeten verboden worden. En zelfs deze offers zouden nog
met groote politieke voordeelen verbonden moeten worden om er de Hollanders toe te brengen zich, gelijk indertijd te Nijmegen, uit den krijg
terug te trekken en daardoor den algemeenen vrede in te leiden. Verder
dan tot besprekingen kwam dan ook Mesnager niet. Zoo bleef slechts
het bestaan van geheime betrekkingen tusschen Frankrijk en sommige
nauw bij den koophandel geïnteresseerde hollandsche regenten voorloopig
de voornaamste kans op vrede en moesten de Staten zich tevredenstellen
met het verkregen militaire voordeel, tengevolge waarvan de veroverde
gewesten onder leiding der staatsche gedeputeerden feitelijk reeds geheel
als staatsch gebied werden behandeld 3).
Het volgende oorlogsjaar kenmerkte zich door weinig bijzonders. Marlborough, die op een reis naar Saksen den eerzuchtigen zweedschen koning
Karel XII, een oogenblik geûnd om zich gewapenderhand als bemiddelaar
in Europa op te werpen, bewogen had om zich niet verder in Duitschland te
begeven, werd door zware regens in zijn operatiën belemmerd en kon, tot
ergernis van velen in het leger, die hem van zelfzuchtige, ja verraderlijke
plannen verdachten, den vijand niet verder terugdringen: deze laatste gaf
aan zijn vredesonderhandelingen dan ook voorloopig geen verder gevolg.
Eerst de groote nederlaag bij Oudenaarde, het fransche leger (I! Juli
1708) door de legers der bondgenooten onder Marlborough en den thans,
ofschoon nog zonder troepen, hierheen overgekomen prins Eugenius
toegebracht 4), deed Lodewijk tot andere gedachten komen. De vorstelijke
1) Von Noorden, lIl, S. 308 ff. en Thomas, p. 165 ff. geven een uitvoerige
schildering van den slag en zijne gevolgen. Vgl. Pirenne, V, p. 108.
2) Von Noorden, lIl, S. 463.
3) Pirenne, V, p. I12.
") Von Noorden, lIl, S. 264 ff.; Thomas, p. 190 ff. Vgl. Goslinga, Mémoires, p. 55 suiv.,
over het aandeel van prins Eugenius aan deze zege. De prins had hier feitelijk op
verzoek der staatsche gedeputeerden te velde de opperste leiding op zich genomen.
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fransche veldheeren, de onbekwame hertog van Vendöme en de onervaren
en weinig krijgshaftige hertog van Bourgondië, waren ten eenenmale geslagen
met een verlies van niet minder dan 7000 gevangenen. Marlborough had
nu opnieuw voorgesteld met alle snelheid diep in het thans openliggende
Frankrijk door te dringen; maar ook nu waren de staatsche gedeputeerden,
ditmaal door prins Eugenius gesteund, te voorzichtig om den stoutmoedigen opperbevelhebber in zijn plannen te volgen. Men besloot Rijssel te
belegeren, dat na een onverwacht lang en moeilijk beleg eindelijk den
bondgenooten in handen viel evenals de bij verrassing in het begin van
den veldtocht door den vijand bemachtigde vlaamsche hoofdsteden Gent
en Brugge, van waar uit Vendöme Zeeland ernstig had bedreigd en zelfs
Marlboroughs leger had willen afsnijden. De staatsche troepen onder
Ouwerkerk hadden een belangrijk aandeel aan dezen roemrijken veldtocht; de schitterende wapenschouwing, waarbij deze, reeds zeer zwak
na den slag bij Oudenaarde te midden der tallooze in den veldtocht veroverde vaandels en standaarden in statie de gelukwenschen van het
leger ontving, was een welverdiende eer voor de staatsche troepen en hun
bevelhebbers 1). Ouwerkerks dood (I3 Oct.) mocht voor de Staten een
groot verlies heeten; graaf Till y werd zijn opvolger als veldmaarschalk.
Alleen Henegouwen en Namen waren nu nog in de Spaansche Nederlanden
in fransche handen en zoowel de vraag van de staatsche barrière in het
Zuiden als die van den vrede kwamen weder op den voorgrond.
Twee denkbeelden lagen ten grondslag aan den eisch der tegen Frankrijk gekeerde "barrière" van geheel aan de Republiek onderhoorig zuidnederlandsch gebied, een eisch, die eerst in de laatste jaren door de nederlandsche staatslieden bij het allengs doordringen der bondgenooten in
het Zuiden was geformuleerd. Het groote alliantieverdrag der mogendheden
van I7012) had, hoewel met allen nadruk, toch slechts in het algemeen
gesproken van de Zuidelijke Nederlanden als een gewenschte "digue, rampart
et barrière" voor de Republiek, waardoor zij bij een eventueelen vrede
"sécurité" zou krijgen tegenover de reeds eeuwenoude begeerten van
Frankrijk naar uitbreiding in noordelijke richting. En dit was ook werkelijk
de gedachte van Willem lIl, den man dier alliantie, geweest. Aan die
staatkundig-militaire gedachte, reeds in de dagen van Frederik Hendrik
en De Witt op ongeveer gelijke wijze uitgedrukt 3) en ook door de keizerlijke regeering, die er een gewenschte ontheffing van hare landsheerlijke
plichten tot verdediging der eigen grenzen in zag, thans in hare plannen
opgenomen, was sedert den dood van koning Willem door de staatslieden,
die thans de leiding der Republiek in handen hadden, een tweede van
economischen aard verbonden: de Zuidelijke Nederlanden moesten, na de
gehoopte verovering door de zeemogendheden en den Keizer gezamenlijk, als
een vergoeding voor de zware oorlogskosten, voorgoed onderworpen worden
aan de economische heerschappij der noordelijke Republiek, die de mededinging van het Zuiden vreesde. Met het oog op het eerste doel was de
bezetting door staatsche troepen van de voornaamste vestingen, vooral
aan de zuidzijde, reeds door Willem III in den laatsten oorlog met toestemming der spaansche regeering verkregen en na den vrede van Rijswijk
gehandhaafd. Maar het tweede plan kon zich daartoe niet bepalen: het maakte
de feitelijke overheersching van de Zuidelijke Nederlanden door de Staten
noodig, al wilde men er den habsburgschen erfgenaam der spaansche monarchie
1) Goslinga, Mémoires, p. 72.
2) Vgl. boven, blz. 293.
3) Vgl. dl. Ut blz. 630 vgl. En hierboven, blz. II9 vlg.
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wel een schijnheerschappij toestaan; sluiting van de Schelde alleen werd
niet meer voldoende geacht; volkomen onderwerping der zuidelijke gewesten aan de economische belangen der Republiek werd verlangd als prijs
voor de buitengemeen groote opofferingen, die men zich in den oorlog
had getroost.
Vandaar reeds in het eerste oorlogsjaar de onmiddellijke instelling van
een geregeld staatsch bestuur in de veroverde plaatsen; vandaar evenwel
ook het toenemende verzet der keizerlijke regeering daartegen; vandaar de
toenemende aarzeling der engelsche om op deze wijze voort te gaan. Maar
de Staten lieten geen gelegenheid voorbijgaan om hun doel te bereiken;
zij namen in Februari 1706
I706 het bestuur in het thans geheel veroverde
onmid~ellijk na de zegepraal van Ramillies
Spaansch-Gelder op zich en onmid<i;ellijk
gelastten zij den gedeputeerden te velde ervoor te zorgen, dat de zaak ook
elders in de Zuidelijke Nederlanden spoedig in denzelfden zin werd geregeld 1).
Hoe dit bedoeld was, bleek reeds uit den loop der zaken in Limburg, waar
na de verovering der vesting van dien naam het platteland slechts formeel
III was gesteld doch
in handen van den gouverneur namens Karel IU
feitelijk in staatsche handen bleef. Ook de openlijke toelating van het Protestantisme in deze streek had in het Zuiden diepe ergernis gewekt 2).
Marlborough was evenwel genoeg van Engelands eigen belangen vervuld om niet zonder meer dezen weg in te slaan; hij dwong Goslinga
en de zijnen verder tot voorloopig gezamenlijke inbezitneming der verIII van Spanje met handhaving
overde landen ten behoeve van Karel UI
der oude rechten en vrijheden, terwijl de zeemogendheden alleen tijdelijk
het beheer in handen zouden nemen. Men meende zelfs, dat hij voor zich
begeerig was naar de landvoogdij in die gewesten, die hem na Ramillies
door den Keizer was aangeboden. Naast hem werden de tresaurier-generaal
Jacob Hop en de leidsche burgemeester en gedeputeerde te velde Johan
van den Bergh, naar het heette in overleg met een uit Zuid-Nederlanders
bestaanden Raad van State, met het bestuur der veroverde gewesten belast,
terwijl de door den Keizer als tijdelijk landvoogd aangewezen gevolmachtigde, graaf Goes, keizerlijk gezant in Den Haag, zelfs niet in het Zuiden
werd toegelaten. Een poging der keizerlijke regeering, om door de benoeming van Marlborough tot tijdelijk plaatsvervangend landvoogd de zaken
in diens met de keizerlijke politiek vertrouwde handen te brengen en hem
dan graaf Goes als raadsman ter zijde te stellen, mislukte door de weigering van den overigens daartoe blijkbaar niet ongeneigden opperbevelhebber om zich tegen den duidelijk gebleken weerzin der Staten-Generaal
in dien post te laten benoemen 3). De engelsche regeering hoopte van de
begeerige Republiek door eenige concessie in deze zaken een garantie
voor de protestantsche opvolging in Engeland te verkrijgen maar Heinsius
en de zijnen lieten zich niet met een kleinigheid afschepen: eindelijk
"barrière H nader te formuleeren, bleken
gedrongen hun eisch omtrent de "barrière"
zij zeer uitgebreide begrippen dienaangaande te koesteren en eigenlijk
de gansche Zuidelijke Nederlanden te verlangen, zij het dan onder opperhoorigheid in naam van Karel IU.
lIl. Marlborough klaagde wel over deze
hooge eischen maar was ter wille der vurig gewenschte samenwerking
tusschen de zeemogendheden genoodzaakt veel toe te geven; eenige
maanden lang heerschten de staatsche gevolmachtigden, den voornamelijk
uit franschgezinde edelen en priesters gevormden Raad van State, die
in naam met de regeering belast was, op zijde schuivend, onbeperkt
1) Von Noorden, lIl,
III, S. 340/1.
2)
') Gachard, p. 120 suiv. Pirenne, V, p. lI8
1I8 suiv.

8)
3) Von Noorden,
Noorden,Il.,
11., S. 348. Goslinga raadde ertoe maar werd niet gehoord (Mémoires, p. 9).
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in de brabantsche en vlaamsche steden. Hun willekeurig optreden, hun
onderdrukken der oude vrijheden, hun aanmatiging, de afpersingen ook
van den allesbehalve onbaatzuchtigen en schroomvalligen Marlborough
en zijn generaals en de uit de Republiek bij menigte overgekomen protestantsche ambtenaren zetten echter in het Zuiden zooveel kwaad bloed,
dat, om een algemeen verzet der bevolking te voorkomen, de benoeming
van een engelschen commissaris naast de staatsche heeren weldra noodig
werd en dan ook in September I706 geschiedde. Men noemde dit bestuur
de "Conférence". George Stepney, gewezen gezant te Weenen, was de benoemde,
een scherp en krachtig vertegenwoordiger der engelsche, een vertrouwd bewaker
der habsburgsche belangen nevens de staatsche gedeputeerden, die intusschen
ook thans nog grooten invloed op dt' zaken behielden 1).
Bij de vredesbesprekingen van I707 kwam natuurlijk de kwestie opnieuw
ter sprake, voornamelijk in den vorm van een tusschen de beide zeemogendheden te sluiten "barrière-tractaae', waardoor de Staten-Generaal
weer houden zouden worden van een afzonderlijken vrede met Frankrijk,
dat van zijn kant thans wel een barrière wilde toestaan; maar het bleek
duidelijk, dat Engeland zulk een tractaat niet zou sluiten dan onder voorwaarden, die zoowel de habsburgsche oppermacht als de belangen van
Engeland zouden beveiligen. Twee jaren lang bijna bleef men tusschen
Den Haag en Londen onderhandelen. De spoedige dood van Stepney,
vervangen door lord Cadogan, adjudant en vertrouweling van Marlborough,
bracht in de onderlinge verhouding weinig verandering; maar het zuidnederlandsche volk, vanouds geneigd tot scherpe critiek op zijn regeering,
werd steeds meer ontevreden over de drukkende voogdij der zeemogendheden
en het uitblijven van het herstel der habsburgsche heerschappij 2). De keizerlijke regeering stookte die ontevredenheid handig aan· en de tot nu toe
onbeteekenende brusselsche Raad van State werd een middelpunt van heftig
verzet, vooral tegen de zware financieele eischen der bondgenooten onder
leiding van den schraapzuchtigen Marlborough; en ook de fransche regeering verzuimde niet door beloften en bepalingen omtrent den handel
bij monde van haren bondgenoot, keurvorst Maximiliaan Emanuel, en
zijn vertrouwden minister, den franschgezinden graaf van Bergeyck 3),
de brabantsche en vlaamsche bevolking voor zich in te nemen. Samenzweringen, protesten, oproerige tooneelen wezen aan, dat de besluiten
der zeemogendheden, die ze naar eigen wil meenden te kunnen behandelen zonder zich veel om hare wenschen te bekommeren, zeer tegen den

zin der bevolking waren.
Het door de Staten-Generaal vurig gewenschte uitgebreide barrièretractaat speelde ook een groote rol bij de na den slag van Oudenaarde
en den val van Rijssel door de ontmoedigde fransche regeering weder
aangeknoopte vredesonderhandeling. Die onderhandeling werd ingeleid
door geheime briefwisseling tusschen fransche agenten en staatsche
regenten, ditmaal tusschen den graaf van Bergeyck en den goudschen
burgemeester Bruno van der Dussen. De fransche minister De T orcy,
die reeds in Januari Mesnager opnieuw naar Amsterdam en Rotterdam
had doen vertrekken '), zond in Maart I709 weder Rouillé in . diep
geheim naar het Strijensche Sas, waar ook Buys en van der Dussen
1) Von Noorden, lIl, S. 354. Vgl. over den toestand in België vooral: Mémoires du
comte de Mérode-Westerloo, Il, p. 1 suiv.
2) Vgl. Von Noorden, lIl, S. 471.
3) Huisman, La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI (Brux. 1902),
p. 38 suiv.
t) Von Noorden, 1.1. S. 465.

348

TORCY IN DEN HAAG

verschenen om de fransche voorstellen aan te hooren; maar deze bleken
aanvankelijk niet van dien aard, dat men het eens kon worden. Ook
latere besprekingen te Bodegraven tusschen dezelfde heeren leidden niet
tot het doel en het geheim begon, zooals bij den regeeringsvorm der
Republiek natuurlijk was, uit te lekken, zoodat De Torcy eindelijk zelf
in Den Haag verscheen om de onderhandeling officieel met de daar bijeengekomen afgevaardigden der bondgenooten voort te zetten. Men begreep,
dat hij niet zou nalaten pogingen te doen om, gelijk zoo menig fransch
diplomaat vóór hem, de afgevaardigden der provinciën ter Staten-Generaal te
bewerken en men bewaakte hem zoowel als Rouillé zorgvuldig, zoodat hij
buiten de enkele onderhandelaars, met wie hij te maken had, met niemand in
aanraking kwam 1). Toch maakte zijn aanwezigheid hier te iande diepen indruk.
Hevig was de ergernis in Engeland en Oostenrijk maar tevens ernstig de niet
ongegronde vrees, dat de Republiek ten slotte zich vooral door de voorgespiegelde handelsvoordeelen in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden zou
laten overhalen. Engeland werd door deze vrees eindelijk ertoe gebracht de staatsche diplomaten wisten ten minste dit voordeel uit de onderhandeling
te trekken - nader op het door de Republiek verlangde barrière-tractaat
in te gaan, mits deze de verlangde garantie der protestantsche troonopvolging
in Engeland verleende. Met dit uitzicht toonde de staatsche regeering zich thans
weder in samenwerking met hare bondgenooten weinig toeschietelijk tegenover Frankrijk en stelde aan koning Lodewijk harde eischen: de teruggave
van bijna al het sedert 1648 in het duitsche Rijk veroverde, een sterke
barrière voor de Staten in de Zuidelijke Nederlanden, slechting van de
versterking van Duinkerken, verbetering der grens van Savoye, een voordeelig
handelsverdrag, eindelijk zelfs, in artikel 37, het verleenen van Lodewijks hulp
om zijn kleinzoon te onttroonen. Dit was te veel verlangd, of liever, uit de
zwaarte dezer eischen bleek, dat de Staten niet zoo gemakkelijk hunne bondgenooten in den steek zouden laten als Frankrijk had gehoopt en verwacht.
Maar Frankrijk was aan den rand van den afgrond. De genoemde voorwaarden, thans ook aan de bondgenooten medegedeeld, werden door
Heinsius namens de Republiek, door prins Eugenius en graaf Sinzendorf
namens den Keizer, door Marlborough en lord Townshend namens Engeland goedgekeurd en De Torcy, die, naar hij zeide, alleen tegen art.
37 ernstige bezwaren had, verklaarde zich bereid om naar Parijs te gaan
ten einde met zijn regeering den toestand te bespreken, terwijl de Staten
der verschillende nederlandsche provinciën achtereenvolgens het voorgenomen tractaat goedkeurden. De Torcy vertrok dus uit Den Haag. Maar
de fransche regeering, hoewel in hare hopelooze omstandigheden geneigd
om in de overige voorwaarden te berusten, weigerde ten eenenmale het
vernederende artikel 37 te onderschrijven en wilde zich alleen binden aan
een belofte om Philips V van Spanje noch middellijk noch onmiddellijk
te ondersteunen, mits men hem in Italië schadeloos stelde. De bondgenooten echter waren met zulk een belofte niet tevreden en de onderhandeling
werd in het begin van Juni na het vertrek ook van Rouillé afgebroken, evenwel
met behoud van een middel om ze bij gelegenheid weder aan te knoopen,
namelijk door tusschenkomst van den blufferigen maai' handigen holsteinschen
agent in Den Haag, Von Petkum, en den poolschen resident Mo110, die ook
vroeger reeds dergelijke diensten hadden bewezen 2). De teleurstelling in de
Republiek was groot genoeg om daarop te mogen rekenen en velen keurden,
met Goslinga 3), het blijven staan op het harde artikel 37 ten zeerste af.
1)

Goslinga, Mémoires, p. 99.

2) Von Noorden, lIl, S. 475 ff. Zie boven, blz. 280.
3) Mémoires, p. 100.
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De ten gevolge dezer onderhandeling eerst in Juni hervatte oorlog in de
Zuidelijke Nederlanden liep weldra zoo ongunstig voor Frankrijk, dat het
toch genoodzaakt was bedoelde tusschenkomst in te roepen. Marlborough en
prins Eugenius drongen met een groot leger reeds dadelijk in op de laatste
fransche armee, die Lodewijk onder maarschalk Villars in sterke stelling
aan de fransche grens had opgesteld, maar die slechts 2/3 bedroeg van het
leger der bondgenooten, die ditmaal 120 000 man in het veld gebracht
hadden. Villars' stelling, een geretrancheerd kamp in noordelijk Artois,
bleek zoo sterk 1), dat de beide veldheeren aarzelden om haar aan te vallen
en het beleg sloegen voor Doornik, welke stad zich na een maand overgaf.
Villars kon zich in dien tijd aanzienlijk versterken en rukte nu, op uitdrukkelijk bevel zijns Konings maar de op hem rustende verantwoordelijkheid diep gevoelend, uit Artois naar Henegouwen op. Zwaar was die
verantwoordelijkheid zeker, want in dit leger lag Frankrijks eenige hoop:
het land was uitgeput; oproeren ontstonden in de voornaamste steden;
de toevoer was aan alle kanten door den vijand afgesneden; de financiën
waren geheel in de war; geld was er niet meer in de staatskassen; de
belastingen waren zoo hoog mogelijk opgevoerd; op de hoogere standen
moest een beroep gedaan worden tot het inleveren van zilverwerk ten
dienste van den staat; muntverzwakking om aan geld te komen voor de
eerste behoeften veroorzaakte algemeene verwarring in het verkeer; hongersnood en ellende heerschten allerwegen 2). Het was duidelijk, dat een nederlaag
van beteekenis Frankrijk aan de voeten der bondgenooten zou brengen, ja,
den trotschen Zonnekoning om vrede zou moeten doen smeeken. Het hoogtepunt van den krijg, de crisis, was blijkbaar gekomen.
De beide veldheeren der bondgenooten richtten in het begin van
September het oog op Bergen, dat zij met lOOOOO man insloten. In de
nabijheid legerde zich in een sterk verschanste stelling de fransche veldheer,
die de beteekenis der bemachtiging van Bergen,en daarmede van Henegouwen, door de bondgenooten terecht hoog aansloeg en bereid was
om alles op het spel te zetten ten einde stad en gewest voor zijn koning
te behouden 3). Bij het dorpje Malplaquet, in het middelpunt dier stelling,
ontwikkelde zich den IIden September de bloedigste slag van den ganschen
krijg. Villars en Boufflers, de beste fransche veldheeren van dien tijd,
van wie de laatste, in ongenade gevallen, zich uit vaderlandsliefde zonder
aarzeling onder zijn jongeren wapenbroeder, den gunsteling des Konings.
had gesteld, weerstonden den eersten aanval der overmacht met onverwrikbare energie en voorbeeldelooze dapperheid. Maar even energiek en
even dapper drongen de dichte scharen der bondgenooten op de vijandelijke
schansen aan. De jonge prins Johan Willem Friso wierp zich aan het
hoofd van het beproefde staatsche voetvolk met heldenmoed, het vaandel
in de hand, op de belangrijke schans van Aulnoit, den sleutel der stelling,
maar deinsde ten slotte met verlies van meer dan 2000 dooden in wanorde
terug. De zeer gedunde hollandsche strijdmacht wankelde en Marlborough
zelf moest haar op verzoek van Goslinga komen leiden om een nederlaag
te voorkomen 4). Boufflers' zware ruiterij stormde nu tegen de breede
vijandelijke liniën, die de fransche stellingen in doodelijke omarming dreigden te omvatten, maar de dapperheid opnieuw van Nassau en zijn
vermoeide troepen, de taaiheid der Engelschen, het tegelijk oprukken
van prins Eugenius aan de rechtedlank redden opnieuw de verbondenen.
1) Von Noorden, lIl, S. 514 ff.
2) Ib., S. 518 ff.
3) Ib., S. 524 ff.; Thomas, p. 204 ff.

') Von Noorden, 1.1. S. 537.
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Toen braken de fransche veldheeren te drie uur in den middag den nog
op verre na niet verloren slag af uit vrees om het laatste leger huns
Konings op te offeren en trokken in goede orde terug. Ongeveer I IOOO
fransche dooden en gewonden, meerendeels bij de verdediging der sterke
23000
000 man der
schansen gevallen, lagen op het slagveld tegenover bijna 23
bondgenooten, van wie vooral de staatsche afdeelingen bij den verwoeden
aanval op de schansen zwaar geleden hadden. Malplaquet zag de helft
van het voortreffelijke staatsche voetvolk verdwijnen. Met Ramillies en
Oudenaarde was deze slag, "une des plus opiniatrées et sanglantes qui
l ), de
se sont jamais données" 1),
ondergang van het schoone leger, dat
Wi1lem
Wi11em lil
III eenmaal in dertigjarigen kamp had gevormd. De jonge prins
van Nassau leidde desniettemin met het overblijfsel zijner veteranen en
een aantal engelsche batailjons nog het beleg van Bergen, dat einde October in zijn handen viel. Daarmede eindigde de veldtocht, de zwaarste
van den geheelen krijg.
Frankrijks treurige algemeene toestand maakte in deze omstandigheden
het nog eens aanknoopen der vredesonderhandelingen meer dan noodig,
maar, voordat het zoover kwam, trachtten de zeemogendheden het eindelijk
eens te worden over het lot van de Zuidelijke Nederlanden 2). De in het
voorjaar in Den Haag opgetreden engelsche gezant lord Townshend,
T ownshend, vertrouwd
medestander van Marlborough, die zelf thans met hulp zijner bij koningin
Anna nog altijd invloedrijke vrouw weder de Whigs aan het bestuur had
gebracht, zou in overleg met den britschen opperbevelhebber en met de
leidende staatslieden der Republiek de overeenkomst tusschen de beide verbonden maar naijverige staten voorbereiden. Frankrijk had zich bij de onderhandelingen van het voorjaar feitelijk reeds bij de vestiging eener staatsche
barrière aan zijn noordgrens nedergelegd en De Torcy had zich in
zijn gesprekken met Heinsius en andere staatslieden overtuigd, dat het
naast de verkrijging van een voordeelig handelsverdrag met Spanje ten
einde de kooplieden tevreden te stellen, de vurigste wensch der Staten
was om een verdrag betreffende die barrière bij den vrede te bedingen.
Economische en politieke belangen stonden ook hier naast elkander. Nu
in Engeland de Whigs de leiding in handen hadden, was de kans schoon
om ook van die zijde toezegging van de barrière te verkrijgen, al zou
men des te meer moeite moeten aanwenden om Engeland te bewegen aan
de Staten bijzondere handelsvoordeelen te gunnen, waaraan het zelf
geen deel zou hebben.
De onderhandelingen tusschen de beide zeemogendheden namen onder
loven en bieden den ganschen zomer in beslag 3). De wensch der over
den uitslag bekommerde keizerlijke regeering om de rechten der habsburgsche dynastie zoo min mogelijk beperkt te zien; hare vergeefsche
pogingen om Marlborough of nog liever prins Eugenius met het stadhouderschap in de Zuidelijke Nederlanden te doen belasten ten einde
de omvangrijke aanspraken der Hollanders in toom te houden; daarbij
de begeerte van Engeland om de staatsche barrière niet over Oostende
en andere vlaamsche zeehavens uit te strekken en voor zichzelf de ontmanteling van Duinkerken en de garantie der protestantsche erfopvolging
te bedingen - dat alles speelde een rol en deed de onderhandeling in
Den Haag traag voortgaan. Tegelijk was Engeland reeds lang heimelijk
III niet alleen een voordeelig
in Spanje bezig om van koning Karel lil
handelsverdrag voor den handel op Spanje en zijn koloniën maar ook,
1) Goslinga, bij Von Noorden, lIl, S. 542.
2) Ib., S. 579 ff.

S)
3) Ib., S. 590 ff.
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naast het bezit van Gibraltar, dat van het belangrijke Port Mahon op
Minorca als vlootstation te verkrijgen en op deze wijze den staatschen
bondgenoot, die zijn aandacht thans vooral aan de barrière wijdde, op
een voor hem hoogst gewichtig handelsgebied te overtroeven. Hoe geheim
deze laatste onderhandelingen ook bleven, de hollandsche staatslieden
kwamen ze te weten door de keizerlijke regeering, die de algeheele onderwerping der habsburgsche macht aan de zeemogendheden vreesde en
daarom wantrouwen tusschen hare beide bondgenoot en trachtte te zaaien.
bondgenoot en aan de Noordzee nam er
De eensgezindheid tusschen de bondgenooten
niet door toe en Heinsius beklaagde zich ernstig bij Townshend over de
engelsche dubbelhartigheid, die ook bij de thans weldra te voeren onderhandelingen met Frankrijk dergelijke praktijken ten gevolge zou kunnen
hebben. Om te ontkomen aan de door Heinsius bij zulke wederzijdsche
verhoudingen luid uitgesproken noodzakelijkheid van ontbinding der alliantie
en den daaruit onmiddellijken voortvloeienden afzonderlijken vrede der
Republiek met Frankrijk, stemde de engelsche regeering eindelijk toe in
het vurig begeerde barrière-tractaat, dat den 2gsten October in Den Haag
geteekend werd, maar niet door Marlborough, alleen door Townshend;
Marlborough, die nog te Brussel was, liet zijn onderteekening ook later
niet toevoegen, wat een bedenkelijk teeken mocht heeten.
Het verdrag stelde de Republiek in het genot van het bezettingsrecht in
Paarlom
om Antwerpen, in het kasteel van Gent en in Damme
het fort De Paarl
om de oude handelssteden Gent en Brugge te beheerschen; de forten
St. Donaas en St. Job zouden met Sluis het kanaal van Brugge bewaken;
staatsche bezettingen in Nieuwpoort en St. Philips zouden Oostende in
bedwang houden; die in Dendermonde, Lier en Halle zouden dienen om
Brabant, die in Namen en Charleroi om de Maas- en Sambrestreek te
bewaken. Bovendien zou bij het minste oorlogsgevaar de Republiek in
alle steden en forten van het Zuiden, waar zij het wenschelijk achtte,
troepen mogen plaatsen. Voor de gewone garnizoenen zou de habsburgsche
landsheer van het Zuiden jaarlijks een millioen livres aan rente betalen,
door hypotheek verzekerd. De op Frankrijk reeds veroverde of nog te
veroveren grensvestingen: Rijssel, Condé, Doornik, Valenciennes, Veurne,
IJperen, Maubeuge, werden met haar grondbezit en onmiddellijke omgeving
bovendien aangewezen als eigendom van de Republiek ten einde Frankrijk
door een ijzeren gordel in toom te houden. De Schelde zou gesloten
blijven, terwijl de Republiek bovendien op de andere stroomen en kanalen
van de Zuidelijke Nederlanden handelstarieven naar haren zin mocht vaststellen.
Met recht mocht men zeggen, dat de Republiek bij werkelijke uitvoering
van dit verdrag "de militaire, financieele en economische voogdij" over
het Zuiden zou hebben verkregen 1). De bijvoeging van twee artikelen
betreffende een grensverbetering bij Sas van Gent en het bezit van
Spaansch-Gelder benevens het garnizoensrecht in Bonn, Luik en Hoei
voltooiden die voogdij. Daartegenover verbond zich de Republiek opnieuw
plechtig met Engeland en beloofde geen vrede te sluiten, voordat Lod~
wijk XIV koningin Anna had erkend en verder het protestantsche HUlS
van Hannover als bestemd om, met uitsluiting der Stuarts, de opvolging
in Engeland te verkrijgen. Iedere aanval te land of ter zee op Engeland
en zijn wettig koningshuis zou de Republiek helpen keeren.
.
Na eenige aarzeling van engelsche zijde, overwonnen door de bedre1bedreiging van Heinsius en de zijnen van aanstonds overeenstemming met
Frankrijk te gaan zoeken, als Engeland niet toegaf, volgde in December
1) Goslinga, bij Von Noorden, lIl, S. 599.
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de ratificatie van het verdrag. Het heette geheim, maar het kon voor den
Keizer en zijn broeder in Spanje niet lang verborgen blijven. Hevig was de
ergernis te Weenen en prins Eugenius liet zelfs hooren, dat de habsburgsche
erfgenaam thans beter zou doen om geheel van de Zuidelijke Nederlanden
af te zien, terwijl de keizerlijke regeering zich wel bereid verklaarde om
enkele vestingen aan de fransche grens maar volstrekt geen plaatsen in het
binnenland van de Zuidelijke Nederlanden onder staatsch garnizoen te
stellen, evenmin als zij de Staten in het bezit van Spaansch-Gelder wilde
bevestigen; maar de zeemogendheden stoorden zich weinig aan deze stemming van den van haar afhankelijken bondgenoot, die evenmin als het
door het verdrag in zijn aanspraken op Spaansch-Gelder getroffen Pruisen
voorloopig in staat was om tegen de beide machtige zeestaten op te treden.
Evenmin werd er gelet op de betuigingen der brabantsche Staten, die,
weldra ook bekend met het gesloten tractaat, "monstrueuse hypothèque Htt 1),
die in het Zuiden hevige ergernis opwekte, het juist toen wenschelijk
verklaarden om de huldiging van koning Karel III te doen plaats hebben.
Het Barrière-tractaat was al wat de Republiek kon wenschen;
het kwam er nu slechts op aan het in het definitieve vredesverdrag der
bondgenooten met Frankrijk te doen opnemen. Bleef de Republiek met
Engeland in verbond, dan was het te verwachten, dat het gelukken zou om
zoover te komen. De Republiek was dan ook zeer tot onderhandeling met
Frankrijk gezind, wanneer dit geen bezwaar had tegen het pas gesloten verdrag.
De laatste veldtocht had Frankrijk wel nog niet geheel vernietigd maar
toch was het voor dit land hoognoodig eindelijk den vrede te verkrijgen,
wilde het niet te gronde gaan door binnenlandsche moeilijkheden en buitenlandsche gevaren. De gewone wegen der fransche regeering om in
aanraking te komen met de staatsche regenten, die reeds lang den zwaren
oorlog moede waren 2), werden ook nu weder gevolgd. De kans op vrede
wekte hoop bij velen in de Republiek en vooral Utrecht, naar men later
beweerde onder heimelijken aandrang van Frankrijk, deed ernstige pogingen om tot feitelijke onderhandelingen te komen 3). Von Petkum werd
reeds in October in den arm genomen om in Den Haag te verklaren,
dat Lodewijk op de reeds besproken voorwaarden bereid was tot den
vrede, mits men hem onthief van de verplichting om zelf zijn kleinzoon
uit Spanje te verdrijven. De gezanten der bondgenooten in Den Haag,
Townshend en Sinzendorf, overlegden over het nieuwe ondershandsche
fransche aanbod met Heinsius, die wel bereid scheen om het over die
verplichting handelende artikel 37 van het in het voorjaar gedane voorstel
te doen vervallen, maar de engelsche en de keizerlijke gezant hielden
daaraan hardnekkig vast en eerst na lange onderhandeling en herhaalde
aanbiedingen van Frankrijk, door middel van Von Petkum, kwam men in
I7IO zoover, dat, om te gemoet
ge moet te komen aan den voortdurenden
Februari 1710
aandrang der Staten, die ten zeerste tot vrede geneigd bleken, hun een
afzonderlijke bespreking met de fransche afgevaardigden te Geertruidenberg - en niet in Den Haag of eenige andere hollandsche stad, waar
men de fransche intriges te zeer vreesde - door de beide bondgenooten
I709, met uitwerd toegestaan op grondslag der preliminairen van Mei 1709,
zondering van fransche zijde van artikel 37, waarover men nader zou
spreken. De vrees van koning Lodewijk voor algeheele verdrijving van
koning Philips uit Spanje door de ook daar zegevierende bondgenooten,
voor een inval der bondgenootschappelijke legers in het reeds onrustige
1) Pirenne, V, ~. 123 suiv.
2) Goslinga, Memoires, p. 101.
3) Wagenaar, XVII, blz. 356.
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Frankrijk zelf, bracht hem tot dit uiterste. Den loden Maart werd de
eerste bespreking in een jacht aan den Moerdijk gehouden 1). Buys en
Van der Dussen waren de staatsche onderhandelaars; de eerste, waardig
vertegenwoordiger der fiere amsterdamsche regenten, beiden onomkoopbaar en ontoegankelijk voor de altijd ruime fransche aanbiedingen, trotsch
op de beteekenis der Statenregeering en dien trots ook tegenover de
bondgenooten niet verbergend. Namens Frankrijk verschenen er de maarschalk-diplomaat DtHuxelles en de handige abbé de Polignac. Artikel 37
vormde natuurlijk den hoofdinhoud der besprekingen maar noch de eerste
noch de tweede samenkomst op den 2Isten en den 22sten Maart, noch
een derde op den 7den April of een vierde op den 23sten bracht tot
het gewenschte einde. Lodewijk was bereid tot verdeeling der spaansche
monarchie, ten slotte zelfs tot onvoorwaardelijken afstand van fransche zijde,
maar hij zou nooit de hand ertoe leenen om zijn kleinzoon te verdrijven.
Herhaaldelijk keerden de staatsche afgevaardigden naar Den Haag terug,
herhaaldelijk stuitten zij daar, hoe geneigd de Staten zelf ook tot toegeven
waren, op den onwil der beide bondgenooten om van artikel 37 af te
zien en de C!lnferentiën werden op het einde van Juli gesloten met verwijten der fransche gevolmachtigden over de wijze, waarop men hen maanden
lang had beziggehouden, terwijl men toch niet geneigd was geweest iets
toe te geven aan het eergevoel van koning Lodewijk. Zij wierpen de ver.antwoordelijkheid voor het nog verder te storten bloed van zich af, maar
.ontvingen weldra een scherp antwoord van de evenzeer teleurgestelde StatenGeneraal in een manifest, waarin deze van hun zijde Lodewijks heerschzucht en dubbelhartigheid voor de zooveelste maal aan de kaak stelden 2).
Verstandige beoordeelaars intusschen moesten erkennen - ook Marlborough
en prins Eugenius deden dit en vele nederlandsche regenten waren ervan
overtuigd - dat men te veel van Frankrijk verlangd had en zelf te weinig
waarborg had aangeboden; het zou nog lang duren, eer men Frankrijk zóó
diep zou hebben vernederd, dat het in zoo iets zou toestemmen 3). De
regeering te Weenen was echter buitengemeen dankbaar voor den afloop
,en de Keizer kwam er zelfs toe om aan de Staten-Generaal een brief
te schrijven met den titel "Celsi et potentes Ordines", "Hoogmogende
Staten", hun totnogtoe door het keizerlijke hof zorgvuldig onthouden 4) ~el1 herinnering aan de oude afhankelijkheid van het habsburgsche Huis
dezer gewesten, geregeerd door de meestal burgerlijke afgevaardigden der
Staten, voor wie het hooghartige keizerlijke hof diepe minachting koesterde,
al moest het thans hunne macht ontzien, ja zelfs hunne vriendschap zoeken.
Opnieuw moest dus de oorlog, die reeds in het negende jaar begon te
loopen, worden voortgezet. De beide groote veldheeren stelden zich weder
aan het hoofd der verbondenen, die van Doornik uit nu werkelijk Frankl'ijks grens gewesten verder binnendrongen en het beleg sloegen voor Douai,
Béthune en andere fransche vestingen; deze werden in den loop des jaars
bemachtigd, terwijl het zwakke leger van Villars iederen veldslag vermeed.
Doch het belangrijkste viel dit jaar niet op het slagveld noch bij de
onderhandelingen in de Republiek maar aan het engelsche hof voor 5). Marlboroughs talrijke vijanden waren er eindelijk in geslaagd den machtigen
Von Noorden, lIl, S. 664 ff.
Wagenaar, 1.1., blz. 373 vlg.
Goslinga, Mémoires, p. 102.
Lamberty,
hoven gebruikten
Lat,nberty, VI
VI{ p. 79. Portugal,
Po~~ugal, Engeland
Et:tgelan4 en de noordsche
noor~che "hoven
,dezen titel sedert lang;
angi Frankrijk gebruikte
gebru1kte dien
d1en van ,,/Mess1eurs
Messieurs".• Vgl. over deze
.staatsrechtelijk niet onbelangrijke vorm kwestie : Von Srbik,
Sroik, Oesterr. Staatsverträge,
Niederlande, I, S. 7, 22 ff., 32 ff.
6) Thomas, p. 211 ff.
l)
2)
3)
4)

SLOK, Gesch. Nederl. Volk, III
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gunsteling van zijn invloed op de Koningin te berooven. De Whigs
hadden hem gesteund en van dien invloed handig gebruik gemaakt, maar
toch den intriganten, trotschen, eerzuchtigen hertog nooit vertrouwd;
zij trachtten hem reeds lang den voet te lichten en daarmede aan
zijn ook hen drukkende dictatuur te ontkomen. Vooral zijn blijkbaar
streven naar het opperbevel voor zijn leven over het leger ontmoette
hevigen tegenstand bij de voor militaire macht vreezende engelsche natie.
Kort na den slag bij Oudenaarde reeds was hem aan het hof de machtige
steun ontvallen zijner gemalin, die ten gevolge eener paleis-intrige door
een thans zeer in de gunst der koningin staande en heimelijk met de
Torys samenwerkende kamervrouw, lady Masham, op zijde was gedrongen
en zelfs tijdelijk het hof had moeten verlaten. Wel gelukte het den hertog
nog zijn gemalin weder aan het hof te doen terugkeeren, maar uit alles
bleek in het najaar van 1709, dat zijn persoonlijke invloed op koningin
Anna ernstig geleden had; zelfs zijn aanbevelingen voor hooge militaire
posten werden niet meer gevolgd. Hij verliet het hof en dreigde zijn ontslag te vragen, als de Koningin de begunstigde kamervrouw niet ontsloeg Europé!! De Whigvernederende houding voor den eersten veldheer van Europ!!
ministers, vreezend hem geheel van zich te vervreemden, aarzelden hun
steun te verleenen, maar een persoonlijke onderhandeling met de koningin
herstelde hem schijnbaar nog in hare gunst. Nog eenmaal gelukte het voor
het oog de Koningin met den veldheer te verzoenen, maar het was weinig
meer dan schijn: de hertogin van Marlborough
Marlborough' bleef in ongenade en
hare doodsvijandin behield het veld in de omgeving van koningin Anna.
Dit was te bedenkelijker, omdat de kosten van den langdurigen oorlog
ook Engelands krachten begonnen te overschrijden 1) en de ervaren lordschatmeester Godolphin, Marlboroughs trouwe medestander, zich genoodzaakt zag bij den merkbaren achteruitgang der algemeene welvaart steeds
zwaarder lasten op te leggen, die het krediet van den staat dreigden aan
te tasten. De Tory-partij haastte zich van een en ander gebruik te maken
en in verbond met de leiders der engelsche Kerk, hare oude bondgenooten, de hand steeds driester uit te strekken naar de regeering. De invloedrijke prediker Sacheverell richtte zich scherp en zeer persoonlijk tegen
Marlborough en de zijnen, tegen de Whigs in het algemeen. Een proces
der regeering tegen Sacheverell vestigde de algemeene aandacht op zijn
beweringen; hij werd wel veroordeeld maar door gansch Engeland als een held
en martelaar voor de zaak van zedelijkheid en recht vereerd. Ook de Koningin
eerde hem en zijn verdedigers openlijk. Allengs wonnen de Tories
Tories:: Godolphin werd ontslagen, het Parlement ontbonden, het nieuwe Parlement
gaf hun eene meerderheid. Marlboroughs onmiddellijke val werd nu
algemeen verwacht maar de voorspraak der bondgenoot
bondgenooten
en redde hem nog
voor ontzetting uit zijn ambt, ofschoon zijn medestanders in het ministerie
in Augustus en September 1710 door Tories waren vervangen. Bovendien
brachten de moeilijkheden in de Oostzee gedurende den Noordschen oorlog voor de beide daar een aanzienlijken handel drijvende zeemogendheden
nieuwe bezwaren met zich, die het verlangen naar vrede zeer bevorderden.
Te Versailles zag men dit alles met groote belangstelling en vreugde
aan; de bondgenooten
bondgenoot en namen er met even groote bekommering kennis
van. Men sprak reeds van een overeenkomst, die tusschen de winnende
partij en het fransche hof gesloten zou zijn. De clandestiene handel der
staatsche kooplieden met Frankrijk onder bescherming van fransche paspoorten ondervond dadelijk de gevolgen van deze betere verstandhouding.
1) Von Noorden, lIl, S. 626 ff.
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Die handel was den Engelschen steeds een doorn in het oog geweest maar
door de oude regeering ter wille der vriendschap met de Republiek door
de vingers gezien. In 171 I werden plotseling alle fransche paspoorten
ingetrokken en de bloeiende hollandsche scheepvaart op de havens der
fransche wijnstreken stond dientengevolge onmiddellijk stil, terwijl de
neutralen er dadelijk gebruik van maakten en de voor de Republiek en
voor het leger in de Zuidelijke Nederlanden gewenschte fransche wijnen
op hunne schepen overbrachten naar de staatsche havens, waar alle
schepen zonder lading stillagen 1).
Toen stierf in April 17II plotseling keizer Jozef; Karel III van Spanje
zou hem vermoedelijk in het Duitsche Rijk opvolgen. Doch nu toonden
zoowel Engeland als de Staten zich ernstig beducht voor de reeds vroeger
gevreesde hernieuwing van het Rijk van Karel V en niet ongeneigd meer om,
ten minste in Spanje, koning Philips te erkennen. Zij hadden Karel III ook in
de Zuidelijke Nederlanden nog steeds niet laten huldigen tot ergernis der
aan het habsburgsche Huis gehechte bevolking, die zich niet minder
geërgerd toonde over het thans ook haar bekende verdrag van 170 9 2).
Den ganschen zomer werd, ten gevolge van de gebeurtenissen aan de
hoven te Londen en Weenen, de oorlog door de bondgenoot en slechts
slap gevoerd; prins Eugenius bleef in Duitschland en Marlborough behaalde
geen ander voordeel dan de verovering van het kleine Bouchain, terwijl in
Spanje de zaak van Karel lIl, zwak door de bondgenooten gesteund,
achteruitging en geheel Arragon werd verloren. Op het laatst van 171 I
werd Karel werkelijk door de keurvorsten tot keizer gekozen, een feit, dat
de kansen op vrede aanzienlijk deed toenemen.
Er was reeds meer dan kans, er was· onderhandeling tusschen Frankrijk
en Engeland. Een fransch geestelijke, abbé Gaultier, die in 16g8 met
Tallard in Engeland was geweest, leidde haar in door zich in den zomer
van I7IO namens De Torcy heimelijk tot lady Masham en hare vrienden
te wenden. In het voorjaar van 171 I leidden deze geheime betrekkingen
tot ondershandsche voorstellen van de fransche regeering aan den nieuwen
staatssecretaris Henry St. John, lord Bolingbroke, waarbij De Torcy voor
Engeland den handel op Spanje en Indië, voor de Staten de Barrière,
voor de bondgenooten der zeemogendheden behoorlijke voldoening in
uitzicht stelde 3). Zeer spoedig werd ook den Staten-Generaal en Heinsius
in diep geheim mededeeling van deze voorstellen gedaan door den
engelschen gezant Raby, die Townshends plaats had ingenomen. In den
nazomer namen deze aanbiedingen grooter beteekenis aan. Engeland bleek
zeer belust op den toegezegden "asiento de negros" , het monopolie
van den onchristelijken maar voordeeligen slavenhandel in de westindische koloniën van Spanje, in het algemeen op de groote mogelijk
te verkrijgen handelsvoordeelen, en weldra verscheen dan ook, nu niet
meer in de Republiek maar te Londen, de in deze dingen ervaren Mesnager. Alles ging in diep geheim voort tot het einde van het jaar maar
in October was de regeering te Londen het reeds in de hoofdzaken met
Frankrijk eens geworden en had een zeer geheime conventie over den
vrede onderteekend, waarbij Engelands voordeelen verzekerd waren 4).
Engeland had thans zelf gedaan, wat de Republiek in 1709 op Engelands
aandrang geweigerd had. Daarmede was het sluiten van een algemeenen
vrede slechts een kwestie van tijd geworden.
1)
2)
3)
4)

Knuttel, Catal. nO. 16139: The Dutch better friends than the French (1713), p. 16.
Gachard, 1.1., p. 219.
Weber, Der Friede von Utrecht, S. 30.
Ib., S. 58.
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In de eerste plaats moest de Republiek bewogen worden zich neder te leggen
bij de door Frankrijk en Engeland te Londen afgesproken voorwaarden.
Zij had met ergernis kennis genomen van het gebeurde en de britsche
regeering deed thans haar best om de voornaamste harer staatslieden,
Heinsius en Buys in de eerste plaats, door middel van den schotschen
koopman Drummond uit Amsterdam te bewerken 1). Bolingbroke, de leider
van dit alles, was voor dergelijke intriges de rechte man. Maar nog dieper
ergernis volgde voor de Republiek: Engelands nieuwe regeering was volstrekt niet van plan om het Barrière-tractaat, in 1709 met de Whigs gesloten,
thans werkelijk uit te voeren: een barrière zou er wel zijn maar veel minder
omvangrijk dan toen was bepaald. Met groote handigheid werden Heinsius
en de zijnen door de beide mogendheden om den tuin geleid. Men
zeide hun toe, dat de onderhandeling weldra op staatschen bodem zou
gesçhieden; men gaf hun aanhoudend halve aanduidingen over het vorderen
der ondershandsche besprekingen te Londen; de omstandigheid, dat de
staatsche gezant aldaar juist gestorven en nog niet door een ander vervangen was, werkte het dubbelzinnige spel der engelsche staatslieden in de
hand. Toen volgde eindelijk in October de mededeeling van engelsche
zijde, dat de preliminairen van 1709 veel te zwaar voor Frankrijk en het
Barrière-tractaat te bezwarend voor Oostenrijk geacht moest worden dan
dat op die grondslagen vrede mogelijk was, terwijl Engeland wel geen
afzonderlijken vrede wilde sluiten doch op den totnogtoe gevolgden voet
ook niet verder kon oorlogen, daar zijn bondgenooten hunne beloften niet
hielden. Een lange rekening kwam aantoonen, dat ook de Republiek
in dezen verre te kort geschoten was. Het was voor ieder duidelijk, wat
er te doen overbleef.
•
Buys, reeds lang als gezant te Londen uitgekozen maar nog niet vertrokken, ging nu eind October werkelijk naar Engeland om te trachten de nu
gebleken verstandhouding tusschen Frankrijk en Engeland nog ter elfder
ure te verstoren en der Republiek de vernedering te besparen, dat zij
feitelijk slechts had goed te keuren, wat er heimelijk was afgesproken.
Maar hij slaagde niet en kwam moedeloos naar huis terug. Hij kon nog
juist kennis nemen van het koninklijk besluit (31 Dec. 171 I), waarbij
Marlborough als opperbevelhebber werd ontslagen. Diens rol was uitgespeeld 2).
Met zijn val was de politieke nederlaag der Staten-Generaal voltooid 3).
Prins Eugenius, die nog in Januari 1712 naar Engeland overstak om zijn
ouden vriend te redden, kwam te laat; ook hij, ofschoon met alle eerbewijs
begroet, gaf weldra de hoop op, dat Engeland thans nog voor het bondgenootschap te behouden zou zijn. Men begreep in Den Haag, dat men
zich in het onvermijdelijke had te schikken, want de voortzetting van den
oorlog zonder Engeland was een onmogelijkheid.
Het door Engeland in overleg met Frankrijk afgesproken vredescongres
zou, om de Republiek ten minste een schijn van medewerking te laten
behouden, te Utrecht worden gehouden. Deze stad was gekozen ten einde
de gewone fransche intriges met de gewestelijke Staten in Den Haag te
vermijden. Half Januari verschenen er de eerste gezanten der verschillende
mogendheden, het eerst die der zeemogendheden en van Frankrijk.
De Staten hadden er afgevaardigden van alle provinciën, twee uit Holland: Buys en Van der Dussen, onder de anderen de Fries Goslinga en
1) Weber, S.

110

ff.

2) Hij stierf, door koning George I hoog geëerd en weder tot generalissimus verheven,

oud en afgeleefd op 16 Juni
8) Weber, S. 143.

1722.

CONGRES TE UTRECHT. VREDE

357

de overijselaar Van Rechteren; Engeland zond den bisschop van Bristol en
den energieken lord Strafford, thans gezant in Den Haag; Frankrijk D'HuDtHuxelles, Polignac en Mesnager; de Keizer graaf Sinzendorf als voornaamsten
onderhandelaar. De houding der Staten bij de langdurige onderhandelingen,
die nu volgden, was weinig krachtig zooals te denken viel. Dat vrede
meer'
noodig was, kon niet ontkend worden 1), evenmin als dat thans niet meer
gedacht kon worden aan de verwijdering van Philips V uit Spanje; maar
een barrière moest worden verkregen en er moest getracht worden te
verhinderen, dat Engeland den handel op de spaansche koloniën, en vooral
den voordeeligen negerhandel, voor zich alleen behield. Een bittere stemming begon hier te lande tegenover Engeland te heerschen en de niet
gering te schatten oorlogspartij in de Republiek dacht zelfs een oogenblik
aan een voortgaan op den ingeslagen weg met den Keizer alleen.
Waartoe dat echter leiden kon, bewees de veldtocht van I7I2, aanvankelijk nog door prins Eugenius en Marlboroughs opvolger, lord Ormond,
in overleg met den staatschen veldmaarschalk bestuurd tegenover Villars,
den opperbevelhebber van het laatste fransche leger. Doch Ormonds
houding was even dubbelzinnig als die zijner regeering, die een wapenstilstand begeerde. Er werd weinig uitgericht, hoewel prins Eugenius
nog Quesnoy bemachtigde. Ormond, die aanhoudend weigerde tegen Villars
op te trekken, wachtte op een wenk zijner regeering om den wapenstilstand af te kondigen. Toen hij dit eindelijk kon doen, had het grootste
deel van zijn leger hem reeds verlaten en zich onder prins Eugenius
gesteld, die nu alleen den veldtocht voortzette, maar genoodzaakt was
het beleg van Landrecies op te geven na de schandelijke vlucht der door
Villars met overmacht bij Denain (24 Juli) aangevallen hollandsche bataillIl.
jons onder den graaf van Albemarle (Keppel), den gunsteling van Wi1lem
Willem 111.
Het ongelukkige verloop van den laatsten veldtocht maakte op de staatsche afgevaardigden te Utrecht een diepen indruk en bewoog hen toe
te geven aan den toenemenden aandrang van engelsche zijde. De verstandhouding tusschen Engeland en Frankrijk werd steeds inniger. Bolingbroke
ruimde door een reis naar Parijs de laatste moeilijkheden tusschen de
beide mogendheden uit den weg en verklaarde zich bereid om desnoods
een afzonderlijken vrede met Frankrijk te sluiten. In die omstandigheden
was de onderhandeling te Utrecht bijzaak, eigenlijk weinig meer dan
schijn. Zij werd dan ook vier maanden lang, van half Mei tot eind
Augustus feitelijk afgebroken in afwachting van wat Engeland en Frankrijk
samen bespraken. Na de nederlaag bij Denain werd zij weder opgevat
en onder nieuwen aandrang en bedreiging met een afzonderlijken vrede
door Engeland gaven de Staten eindelijk toe, schoorvoetend maar volkomen.
Den 30sten December I7I2 verklaarde de staatsche gezant te Londen
het engelsche voorstel aan te nemen. De vernedering der "Hoogmogende
Staten tt was bezegeld maar toch het bondgenootschap met EngeHeeren Staten"
land opnieuw bevestigd 2).
Nog gaven de thans weder voor jaren verbonden zeemogendheden de hoop
niet op om ook den Keizer tot het sluiten van den vrede over te halen.
Met dat doel werd de wederom sedert maanden afgebroken onderhandeling te Utrecht in Februari I7I3 weder opgenomen. Maar de Keizer
weigerde standvastig de voor hem en zijn huis schadelijke, door Frankrijk
en Engeland buiten hem om bepaalde voorwaarden aan te nemen; hij ging
zoover als hij gaan kon om ten minste den steun der Staten-Generaal
1) Weber, S. 212.
2) Ib., S. 350.
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nog te behouden, maar ook dit hielp niet. Toen eindelijk, den IIden
April I7I3, werd de vrede te Utrecht in een aantal afzonderlijke verdragen
door Engeland en de Staten, daarna ook door hunne bondgenooten Pruisen,
Portugal en Savoye geteekend: de Keizer alleen bleef den oorlog voortzetten.
Met genoegdoening kon Frankrijk terugzien op de algemeene politieke
resultaten van den langen krijg: Spanje en zijn koloniën, misschien zelfs
een deel van Italië waren voor het fransche koningshuis gewonnen; het
doel van Lodewijks politiek der laatste halve eeuw was grootendeels
bereikt, al moest hij toestaan, dat de onvereenigbaarheid der beide kronen
werd uitgesproken. Doch het land zelf lag uitgeput neder en jaren zouden
noodig zijn, alvorens het zijn oude welvaart kon herwinnen. Maar hoog
was het aanzien van Engeland gestegen: krijgsroem te land en ter zee,
diplomatieke overwinningen, bezit van Gibraltar en Minorca in Europa
als steunpunten voor het begeerde oppergezag ter zee, van de Hudsonbaai,
Nieuw-Schotland en Newfoundland in Amerika, het monopolie van den
negerhandel, het recht op eenigen goederenhandel met Zuid-Amerika over
Panama - dat waren de voordeelen, door den Successieoorlog en de
staatkunde van Wi1lem III verkregen voor de mogendheid, die van nu
af als eerste zeemogendheid, als onuitputtelijke bron voor subsidiën aan
oorlogvoerende mogendheden op het vasteland een beslissende rol in Europa
zou kunnen spelen.
Wat de Republiek bij haar verdrag met Frankrijk als haar aandeel in den
buit verkreeg, was betrekkelijk weinig. De voormalige Spaansche Nederlanden
zouden nu Oostenrijksche Nederlanden worden en, zooals zij bij den vrede
van Rijswijk waren, voorloopig in handen der Staten worden gesteld om ze
aan keizer Karel VI over te leveren; Spaansch-Gelder kwam aan Pruisen
behalve de reeds door de Staten bezette vestingen Venloo, St. Michiel, Roermond en Stevensweerd met onmiddellijke omgeving; de Keurvorst van Beieren
zou van al zijn aanspraken op de Zuidelijke Nederlanden afzien, maar hersteld
worden in zijn beiersche erflanden. Wat de vurig begeerde barrière betreft,
die door den Keizer tegen uitlevering der Zuidelijke Nederlanden moest
worden toegestaan, zij was door de laatste overeenkomst dienaangaande tusschen
de zeemogendheden (30 Jan. I7I3) aanzienlijk beperkt. Frankrijk stond
ervoor af: Meenen, Doornik met het Doorniksche, Veurne met zijn ambacht, De Knokke, Loo en Dixmuiden met omgeving, IJperen met zijn
onderhoorigheden, terwijl ook Hoei en Luik, Luxemburg, Namen, Charleroi en Nieuwpoort door staatsche troepen zouden bezet blijven; verder
zouden de Staten tot onderhoud van vestingen en krijgsvolk jaarlijks een
millioen gulden uit de beste inkomsten der Zuidelijke Nederlanden ontvangen. Omtrent de handelsverdragen werd bepaald, dat Frankrijk den
Staten een handelsverdrag met Spanje zou bezorgen op grondslag van
den vrede van Munster, dat de handel in de Zuidelijke Nederlanden
geregeld zou worden door de drie mogendheden, dat er tusschen Frankrijk
en de Staten een bijzonder handelsverdrag voor 25 jaren zou gesloten
worden met ontheffing van lasten op gezouten haring, vernietiging van
het vat geld en nauwkeurige omschrijving van contrabande, waarbuiten
granen, zout en andere mondbehoeften vielen, alles ongeveer zooals te
Rijswijk was bepaald 1).
Zoo nam de groote krijg een einde, dat niet beantwoordde aan de grootsche
verwachtingen, die men nog in I7IO had mogen koesteren.
Met een verwaarloosde vloot, een door de zware veldtochten en ver1) Lamberty, VIII, p. 121 suiv.; vgl. Manger, Recherches sur les relations économi<iues
miques entre la France et la Hollande, p. 5 suiv.
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liezen der laatste jaren zeer verzwakt leger, een bijna volkomen uitgeputte
schatkist zou de Republiek voor vele jaren achtereen feitelijk moeten afzien
van hare beteekenis als groote mogendheid; haar handel had ernstig
geleden en zou voortaan op de wereldmarkten in nog minder gunstige
omstandigheden dan vroeger het hoofd hebben te bieden aan den steeds
krachtiger zich ontwikkelenden mededinger aan de overzijde der Noordzee,
die den kleinen nabuur geheel overvleugeld had. Haar eenige hoop voor
de toekomst berustte naar de meening harer beste staatslieden in het vasthouden van het nauwe verbond met dien gelukkigen mededinger en het
volgen zijner zegekar: zoo alleen zou zij deel kunnen hebben aan de voordeden, die deze zich allerwegen had weten te verzekeren. De vrede van
Utrecht was in zijn ware beteekenis door Polignac samengevat, toen hij
tot de afgevaardigden der Staten sprak: "On traitera de la paix chez
vous, pour vous et sans vous" - de wraak voor Frankrijks vernedering
nog kort te voren te Geertruidenberg, die dezelfde diplomaat zoo diep
had gevoeld. De onderhandeling te Geertruidenberg was de laatste gelegenheid, waarbij de Republiek kans had om tusschen Frankrijk en Engeland
als scheidsrechter op te treden; te Utrecht had zij aan te nemen, wat
beide samen haar voorschreven 1).
HOOFDSTUK 11
DE REGENTEN HEERSCHAPPIJ IN DE EERSTE HELFT DER ACHTTIENDE EEUW

Na den dood van Willem III was de regeering der Republiek in handen
gekomen van hen, die zich tegenover de onderstelde monarchale neigingen
van het huis van Oranje en zijn aanhangers in dezen tijd bij uitstek
"republikeinen" plachten te noemen. Ieder der beide partijen had zich vanouds
getooid met den titel van "ware vaderlanders" of "ware patriotten", een
naam, die ook in dezen tijd nog door mannen van beide factiën werd
gebruikt om hunne onbaatzuchtige vaderlandsche gezindheid te doen uitkomen. De republikeinen waren thans ontegenzeggelijk heer en meester
in de Republiek en nu de jonge vorst van Nassau, die zich buiten eenigen
twijfel gereedmaakte om op het voetspoor van zijn neef zijn stadhouderschap van de beide noordelijke gewesten tot punt van uitgang te maken
voor het verkrijgen van hoogere waardigheden in de Republiek, bij den
Moerdijk was verdronken, nu diens pas geboren zoon in langen tijd nog
niet in staat zou wezen om het werk zijns vaders weder op te vatten,
schenen zij voor lange jaren ongestoord in het bezit der oppermacht
te zullen blijven. Maar er was toch weder een jonge prins, dien men met
den naam van Oranje noemde. Al werd het recht op dien naam hem door
den Koning van Pruisen, door de vele fransche verwanten van het stamhuis van Chalon betwist, al wilde de Koning van Frankrijk van geen enkelen "prins van Oranje" meer weten en verklaarde hij reeds in 1702
het prinsdom tot een deel van zijn graafschap Provence 2), al bleef het
bij den vrede van Utrecht aan Frankrijk - de jonge Wi1lem Karel Hendrik Friso schreef zich zijn gansche leven "prins van Oranje en Nassau",
gelijk zijn vader, en het volk der Nederlanden, gehecht aan den ouden
titel, noemde hem het liefst bij den eersten naam gelijk hij zelf ook meerJ) Weber, S. 395.
2) De Pontbriant, Histoire de la principauté d'Orange, p. 265. De
I;>e prinsen
p'rinsen van
yan

Conti hebben het van 1718 tot 1731 nog eenmaal bezeten maar ûch
Zich in
In dat Jaar
jaar
hunne rechten door Lodewijk XV laten afkoopen, ib. p. 287.
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malen deed. De oude Oranjepartij gaf de hoop niet op om den friesehen
frieschen
stadhouder in de· Republiek de "eminenteUtt plaats te zien innemen van
de roemrijke stadhouders uit het oude geslacht; de moeder-voogdes, de
verstandige Maria Louise van Hessen-Kassel, zag, evenals vóór meer dan
een halve eeuw de grootmoeder van Wi1lem
Willem lIl, prinses Amalia, had
gedaan, voortdurend uit naar een gelegenheid om haren zoon te doen bereiken, wat haar echtgenoot niet had mogen verwerven.
Voorloopig echter was er van die zijde voor de republikeinen weinig
te vreezen zoolang zij erin slagen konden de gevaren te bezweren, die
den Staat mochten bedreigen. Zij wisten, dat, wanneer eenmaal het gevaar
van dezen of genen kant mocht naderen, hunne tegenstanders niet zouden
schromen om het volk weder in beweging te brengen; zij wisten, dat vooral
een ongelukkige oorlog zulk een voor hen noodlottig gevolg zou kunnen
hebben, met name een oorlog met Frankrijk, den landsvijand, die in dit
opzicht sedert een halve eeuw de plaats van Spanje tegenover de Republiek
had ingenomen. Daarom was toenadering tot Frankrijk en behoud van
den vrede in Europa voor hen van het hoogste gewicht 1).
Waar ook in Europa de brand mocht ontstaan, men moest erop verdacht zijn, dat de staatkundige belangen van Frankrijk daarmede konden
gemoeid zijn, belangen, die dikwijls tegen die der zeemogendheden indruischten. Het onrustige Zweden in het Noorden, het gistende Rusland
in het Oosten, het onder den eersten Bourbon op avonturen beluste
Spanje moesten nauwkeurig worden in het oog gehouden; aan de oostergrens verhief zich de militaire macht van Pruisen. En ook op de beide
bondgenooten,
bondgenoot en, Engeland en Oostenrijk, moest gelet worden. In den pas
geëindigden Successie-oorlog was voldoende gebleken, dat de groote zeemogendheid aan de overzijde niet gezind was om zelfs betrekkelijk
geringe belangen op te offeren aan het niet altijd trouwe bondgenootschap der Republiek, die als bondgenoot bij de sterke vermindering
van haar leger na den vrede en de reeds tijdens den oorlog aanzienlijk
verzwakte zeemacht voor haar van minder waarde kon geacht worden;
ja, het sluiten van den vrede zelf was toe te schrijven aan de feitelijke
ontrouw der engelsche regeering aan het bondgenootschap, waaraan de
Republiek in 1709 groote, haar door den vijand aangeboden voordeelen
had opgeofferd. De handelsnaijver tusschen de beide zeemogendheden
was verre van opgehouden en met bekommering zag de Republiek zich
in een harer voornaamste handelsterreinen, Spanje en zijn koloniën,
door Engeland op zijde gedrongen. Zoo sterk scheen een oogenblik de
spanning, dat men in Frankrijk reeds een oorlog tusschen de beide zeestaten
mogelijk achtte 2). Des te inniger werd dadelijk na den vrede de verstandhouding tusschen Engeland en Frankrijk, dat immers aan het engelsche
Tory-ministerie de redding uit den nood te danken had. Waarlijk, reden
genoeg voor de Republiek om zich bezorgd te maken en zoo mogelijk
alle wrijving te vermijden. Ook de Keizer, verontwaardigd over het sluiten van den vrede, waardoor hij alleen gelaten werd tegenover den gemeenschappelijken vijand, ontstemd ook over de noodzakelijkheid om aan de
Republiek de nog altijd vernederende Barrière-voorwaarden toe te staan,
was allesbehalve als een vertrouwbaar vriend te beschouwen.
De nasleep van den vrede van Utrecht: de onderhandelingen tusschen
Frankrijk en den Keizer, die in Maart 1714 eindelijk tot den vrede van
1) Vgl. over de buitenlandsche staatkunde der Republiek in deze jaren de artikelen van Bussemaker in de Gids van 1899/ lIl, blz. 33 vlg., en in Bijdragen
voor vaderl.
vader!. gesch. en oudheidk., Vierde ReeKS,
ReeltS, I, blz. 263 vlg.
2) Bussemaker, Gids, 1899, lIl, blz. 36.
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Rastatt leidden; die tusschen de Republiek en Spanje, dat eerst in Juni
op aandrang van Frankrijk toegaf en afzag van eischen tot steun zijner
pretentiën in Italië; eindelijk de dadelijk na den vrede van Rastatt begonnen
onderhandelingen met Keizer Karel VI over de Barrière - dat alles had
nog heel wat voeten in de aarde. Vooral het laatste 1). De Keizer toch
wilde niets weten van inmenging van Engeland in die onderhandelingen
I70g met de Republiek
en dit begeerde op grond der overeenkomst van 1709
daarin te mogen medespreken;
medespreken ; de Keizer weigerde het te Utrecht buiten
hem om bepaalde zonder meer als geldig te erkennen; Frankrijk eindelijk
werkte heimelijk den voortgang der zaak tegen. Zoo duurde het geruimen
tijd, alvorens de aanbiedingen der keizerlijke regeering, die de Barrière
het liefst wilde beperken tot het in de laatste tijden der spaansche heerschappij toegestane bezettingsrecht in Namen, Doornik en Meenen,
overeen te brengen waren met de eischen der Republiek, die nog hoopte
verlangens.
meer te verkrijgen dan haar te Utrecht was toegezegd en hare verlangens
samenvatte in vier artikelen, waarbij behalve de militaire stelling zware
financieele offers tot onderhoud daarvan en tot afbetaling der schulden
van het voorloopig bestuur der Conférence in het Zuiden tijdens den
oorlog gemaakt, verder grensregeling in Staats-Vlaanderen en eindelijk
een voordeelig handelsverdrag met voldoening ook voor Engeland werd
gevraagd. De keizerlijke regeering toonde zich over die hooge eischen
ten zeerste verbitterd en nam zelfs een dreigende houding aan.
Te midden dier onderhandelingen stierf plotseling de engelsche Koningin
en met krachtigen steun der haagsche regeering gelukte het den Whigs,.
die op alles voorbereid waren, de verheffing van haren aangewezen opvolger, den keurvorst van Hannover, als George I zonder moeite te doen
plaats hebben.
Die verandering bracht de Whigs in Engeland weder aan het bewind
en verbeterde aanstonds de verhouding tusschen de zeemogendheden, daar
de nieuwe hannoversche dynastie den steun der Republiek, die haar
optreden had in de hand gewerkt en de verbinding met haar bovenal
geliefd Hannover vormde, in de eerste jaren zeer noodig had. Het
oude bondgenootschap werd door de oude medestanders van Heinsius,
onder wie lord Townshend een voorname plaats bekleedde, aanstonds in
zijn volle beteekenis hernieuwd; de Whigs vergaten niet, dat de hollandsche
staatslieden den nieuwen koning op zijn doorreis naar Engeland ernstig
hadden aangeraden met hen te blijven regeeren 2). Bovendien, vooral
George I, die meer hannoveraan dan engelschman was, beschouwde de
Republiek vooral als de brug van Engeland naar het vasteland, als
een onwaardeerbaren schakel voor zijn op het belang van Hannover meer
dan op dat van Engeland gerichte politiek. Uitbundig was de vreugde
in de Republiek over deze verandering ten goede in hare betrekkingen
met den bondgenoot, maar die vreugde werd alras getemperd door de
houding der engelsche regeering in de zaak der Barrière.
I7I4 te Antwerpen
De onderhandelingen daarover werden in October 1714
voortgezet 3), thans ook met medewerking van Engeland, dat zich echter
spoedig zeer weinig geneigd toonde om de Republiek in hare voornamelijk
commercieele plannen te helpen en als gevolmachtigde den vroegeren
adjudant van Marlborough, lord Cadogan, aanwees. De vier staatsche gevolmachtigden: Van der Dussen, Gockinga, Van Rechteren en Geldermalsen,.
1)
I) Bussemaker, 1.1., blz. 80 vlg.; Pirenne, V, p. 128.
2) Bussemaker, in Bijdragen, 1.1., blz. 269.
3) Ib. 1.1., blz. 289 vlg.
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deden hun best om den vollen eisch der Republiek toegestaan te krijgen
maar hare "excessive pretensiën"
pretensiën tt bleven aanvankelijk bij den Keizer
ernstig bezwaar vinden en noch te Weenen noch te Antwerpen steunde
haar wantrouwige bondgenoot over zee haar voldoende. Op die wijze
scheen de Barrière, ten minste als militaire stelling, voor de Republiek
van zoo gering belang, dat hare staatslieden ernstig de vraag overwogen,
of het niet beter was er geheel van af te zien. Maar men meende toch
de verdediging der Zuidelijke Nederlanden niet aan den Keizer alleen te
kunnen overlaten, die er veel minder belang bij had dan de Republiek
zelve; bovendien was dat gebied de brug, die de Republiek, Engeland en
Oostenrijk verbond; eindelijk zou men, bij gemis aan een verdrag als dit, de
uitgeschoten gelden en alle kans op handelsvoordeelen in de zuidelijke
gewesten verliezen. Dit ongeveer was de inhoud van een geheimen brief
der Staten-Generaal in overleg met den Raad van State aan de gewesten
toegezonden betreffende het "lastig pak" der Zuidelijke Nederlanden 1).
Maar nog was de oostenrijksche regeering niet besloten om zelfs in het
verwaterde verdrag toe te stemmen. Eerst toen het gevaar voor een
jacobietischen inval Engeland dwong de Republiek om hulp te vragen en.
deze onmiddellijk hare schotsche regimenten beschikbaar had gesteld, hielp
de engelsche regeering ernstig mede en zoo werden de reeds herhaaldelijk
afgebroken onderhandelingen hernieuwd: zij leidden na meer dan vijftig
zittingen den 15den November 1715 eindelijk tot de onderteekening van
het derde, het antwerpsche Barrièreverdrag, dat in het algemeen dan toch
met het te Utrecht bepaalde overeenkwam 2). Namen, Doornik, Meenen,
Veurne, Warnet
Warneton,
on, IJperen en fort De Knokke werden Barrière-plaatsen
met bezetting der Republiek en onder hare gouverneurs en officieren,
mits deze door den Keizer goedgekeurd; zij mocht die vestingen op hare
kosten op den bestaanden voet van versterking onderhouden; in het strategisch gewichtige Dendermonde zou gemengd garnizoen liggen onder
een door den Keizer benoemd gouverneur; bij oorlog of oorlogsgevaar
zouden staatsche troepen, in overleg met den gouverneur-generaal der zuidelijke
gewesten, overal worden toegelaten in alle bedreigde vestingen en forten;
bij een vijandelijken
vijandeliiken inval in Brabant zou het staatsche leger de Demerlinie
mogen bezetten en inundeer
inundeeren;
en ; de kasteelen van Hoei en Luik zouden
geslecht worden; in de nieuwe Barrière-steden zouden van de 30 à 35000
man noodige bezetting 2/5 door de Republiek geleverd worden; alle toevoer
van ammunitie, levensbehoeften, kleeding en magazijnvoorraad
magaz;ijnvoorraad voor de
staatsche troepen zou vrij zijn; die troepen zouden ook vrije briefwisseling
en godsdienstoefening hebben, mits de laatste niet in uitwendig als zoodanig kenbare kerken; de Keizer betaalde 1.250.000
I.250.000 guldens 's jaars
"zekerste tt
voor het onderhoud dezer troepen onder behoorlijke dekking uit de "zekerste"
Michie1, Stevensweerd
inkomsten van Brabant en Vlaanderen; Venloo, St. Michiel,
en het ambt Montfort kwamen geheel aan de Staten met behoud van
burgerlijke en kerkelijke rechten en gewoonten; een belangrijke grensverbetering in Vlaanderen, die het gansche platteland tot bij Gent toe feitelijk
aan de Republiek onderwierp, zou worden toegestaan; de Keizer zou
de schulden van het voorloopige bestuur in het Zuiden erkennen; een
handelsverdrag met Engeland en de Republiek zou worden gesloten op
Bussemaker, 1.1., blz. 312 vlg.
2) Du Mont, Corps DipI.,
Dip!., VIII, I, p. 458 vlg.; Pirenne, V, p.
')
p. 62. Een in 1718 door de keizerlijke regeering voorgestelde en
Staten-Generaal goedgekeurde wijziging, die het afgestane gebied
spronkelijke beperkte, kwam feitelijk
feitelijk: nooit tot uitvoering (ib.
Srbik, Oesterr. Staatsverträge, Niederlande, I, S. 439 ff.
1)

129; Huisman, 1.1.,

ten slotte door de
tot 1/6
l/s van het oorp. 124). Vgl. Von
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den voet van het bij den vrede van Munster bepaalde, dus met handhaving der sluiting van de Schelde; Engeland waarborgde het verdrag, waarbij
de voortaan Oostenrijksche Nederlanden als "onvervreemdbaar bezit"
van het huis Habsburg werden erkend.
Dit was het uit een staatkundig oogpunt poover overblijfsel van het in
I709 gesloten verdrag, door sommigen, zoowel in dien als in onzen tijd als
'een groote diplomatieke overwinning bejubeld en geprezen maar in werkelijkheid een blok aan het been voor de Republiek, die weinig nut maar
wel veel last van deze eigenlijk reeds aanstonds verouderde instelling
heeft ondervonden 1). Dit was het eenige tastbare politieke voordeel door
de Republiek uit den noodlottigen Successie-oorlog medegebracht; de
keten, die haar meer dan een halve eeuw lang aan Engeland en Oostenrijk
Zuidelijke, Nederlanden hebben diep
heeft verbonden. Oostenrijk en de Zuidelijke
de vernedering gevoeld onderworpen te zijn aan de militaire voogdij der
Republiek; deze zelf heeft spoedig ingezien, dat de Barrière bij de veranderde politiek van Frankrijk, onmachtig om zelfs te trachten naar verwezenlijking der denkbeelden van Lodewijk XIV, hare militaire en politieke
beteekenis verloren had en zich feitelijk weinig om haar
baar bekommerd
bekommerd;i
Frankrijk zelf heeft het in wezen blijven der Barrière steeds als een voortdurende bedreiging beschouwd. In het kort, zij had in de dagen van De
Witt en Willem III
UI van onberekenbaar nut kunnen zijn maar in die
van Slingelandt en Walpole mocht zij een anachronisme heeten.
Doch verder dan tot het sluiten van dit verdrag liet de Republiek zich
niet brengen: van de feitelijke hernieuwing der alliantie tusschen Oostenrijk en de zeemogendheden wilden Heinsius en de zijnen niet hooren.
De houding toch van Oostenrijk in de Barrière-zaak, de moeilijkheden
over de uitvoering daarvan, de aanvankelijke weigering der Staten om het
nog altijd bezette Bonn te ontruimen leverden allerlei bezwaren op.
Hoe gaarne Engeland ook de oude alliantie van I700 weder hersteld zag,
de Republiek, niet gezind zich in den eersten tijd met Oostenrijk weder
vijandig tegenover het thans niet te vreezen Frankrijk te stellen, weigerde
zich verder te binden en bleef jarenlang op dit standpunt staan, ja toonde
zich weldra geneigd om met Frankrijk samen te gaan. Reeds in Januari I7I7
wist de fransche regent, Philips van Orleans, door de zending van zijn vertrouwde, den abbé Dubois, de beide zeemogendheden te bewegen tot een
drievoudig verbond, in Den Haag gesloten tot bevestiging van den vrede
van Utrecht met garantie der bezittingen in Europa van de drie mogendHeeren tt ••
heden. Ook Frankrijk noemde de Staten voortaan "Hoogmogende Heeren"
Uit een commercieel oogpunt was het verdrag van I5 November
I7I5 voor de zeemogendheden even voordeelig als het voor de Oostenrijksche Nederlanden noodlottig mocht heeten. De sluiting van de Schelde,
ofschoon door de Staten en steden van Brabant en Vlaanderen heftig
bestreden, werd bestendigd; artikel 26 handhaafde tot op een definitief
plutot qutil
qu'il se pourra tt maar natuurlijk door de
handelsverdrag, "à faire Ie plutöt
zeemogendheden niet begeerd, de bestaande handelstarieven, die door de
zeemogendheden tijdens hare heerschappij over het Zuiden geheel in haar
eigen belang waren geregeld en nog in de laatste dagen dier heerschappij
belangrijk in haar voordeel waren gewijzigd; alle wijziging daarin werd
ten strengste verboden, "sous que1que
quelque prétexte que ce puisse être". Zware
tollen bemoeilijkten alle handelsverkeer ook langs de Maas; de handelsartikelen der zeemogendheden werden zeer laag belast, die der oostenrijksche
provinciën zelf bij uitvoer zwaar getroffen. Uitgesloten van den handel op Indië
I) Vgl. Bussemaker, 1.1.,
l.I., blz. 324.
')
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en thans door de scheiding van Spanje geheel beroofd ook van de geringe
~eventiende eeuw daar
voordeelen, die "de vlag van Bourgogne" in de zeventiende
nog had genoten, door tallooze binnenlandsche tolliniën zelfs in het onderling verkeer belemmerd, gingen de Zuidelijke Nederlanden hunnen definitieven commercieelen ondergang te gemoet. Wat zij nog aan schepen en
matrozen hadden, verliep naar het fransche Duinkerken; hunne zwakke
industrie verplaatste zich
~ich geheel naar de noordfransche steden; hun
handel waagde zijn kapitalen voortaan alleen nog maar in hollandsche of
engelsche ondernemingen. De Republiek kon gerust zijn;
~ijn; van deze zijde
viel geen concurrentie meer te duchten. Dat was voor haar het groote
voordeel van den thans gesloten vrede 1).
Na het sluiten van den vrede en den afloop der daarmede samenhangende onderhandelingen over de Barrière bleef de Republiek, met Engeland nauw verbonden, nog lange jaren beschouwd als een groote mogendheid en als zoodanig gewikkeld in alle staatkundige zaken van meer en
minder belang, die in eenig deel van Europa, van de wereld te behandelen vielen. De nauwe verbintenis der zeemogendheden, door de staatslieden van de onder de eerste George's
Georgets voor langen tijd oppermachtige
Whigpartij en door de leidende staatsche politici uit de school van Willem III staande gehouden in het belang van den wereldvrede zoowel als
in dat van de tot het midden der eeuw nog altijd door jacobietische woelingen bedreigde protestantsche hannoversche dynastie, werd zorgvuldig van
~ijden aangekweekt; van den staatschen kant met angstvalliger zorg
beide zijden
dan van den engelschen, omdat de binnenlandsche toestand der Republiek
alle gedachten aan een zelfstandig optreden ten eenenmale uitsloot.
Maar de rijkdom van den nederlandschen staat, of liever van hare
aa~ienlijke handelsmacht, die hij ontwikkelde,.
bewoners, de nog altijd aanzienlijke
maakte hem nog jarenlang een gewenscht bondgenoot, zij het niet een
gevreesd tegenstander. In 1725
I725 nog achtte de fransche regeering de
2).
macht van de Republiek ongeveer gelijk aan die van Engeland 2)
maar zij was zich ook wel bewust van hare feitelijke zwakheid. Kon de
Republiek niet, als zij wilde, wegens hare geldmacht een grooten invloed
oefenen, desnoods met hare schijnbaar onuitputtelijke rijkdommen opnieuw
legers uit den grond stampen, vloten doen oprijzen uit den oceaan
oceaan?l'
Kon zij niet nog beschikken over uitnemende staatslieden als Heinsius
en Slingelandt, Hop en Fagel? Zoo dachten nog lange jaren vorsten en
volken, zelfs helderziende staatslieden van dien tijd; het prestige der
Republiek, in de schoone dagen der 17de
I7de eeuw verkregen, werkte nog
lang na en al hield zij niet meer de "weegschaal van Eurooptt
Euroop" in handen, zij werd nog altijd beschouwd als gewichtig genoeg om die weegschaal te doen overslaan naar de zijde, waarheen zij na bedachtzaam
~ich te wenden.
overleg zou besluiten om zich
Doch haar angstvallig
angstV3llig streven naar vrede in het belang van haren
wereldhandel en in verband met hare binnenlandsche toestanden, haar
vreesachtig vermijden van alle bezwaren, haar voortdurende schroom
om zich te laten gelden ontnam haar spoedig een groot deel van het aanzien, dat zij aanvankelijk nog genoot. Ten slotte ontleende zij dat aanzien
1)

Huisman, 1.1., p. 71 suiv.

2) In de instructie aan den gezant Fénelon, 10 Jan. 1725 (Arch. aff. étrangères;
étrangères,

gij Bussemaker, Archives de la Maison dtOrange-Nassau,
d'Orange-Nassau, 4me
Paris), aangehaald i>ij
Série, I, p. XVII. Vg!._
Vgt._ intusschen ziill
ziitl.__eigen Mémoire instructif (uitg. Bussemaker;
Bussemaker,
Bij dr. en Meded. Hist. Gen., dl. XXIII, blz. 104 vlg.) van 1728, waarin hij een
in Bijdr.
ander inzicht toont na een paar jaren verblijf hier te lande.
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in hoofdzaak slechts aan dat van haren steeds machtigeren bondgenoot
aan de overzijde, in wiens schaduw zij zich meer en meer terugtrok, aan
wiens initiatief zij zich gewende alles over te laten. Vrijwillig deed zij
afstand' van hare plaats in den raad van Europa's mogendheden, zoo
al niet voor den vorm dan toch feitelijk. Alleen hare handelsbelangen
beheerschten den gang harer staatkunde; alleen die konden haar nog
tot staatkundige bemoeiingen verlokken.
En juist in die dagen veranderde de staatkundige toestand van Europa
onophoudelijk. Het onder Karel XII, na zijn terugkomst uit zijn avontuurlijke onderneming in Rusland en Turkije in I7I4, nog eenmaal het Noorden in onrust brengende Zweden, welks kapers evenals die der Russen
den staatschen zoowel als den engelschen Oostzeehandel veel overlast
aandeden 1), welks oorlogen dien handel in voortdurend gevaar brachten,
al heette Zweden nog altijd de bondgenoot der Republiek in het Noorden,
zou door een krachtig gezamenlijk optreden van de beide zeemogendheden als vanouds, alleen als het stond te midden van zijn vele vijanden,
wel spoedig tot rede gebracht zijn, te meer daar ook Frankrijk gaarne tot
medewerking bereid was. Maar de Republiek wilde geen oorlog; zij was
alleen tot bemiddeling tusschen de oorlogvoerenden bereid. Het uit I2
schepen bestaande staatsche ,eskader onder schout-bij-nacht Lucas Veth, dat
zich in I7I5 te Elseneur met het britsche vereenigde, kreeg in last
om alle aanleiding tot oorlog te vermijden, slechts ter rust bewaring op
te treden, geen geweld tegen Zweden te plegen doch alleen de koopvaarders te beschermen. De Republiek wilde, ook uit vrees voor de dreigende
russische oppermacht in het Noorden, overeenkomstig hare oude politiek
in die streken, Zweden niet geheel en al vernietigen maar het evenwicht tusschen de mogendheden van het Noorden zooveel mogelijk bewaren. Zij wilde nog minder de geheime plannen 2) van koning George I
op annexatie van het sedert I648 zweedsche gebied Bremen en Verden
bij zijn geliefd Hannover dienen, waarvan men schade vreesde voor den
nederlandschen handel 3). Veth keerde zonder ernstige bezwaren met de
beveiligde koopvaarders in de havens terug en liet de engelsche vloot
in de Oostzee achter. In het volgende jaar werden slechts zes schepen
onder kommandeur Hendrik Grave met hetzelfde doel daarheen gezonden
en ook nu gelukte het een vijandig optreden tegen Zweden, hoe sterk ook
de aandrang van Engeland, Pruisen, Denemarken en Rusland was, te vermijden. Het bleek duidelijk, dat de Republiek niet gezind was om den oorlogsfakkel in het Noorden mede te zwaaien. Ook de gevaarlijke en geruchtmakende kwestie, in I7I7 ontstaan door de geheime intriges van Karel
XII met de engelsche Jacobieten, naar men aanvankelijk meende, tot
voorbereiding van een nieuwen jacobietischen opstand in Engeland 4), en
waarbij de zweedsche koning zijn agent, den avonturier baron von Görtz,
den last had gegeven ook in de Republiek heimelijk in zweedsch belang
te werken, werd nog bijtijds in orde gebracht; Görtz werd op aanwijzing
van Engeland in Februari te Arnhem gevat en tot diepe ergernis van
Karel XII geruimen tijd door de Staten van Gelderland gevangengehouden. Maar ook deze zaak werd met groote voorzichtigheid door de Republiek behandeld en nog in den zomer werd Görtz, wiens handelingen
1) In 171 4 waren meer dan veertig nederlandsche schepen opgebracht in de
z;weedsche havens, buiten nog die te Stralsund waren opgebracht (Bussemaker, 1.1.,
blz;. 335, noot 3).
2) Bussemaker, 1.1., blz;. 326 vlg.
') Ib., blz;. 343.
') BussemaKer, in Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde, 1901,
bI. 65 vlg.
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intusschen door Karel XII waren verloochend, losgelaten, toen het bleek,
dat men te doen had met een handig en weinig kieschkeurig agent, wiens
hoofddoel geweest was om geld voor de veelomvattende plannen van zijn
even avontuurlijken vorst bijeen te brengen. Van engelsche zijde was intusschen wel degelijk getracht deze zaak te bezigen als een middel om de
Republiek met Zweden in oorlog te brengen. Maar de Republiek was er
niet toe te bewegen en beperkte zich ook in 1718 tot de uitzending van
een smaldeel van 12 schepen tot bescherming harer koopvaarders, welk
doel ook wel bereikt werd. Ook verder wist men zich met beleid aan feitelijke oorlogsdaden in het Noorden te onttrekken, totdat de dood van
den onrustigen vorst op het einde van November 1718 aanleiding gaf
tot bevestiging van den vrede, waarbij Hannover met hulp van den Keizer
toch nog Bremen en Verden
Ver den behield en de nieuwe zweedsche koningin
Ulrica Eleonora de kaapvaart deed ophouden met teruggave van vele
genomen schepen. Eerst in 1721 maakte de vrede van Nijstädt een einde
aan den oorlog tusschen Rusland en Zweden, dat da2rbij
daarbij een groot deel zijner
Oostzee-provinciën aan czaar Peter verloor en daarmede zijn van Denemarken
overgenomen oppermacht in het Noorden op hare beurt te niet zag gaan.
De houding der Republiek in deze zaken was niet geschikt om haar
prestige te vermeerderen en toch was dit zeer noodig, want, al waren Denemarken en Zweden niet meer te vreezen, daar verhief zich een nieuwe
mogendheid, Rusland, welks energieke heerscher reeds in den laatsten
krijg herhaaldelijk met zijn machtig leger en zijn door Nederlanders georganiseerde vloot den doorslag had gegeven. Ook in Rusland had de
Republiek, sedert het einde der 16de
I6de eeuw reeds, aanzienlijke economische
belangen te verdedigen. Te Archangel en te Moskou, ook in het pas
gebouwde St. Petersburg waren de hollandsche kooplieden de eersten.
De schepping der russische vloot, de inrichting van allerlei industrieele
ondernemingen, de bouw van kanalen en andere waterwerken hield honderden Nederlanders, van hoofdofficieren en ingenieurs tot grondwerkers en'
ambachtslieden, in Rusland aan het werk, vooral na de eerste reis van czaar
Peter naar het Westen. Omgekeerd kwamen Russen in Holland leering opdoen.
Men kon zeggen, dat de Republiek de wieg was van het nieuwe Rusland,
dat zich tot een groote mogendheid verhief onder den czaar, die Holland
bovenal bewonderde, zich aan vreemden het liefst in de kleeding van een
hollandsch zeekapitein vertoonde, de hollandsche zeemanstaal sprak,
hollandsche gewoonten eerde. In 1699 werd de eerste vaste russische
gezant in Den Haag aangesteld 1). Het tweede bezoek van czaar Peter,
van November 1716 tot September 1717, aan de Republiek en Frankrijk
om weder over Amsterdam terug te keeren, zag den machtigen heerscher
op gansch andere wijze verheerlijkt dan de "merkwaardige barbaar"
twintig jaren te voren was ontvangen 2). Vergezeld door een aanzienlijk
gevolg weldra ook door zijn gemalin Catharina, bezocht czaar Peter nog
eenmaal het geliefde Amsterdam en Zaandam, waar hij de oude vrienden
zaak
en leermeesters hartelijk begroette. Hij was er juist, toen de zaak.
van Görtz voorviel, waarmede ook Peter, die Engelands macht in de
Oostzee met ergernis zich zag uitbreiden, niet geheel onbekend was. Te
midden van zijn bezoeken aan werven en fabrieken, regenten en zeeofficieren, kunstenaars en geleerden, handelaars en industrieelen in de hollandsche steden en dorpen vergat hij de staatkunde niet. Het was reeds
lang duidelijk, dat hij Engelands optreden in het Noorden met wantrouwen
1) Vgl. de uittreksels zijner brieven bij Uhlenbeck, Verslag aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland, blz. 68 vlg.
2) Vgl. over het tweede bezoek: Scheltema, Rusland en de Nederlanden, lIl, blz. 331 vlg.
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bejegende; maar van meerdere handelsvoordeelen voor de Nederlanders
wilde de met Pruisen en Denemarken, ook met Frankrijk verbonden Czaar,
met al zijn halve beschaving een helderziend staatsman, blijkbaar niet
weten en een poging van russischen kant om de oostindische Compagnie
over te halen opnieuw pogingen te doen tot het openen van den zeeweg
door de Ijszee naar Indië mislukte. Daarentegen werden weder tal van
bekwame zee- en handwerkslieden, ingenieurs en waterbouwkundigen naar
Rusland gelokt en aanzienlijke hoeveelheden modellen en gereedschappen,
kunstvoorwerpen en voortbrengselen der nederlandsche nijverheid naar dat
rijk uitgevoerd. Maar van innige staatkundige betrekkingen tusschen de
beide staten was geen sprake en de ruwe behandeling van den staatschen
resident De Bie door Peterts regeering, toen de resident ten onrechte
verdacht werd van geheime bemoeiing met de samenzwering van den
ongelukkigen prins Alexei 1), was niet geschikt om die betrekkingen vaster
aan te knoopen. Ook van staatsche zijde was men voorzichtig. De belangen van den nederlandschen handel in Rusland en in de thans in russische handen gekomen Oostzeehavens waren zoo aanzienlijk, dat de Republiek alle reden had om met Rusland in vriendschap te leven en dan ook
geen bezwaar had om den Czaar voortaan als "keizer van Rusland" te
betitelen, maar zij onthield zich van nauwer verbintenis met de wel machtige
doch nog allesbehalve zeker gevestigde nieuwe mogendheid in het Noorden.
Met de andere in het Oosten opkomende mogendheid, Pruisen, had de
Republiek zelfs ernstige moeilijkheden, zoowel over de nalatenschap van
III als over de rechten in het Overkwartier van Gelder , dat thans voor
Willem 111
een goed deel in hare handen gekomen was, zeer tot ergernis van Pruisen.
De pruisische Koning, Frederik Willem I, veroorloofde zich om op de Maas
te Well en te Middelaar tol te heffen, maakte aanspraak op het belangrijke Grave als deel der genoemde nalatenschap, wierp op gelijken grond
bezetting in Herstal en trachtte zelfs zich zoowel van Grave als van Diest
bij verrassing meester te maken; bovendien klaagde hij over het trekken van
staatsche troepen door zijn geldersch gebied, welks te Roermond bewaard
archief, naar hij beweerde, hem toekwam; eindelijk maakte hij, thans heer
van Neufchätel, bezwaar tegen de benden Zwitsers, die krachtens militair
verdrag met Bern in. staatschen dienst getreden doch, naar hij beweerde,
zijn onderdanen waren. Al deze kleine kwestiën bleven jarenlang oorzaken
van heftig krakeel, waarbij dan nog achterstallen wegens geleverde troepen
en grenskwestiën in Opper-Gelder verdere aanleiding gaven tot wederzijdsche verbittering. Maar de staatsche regeering wist al deze zaken op
de lange baan te schuiven en trachtte ze langs den weg van rechten en
van onderhandeling op te lossen. Eerst in I7I8 kwam men nader tot
elkander door het sluiten van een verbond tot onderlinge bescherming 2).
Even onzijdig als in het Noorden hield zich de Republiek in de belangrijke zaken van Spanje en Italië, die in dezen tijd de aandacht van geheel
Europa trokken. Kardinaal Alberoni, die Spanje weder wilde verheffen tot een
groote mogendheid als vanouds, het binnenslands wilde hervormen en tegelijk
naar buiten wilde doen optreden, speelde in deze jaren zijn avontuurlijke
rol; in vijf jaren van vrede meende hij Spanje weder tot den ouden
luister te kunnen brengen. Te midden der alliantiën, die toenmaals Europa
in groepen verdeelden, hoopte hij ook voor Spanje een alliantie te vinden,
die het weder in het bezit zou stellen van de bij den vrede van Utrecht
verloren italiaansche landen. Hij stelde zich tegenover Oostenrijk, welks
1) Scheltema, IV, blz. 16 vlg.
2) Wagenaar, XVIII, blz. 138 en 160 vlg.
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Keizer, die den titel van Karel lIl,
IU, koning van Spanje, nog bleef voeren
tegenover den zich Philips V noemenden "hertog van Anjou" en nog
tegenover
altijd het verlies der spaansche kroon betreurde. Spanje veroverde plotseling het eiland Sardinië (I7I7).
(I7I7)' Deze aanval bracht geheel Europa in
beweging. Engeland, Frankrijk en de Republiek verbonden zich met Oostenrijk tot handhaving van den utrechtschen vrede: de Triple alliantie
zou een Quadruple worden, Parma en Sardinië zouden aan Spanje komen,
-zou
het eerste ten behoeve van den oudsten zoon der laatste Farnese, die nu
koningin van Spanje was. Aanvankelijk had de Republiek, hoewel aarzelend en, onder den invloed van Amsterdam, bevreesd om opnieuw in een
.europeeschen
europeeschen oorlog gewikkeld te worden, in de Quadruple Alliantie
toegestemd maar deze toch niet geteekend 1) en zij liet ook het feitelijk
.optreden
optreden tegen Spanje over aan hare bondgenooten. Hare handelsbelangen
in dit rijk, zeer tegengewerkt door Engeland, dat daarom in I7I4 het sluiten van den vrede tusschen Spanje en de Republiek zoolang mogelijk had
tegengehouden, maakten het noodig om groote omzichtigheid te betrachten
ten einde hier niet nog meer bij Engeland achter te geraken dan thans reeds
het geval was. De aanval van Spanje ook op het bij den vrede van Utrecht
aan Savoye gekomen Sicilië (I7I8) deed echter de maat overloopen:
overloopen :
<ie engelsche vloot vernielde voor Syracuse de zwakke spaansche en een
groote oorlog dreigde; reeds verzamelden zich de fransche legers, door
engelsche troepen gesteund, en rukten Spanje zelf binnen, terwijl de Oosten,engelsche
rijkers op Sicilië de orde herstelden. De verbanning van Alberoni, die moest
()pgeofferd
opgeofferd worden, maakte een einde aan de korte heerlijkheid der vervallen
monarchie en I Februari 1720
I720 onderwierp Spanje zich aan de wenschen der
vier mogendheden, nog vóór de Republiek haren schroom had overwonnen
of liever vóór zij hare onderteekening van de Quadruple alliantie uit vrees
voor een oorlog definitief geweigerd had. De gehoopte handelsvoordeelen
;bleven
bleven zoo ten eenen male uit.
Bij dit alles was de oude raadpensionaris Heinsius in de Republiek nog
altijd de leider der algemeene staatkunde maar op geheel andere wijze dan in
de dagen van koning Willem lIl. Stond toen het belang der algemeene
politiek, van het staatkundige evenwicht in Europa op zichzelf op den voorgrond, thans, .en vooral na den nadeeligen vrede, waartoe Engelands
houding de Republiek genoodzaakt had, beheerschte het handelsbelang hier
alle staatkundige betrekkingen. En over het algemeen kan men ook niet
zeggen, dat de bemoeiingen der Republiek in deze richting geen goeden
uitslag hadden. Omstreeks 1720
I720 was overal de vrede verzekerd en kon de
nederlandsche handel zijn vleugelen weder ongehinderd uitslaan, voor zoover niet de enge1sche en hansische concurrentie reeds haar voordeel hadden
gedaan met de toenmalige omstandigheden.

Wat de binnenlandsche toestanden betreft, kon men op minder succes bogen.
Bij het sluiten van den vrede van Utrecht waren deze allesbehalve rooskleurig.
De financiën, ditmaal ook die van het altijd geld voorschietende Holland, waren
door den langdurigen Successie-oorlog geheel uitgeput; nieuwe belastingen
konden onmogelijk meer worden opgelegd, nieuwe leeningen niet dan tegen
·zwaren
waren interest worden gesloten; de fraude bij de inning van convooien en
licenten verminderde het bedrag dier inkomsten zeer; men klaagde over al te
grooten omslag en over bedrog bij de heffing der tallooze accijnsen, die duizenden
ambtenaren noodig maakten; de "vermine fainéante de la société civile" 2),
1) Vgl.
Vg!. Croll,
CroU, in Bij dr. vader!. gesch., 5de Reeks, I, blz. 121 vlg.
2) Lamberty, Mémoires,
Mémoues, VIII, p. 532.
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de belastingpachters, werden van grove misbruiken beschuldigd; de verwarring in de stedelijke en gewestelijke regeeringen was tot een zoo aanzienlijke hoogte geklommen, dat men in vele kringen de behoefte aan een
stadhouder luid uitsprak. En kwam men tot verbetering van den tegenwoordigen toestand der regeering, dan was het vooral wenschelijk de centrale regeeringsmacht te versterken.
Aan allerlei middelen werd gedacht 1) om den financieelen toestand, in
Holland in de eerste plaats, te verbeteren 2). Aanzienlijke vermindering
van leger en vloot zou in den vredestoestand, waarin men thans verkeerde,
mogelijk zijn. Men stelde voor de kostbare en voor de armen bezwaarlijke
accijnsheffing te vervangen door een verteringsbelasting op de huisgezinnen, waardoor meer zekerheid ten opzichte van het jaarlijks inkomende
bedrag kon worden verkregen, terwijl de armen daarvan geheel zouden
worden vrijgesteld. Betaalde de ellendigste bedelaar, in accijnsen, feitelijk
thans niet meer dan 50 gulden 's jaars aan belasting? Maar men zag
tegen de nieuwigheid op en ook de meening was niet ongegrond, dat de
stedelijke regeeringspersonen zelf uit de verpachting der accijnsen groote
inkomsten trokken, daar de pachters hun de handen stopten zoowel bij
de verpachting als bij de schromelijke misbruiken, waaraan zij zich schuldig
maakten. Zoo kwam er niets van evenmin als van de leiding der "amodiatie" of verpachting der convooien en licenten, waarmede men den
bekwamen financier Willem Nieuwpoort wilde belasten: deze weigerde op
grond van de onmogelijkheid om zonder den steun van een krachtig
stadhouderlijk gezag de admiraliteiten, waar wanorde en ongeoorloofd
winstbejag schromelijke vormen haqden aangenomen, tot haren plicht
te brengen. Holland bracht ten slotte eenvoudig zijne 4% schuldbrieven,
door een heffing daarop van den honderdsten en een tweehonderdsten
penning, op 21/2% terug, met vergunning aan de houders om hun
kapitaal terug te vragen, en de Staten-Generaal volgden in 1716 dit
voorbeeld door ook over drie jaren van hunne schuldbrieven een honderdsten penning te heffen, d.i. de rente met 1I % te verminderen 3).
Geen beter schildering van den toenmaligen toestand van verval, geen
beter overzicht ook van de mogelijke "middelen van redres" is er dan
in het "Discours over de defecten in de jegenwoordige constitutie der
Regeering van den Staat der Vereenigde Nederlanden", in 1716 door
niemand minder dan Slingelandt, van 1690 tot 1725 secretaris van den
Raad van State, opgesteld 4).
De dood van Willem III had aanleiding moeten geven tot onmiddellijke
reorganisatie van den ook toen reeds in bederf verkeerenden staat, wanneer niet de boven de krachten gaande oorlog dit aanvankelijk belet had.
Nu, na het sluiten van den vrede, was het de eerste plicht verbetering
te brengen in de tijdens den oorlog nog dieper ingewortelde misbruiken.
Geen mogelijkheid om bij meerderheid van stemmen in de Staten-Generaal te besluiten; daardoor verlamming der regeering; geen mogelijkheid
om een onwillig gewest te dwingen het eenmaal genomen besluit uit te
voeren; geen lichaam aan het hoofd van den staat met "genoegsaam
gesag" bekleed en met een behoorlijke instructie voorzien; hetzelfde in de
gewestelijke regeering en de leden van die regeering - werkelijk, de "quade
1) Lamberty, VIII, 1.1., ~. 53;3/4;
53;3/4;. vgl.
vg~. IX, p.
t>. 7$5.
7$5·

.

..

2) Vgl. daarover Fénelon s Memoire
Memoue instructif,
mstructlf, Ultg. Bussemaker, in
In Bijdr.
BIldr. en Meded.

Hist. Gen., dl. XXX, blz. 108 vlg.
8) Lamberty, IX, p. 755.
') Staatkundige geschnften, dl. I, blz.
genoemd.
BLOK, (}ach. Nederl. Volk, III

171

vlg. ook de Mémoire instructif, boven24
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gesteldheid" was zoodanig "dat het veel eer te verwonderen is dat de Republiq
nog bestaat als datse in een groot verval is". En de gevolgen: tijdens
den oorlog was nauwelijks één "petitie" , één begrooting, door den Raad
van State ingediend, eenparig goedgekeurd; de consenten waren verder
zoo "qualijk gepresteere' , dat de achterstallen ten slotte de krachten der
achterstalligen verre te boven gingen; vier provinciën - Friesland, Stad en
Lande, Zeeland en Utrecht - hadden dan ook na den vrede met de grootste willekeur troepen ontslagen alsof er geen Generaliteit bestond, die
de troepen, in de laatste veldtochten van den Successie-oorlog nog meer
dan 130000 man, na den vrede eerst op 50000, later op 40000 man had
teruggebracht; de admiraliteiten "sinken onder haar schulden tt en konden
haast geen schip in zee brengen; de achterstallige gewesten werden zelfs
niet meer door brieven of bezendingen vanwege de Staten-Generaal aan
hun plicht herinnerd en, waar daarvan sprake was, werd het plan om te
werken met het constitutioneele middel van "persuasie tt door tegenwerking
iot 3 December 1715,
verijdeld. Negen maanden lang, van 18 Maart tot
moest het kantoor der Unie, de staatskas, wegens gebrek aan contanten
worden gesloten en ook daarna dreigde telkens opnieuw hetzelfde. Kortom
de staatsmachine stond zoogoed als stil en het was denkbaar, dat bij
den minsten schok van binnen of van buiten de Unie uit elkander zou vallen.
In deze omstandigheden opperden de Staten van Overijsel bij het toezenden van hun overigens ook al veel te laat inkomend consent voor
1716 den 4den April van dat jaar 1) een plan van bezuiniging met behoud
van een behoorlijk aantal "militie tt en beter onderling overleg tot bevestiging der uiteenvallende Unie. Het denkbeeld werd door de Staten-Generaal aan de gewesten ter overweging aanbevolen, maar toen er niets gebeurde, deed Overijsel, waar Rechteren nog steeds de drijvende kracht
was, zijn beklag over de werkeloosheid en stelde nu voor om weder, als·
in 1651, een Groote Vergadering bijeen te roepen van weinige personen
uit ieder gewest, met "genoegsame magt ende autorisatie tt om de "defecten" na te gaan en ,,reglemententt te maken tot wering van misverstand
en oneenigheid, tot handhaving der instructiën en verbetering der misbruiken met verband onder eede om alle bijzondere gewestelijke belangen
ondergeschikt te houden aan "den welstand van het gemeen en de behoudenis van 't lieve vaderland tt • De Raad van State en de leiders der militaire zaken, hierover gehoord, verklaarden eenparig zich met het denkbeeld te kunnen vereenigen en de Staten-Generaal riepen den 7den Augusten tegen I October zulk een vergadering naar Den Haag op ten einde
te komen tot een gedachtenwisseling over het aantal troepen benevens
over het wegnemen der "discrepante sentimenten tt en het herstel der
staatsorde. De toestemming der gewesten, behalve Stad en Lande, kwam
nog vóór het einde van Augustus in, meestal zelfs in warme bewoordingen
gesteld. Maar nu begon in de verschillende Statenvergaderingen het gehaspel over allerlei kwestiën. Zou men naast de gewone vergadering der
Staten-Generaal een tweede .buitengewone plaatsen of eenvoudig "extraordinaris tt gedeputeerden bij de "ordinaris u gedeputeerden naar Den
Haag zenden? Zou men de beraadslagingen niet laten voorafgaan door
een "preparatoir besogne"? Over welke punten zou men moeten handelen? Al deze kwestiën deden de samenkomst van week tot week verschuiven en de Raad van State had alle aanleiding om den 7den October een
praeadvies in te dienen 2), waarin hij eraan herinnerde, dat de oproeping
1) J. G. de Vos, De Tweede Groote Vergadering, in Bijdr. voor vader!. gesch. en oudheidk., Derde Reeks, IX, blz. 277 vlg.
2) Slingelandt, Discours enz., 1.1., blz. 178 vlg.
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tt
der Staten-Generaal sprak van "volkomen qualificatie, magt en autorisatie
autorisatie"
der bijeen te roepen personen en niet maar van personen, die aan de
advisen" zouden geven, als wanneer de geheele
gewesten "projecten en advisen"
zaak volkomen nutteloos zou blijken. Hij wees erop, dat men zou hebben
te spreken over "het getal der militie", over het wegnemen van "discrepante sentimenten", over de dwangmiddelen tegen onwillige gewesten, over
de verbetering der "defecten", eindelijk over de dringende behoefte aan
geld tot betaling der renten van de Generaliteit. Hij merkte op, dat men
goed zou doen met zich te spiegelen aan het gebeurde in 1651, toen men
het werk had laten steken. Hij vroeg met nadruk de zaken "op de gewone
wijze" in overleg met den Raad voor te bereiden en eindigde met in
allen ernst te verklaren, dat van den goeden uitslag "het behoud of
bederff van de Republiqtt
Republiq" "afhing.
·afhing.
Eindelijk begon men den 28sten November in de Trèveszaal met de
beraadslagingen. Rechteren opende ze met een gemoedelijk woord vol
vaderlandsch gevoel tot de 34 aanwezige leden. Maar het late en langzame begin, de afwezigheid van gedeputeerden uit Stad en Lande, waar
alles in de war was: politie, justitie, militie, financiën, de omstandigheid
vooral, dat de gewensche volmacht den leden niet was toegekend, voorspelde weinig goeds. Toch heeft men negen maanden lang beraadslaagd
maar ernstig eigenlijk alleen over de militie 1), en daarover dan ook uit
den treure. "Consideratiën" en "adviezen", waarschuwingen en langwijlige
besprekingen wisselden elkander af, totdat men het eindelijk zoowat eens
werd op 34000 man, volgens den Raad van State veel te weinig voor de
bescheidenste behoeften, die hem tot den eisch van minstens 40000 man
brachten, tenzij men overging tot een algeheele leger hervorming, waarbij
mannetjes"
de kostbare inrichting kon worden gewijzigd en de "papieren mannetjes"
werden afgeschaft. Men werd het niet meer dan zoowat eens, want Zeeland
maakte voorbehoud en Utrecht gaf geen antwoord. Zelfs de Staat van
Oorlog voor 1717 was in den zomer nog niet vastgesteld 2). Nog erger
ging het met de dwangmiddelen tegen onwillige gewesten. Men had
bezwaar om de macht van den Raad van State te vergroot en en nog
meer bezwaar tegen allerlei door dien Raad voorgestelde "middelen van
tt door middel van brieven of
contrainte" : noch "inductie" en "persuasie
"persuasie"
contrainte"
bezendingen noch "saiseren" van de domeinen, inkomsten en revenuen
eener achterstallige provincie noch inlegering van troepen noch ook het
"furneeren"
,,furneeren van "penningen" met rentelast voor de onwillige provincie
vond voldoenden steun. Er werd in dezen geen besluit genomen. Evenmin
ten opzichte van den treurigen staat der financiën. Reeds in een der
eerste zittingen deelde Rechteren mede, dat de ontvanger-generaal hem een
nieuwe sluiting van het kantoor der Unie binnen een week had aangekondigd; Holland moest weder bijspringen, maar in Mei 1717 moest men
drie dagen lang een dreigend bankroet vermijden door, onder voorwendsel van de haagsche kermis, het kantoor te sluiten 3). Vooral Friesland
klaagde aanhoudend over zijn geldelijken toestand in verband met watervloeden en slechte oogsten; Stad en Lande staakte zelfs geheel zijn betalingen; Gelderland dreigde met hetzelfde, als deze beide achterstallig
bleven. Allerlei plannen werden aan de hand gedaan; op bezuiniging
in de huishouding der gewesten werd wederzijds aangedrongen; de ontvanger-generaal diende plannen in tot verkoop van domeinen, verbetering
van zegelrecht, belasting op de ambten, verbetering van belastingheffing
tt

1)
2)
3)

Slingelandt, l.I., bh;.
blz. 177.
De Vos, l.I., blz. 288 vlg.
Ib., blz. 300.
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door invoering van "collecte" d.i. inning van staatswege, heffing van briefport van doorgaande brieven, vergemakkelijking van verkoop der landsobligatiën; de Rekenkamer gaf allerlei nuttige wenken voor bezuiniging,
vooral bij de admiraliteitscolleges; de Raad van State kwam met nog andere
denkbeelden, vooral met betrekking tot bezuinigingen bij het leger. Maar
dit alles gaf geen aanleiding tot het nemen van besluiten: "de humeuren
waren gansch niet gestelt om met hoop van een goeden uitslag te delibereeren· t 1). Zoo bleef het bij het oude, al jammerde de Raad nog zoo
luid. Hij weigerde eindelijk nog langer voort te gaan met vruchtelooze
adviezen in te dienen en klaagde, dat men niet behoorlijk naar hem
luisterde of hem zelfs in de gelegenheid stelde met de vergadering zelf
te raadplegen. Eerst na lang gehaspel werd deze oneenigheid bijgelegd.
Nieuwe oneenigheden volgden in den boezem der gewestelijke deputatiën
zelf, welker leden gaarne zooveel mogelijk afwisselden, wat natuurlijk den
gang der besprekingen niet verbeterde. Nadat in den nazomer zeven weken
lang alles had stilgestaan, werd den 14den September 1717 de vergadering
maar gesloten, wederom met een rede van Rechteren, die moedeloos
eindigde met de erkenning, dat er eigenlijk niets was afgedaan, dat men
"het tapijt" had "geamuzeerd" en de resultaten "illusoir" had gemaakt.
Wanhopig riep hij uit tImet verbaasdheid en uiterste smart onzer ziel"
te moeten "verklaren, dat wij de Republiek verloren achten, indien op
dien voet langer wordt voortgegaan" 2). En de Raad van State bleek in
een zijner adviezen van geen andere meening, toen hij liet hooren 3):
"het was voor God noch menschen te verantwoorden, soo men het altijd
laat aankomen op miraculen" in een staat, die alleen nog kon blijven
bestaan als "wonderwerk van de goddelijke Voorzienigheid". Zoo eindigde
de tweede Groote Vergadering, die den staat had moeten redden, tot
wanhoop van alle weldenkenden.
Gelukkig berustte de algemeene leiding voor het oogenblik nog bij de
beproefde mannen, die ook tijdens den oorlog die leiding in handen hadden
gehad. Nog leefde de oude Heinsius, teleurgesteld wel en na den vrede
van Utrecht meer dan ooit, maar hij overleed den 3den Aug. 1720 en
werd opgevolgd door den gelijkgezinden maar veel minder bekwamen
Isaäc van Hoornbeek, pensionaris van Rotterdam, dien de regenten verkozen boven den veel bekwameren maar voor stadhoudersgezind doorgaanden Slingelandt. Nog stonden echter Slingelandt en Fagel, Hop en Buys,
Van der Dussen en Rechteren schouder aan schouder om te schragen
wat nog te schragen viel. Ook een slechte regeering kan door uitnemende
persoonlijkheden nog worden gevoerd, zonder dat de staat te gronde gaat.
dat. in deze omstandigheden van de Republiek niet veel kracht
Maar dat
kon uitgaan, is meer dan duidelijk. En daarbij kwamen nog andere bezwaren. Een zware veepest, die in dezen tijd jaren achtereen het platteland
vooral van Holland teisterde, deed duizenden stuks vee te gronde gaan
en de schade kon slechts langzaam aan worden vergoed door vrijen invoer
van Deensch vee op groote schaal; velen achtten deze plaag "Godts wraak
- zwaardt over Nederland" 4). Nog veel verderfelijker watervloeden in het
voorjaar van 1715 en met Kerstmis 1717 veroorzaakten onnoemelijke schade
aan huis en grond in alle zeeprovinciën, niet het minst in het ongelukkige,
altijd in zichzelf verdeelde Stad en Lande, waar bij den laatsten vloed
2000 menschen, 15000 huizen, 14000 stuks hoornvee en paarden, 22000
1)
2)
a)
4)

Slingelandt, blz. 177.
De Vos, blz. 351.
Slingelandt blz. 266.
Titel van Halma's gedicht van 1714.
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varkens en schapen te gronde gingen. Behalve daar werden ook in NoordHolland, met name in de Zaanstreek, benevens in noordelijk Friesland uitI725 op
gestrekte landouwen door het water bedolven 1). In den winter van 1725
1726
I726 braken de Linge- en Lekdijken door en werd een groot deel vanGelderland, Zuid-Holland en Utrecht door overstrooming bezocht.
En wat de elementen ongerept lieten, werd door een hevige crisis in
geldzaken aangetast. De in weerwil van alle verbodsplakkaten nooit gedoofde speculatiezucht had nieuw voedsel ontvangen door de aanvankelijk
schitterende resultaten van John Law's actiebank en Mississippi-maat1716 tot 1720.
I720. De zwendelarij sloeg van Frankschappij in Frankrijk van 17I6
rijk over naar Engeland en welhaast ook naar de Republiek, waar de
actiehandel inheemsch en de speculatiezucht sinds lang een brandend
euvel kon heeten. De spoedige val van Law's kunstig "systeem" in het
voorjaar van 1720
I720 deed de schadelijke gevolgen hier te lande minder
gevoelen, want de ervaren en voorzichtige Hollanders waren geweest
onder de eerste "réaliseurs", die goede winst behaalden 2). Erger ging het
met de ook hier te lande zeer gezochte aandeelen der engelsche ZuidzeeI720,
Compagnie, welker aanvankelijk snelle stijging, in den zomer van 1720,
van 300 tot boven de 1000
IOOO % 3), tal van "windmaatschappijen" in Augustus en September ook in Holland en Zeeland deed ontstaan. Het werd
een woede als in de dagen van den tulpenhandel, die geheel hetzelfde
4). Men wilde ook hier maatschappijen stichten
karakter had gedragen ').
op denzelfden lossen voet als in Frankrijk en Engeland ten einde in korte
oogenblikken schatten te verdienen 5). Evenals in Engeland en Frankrijk
aanbaden ook hier aanzienlijken en geringen, staatslieden en kooplieden,
geleerden en kunstenaars, burgers en boeren, handwerkslieden en matrozen,
kantoorklerken en dienstboden het gouden kalf en kwamen meerendeels
tot den bedelstaf om enkelen te verrijken. Met bekommering zagen verstandige menschen de "actiekoorts" rijzen en trachtten "het groot tafereel
der dwaasheid" te voorkomen, maar de zucht naar spoedige winst, de
speelkoorts nam snel toe, hier en daar begunstigd door eveneens door
dolle speelzucht bevangen stedelijke regeeringen. De ervaren en verstandige regeering van Amsterdam hield de zaak daar nog tegen: zij wilde
zelfs niets weten van een solide assurantiecompagnie, door "pilaren der
beurs"
beurs" opgezet. Maar te Rotterdam stichtte men reeds in Juni een groote
I2 millioen gulden kapitaal; te Middelburg kwamen
assurantiemaatschappij met 12
twee maatschappijen op; te Delft, Gouda, Vlissingen, Veere, in de kleine
noordhollandsche steden, te Woerden, te Maassluis, in Den Haag, te
Muiden, Weesp en Naarden, te Harlingen, Utrecht, Zwolle, Hasselt
en Steenwijk, ook in Gelderland, rezen de omvangrijkste plannen op 6).
Maatschappijen van koophandel waren aan de orde van den dag; groote
financieele "projecten" werden in de uitbundigste termen aan den man
gebracht; sommige plannen verdwenen spoedig na hunne opkomst, andere
echter bleven leven en duizenden guldens werden als eerste storting
alvast in de voorgespiegelde ondernemingen gestoken; naar men meent,
1) Wagenaar,
Wage~aar, XVIII, bh;.
blz. 167/9.
_ .
.
')
I) Vissering,
Vissenng, Het groote tafereel der dwaasheId,
dwaasheid, in
In GIds
Gids 1856, dl. I, blz. 654.

8) Ib., blz. 6:;9.
659. Zij daalden in Sept. binnen vier weken weder tot 130
130 % zooals
zij met KerstmIs
Kerstmis 1719 gestaan hadden.
4)
..
00
') Vgl. dl. II, blz. 6 1 9 .vlg.
ó)
5) Over deze compagnieën
compagmeën een aan~!ll
aan~~l pamfletten bIJ Knuttel, Catal., n:
n! 16f1.81
16~81
vlg., meer dan veertig stuks. Verder bIJ Wagenaar, XVIII, blz. 224 vlg.; Vlssermg,
Vlssenng,
1.1., blz. 6 6 3 . .
. . , .
8) Het omvangrijkste
omvangrijks.te IS wel dat van De Souza
S.ouza. Bnto,.. WIens compagnie
compagme dlsconteeren van wissels, leening,
leemng, hypotheek, assuranti~,
assurant1~, visscherij,
vlsschenj, z;out~andel
~out~ande1 en Levanthandel, eindelijk zelfs de gehee1e W.I.CompagnIe
W. 1. Compagme omvatte (Vlssenng, blz. 668/9).
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ldom het gezamenlijke nominaale bedrag tot bij de II50 millioen gulden 1).
'Ook de actiën der 0.- en W.-I. Compagnieën deelden in den windhandel:
-de laatsten stegen van 40 % in 1719 tot 600 % om dan plotseling tot
100 % te dalen; de eerste klommen van 400 tot 700, thans zelfs tot
1200 %. Men droomde van groote rijkdommen, van verheffing der kleine
steden tot den bloei van Amsterdam; men maakte grootsche plannen
voor nieuwe havens en kanalen, voor nieuwe bloeiende industrieën:
Utrecht wilde havenstad worden, Enkhuizen zijn ouden glans terugwinnen.
Woerden een groote fabrieksstad zijn. De in deze speculatiën volijverige
Israëlieten werden door allerlei voordeelen naar kleine plaatsen getrokken,
Men vocht letterlijk om actiën te mogen nemen; sommige regeeringen
behielden zich het recht voor om al het voordeel zelf te behouden. Het
"fransche" koffiehuis te Amsterdam was weldra te klein voor dezen handel,
die welhaast de geheele Kalverstraat en zelfs den Dam innam en er tot
diep in den nacht onder uitbundig geraas en geschreeuw voortduurde.
De herbergen de Karsseboom, de Graaf, het "engelsche" koffiehuis en
andere waren de hoofdzetels van deze rumoerige negotie, die naast "kooplieden van fatsoen" ook tallooze beunhazen en ,,slecht kanalje" bezig hield 2).
Maar spoedig kwam de ontgoocheling, de "schrikkelijke orkaan", de
"deerlijke tragedie". Law te Parijs sloeg op de vlucht en zijn maatschappij
verviel snel. De engelsche Zuidzee-actiën daalden nog in den zomer tot
130 % en brachten velen tot den bedelstaf. De val der beide groote
buiten1andsche ondernemingen had dadelijk op die hier te lande invloed
en sleepte ook deze in snelle vaart mede; vele maatschappijen kwamen
niet tot stand, andere bleven na korten tijd "in de peekel steken" en het
slot was, dat honderden onder de bespotting van het publiek van p10tselingen rijkdom, die tot dollen kooplust aanleiding had gegeven, tot
even plotselinge armoede vervielen. Een enkele maal (5 Oct.) ontstond
er een volksoploop te Amsterdam tegen het "engelsche tt koffiehuis, waar
de actiehandel ten slotte het heetst gedreven werd. Tal van spotprenten
en pamfletten, spotverzen en tooneelstukken tegen den "dollen windhandel" stelden de dwaasheid der "actionisten" van de "nieuwerwetse
negotie" aan de kaak en vele bankroetiers kwamen weder de .,vrije"
steden Vianen, IJse1stein en Kuilenburg bevolken, waar zij de overblijfsels
van hun tijdelijken rijkdom trachtten te redden. Een foliant, het "Groot
tafereel der dwaasheid", vatte allerlei projecten spottend samen; Pieter
Langendijk ontleende aan deze het motief voor twee zijner bekendste
tooneelstukken; het "dolhuis der Actionisten" bleef nog lang velen een
waarschuwing maar weinigen een leering en de nawerking der dolle speculatie deed zich nog lang gevoelen.
Het schenen alles teekenen van den naderenden ondergang der roemrijke Republiek. Onder die teekenen was ook volgens de groote meerderheid der gereformeerde gemeente de wederopleving van het verderfelijke
"Spinozisme" te noemen - zoo heette men namelijk iedere vrijere richting, die optrad tegen de heerschende meeningen. De vrome en zachtmoedige Pontiaan van Hattem werd tot een "profeet der vrijgeesten";
zijn volgers Marinus Booms en Jacob Roggeveen, de ontdekkingsreiziger,
verbonden zijn piëtistische denkbeelden werkelijk met die van den grooten
joodschen denker, vooral in Zeeland, Rotterdam en Dordrecht, de laatste
steden vanouds "zetels der libertijnen". Over het algemeen echter vertoonde zich een meer gematigde, een mildere gezindheid, door sommige
~) L~ L~ng, Koophandel van Amsterdam, 2de deel (1727), blz. 554.

) VlSSertng, 1.1., blz. 675; Le Long, blz. 557.
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ijveraars als een nieuw teeken van verval uitgekreten, vooral toen de wijsgeerige denkbeelden der Deïsten steeds meer aanhangers bleken te vinden
en steeds dieper wortel schoten in de geesten der ontwikkelde burgers.
Was het wonder, dat weder bij velen de gedachte opkwam aan het oude
redmiddel in den nood, de verheffing van een stadhouder, en dan natuurlijk van den jongen erfgenaam der Oranjes, tot de oude waardigheden
zijner vaderen'? De oranjegezinden waren wel op den achtergrond geraakt
maar nog verre van onmachtig om bewegingen van dien aard uit te lokken. Dit bleek spoedig in verschillende provinciën.
Reeds in I7I3 had Wi1lem Nieuwpoort in Holland op de aanstelling
van een stadhouder gewezen als het eenige middel om de misbruiken bij
de admiraliteiten te weren. Men had gesproken van een huwelijk tusschen
prinses Maria Louise en den hannoverschen prins Ernst August, broeder
van koning George, welke prins dan die waardigheid zou kunnen bekleeden 1); anderen dachten aan den koning van Pruisen, Frederik Wilhelm I,
of een pruisischen prins, maar de meesten aan den jongen Nassau, die
immers door zijn geboorte erfstadhouder van Friesland was. In Stad en
Lande kwam men er het eerst toe, toen de vurig oranjegezinde friesche
edelman Sicco van Goslinga er (I7I8) in overleg met eenige aanzienlijke
heeren uit het gewest er in slaagde om den jongen vorst ook hier de
stadhouderlijke waardigheid op te dragen 2). Vier jaren later volgde Drente
en thans begonnen ook in Gelderland en Overijsel de oranjegezinden op
geheimen aandrang van het stadhouderlijke hof te Leeuwarden zich te
roeren; vooral de geldersche adel kwam in beweging.
Een verheffing van den Prins tot de voorvaderlijke waardigheden in
Gelderland zou reeds dadelijk vier gewesten onder het stadhouderlijke
gezag hebben gebracht. Maria Louise zag het groote belang daarvan zeer
goed in, maar ook de tegenpartij. Tegen de verheffing in de noordelijke
gewesten had Holland zich niet ernstig verzet: het waren immers de
oude stadhouderlijke gewesten der nassausche familie; maar zoodra het
geldersche plan uitlekte, trad het machtige gewest, waarvoor Goslinga
reeds gewaarschuwd had, in overleg met Zeeland, Utrecht en Overijsel,
die zich reeds jaren geleden voor een stadhouderlooze regeering hadden
verklaard. Vooral Zeeland, gedachtig aan het wanbeheer van Odijk en
de zijnen en volstrekt niet gezind om het ambt van Eersten Edele te
herstellen of het markiezaat van Veere en Vlissingen opnieuw te doen

herleven, toonde zich bereid om met Holland mede te gaan. De raadpensionaris van Hoornbeek en Willem Buys stelden zich aan het hoofd
der hollandsche republikeinen, die van geen stadhouder wilden weten,
zelfs niet onder beperkende bepalingen, terwijl de voorzichtige Fagel
en de handige Slingelandt heimelijk hunne plannen tegenwerkten. Maar
de republikeinen behielden de overhand in het gewest. Zij bewerkten de
zending van een scherpen brief namens Holland aan Gelderland, waarschuwend voor den te nemen maatregel, die onnoodig en zelfs gevaarlijk.
voor de rust scheen, daar hij in het gewest zelf en elders woelingen zou
veroorzaken 3). Gelderland evenwel was reeds besloten tot den stap over
te gaan; het antwoordde met een betoog over de wenschelijkheid in vrede
en oorlog om "een doorluchtig hoofd tt te hebben, "vooral in tijden van
noodtt, die thans schenen te dreigen. Het koos den nassauschen prins
reeds den 2den November maar bond hem aan een tegen zijn achttiende
-~-----

1) Lamberty, IX p. 745.
2) Slothouwer, Sicco van Goslinga, blz;. 99 vlg.

a) Wagenaar, XVIII, blz;. 245 vlg.

376

STADHOUDERSCHAP

jaar af te leggen eed op een instructie, die zijn macht aanzienlijk beperkte
Hl onder het oude, thans vervallen reglevergeleken met die van Willem 111
ment. Hij zou stadhouder en kapitein-generaal zijn maar in het laatste
opzicht zich moeten houden aan het in 1651 beslotene, zonder recht van
patent, zonder recht op aanstelling van bevelhebbers in steden en vestingen,
van officieren behalve in zijn eigen "stadhoudersregimenttt;
"stadhoudersregiment" ; als stadhouder
zou hij zich niet mogen bemoeien met "eenige ampten van regeeringe
regeeringe"tt
in stad of land doch zich in hoofdzaak moeten bepalen tot het bijleggen
van geschillen tusschen de drie geldersche kwartieren.
Ofschoon die stadhouderlijke macht zeer beperkt mocht heeten en de
regeeringsbevoegdheid der regenten er bijna niet door werd geraakt,
was men in de vier gewesten, vooral in Holland, allesbehalve met de zaak
ingenomen en besloot men aanstonds, niet vertrouwend op het "papieren
harnasch
harnasch"tt van beperkingen door instructiën enz., zich tegen iets dergelijks
in de eigen gewesten met alle macht te verzetten. Goslinga, die de handelwijze van Gelderland onvoorzichtig gevonden had, daar zij onmiddellijk
een reactie in de vier gewesten ten gevolge zou hebben 1), deed al zijn
best om de gemoederen tot bedaren te brengen. Hij wees op de slechte
gevolgen voor de toch reeds slappe samenwerking, als de Republiek zich
t s Prinsen recht om als
in twee kampen verdeelde; hij pleitte verder voor 's
stadhouder van het Noorden in den Raad van State zitting te nemen
gelijk zijn voorouders; hij herinnerde aan de gevaren eener mogelijke
verheffing
ver heffing van een vreemden vorst tot stadhouder der vier gewesten als
maatregel tegen den Prins; hij sprak van het nog gevaarlijker, ja hoogst
bedenkelijke middel, waarvan toen ook reeds gewaagd werd, om den regeeringsvorm der vier stadhouderlooze gewesten te doen waarborgen door
andere mogendheden; hij trachtte de Prinses met de hollandsche staatslieden
te verzoenen. Maar hij kon niet beletten, dat de vier gewesten in het voorjaar van 1723 op het voorbeeld van Holland achtereenvolgens plechtiglijk
besloten bij den stadhouderloozen regeeringsvorm te blijven en elkander
beloofden niet van dat besluit af te wijken.
Zoo bleef de macht der regenten ten minste in vier gewesten ongerept
en die van den toekomstigen stadhouder in de overige was zoodanig
ingekort, dat men ook daar van regentenheerschappij kon blijven spreken.
Die regentenheerschappij kreeg, ten gevolge van de in alle steden en
leden des lands in dezen tijd opnieuw gesloten contracten, alliantiën, tourbeurten, almanakken of hoe men de overeenkomsten tusschen regeerende
personen en familiën mocht noemen, meer en meer het karakter van een
gesloten kasteheerschappij, bij de steeds meer uitsluitend onderling gesloten
huwelijken zelfs van een familieregeering, die ten slotte het landsbestuur
in handen moest brengen van een klein aantal oligarchen. Die familiën,
in het bezit van de regeering van stad en land, beschouwden zich als
de rechthebbenden op die regeering; van volksrechten, van oude privilegiën in die richting was nergens sprake meer sedert de mislukking der
pogingen van de gilden en gemeenslieden in Gelderland en elders in
het begin der eeuw. "De burgerij wort uyt het bestier van de Hooge
Regeering gesloten en geen raed nog stem in saken van Staet wort gett , zegt Lieven de Beaufort in 1737 met volkomen juistheid a). En
vraegt
vraegt",
eenmaal zoover gekomen, ontzagen de regenten zich niet om den last der
regeering te verzoeten door het genot van de voordeelen uit belangrijke
bedieningen, die hun thans zonder verzet ten deel vielen; zij achtten het
1) Slothouwer, blz.
blz.lol.
101.
I) De vryheit in den burgerstaet, blz. 130.
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bezit dier voordeelen zelfs een recht, ontleend aan hun regeeringsplicht
en daarmede onverbrekelijk samenhangend. De belastingen werden een
opbrengst aan hen, waarmede zij, mits zorgend voor het bestuur en de
eerste eischen van persoonlijke en algemeene veiligheid, handelen konden
naar welgevallen; de rechtspraak werd verlaagd tot een middel om hunne
heerschappij te bevestigen en te verdedigen, ja zelfs eenvoudig tot een
bron van inkomsten voor de rechtsprekende personen; het leger en de
vloot insgelijks tot instellingen, bestemd voor de verrijking van kinderen
en familieleden der regenten door middel van voordeelige posten; zelfs
de Kerk scheen een middel tot verbetering der inkomsten van regeeringsleden te zijn. "De regeringe tt, zegt een pamflet van I7I51), "welkers
aen en instelling is tot besorginge van het gemeene best, is geworden
niet alleen een middel van bestaen maer met pragt van koets en paerden,
uyt schoone huijsen in plaets van onbekende en geringe wooningen, die
se voor desen hadden, voor den dag te komen; en die men weet dat
geen negotie of handel hebben gedreven als die van de regeringe ten
koste van de gemeente. De ampten en officiën •••• zijn althans geworden
een soort van handel om daar haar voordeel mede te doentt, belast met
allerlei uitkeering aan neven en nichten, ja bezet door "personen in de wiegtt.
Waar zoo de eigenbaat schaamteloos op den voorgrond trad, kon intusschen de onderlinge jaloezie niet uitblijven, evenmin als het toenemende
wanbestuur, de tirannie van enkele weinigen. Onderlinge kabalen en
intriges waren het onmiddellijke gevolg en het bederf nam hand over hand
toe, zoodat de enkele ware vaderlanders, die het waagden schroomvallig
hunne gedachten ten dezen op het papier te zetten, ten eenenmale wanhoopten aan de toekomst van het vaderland.
In Friesland werden de grietmannen, in weerwil van het hier in I673
in een ,,reglement reformatoir" genomen besluit tot wering van alle verbintenissen en contracten, wederom "onafhankelijke koninkjes" in hun gebied
en maakten alle ambtenaren geheel ondergeschikt aan hun gezag; het
stemrecht werd er op schaamtelooze wijze voor geld verhandeld en verkocht zonder te letten op de oude bepalingen, die het onverbrekelijk
verbonden aan een huizinge met bijbehoorend land; van onafhankelijke
personen, uit de grietenijen naar den landdag afgevaardigd, was geen sprake
meer en in de friesche steden was het niet anders gesteld 2). Eenige weinige familiën beheerschten zoo geheel Friesland. In Stad en Lande, waar
de rechtspraak vanouds veel te wenschen had overgelaten, regeerden ruwe
landjonkers, thans feitelijk ambachtsheeren in hunne omgeving geworden,
het platteland naar hun welbehagen; de schandelijkste willekeur, het onordelijkste wanbeheer bij het bestuur der waterschappen of "zijlvestenijen",
de gruwelijkste tirannie tegenover den gewonen boer was hier aan de orde
van den dag - de naam van den zede- en gevoelloozen tiran Rudolf de
Mepsche, "heer" van Faan, die in I73I niet minder dan 2I personen op
beschuldiging van sodomie om hals liet brengen, is bij de bewoners van
Zuidhorn en omstreken nog altijd in booze herinnering. In Overijsel
regeerden de republikeinschgezinde Rechterens en de invloedrijke drostambten bleven in de handen der aanzienlijke edelen 3). Talloos zijn de
voorbeelden van willekeur en afpersing uit dezen zwarten tijd, den zwartsten, dien de bewoners der Republiek in dit opzicht hebben gekend.
1) Knuttel, Catal., n°. 16273: Kort Bericht.
2) Vgl. de briefwisseling van Willem IV met friesche heeren, in zijne corres-

pondentie (Huisarchief der Koningin, archief Willem IV, n°. 173).
8) Vgl. over den toestand in Overijsel (11 33 ) een rapport van t s Prinsen opperstalmeester, H. van Aylva (Kon. Huisarchie, archief Willem IV, nO , 135)·
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Ook in Holland was dikwijls het recht veil voor den meestbiedende of
den machtigste. "Schouten en baljuwen grijpen als wuwen tttt was een
rijmpje van den tijd; "compositiett,
"compositie", d.i. afkoop van straf met geld, was
een gewoon rechtsmiddel geworden; afpersing door strafbedreiging,
willekeurige gevangenzetting soms VOilr jaren en jaren van gehate of om
de een of andere reden gevreesde personen, verlokking tot misdrijf door
middel van daartoe omgekochte lichtekooien, lijfstraf bij lichte misdrijven
om tot bekentenis te brengen, sluipmoord zelfs om weinig beteekenende
redenen zijn aan de orde van den dag 1). Slechts uit weinige plaatsen
zijn uitvoerige berichten totnogtoe bekend geworden, omtrent het wanbestuur dier dagen; maar wat er van aan het licht gekomen is, mag
genoeg heeten om afschuw in te boezemen tegen den toenmaligen toestand
der regeering.
Belangrijk is vooral wat wij weten omtrent het toenmalige bestuur der
Negenden"tt zich
kleine stad Gorkum, waar het regentengenootschap "den Negenden
in I727 belastte met "de behartiging van de belangen"
belangen tt der stad en harer
2). Het waren negen familieleden en
omgeving, het oude land van Arkel S).
vrienden van den machtigen Cas
par van Hoey, die hier in de vroedschap
Caspar
I6 personen de leiding der zaken in handen namen en in de eerste
van I6
plaats in onderling overleg beschikten over alle te vergeven posten en bedieningen. Wel verviel het edele gezelschap na zeven jaren van onbeperkte
heerschappij door onderlingen twist over den buit maar een nieuwe "correspondentie"tt van negen leden, meerendeels weder verwanten, vormde
respondentie
tt
zich onmiddellijk en begon, hare deelnemers onder eede "solemneel
"solemneel"
verplichtend, hetzelfde voordeelige spel onder leiding van nieuwe "matadors", die het dertien jaren lang ongehinderd konden voortzetten. Geen
dorstt,
tt moet hem goedgekeurd
vroedschap wordt benoemd, of de "correspondentie
"correspondentie"
"tourbeurt"tt heeft, trekt er zijn
hebben; geen ambtenaar, of hij, die de "tourbeurt
voordeel van; de zaken worden behandeld met het deftigste ceremonieel,
onder gebed en opzien tot God, vooral echter met nauwkeurige inachtneming van alles, waaruit eenig voordeel te halen is, van de turf- en kerkerekening tot de verpachting van stadsgoederen, van het presentiegeld in
de Statenvergadering
Statenvergadering tot het konijnen- en almanakkengeld, tot het overschot van de voor de fortificatie bestemde som, van ruime tegemoetkott tot even ruime vergoeding voor "reiskostentt.
ming voor "schrijfbehoeften
"schrijfbehoeften"
"reiskosten".
Een gorkumsch burgemeester hield 5 à f 600, een gecommitteerde raad
f 3000,
3 000, een lid der admiraliteit ongeveer f I300 schoon over uit de hem
toegelegde emolumenten 3) - geen buitensporige sommen, in aanmerking
genomen de groote verantwoordelijkheid, die zulke posten oplegden, maar
de "beneficiën van de regeering tttt waren in vele gevallen aanzienlijker
langs den geheimen dan langs den openbaren weg, in spijt van alle betuigingen, dat men was "regter
,,xegter om geregtigheid te oefenen, om geschillen
armentt. Zoo werd het licht
te slegten, zoowel aan de rijken als aan de armen".
regteren", al biddend voorvoot
om onder aanroeping van "den Regter aller regterentt,
zich en zijn medestanders, "den opgelegden last blijmoedig en met vergenoeging te dragen",
dragentt, genietend van de den heeren regenten door burgers en ondergeschikten betoonde "veneratiett,
"veneratie", onder elkander met onbeschrijfelijke deftigheid handelend over de zaken van stad en land 4).
En zooals het in de kleine stad Gorkum toeging, was het overal elders.
1) Vgl. daarover Van den Bergh, De Baljuwen, in Neder!.
Nederl. Rijksarchief.
Rijksarchief, dl. 1,
!,
blz. 235 vlg.
!)
I) Jorissen.
Jorissen, Memoriën van Mr. Diederik van Bleiswijk (Werken Rist. Gen. nO. 45).
8)
a) Ib., 1.1. blz. 174 vlg.
') Ib., blz. 156/7.
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Te Amsterdam regeerden zoo de Corvers en Hoofts met hunne neven en
enZ. l1).
).
vrienden, de Sautyns, de Sixen, de Munters enz.
Allengs werd er bij benoemingen veel minder gelet op bekwaamheid dan
wel op verwantschap en persoonlijk of familievoordeel. Onderlinge huwelijkken versterkten den band. In iedere stad vormde zich een nauw samenhangend complex van weinige familiën, de stad regeerend met uitsluiting
van alle andere en welker nauw verbond alleen door onderlinge "differenten" kon worden verbroken. Die "differenten", kabalen en intriges
maakten jarenlang het eenige correctief uit van de oligarchische willekeur, waarmede stad en land werd geregeerd door de kleine "koningen"
der Republiek.
Ook in de buitenlandsche politiek was dit een groot gevaar. Maar gelukkig beschikte de Republiek nog steeds over eenige bekwame staatslieden
van den ouden stempel, die het roer van den staat in hunne ervaren
handen konden houden. Zoolang Van Hoornbeek en Jacob Hop, Slingelandt
en Fagel, Goslinga en Buys aan het hoofd van den staat stonden, bleef
de Republiek naast Engeland zekeren invloed behouden op den gang der
zaken van Europa.
Ook na den val van Alberoni gaf Spanje zijn plannen met Italië niet op.
Weldra verhief zich daar een nog avontuurlijker man aan het hoofd der
2). Hij was
zaken, de groninger edelman Johan Willem van Ripperda a).
spoedig in de regeering van zijn gewest en in de Staten-Generaal opgeI7I5 vertrok hij als gezant naar Madrid, waar hij de aandacht
treden; in 1715
van Alberoni trok en aanvankelijk met dezen samenwerkte. Zeer gezien
aan het spaansche hof, was hij weldra in alle politieke zaken gemengd,
werd katholiek, trad nu af als gezant en stond sedert hoog in de gunst
bij den Koning en de Koningin, ook door zijn pogingen om de hol,in te voeren en er den handel te doen
landsche lakenweverij in Spanje -in
herleven. Met Alberoni in twist geraakt, leefde hij tijdelijk in ongenade,
maar na den val van den machtigen staatsman verhief hij zich weder.
In 1724 wist hij koning Philips V te bewegen toenadering tot Oostenrijk
te zoeken. Naar Weenen afgezonden, bewerkte hij I1 April 1725
I725 den vrede
en een nauw verbond tusschen de beide kronen. Hij kreeg nu de buitenlandsche zaken van Spanje geheel in handen, ja werd weldra de leider
ook van andere departementen van bestuur, de almachtige staatsman, thans
door een hertogstitel hoog verheven. Maar zijn gelukszon begon spoedig
te tanen: zijn financieele en diplomatieke intriges kwamen aan den dag en
hij werd in den zomer van 1726
I726 gevangengenomen. Zijn rol in Spanje
was daarmede uitgespeeld 3).
.
Na den val van Alberoni, nog tijdens het leven van Heinsius, was er
tot een congres der mogendheden te Kamerijk besloten, waaraan evenwel
de Republiek geen deel nam. Het congres was eigenlijk bestemd om alle
opkomende geschillen tusschen de mogendheden langs den weg van vredelievende onderhandeling te beslechten; vooral de spaansch-oostenrijksche
kwestiën werden er besproken in de vier jaren, die het congres duurde.
De verdragen van Weenen maakten aan die langwijlige onderhandelingen
plotseling een einde, tot grooten schrik van Frankrijk, Pruisen en de
2, blz.
1) Elias, Vroedschap van Amsterdam
AmsterdamS,
blz;. 198
r98 vlg.
2) Van Verschuer, Het staatkundig bedrijf van Johan Willem, baron van Ripperda
(Leiden, 1861):
r86r): Naber, J. W. baron Ripperda, in Bijdr. vader!.
vaderl. gesch., 4de Reeks,

VII, blz. 208
20,8 vlg.
,,'..
.. ,
a)
8) Over zijn
Z1jn verdere avonturen, zijn
ZIJn ontvluchting,
ontvluchtmg, zijn
ZIJn later verblijf
verbhJf 10
in Marokko,
waar hij een tijd lang de regeering leidde doch in 1737 in armoede overleed, vgl.
Verschuer en Naber, 1.1.
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zeemogendheden, die door de aaneensluiting der beide kronen hunne
eigen belangen bedreigd achtten. Een verdedigend verbond te Hannover
tot handhaving der vredesverdragen tusschen Frankrijk, Pruisen en Engeland (Sept. 1725) was daarvan het onmiddellijke gevolg; ook de Republiek
werd in het najaar uitgenoodigd erin te treden, terwijl van de zijde der
te Weenen verbondenen haar dezelfde uitnoodiging werd gedaan 1). De
Republiek, langzaam als altijd, nam de beide aanbiedingen in ernstig
en langdurig beraad, van beide zijden herhaaldelijk met aandrang aangezocht maar schroomvallig om zich in den dreigenden krijg te mengen.
Pamfletten voor en tegen aansluiting bij de hannoversche of de weener
verbondenen verschenen in groote getale en men had een oogenblik het
gevoel alsof weder, ondanks alles, de Republiek de weegschaal van Europa
in de hand had. De oprichting eener oostindische Maatschappij te
Oostende in December 17222), nadat reeds enkele jaren te voren eenige
handel op Indië en China zich daar ter stede had ontwikkeld, had groote
gevoeligheid ten opzichte van Oostenrijk gewekt; maar men wantrouwde
Frankrijk niet veel minder. De spaansche en oostenrijksche hoven spaarden
geen moeite om de Staten over te halen hunne zijde te kiezen: beloften
ten opzichte van den kwijnenden handel der Republiek in Oost en West en
halfgemeende bedreigingen wisselden elkander af, aarzelingen in allerlei
gewesten moesten worden overwonnen, totdat eindelijk (9 Augustus 1726)
de Staten, nog onverwacht maar slechts voorwaardelijk, zich bij de bondgenooten van Hannover aansloten tot handhaving der verdragen van Munster en van Oliva, die den vrede in Midden- en Noord-Europa hadden
hersteld. In de hiervan gegeven akte werd het belang van den koophandel
weder op den voorgrond gesteld en men was geneigd daarvoor desnoods
een oorlog tegen de verbondenen van Weenen te wagen: de hoogst gevaarlijk
geachte Compagnie van Oostende had op die een oogenblik krachtiger hou.
ding een overwegenden invloed 3).
De zee- en landmacht werden nu aanzienlijk versterkt, het leger gebracht
op 55000 man, generaals werden aangesteld, zelfs over een veldmaarschalk
werd gehandeld. De jonge Prins van Oranje kwam aanvankelijk wel in
aanmerking, zelfs voor den post van generaal der infanterie maar zijn
moeder, gehoorgevend aan de bezwaren wegens zijn jeugd en de intriges
van haren broeder, landgraaf Willem van Hessen, die zelf generaal der
cavalerie hoopte te worden, wees zijne benoeming af, al werd die in
vier provincies gewenscht 4). Oostende werd ernstig ongerust over een
mogelijk beleg of een bombardement, en niet geheel zonder reden, want
de zeemogendheden en Frankrijk zouden weinig moeite gehad hebben
om de stad te land en ter zee in te sluiten en hare jonge handelsvloot
te vernielen, ja zich geheel meester te maken van de zoogoed als aan
hen overgeleverde Oostenrijksche Nederlanden; er werd zelfs opnieuw
ernstig gedacht aan een verdeeling dier gewesten tusschen Frankrijk en
de Republiek in den geest der afspraken van 1635. De twee kampen,
waarin thans Europa verdeeld was, maakten zich gereed tot den algemeenen
1) Over deze diplomatieke zaken is Wagenaar, XVII, blz. 300 vlg. zeer uitvoerig.
2) Het in 1723 openbaar gemaakte charter der Compagnie is gedagteekend van
12 December 1722 (Huisman, l.I., p. 238). Prins Eugenius, na den vrede gouver-

neur-generaal
n~u~-generaal der Zuidelijke Nederlanden geworden,
gew?rden, had haar doen oprichten onder
leiding van den raadsheer De Nény en eenige
eemge voorname antwerpsche kooplieden.
Zij
Zit begon
begçn hare vaart op
oP. Indië in Januari
Jan!lari 1724 (p. 280).
280) •.
B)) Huisman,
HUIsman, p. 340 suiv.,
SUIV., p. 407; Pirenne,
Plrenne, V, }J. 191 suiv.
SUIV.
') Feitelijk nauwelijks 50000 man effectief. Vgl. Mémoire instructif, blz. II4, over
de kwestie ten opzichte van den Prins; vgl. zijn brief aan Koningin Carolina van
Engeland, d.d. 25 Aug. 1737, waarin de geheele zaak wordt uiteengezet (Geyl,
in Bijdr. en Meded. Hist. Gen., dl. XLV, blz. 102 vlg.
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strijd en de bondgenooten
bondgenoot en van Hannover bereidden reeds een veldtocht
in de Zuidelijke Nederlanden voor, toen het den vredelievenden franschen
minister De Fleury nog ter elfder ure gelukte in het voorjaar van 1727
den storm te bezweren in overleg met den evenzoo gezinden Robert
Walpole, den leider der engelsche regeering, en met medewerking der
van oorlog toch afkeerige Republiek, die intusschen ook reeds een eskader
van zes schepen naar het Kanaal had gezonden. Men had het niet kunnen
brengen tot de 18, tot welker uitrusting eigenlijk was besloten, maar die
de admiraliteiten onmogelijk hadden kunnen leveren, terwijl buitengewoon
gevraagde subsidiën der gewesten in weerwil van den krachtigen aandrang
van den Raad van State waren geweigerd. De Keizer zag zich evenwel
genoodzaakt in het belang van den vrede zijn reeds bloeiende compagnie
van Oostende voor zeven jaren te schorsen. Een te Aken of Kamerijk
bijeen te roepen congres, bij nadere bespreking echter te Soissons gehouden, zou de nog tusschen de mogendheden bestaande verschillen doen
verdwijnen. Het was duidelijk, dat de maatschappij van Oostende in het
belang van den vrede ten slotte zou moeten opgeofferd worden.
Sois~ons namen ook staatsche afgeAan dat druk bezochte congres te Sois;:;ons
vaardigden deel: Cornelis
Corne1is Hop, oudburgemeester van Amsterdam en
0.1.
I. Compagnie, Hurgronje uit Vlissingen, bewindhebber
bewindhebber der O.
der W.
W.I.Compagnie,
I. Compagnie, en de oude Goslinga. Het kwam eerst Juli 1728 bijeen,
maar van de "algemeene bevrediging", waarvan ook hier gelijk vroeger
te Kamerijk sprake was, kwam ook ditmaal weinig. De onderhandelingen 1)
hadden behal
behalve
ve in het algemeen voor de Republiek vooral beteekenis
ten opzichte van de oostfriesche zaken en van de thans wel geschorste
maar nog altijd bestaande maatschappij van Oostende, die, zooals bleek
uit haar aanvankelijk succes in Voor-Indië en China, de nederlandsche
en engelsche handelsbelangen ernstig begon te bedreigen 2). Een stroom
van pamfletten voor en tegen het recht der Zuidelijke Nederlanden op den
indischen handel begeleidde deze besprekingen. In Oost-Friesland was de
oude twist tusschen vorst en stenden weder uitgebroken, terwijl de oprichting eener "Maatschappij van Koophandel" te Emden de Staten ook aan
deze zijde bezorgd maakte voor hunne handelsbelangen. Zooals gewoonlijk
riepen de oostfriesche stenden de hulp der Staten-Generaal in; de vorst
daarentegen wendde zich tot den Keizer, die scheidsrechters benoemde,
wier gemachtigden zich feitelijk het oppergezag in Oost-Friesland aanmatigden. Deze toestand bedreigde ernstig den invloed der Staten in dit
grens
gewest, waar zij sedert meer dan een eeuw bezetting hadden en
grensgewest,
wegens aan beide partijen voorgeschoten gelden ook recht van pandschap
konden uitoefenen. Behalve deze beide zaken kwam eindelijk ook die der
Barrière, waarop Oostenrijk zich allerlei inbreuken veroorloofd had, weder
ter sprake. Van 's Keizers zijde werd voornamelijk de eisch gesteld, dat de
zeemogendheden, zijn vroegere bondgenooten,
bondgenoot en, de Pragmatieke Sanctie
zouden erkennen, volgens welke zijn erfstaten bij zijn dood aan zijn dochter Maria Theresia zouden vervallen, ja die Pragmatieke Sanctie zouden
waarborgen. De onderhandelingen schoten weinig op. Een nieuwe Quadruple Alliantie, tusschen Frankrijk, Engeland en Spanje (I729),
(1729), die van
Sevilla, waarbij in November zich ook de Republiek voegde, was bepaaldelijk tegen Oostenrijk en zijn commercieele plannen gericht ; een nieuwe
oorlog, ditmaal tegen Oostenrijk, dreigde.
Het congres te Soissons begon te verloopen, maar Fleury, gesteund
1) Vgl. daarover Wagenaar, XVII, bh;.
b12;. 461 vlg.
I)
') Haar "gouden eeuw" duurde van 1724 tot 1728 (Huisman, p. 355 suiv.).
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door de vredelievende neigingen
neigmgen der zeemogendheden, die evenwel een
vloot in het Kanaal verzamelden, waarbij ook 16 staatsche schepen onder
den vice-admiraal François van Aerssen van Sommelsdijk - een vloot
zooals sinds jaren niet was uitgerust 1) - wist ten slotte den vrede te
handhaven. Behalve tot ongewoon vlootvertoon zagen intusschen de Staten
sten den reeds handzich genoodzaakt ook in Oost-Friesland, waar vorst en stenden
gemeen werden, eenige kracht te ontwikkelen 2). Zij boden wederom bemiddeling aan, trachtten tevergeefs ook Frankrijk, Denemarken, Engeland en
Pruisen tot medewerking te bewegen en begonnen eindelijk hunne garnizoenen te Emden en Leeroord aanzienlijk te versterken, daar de vorst
dreigde ze met geweld te verwijderen en de plaatsen met keizerlijke hulp
reeds min of meer begon te belegeren. Eerst na de alliantie van Sevilla
gaf de voor oorlog beduchte Keizer hier toe en deed den vorst in een
den en de stad Emden berusten.
overeenkomst met de sten
stenden
Het krachtiger en met meer beleid optreden der Republiek in deze
verwikkelingen was vooral hieraan toe te schrijven, dat hare buitenlandsche
zaken thans werden bestuurd door twee buitengewone mannen, Simon
van Slingelandt en François Fage1, de steunpilaren der Republiek in dezen
tijd, wier persoonlijk aanzien er veel toe bijbracht om Den Haag nog
altijd te doen zijn ,,il
"il centro di quasi tutti gli affari tt - een piemonteesch
diplomaat getuigt dit in 1723 - zoodat het een geschikt punt was om het
oog te houden op den algemeenen politieken toestand van Europa 3).
Slingelandt was, nadat hij in 1725, bij den dood van Jacob Hop, den
post van secretaris van den Raad van State voor dien van tresorier-generaaI had verwisseld, 17 Juli 1727 den een maand te voren overleden
Van Hoornbeek als raadpensionaris opgevolgd. Hij was evenals zijn zwager
de griffier Fagel, een man op leeftijd, een goede zestiger en had ook
Wi1lem lil
III als secretaris van den Raad een belangrijke rol
reeds onder Willem
gespeeld. Rechtschapen, welwillend en superieur, uitnemend spreker en
schrijver, vol zelfvertrouwen en eerzuchtig tevens, hartstochtelijk en handig, ervaren in de diplomatieke zaken van zijn tijd, ,,registre vivant de
tous les événements ou l'Etat
ttEtat a été intéressé
intéresse'tt '),
4), was hij thans een der
invloedrijkste en algemeen geziene staatslieden van Europa en, ondanks
zijn opzienbarend huwelijk met een dienstbode, ook in de Republiek zeer
invloedrijk. Samenwerking, innige samenwerking met Engeland, met welks
regeering hij door zijn geregelde correspondentie met lord T ownshend
in voortdurende nauwe betrekking stond, tot handhaving van het europeesche evenwicht zoowel tegenover de plannen des Keizers als die van
Spanje en andere onruststokers, tot handhaving ook van den vrede, dien
de Republiek zoo noodig had voor de ontwikkeling van haren handeldat was de hoofdzaak in zijn buitenlandsche politiek. Slingelandt en Fagel
tt
leidden haar in samenwerking met de "conferentie
"conferentie"tt of het "besogne
"besogne"
van eenige voor de buitenlandsche zaken aangewezen leden der StatenGeneraal, twee voor Holland, een voor ieder der andere provinciën, die
in de Trèveskamer op het Binnenhof placht bijeen te komen 5). Wat
de binnenlandsche zaken betreft, bij zijn optreden had hij, de man der
hervormingsplannen, die den Raad van State had willen verheffen tot
het krachtige centrale
ce~trale orgaan der landsregeering, die overtuigd was, dat
1) De Jonge, IV, bb;.
bh;. 143 vlg.
2)
Z) Wagenaar, XVII, bb;.
bl2;. 5II vlg.
3) Vgl. ntijn
mijn Verslag van eene reis naar Italië, blz.
bl2;. 81.
4) Mérnoires
Mémoires de Monsieur de B. (Bij
(Bijdr.
dr. en Meded. Rist.
Hist. Gen., dl. XIX, blz.
lIg).
IIg). Vgl. ook zijn karakterbesch!iiving in den Mérnoire
Mémoire instructif, blz. 166.
6)
~) Beschrijving daarvan in den Mérnoire
Mémoire instructif, blz.
bl2;. Ig2 suiv.
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het noodig zou zijn in sommige gevallen een staatslid te binden aan het
besluit der meerderheid 1), die de "defecten" van den staat zoogoed kende
als iemand - had hij bij zijn benoeming den leiders der hollandsche Staten, onder wie thans naast Jacob baron van Boetzelaer, heer van Nieuwveen, die verscheidene hooge posten in zich vereenigde en als verstandig
en overtuigd republikein bekend stond, de burgemeesters Munter en
Jan Trip van Amsterdam, François van Halewijn, de bekwame en invloedrijke
pensionaris, Cornelis de Witt uit Dordrecht en andere stedelijke regenten,
Jan Hendrik, graaf van Wassenaer-Obdam, groot voorstander der samenwerking
Unico
Willem, graaf van Wassenaer-Twickel, Wassenaermet Engeland, Uni
co Wi1lem,
Starrenburg de aanzienlijkste waren, ondershands moeten beloven noch zijdelings noch rechtstreeks mede te werken aan een verandering van den regeeringsvorm 2). Wel had hij van zijn zijde de voorwaarde gesteld, dat men hem zou
steunen 3) ook bij eventueele voorstellen tot verbetering, maar tot verheffing
van den Prins, die ook hij voorzag, als men de bestaande misbruiken liet
voortduren, kon hij dus niet medewerken zoolang hij zijn ambt behield.
Met Fagel, den griffier, was het een ander geval: deze, ofschoon buitengewoon voorzichtig en bescheiden was algemeen bekend als aanhanger
der Oranjepartij, tevens als oprecht en bekwaam en hoogst betrouwbaar.
De secretaris van den Raad van State, Ten Hove, de jonge neef van
Heinsius, Anthonie Van der Heim, die thans tresorier was, stonden onder
en naast de beide hoofdleiders als bekwame dienaren van den Staat.
De oude Wi1lem
Willem Buys, die zooveel diensten in allerlei ambassades had
bewezen, zeer afkeerig van het stadhouderschap, had zijn roem lang
overleefd en was thans griffier van Holland; zijn zoon beteekende als
pensionaris van Amsterdam weinig ').
De kansen der Oranjepartij namen echter toe met den leeftijd van den
Prins, die in I729 meerderjarig werd. Hij had te Franeker en te Utrecht
gestudeerd en was een intelligent jonkman met een aangename gelaatsuitdrukking en heldere blauwe oogen, veel talent en gratie, vol plichtgevoel,
goed, maar wat weekelijk opgevoed, algemeen ontwikkeld vooral op juridisch en economisch gebied, beschaafd, bekend met de taal en de letterkundige gewrochten van zijn eigen land, van Engeland, Frankrijk, Italië en
Duitschland zoowel als met het Latijn, beminnelijk, deugdzaam en zachtaardig; hij schreef gaarne en gemakkelijk 5), bezat eenige welsprekendheid
welSprekendheid en
een uitstekend geheugen. Een krijgsman was hij niet: zijn zwak lichaam, zijn
kleine door een val in zijn prille jeugd eenigszins misvormde gestalte
maakte hem daarvoor weinig geschikt en ook zijn neigingen gingen dien
kant niet uit; hij was eerder geschikt voor de burgerlijke regeering;
maar zijn gebrek aan zelfstandigheid, aan initiatief, zijn al te groote
eerbied voor de republikeinsche staatsinstellingen en hare praktijk van
zijn tijd, zijn al te groot vertrouwen in de menschen, zijn besluiteloosheid,
zijn overgroote zachtheid en welwillendheid lieten niet verwachten, dat hij
zijn rechten krachtig zou laten gelden, of dat hij, eenmaal aangesteld,
hoewel vol goede plannen en voornemens, de noodzakelijke verbeteringen
1) Vgl. Staatk. geschr., I, blz. 151 vlg.; II,
U, bl:z;.
blz. 93 vlg. Deze studie is van 1725.
2) Jorissen, Lord Chesterfield en de Republiek der Vereenigde Nederlanden, in
Hist. Studiën, laatste bundel, blz. 29.
8) Ib., blz. 25.

') Over hem en andere staatsleden van dezen tijd, vgl. de Mémoire instriuctif van
Fénelon, blz. 169 vlg.
Pénelon.
5)
6) Honderden brieven van hem :z;ijn
zijn bewaard in de meer dan 100 portefeuilles
met :z;ijn
zijn briefwisseling in het Huisarchief der Koningin, vooral in nO. 173 en 174Inl.
van het archief van Willem IV. V~l. over deze correspondentie: Krämer, lnl.
op het Supplément der Archives (Lelden, 1917).
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met krachtige hand zou doorzetten 1). Toch waren de verwachtingen
partij hoog gespannen, vooral in verband met een reeds vroeger
door zijn moeder ter sprake gebracht en door het engelsche vorstenhuis
niet afgeslagen huwelijk met de oudste dochter van koning George II van
Engeland, die in I727 zijn vader was opgevolgd, welk huwelijk door
velen beschouwd werd als het middel om de verhouding tot Engeland
uit de dagen van Willem
Wi1lem III te doen herleven. Maar toen na ts
's Prinsen
meerderjarigheid de engelsche regeering voorzichtig bij die in Den Haag
op de zaak terugkwam 2), zag zij spoedig, dat ts
's Prinsen kansen voorloopig
nog slecht stonden in de Republiek: Slingelandt zelf achtte zich door zijn
belofte gebonden, de republikeinsche partij was nog oppermachtig in
Holland en van een volksbeweging ten gunste van Oranje kon voorloopig
nog geen sprake zijn, tenzij buitengewone voorvallen deze zouden uitlokken. Want sympathie voor de Nassauts
Nassau's was er nog wel onder de bevol3) onmismts eerste officieele bezoek in Den Haag in I729
king, die bij Wille
Willem's
I7293)
kenbaar hare welgezindheid toonde; zijn aangename manieren, zijn bescheiden optreden, zijn algemeene kennis maakten ook op de regenten indruk.
Maar na zijn vertrek ging dat weder voorbij. Zoo kwam men ook met het
engelsche huwelijk voorloopig nog niet verder dan tot het plan, dat intusschen op verre na niet werd opgegeven, integendeel èn bij de engelsche
regeering èn bij de Oranjepartij in de Republiek een der voornaamste
grondslagen voor ts
's Prinsen optreden in de toekomst werd geacht. Nog
echter moest de Prins zich
ûch tevredenstellen met het stadhouderschap
over vier gewesten, hoe beperkt zijn macht als zoodanig ook was. Hij
.aanvaardde
aanvaardde in 1729 dat van Gelderland, Stad en Lande en Drente, in
1731 dat van Friesland. Verder was zijn
ûjn weg door de omstandigheden
voorgeschreven: stilzitten en afwachten. De mededinging van zijn oom,
landgraaf Willem van Hessen, toen gouverneur van Maastricht, op wien
sommigen zelfs voor een eventueel stadhouderschap het oog hadden gevestigd, heeft omstreeks dezen tijd zijn kansen nog eenigszins verminderd 4).
').
Bij de groote promotie van 1732 werd aan zijn benoeming tot generaal of
zelfs luitenant-generaal op grond van zijn jeugd en onervarenheid niet
gedacht. Zelfs zijn onbetwistbare rechten op het markiezaat van Veere
en Vlissingen, als stadhouder op een plaats in den Raad van State, als
kapitein-generaal van vier gewesten op den rang van generaal in het
Statenleger, kon hij voorloopig nog niet laten gelden. In de nassausche
erflanden zijner op zijn eigen tak na bijna geheel uitgestorven familie ó)
was hij echter heer en meester en als duitsch rijksvorst van beteekenishij bezat ten slotte alle goederen der ottonische linie van Nassau - ja,
hij had zooveel belangen in het duitsche Rijk, dat hij er herhaaldelijk
aan dacht zich voorgoed daar te vestigen. Maar zijn nederlandsche belangen konden onder omstandigheden van zooveel gewicht worden en zijn
gehechtheid aan de traditiën van zijn geslacht was zoo diep geworteld,
dat hij deze gedachte nooit ernstig heeft willen verwezenlijken. Hij trachtte
~ijner
zijner

1) Deze karakterschets is ten deele ontleend aan die van zijn intiemen vriend
Burmania, na zijn dood aan zijn gemalin toegezonden (Huisarchief der Koningin,
Willem IV, nO.
n°. 301).
2) Jorissen, 1.1., blz. 24 vlg. Geyl, Willem IV en Engeland (Den Haag, 1924),
blz. 1 vlg.
a)
8) Ge,l,
Ge>,l, blz. 14.
C)
') Memoire intructii,
intructif, blz. 161.
6)
5) De tak Nassau-Hadamar stierf in 17II, - Dillenburg in 1739, - Siegen in 1748
uit. Ook de walramsche linie telde in de r8de
18de eeuw slechts weinig vertegenwoordigers meer, die allengs uitstierven tot ol? den tak Nassau-Weilburg, zoodat
alle bezittingen van die linie allengs ook in éene hand kwamen, die der latere hertogen van Nassau, sedert 1890 groothertogen van Luxemburg.
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intusschen zijn rechten zooveel mogelijk te handhaven, vooreerst ten
opzichte van de hem door Pruisen betwiste goederen van het oude Oranjehuis, waarmede echter de Staten-Generaal, op aandrang van die van Holland,
zich niet wilden inlaten.
Een paar maal scheen het, dat een krachtiger houding zou worden
aangenomen. Eerst in 1729 bij zijn bezoek aan Den Haag, maar vooral
in Februari 1732. Twee van 's Prinsen vertrouwden, zijn opperstalmeester
Hessel Van Ay1va
Aylva en zijn opperhofmeester
opper hofmeester Van Lynden gingen van zijn hof op
Het Loo naar het Noorden om te trachten de beide gewesten Friesland
en Stad en Lande te bewegen zijn toelating in den Raad van State te
eischen en bij weigering alle medewerking met de Staten-Generaal te doen staken, alle betaling van lasten te doen ophouden. Maar deze poging stuitte
af op den onwil der groninger heeren en 's Prinsen invloedrijkste raad
uit die dagen, de energieke Schot Duncan, zag zich genoodzaakt haar
op te geven 1). Na verschillende pogingen om tot een vergelijk te komen
gelukte het denzelfden Duncan eindelijk in den zomer van 1732 de loopende
geschillen tusschen Pruisen en den Prins tot een einde te brengen. De
laatste deed afstand van het prinsdom Oranje maar met het recht om den
naam te geven aan een zijner eigen heerlijkheden en titel en wapens
ervan te blijven voeren, bovendien van Meurs, Lingen, Montfort, Zwaluwe, Naaldwijk, Hoenderland, Wateringen, Oranjepolder, 's Gravezande,
Herstal, Turnhout en den tol te Gennep benevens van de paleizen in
het Noordeinde en te Honsholredijk, terwijl hij voor zich het Huis Ten
Bosch, Soestdijk, Het Loo en Dieren behield 2). Zoo kwam een einde aan
dezen langen erfenistwist.
Met het markiezaat van Veere en Vlissingen ging het minder goed.
De Staten van Zeeland, die zich in 1703 daarvan meestergemaakt hadden,
"dévasselage", van dezen
dachten reeds in 1723 ernstig over vernietiging, door "dévasse1age",
titel, die den Prins van Oranje steeds zooveel invloed in het gewest had
gegeven en de grondslag was van het gevreesde ambt van Eersten Edele.
Holland en zijn beide stadhouderlooze bondgenooten steunden deze neiging
natuurlijk zeer maar de stadhouderlijke gewesten protesteerden er luide
tegen met de stadhouderlijke familie zelve en het zeer prinsgezinde Veere.
De wederzijdsche adviezen en betoogen richtten weinig uit en Veere
weigerde langen tijd zich neder te leggen bij het besluit der Staten van
2). Eerst in 1732 gaf ookVeeretoe:
ook Veere toe:
het gewest tot vernietiging van het markiezaat 2).
de beide steden zouden voortaan "vrije graaflijke" steden zijn als de andere in
Zeeland. De Prins protesteerde ten ernstigste tegen deze schending van
zijn onbetwistbaar recht en weigerde de hem voor het markiezaat aangeboden 100000 rijksdaalders, welke som daarop door de zeeuwsche Staten
in de middelburgsche Bank gedeponeerd werd. Eenige jaren later dreigden
zij zelfs de som uit te keeren aan den prins van Chimay, die, als erfgenaam van den laatsten bourgondischen bezitter, het markiezaat opeischte.
Hiertoe kwam het niet maar de Prins kreeg zijn eigendom ook niet
terug, hoewel hij geen gelegenheid verzuimde om zijn rechten te doen
gelden en lang weigerde den raad te volgen van Fage1,
Fagel, die meende, dat
het 't beste was het markiezaat eenvoudig als leen van Zeeland aan te
nemen en voorgoed af te zien van de "seigneuria1e"
"seigneuriale" rechten 3). Ten slotte
"regalie tt te laten vallen
echter, in 1738, toonde hij zich bereid om zijne "regalie"
tegen schadevergoeding, maar Holland zag hierin een poging om 's Prinsen
1) Kon. Huisarchief, archief Willem IV, nO. 257.
Wagenaar, XIX, bh;. 99 vlg.
2) Uitvoerig hierover bij W,!genaar,
')
I) Brief van Fagel, d.d. 27 Sept. 1738 (Kon. Huisarchief, Willem IV, nO. 173). Vgl.

Geyl, Willem IV, blz. 56.
BLOK, Gesch.
BLOK.
Gesch.. NeàeTZ. VoZk, III
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militaire bevordering te bewerken en deed de schikking afwijzen. En
pogingen van engelsche zijde werden niet meer gedaan 1).
Evenmin slaagde hij erin om toegelaten te worden in den Raad van State,.
State t
hoewel zijn gewesten hem daarbij op zijn aandrang en dien zijner vrienden
herhaaldelijk steunden en hij alle gelegenheden te baat nam om zijn recht
ook daarop te betoogen. En evenmin konden hij noch zijn gewesten de
hollandsche regenten ertoe brengen hem generaal der infanterie te maken.
Ook de engelsche huwelijksplannen werkten in deze richting niets uit: de
vertegenwoordiger der engelsche regeering in Den Haag, lord Chesterfieldt
Chesterfield,.
was een groot bewonderaar van Slingelandt en hield zich in alles aan
diens raadgevingen; volksbewegingen ten gunste van den jongen Prins
Prins,.t
waaraan sommige leden der Oranjepartij reeds in 1729
I729 dachten 2), wilde
hij onder geen voorwendsel steunen uit vrees voor het aftreden dientengevolge van den staatsman, die Engelands vertrouwde vriend was. En deze
zelf was misschien wel niet ongeneigd om 's Prinsen plannen te laten
uitvoeren maar alleen, wanneer de Prins daarentegen aan Holland waarborgen gaf, dat zijn verheffing tot stadhouder ook in de nog stadhouderlooze gewesten de "vrijheid", dat wilde zeggen den bestaanden
regeeringsvorm, niet in hare werking zou belemmeren en geen monarchale
staatsinrichting zou inleiden 3). Zoo kreeg de Prins ook van de zijde der
engelsche regeering den raad om stil te blijven zitten en den loop der
dingen af te wachten. Koning George lI,
H, gelijk zijn vader meer Hannoveraan dan Engelschman, begeerde, evenals de invloedrijke engelsche staatssecretaris lord Townshend, Slingelandts veeljarige vriend, niets liever dan
het huwelijk "te doen vergeten", de "onafscheidelijke belangen" van Engeland en de Republiek te ontzien en met de laatste te leven "dans l'union
Punion
'). Was er niet altijd het dreigende gevaar van een
la plus parfaite" 4).
jacobietischen inval in Engeland en zou de Koning dan den steun der
Republiek niet noodig hebben? 5).
De "volmaakte eensgezindheid" werd zeer bevorderd door den goeden
voortgang der pogingen van Slingelandt om de oude overeenstemming
tusschen de beide zeemogendheden en Oostenrijk weder te herstellen 6).
Na den vrede van Utrecht was die overeenstemming ten eenenmale
verstoord en de dreigende houding van Oostenrijk zoowel in het algemeen
als het plan tot oprichting eener compagnie te Oostende had weinig gestrekt om haar te doen hernieuwen. Slingelandts ,,Pensées
"Pensées impar7), een memorie over de algemeene europeesche politiek
I729 7),
tiales" van 1729
van den tijd, hadden ten doel de betrekkingen van den Keizer met de
zeemogendheden weder te verbeteren door hem de zoozeer begeerde waarborgen voor de opvolging zijner dochter toe te staan en daarvoor in ruil
van hem eenig toegeven te verkrijgen aan Spanje's eischen in Italië en
andere zaken, die te Soissons ter sprake gekomen waren. Het scheen in
het belang der zeemogendheden het uiteenvallen van den habsburgschen
staat, een machtig tegenwicht nog tegenover Frankrijk in Europa, te voorkomen, ja door het buiten twijfel stellen der oostenrijksche opvolging
Europa te vrijwaren voor een nieuwen, een oostenrijkschen successie-oor1) Gefl,
Ge~l, blz. 38 vlg., 56 vlg.
2) Jonssen,
JOrIssen, blz. 39.
3) Een dergelijk middel deed Fagel aan de hand in den aangehaalden brief van

1738. Vgl. t s Prinsen brief aan Van der Mieden over Slingelandt, d.d.
(Kon.
IV, n°. 173).
(~on. Huisarchief,
~uisarchief, Willem lVI
,)) JorlSsen,
Jorissen, blz. 47; Geyl, blZ.
blz. 19.
ó) Geyl, blz. 12.
")
I) Goslinga, Slingelandts efforts towards European peace, passim.
')
7) Jorissen, blz. 84 vlg.
,
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log, even verderfelijk misschien voor handel en welvaart der zeemogendheden als de spaansche was geweest. Dit toonde Slingelandt den engelschen staatslieden in een vervolg op zijn Pensées duidelijk aan 1). Townshend, wiens verhouding tot Slingelandt in de laatste jaren eenigszins
gespannen was geweest in verband met zijn persoonlijken tegenzin tegen
Oostenrijk, trad in 1730 als minister af en daarmede was de weg gebaand
tot hernieuwing van het oude bondgenootschap. Walpole, nu de
leider van Engelands politiek, ging weldra dezen weg op en Chesterfield
kreeg den last met Slingelandt en den oostenrijkschen gezant in Den
Haag, graaf Sinzendorf, een ontwerp van een tractaat der zeemogendheden met
Oostenrijk te maken. Dit tractaat, te Weenen door den ook van zijn zijde
hartelijk tot hernieuwing van het oude bondgenootschap gezinden prins
Eugenius van Savoye met groote vreugde ontvangen, werd den 18den Maart
1731 aldaar tusschen Engeland en den Keizer gesloten 2). De zeemogend173I
heden - want men mocht ook de toetreding der Staten thans wel verwachten - waarborgden daarbij de Pragmatieke Sanctie, waarbij de keizer de
opvolging, bij gebrek aan zonen, zijner oudste dochter Maria Theresia
in zijn erflanden had vastgesteld; de Keizer daarentegen stond de bezetting van Toscane, Parma en Piacenza door spaansche troepen toe en
beloofde alle vaart op Indië van de Zuidelijke Nederlanden uit te doen
staken met opheffing "immédiatement et pour toujours" der eigenlijk
nooit door de keizerlijke regeering in hare werkelijke waarde erkende
maatschappij van Oostende; een conferentie te Antwerpen zou in onderling
delai" een lijst van in de thans Oostenrijksche Nederoverleg "saus aucun delai"
landen te heffen rechten vaststellen; men waarborgde in het algemeen
elkanders rechten en bezittingen. Na eenige aarzeling van de landgewesten, die bij de zaak van den indischen handel weinig belang meenden
te hebben, werd het nieuwe weener verdrag 20 Februari 1732 definitief
door de Staten geteekend tot ergernis van Frankrijk, dat zich opnieuw
geïsoleerd zag. De bepalingen omtrent den handel der Oostenrijksche
Nederlanden sloegen den bodem in aan de daar vurig gekoesterde hoop
om er door de maatschappij van Oostende handel en nijverheid te doen
herleven 3).
Deze hernieuwing van het oude bondgenootschap was staatkundig van
veel beteekenis. Het was niet de laatste belangrijke politieke daad van den
ouden raadpensionaris, die nog vijf jaren lang de leiding der zaken in
handen hield en voornamelijk een waardige onzijdigheid der Republiek
in de europeesche kwestiën zocht te handhaven. In de poolsche kwestie,
II den Sterke van
in 1733 ontstaan bij het overlijden van keurvorst August 11
Saksen, koning van Polen, en weldra leidend tot een openlijken oorlog
van Frankrijk, Spanje en Sardinië tegen Oostenrijk, wist hij aanvankelijk
de onzijdigheid ook der Oostenrijksche Nederlanden door Frankrijk erkend
te krijgen 4), wees alle aanzoeken van Oostenrijk om steun af maar bracht
ten slotte met hulp van Engeland en onder bedreiging van ernstig optreden ten gunste van Oostenrijk een wapenstilstand te weeg, die weldra
in 1735 tot den vrede leidde, al kwam deze ten slotte niet geheel naar den
zin der beide zeemogendheden tot stand.
Zoolang Slingelandt leefde, was zijn persoonlijk aanzien in Europa groot
genoeg om de Republiek nog te doen kennen in alles wat er voorviel, ook
in de moeilijkheden tusschen Spanje en Portugal, waarbij zij met Engeland
1) Torissen, blz. 93 vlg.
2)
2a} \Va~enaar, XIX, blz.
blz: 48 vlg.

a)) HUisman,
Plrenne, V, p. 195 suiv.
HUlsman, p. 530; Pirenne,

-xrx,

4) Wagenaar, -XIX, blz. 149 vlg.
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gezamenlijk bemiddelend optrad. Maar hoe weinig
Wein1g zij bereid, om niet te
zeggen in staat was om met kracht hare rechten te doen gelden, bleek ten
duidelijkste uit hare houding tegenover de barbarijsche roofstaten, met
name tegenover Marokko, dat den in 1712 gesloten vrede drie jaar later
weder verbroken had wegens het niet loskoopen der bij dien vrede in zijn
handen zich bevindende slaven van nederlandsche afkomst, waartoe de
Republiek zich verplicht had maar wat zij wegens den toestand harer
geldmiddelen niet kon nakomen 1). Onmiddellijk waren de oude rooverijen
weder hernieuwd, te erger naarmate de bestraffing jaren achtereen uitbleef en de Staten-Generaal zich bepaalden tot het uitgeven van kaperbrieven en het herstellen der oude regeling voor bewapening en begeleiding
van naar den Levant bestemde schepen; onderhandelingen met de algerijnsche en marokkaansche vorsten brachten evenmin iets teweeg als
protesten bij den opperheer in naam, den sultan van Turkije. Eindelijk
zond de Republiek in 1717 een paar oorlogsschepen maar vier jaar later
was het aantal der door de roovers
r.oovers genomen schepen reeds tot 40, dat der
gevangen zeelieden tot 900 gestegen, terwijl de roofstaten zelf meer dan
30 gewapende vaartuigen geregeld in zee hielden 2). Eerst in 1721 zeilde een
eskader van zes schepen onder den vice-admiraal François Van Aerssen van
Sommeisdijk
Sommelsdijk naar die kusten, maar twee jaren later bleef dit weder uit
en de roovers, oogluikend in engelsche havens toegelaten, verschenen nu
zelfs in het Kanaal. Een eskader onder schout-bij-nacht Godin liet zich op
bevel der Staten (1724) met vernederende onderhandelingen met den Dey
van Algiers in maar werd door dezen smadelijk afgewezen met het verwijt,
dat het aanbod even schandelijk was als de aanneming zou zijn. Het bleef
bij meer of minder gelukkige kruistochten tegen de roovers, door admiraal Sommelsdijk en kommandeur Schrijver nu en dan ondernomen, totdat in 1726 de vrede met Algiers werd hersteld. Die met Marokko kwam
nog niet tot stand en herhaaldelijk werden weder kleine eskaders onder
Grave, Schrijver en andere bevelhebbers uitgezonden maar met zoo weinig
succes, dat ook Algiers zijn rooverijen weder hervatte en steeds hooger
geschenken eischte. Schrijver onderscheidde zich later als vice-admiraal
zeer door
door, zijn beleidvol en krachtig optreden 3) ; hij slaagde er eindelijk
in door herhaalde kruistochten en het vernielen van roofschepen Algiers
tot rede te brengen (1731). Met Marokko bleef de zaak zooals zij was
en jaren achtereen werd met enkele kruisers op de roovers van Salee
Sa1ee
en Tanger gelet zonder dat men ertoe kwam om, zooals Sommelsdijk
voorstelde, door een bombardement dier roofsteden het kwaad te wreken,
laat staan het te stuiten door de uitzending eener werkelijk voldoende macht.
Alleen de admiraliteit van Amsterdam rustte jaarlijks een paar snelzeilende
4). Het slappe optreden der Republiek maakte hier en elders een
kruisers uit ").
slechten indruk, vooral toen zij meer en meer haar heil zocht bij het
aanbieden van geschenken aan de roovers in plaats van bij hun bestraffing. Toch werd bij dien strijd tegen de zeeroovers door kapiteins als
Lijnslager, Pieterson, Van Wassenaer, Boudaen en anderen menige heldhaftige daad bedreven.
In de binnenlandsche zaken ging het even slap.
De Oranjepartij had gehoopt, dat het voorgenomen huwelijk van den
Prins iets te zijnen gunste zou uitwerken, en George II had werkelijk
reeds vóór dat huwelijk den Staten-Generaal laten weten, dat hij daardoor
1) De Jonge, IV, blz.
blz;. II4 vlg.
2) Ib., blz.
blz;. 117.
II7.
8)
') Ib., blz. 147 vlg.
4) Ib., blz. 154 vlg.
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de verbintenis met de Republiek had willen versterken 1). Maar de Staten
antwoordden, hunne vrees slechts noode bedwingend, koeltjes, dat zij,
gevoelig voor het vertrouwen des Konings in de "vrije Republiek",
zijn dochter gaarne opnamen in hun gebied en lieten daarbij niet na te
spreken van "de tegenwoordige gesteldheid onzer regeering, welker behoudenis ons ter harte gaae'. In Maart I734 werd het huwelijk gesloten,
nadat een ernstige ziekte van den bruidegom nog eenig uitstel had veroorzaakt. De Prins begaf zich kort daarna naar het leger van prins Eugenius
aan den Rijn om er als vrijwilliger deel te nemen aan den veldtocht.
Ook deze oorlogservaring hielp hem niet bij de vermeerdering van
het krijgsvolk der Republiek, wegens den dreigenden toestand van
Europa in den poolschen
poo1schen successie-oorlog, om zijn verheffing tot generaal
der infanterie te bewerken 2); en evenmin kreeg hij zitting in den Raad
van State of slaagde hij erin zijn markiezaat in Zeeland terug te bekomen;
zelfs in de "stadhouderlijke" provinciën bleek zijn macht te gering om
iets te veranderen aan de bestaande misbruiken, waaraan hij zich wel diep
ergerde en welker groot gevaar voor den staat hij zoogoed als iemand inzag
maar waartegen hij geen afdoende maatregelen vermocht te nemen,
ofschoon hij nu en dan ernstig klaagde over het hem gedane onrecht
en geen gelegenheid verzuimde om met vertrouwde regenten in alle provinciën betrekkingen aan te knoopen, zoowel met stedelijke "matadors"
als met invloedrijke leden van de ridderschap.
Geheel anders dacht zijn vrouw over deze dingen. Zij had een krachtig
en tot daden geneigd karakter en kon zich noode vereenigen met de
opvattingen van haren echtgenoot, dien zij onophoudelijk tot handelen
aanzette. Maar hij was niet gemakkelijk tot iets te brengen en bleef bij zijn
opvatting.
Ook bij den raadpensionaris en bij Fagel vond hij nog altijd geringen
steun: de eerste bleef bij "bonnes paroles", klaagde de Prins, en de ander
had in alles "een swaer hooft". Hij dacht er herhaaldelijk over het land
te verlaten en zich terug te trekken naar zijn duitsche bezittingen, maar
dit scheen hem ten slotte toch onverantwoordelijk met het oog op de
traditiën van zijn geslacht 3). Hij bleef, besluiteloos en afkeerig van forsche
middelen als hij was, klagend over zijn treurig lot "in de verbisterde
Eeuw, die wij thans het ongeluk hebben te beleeven, daer het schijnt
dat de ondankbaerheit op den hoogsten top gesteegen is" en op zijn eigen
tt
tijd-toepassend het horatiaansche: "aetas parentum pejor avis tulit
,
eraan
tulit",

twijfelend of "zijne zwakke schouderen" ooit wel in staat zouden zijn den
last eener regeering van een zoo door "eygenbaet en kabale" verscheurden
staat te dragen. Doch hij wilde geen krachtige middelen aanwenden
om de regenten ertoe te noodzaken hem aan het hoofd te stellen; hij zat
ontevreden en mismoedig te midden zijner parken en zijn vorstelijken
hofkring 4) stil en wachtte af overeenkomstig den raad van den voorzichtigen Fagel, terwijl de krachtiger, tot handelen geneigde persoonlijkheden
in zijn omgeving: Duncan, Aylva en anderen, ondanks den aandrang ook der
Prinses meer en meer op den achtergrond moesten treden. Enkele pamfletten uit dezen tijd, met name "De Hollandsche Patriot" van I735 5),
die verklaarde, waarom de partijnaam
partij naam "princeluiden" voor een ijverig
1) Ger,l, b12;. 20 vlg.
2) Vg. Ber. en Meded. Hist. Gen., dl. XLV, blz. 106 vlg.
3) Een en ander uit zijn talrijke brieven in de verzameling in het Kon,. Huisarchief, Willem IV, nO. 173. V~l. Geyl, 1.1. .
. .

') Vgl. Frederik II van Pruisen aan Voltaire dd. 6 Aug. 1738, naar aanleidmg
van een bezoek op Het Loo (Kon. Huisarchief).
6) Knuttel, Catal., n°. I6979 vlg.
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"prinsman
"prinsman"H een eernaam moest heeten gelijk in de dagen der oude
stadhouders en waarom de schrijver en de zijnen meer recht hadden om
patriotten" genoemd te worden dan de Staatsgezinden, die zich
"goede patriotten"
vanouds dien naam hadden toegeëigend, bewezen, dat de Oranjepartij
den moed niet opgaf. Maar de betuiging ook in dit pamflet, dat de Prins
niet meer, zooals zijn voorgangers, tegenover de Statenregeering stond
doch met zijn aanhangers deze "gehouw en getrouw
getrouw"H wilde wezen, toonde
duidelijk aan, dat op verandering voor het oogenblik weinig kans bestond.
Toch waagde de schrijver te beweren, dat de "hooge ampten
ampten"H volstrekt
niet, zooals tijdens De Witt, waren "gemortificeert"
"gemortificeertH,, integendeel, dat zij
"open en impetrabel"
impetrabel" waren gebleven en het den Prins en den zijnen
dus vrij stond erom te vragen. Een en ander gaf tot weinig meer aanleiding dan tot heftige protesten in pamfletten van tegengestelde strekking,
die den "giftigen"
"giftigen H schrijver "geezelroeien"
"geezelroeien" aanboden en de "bataafsche
vrijheid"
vrijheid" op historische gronden tegen de "tirannye van Graven en Stadhouders
houders"H heetten te verdedigen. De Prins eischte zelf rechtstreeks wel
niets maar Gelderland waagde het herhaaldelijk bij de andere gewesten
op zijn aanstelling in de ambten zijner voorvaderen aan te dringen, ernstig wijzend op het verval van de financiën en het krediet, van 's lands
militie en zeemacht, op "de declineren de agting van dezen staet bij nabuH• Maar dit alles bracht Holland niet tot inkeer evenmogendheden".
rige mogendheden
min als de herhaalde klachten der Staten-Generaal en van den Raad
van State over den treurigen toestand, die zelfs den bisschop van Luik
veroorloofde 's lands troepen uit zijn gebied te verwijderen, terwijl een
nieuwe sluiting van het "comptoir-generaaI
"comptoir-generaal"H jaar op jaar als het zwaard
van Damocles dreigde.
In deze omstandigheden overleed de reeds lang door jicht ernstig geplaagde raadpensionaris I December 1736. Het land had "zijn hoofd
H ,
verloren
den eenigen man, die in de toenemende verwarring nog de
verloren",
zaken had kunnen drijven, maar wiens voorstellen tot verbetering herhaaldelijk met onverschilligheid of erger waren bejegend en ten slotte tot
niets hadden geleid. Zijn opvolger werd in het volgende voorjaar niet de
republikeinsche François van Halewijn maar weder een voormalige generaliteitsambtenaar,
Slingelandts vertrouwde medewerker, de tresorier-generaal
teitsambtenaar,Slingelandts
Anthonie van der Heim, bekwaam als weinigen maar allerminst een man
van kracht en energie, terwijl ook hij bovendien gebonden werd aan een
H, dat hem gebood "zorg te dragen dat de tegenwoortlige
"berichtschrift
"berichtschrift",
tegenwooraige
regeeringsvorm in alles bewaard"
bewaar d H zou worden en wat hem ter oore kwam
H • Het
dienen".
aangaande plannen daartegen onmiddellijk "den Staten aan te dienen
voortbestaan van den regeeringsvorm scheen verzekerd •••• zoolang de Staat
zelf ten minste nog zou kunnen bestaan. Van engelsche zijde had men
vooreerst geen inmenging in den regeeringsvorm te vreezen.
Maar niet ieder zag den toestand zoo donker in. De tot geen "partij"
zich rekenende Lieven de Beaufort schrijft in zijn "Verhandeling van de
Vryheit in
den Burgerstaef'
inden
Burgerstaet" 1) nog van den regeeringsvorm als van het
bekend", van de
"bysonder slag van Regeering, by andere soo niet bekendH,
H ,
die, "tusin zijn oogen bewonderenswaardige ,,staetsgewyse Regeering
Regeering",
schen beiden gemaetigt",
gemaetigt H, noch aristocratie noch democratie noch vooral
H,
de voor de vryheid zoo gevaarlyke "onbepaelde Eenhoofdige Regeering
Regeering",
H
mocht
heeten,
gegrond
zelfs "het bolwerk van de vryheit van Europa
Europa"
op "de Wet
Wet"H en daarvan alleen afhangend, bestuurd "voor het grootste
gedeelte H door "eerlyke luyden, deugdsaeme menschen, beminnaers van
gedeelte"
1) De Beaufort, 1.1. bb;.
blz. 9, 51, 108 vlg., 121 vlg., 135, 140, 147, 234.
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H ;
haer Vaderland
Vaderland";
hij meent, dat zij, "aldus wijslijk vastgestelt en gemaetigt zijnde, niet alleen vrij is van de gebreken en onheylen, daer de andere
Regeeringswysen aen onderhevig zijn, maer is te gelijk soo sagt, soo
aengenaem, en soo heylsaem voor de Onderdaenen, als een redelijk mensch
wenschen" - een zelfverblinding, die allervan Gods zegen soude mogen wenschen
minst zeldzaam was in dien zelfgenoegzamen tijd en samenhing met de
groote vrees voor het "erfstadhouderschap, zeer gevaerlyk voor de vryheit,
zelfs al beperkte men het "illuster
zoo niet daermede onbestaenbaer",
onbestaenbaer
hoofd
I).
hoofd"H door scherpe instructiën 1).
H

H

-

,

HOOFDSTUK III
HANDEL EN NIJVERHEID OMSTREEKS

1740

De langdurige oorlog in het begin der eeuw tegen Frankrijk en het
daarmede, voor zoover het koning Philips van Anjou gehoorzaamde, verbonden Spanje had den handel een deerlijken knak gegeven, met name
dien met Zuid-Europa en Spaansch-Amerika, welks verval, zooals bij
het nauwe verband tusschen een en ander wel moest, op dien met de
noordelijke streken van Europa een aanzienlijken invloed ten kwade
oefende. De handel toch was nog altijd een vrachthandel, die de
producten van de eene wereldstreek met winst in de andere zocht te
verkoopen en dan de daarvoor gebruikte schepen weder laadde met
"retouren",
"retouren H , afkomstig uit de laatste. Zoo moest het belemmeren van handel
op zoo belangrijke markten, als Frankrijk en Spanje in de 17de eeuw voor
de kooplieden geweest waren, noodzakelijk noodlottig werken ook op
den handel naar elders, te meer omdat thans de neutralen ongehinderd
de voordeelige vrachtvaart overnamen - de Denen, Bremers en Hamburgers,
die de producten uit het Noorden zonder al te veel bezwaren in de fransche
en spaansche havens konden afzetten en daarvoor in de plaats fransche en
spaansche producten terug in lading namen. Toch heeft Willem III in den
Negenjarigen Oorlog het verbod van dien handel weten door te zetten.
En niet alleen de handel op Spanje en Frankrijk leed ernstige verliezen,
ja stond tijdelijk geheel en al stil, doch ook die op Italië en den Levant
had met dezelfde ernstige bezwaren te kampen. De vijandelijke kapers,
vooral die van het ook in dezen tijd weder zeer lastige Duinkerken,
bemachtigden tot hoog in de Noordzee, tot ver in den Atlantischen
Oceaan, tot in het gezicht onzer havens en kusten, ja tot in onze riviermonden de koopvaarders, die niet voldoende gewapend of van voldoend
konvooi voorzien waren; de beveiliging van de vaart door wapening en door
geregeld geleide sleepte aanzienlijke kosten mede, die de koopman grootendeels op zijn winst moest verhalen, tenzij hij er de voorkeur aan gaf te
trachten zijn goederen tegen hoogeren marktprijs te verkoopen, wat ook
al weder den mededingenden neutralen, die met den oorlog weinig of
niet te maken hadden, ten goede kwam. En de gelijktijdige algemeene
oorlog in de Oostzeelanden belemmerde onzen handel ook daar ten zeerste,
al namen wij aan dien krijg niet onmiddellijk deel. Daarbij kwam dan nog
de zeeroof der barbarijsche piraten, die van iederen oorlogstoestand in
Europa voordeel trokken, en, voor zoover den handel op Amerika betrof,
de rooverijen van de weinig minder hinderlijke en woeste "flibustiers"
,,flibustiers tt
1) De Beaufort, l.I.,
lOg.
U., blz. 109.
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nabij de Antillen, het uitschot van alle natiën. Eindelijk ging de zoo voordeelige clandestiene maar in tijden van vrede oogluikend toegelaten handel der Republiek op de amerikaansche koloniën van Spanje, die zich
toen nog van de zuidelijkste streken van Zuid-Amerika tot ver in NoordAmerika uitstrekten, te niet, zoowel door kaapvaart en rooverij als door
het strengere toezicht der spaansche koloniale overheden. Zelfs de zegepralen van Cadix en Vigos leverden in plaats van voordeel voor de nederlandsche kooplieden nadeel op, want de veroverde en verbrande goederen
waren grootendeels de hunne 1). Ook de groote compagnieën leden zeer
onder dezen toestand, daar zij, evenals de particuliere kooplieden, hare
grootere
ere
artikelen minder gemakkelijk van de hand konden zetten. Ook het groot
weerstandsvermogen der compagnieën kon dit op den duur niet volhouden; zoowel dividenden als aandeel en ondervonden den terugslag op zeer
gevoelige wijze. En wat in de plaats kwam voor die nadeelen, welker invloed zich alom in het vooral van handel en zeevaart levende land
deed gelden, kon onmogelijk de zware verliezen goedmaken. De bloeiende
kaapvaart der Zeeuwen tijdens den oorlog leverde wel aanzienlijke tijdelijke winsten 2); de zeer onzedelijke schacherhandel met de barbarijsche en
andere zeeroovers, wier op onze eigen koopvaart gemaakte "prijzen"
weder door onze kooplieden - vooral sommige amsterdamsche Joden
maakten zich daaraan schuldig - werden opgekocht; de clandestiene vaart
en smokkelhandel op Frankrijk en Spanje, weldra openlijker met bijzondere fransche en spaansche paspoorten gedreven, gaf eenige tegemoetkoming; maar het ergste, het verloop van den eigenlijken handel naar de
neutralen, kon niet worden verhoed.
Die neutralen waren ten deele de Denen, die, hoewel met de naburige
Zweden op slechten voet, toch op de fransche, spaansche, zelfs italiaansche
havens veel gemakkelijker handel konden drijven dan de onzen, maar in
hoofdzaak Hamburg en Bremen.
Hamburg vooral~ in dezen tijd weder door een energiek bestuur geleid,
steeg snel tot een belangrijke hoogte, zoodat het na Amsterdam reeds de
belangrijkste handelshaven van Europa mocht heeten. Het maakte van de
schoone gelegenheid handig gebruik, verminderde de lasten voor den koophandel zeer aanzienlijk, zoo zelfs dat het als vrijhaven kon gelden, en trok
steeds meer den koopman tot zich: zijn schoone ligging als haven voor
Noord-Duitschland werd opnieuw een onwaardeerbaar voorrecht, waartegenover het over de Zuiderzee en den Pampus altijd moeilijk bereikbare
Amsterdam zich nauwelijks als eerste koopstad kon handhaven en ook
het krachtig opkomende Londen, door denzelfden oorlogstoestand getroffen als Amsterdam, nog weinig goede kansen had. En onze voorouders wisten het maar al te goed: de handel, die eenmaal andere wegen
heeft gekozen, komt zoo gemakkelijk niet weder op den ouden weg terug;
andere relatiën zijn aangeknoopt, andere kanalen gezocht, andere gewoonten aangenomen en slechts met veel moeite komt de oude toestand weder
•••• a I s hij terugkeert.
Dit ondervond de nederlandsche koopman in hooge mate ook na den
vrede van Utrecht en na het herstel der orde in het Noorden eenige
jaren daarna 3). Niet alleen, dat hij met Hamburg den strijd moest aanbinden, niet alleen dat hij had te kampen met den in Denemarken,
Zweden, het jonge Rusland en het opkomende Pruisen levendig ontwaakvan 's
1il~ Zie
Z~e Knuttel, Catal., nO. 16231: Korte schets ,:an
Z1e boven, 1.1. en vooral Clark, The dutch alhance,
Zie
alliance,

Lands welvaren, blz. 14.
p. 44 ff.
8a
Over den toestand van den handel in dezen tijd veel in het reeds aangehaalde
pamflet van 1714: Korte Schets.
2

ENGELSCHE CONCURRENTIE

393

ten lust tot het drijven van eigen handel, waardoor zijn 1100rdsche
noordsche "negotie" zeer "verflauwde";
"verflauwde tt ; niet alleen dat hij den overal
ovzral in Europa als paddestoelen uit den grond opschietenden handelsmaatschappijen en reederijen
het hoofd moest bieden, maar Frankrijk en Engeland verhieven zich
allengs tot een vóór dezen ongekende handelsgrootheid.
Frankrijk 1), dat nooit Colberts denkbeelden geheel ter zijde had gesteld,
had van de nieuwe verhouding tot Spanje gebruik gemaakt om voor
fransche kooplieden gunstige voorwaarden te bedingen in de havens van
Spanje, zijn koloniën en zijn bezittingen in Italië: Bordeaux, Havre,
Hävre,
Marseille werden ernstige mededingsters van Amsterdam en Rotterdam.
Veel krachtiger echter ontwikkelde zich de engelsche handel, hoofdzakelijk samengedrongen in de groote koopstad aan de Theems, die zich
weldra beroemen mocht op een minstens dubbel zoo talrijke bevolking
als Amsterdam kon aanwijzen. De heerschappij der Whigs, weldra voor
lange jaren bevestigd door den loop der politieke gebeurtenissen in Engeland, kwam ten goede aan de engelsche kooplieden, de krachtigste steunpilaren dier partij. De in 1706
I706 bezegelde nauwe vereeniging van Engeland
en Schotland onderwierp ook het laatste aan de voor den inlandschen
handel en nijverheid voordeelige, voor de buitenlandsche mededinging
doodelijke Navigatie-akte, die den handel der Nederlanders op Engeland
zoo zwaar had getroffen en hen in hoofdzaak alleen vee, boter en kaas daar
liet invoeren 2); de schotsche handel van Zeeland en Rotterdam leed daardoor
I703
zware verliezen. Engeland wist zich verder door het verdrag van 1703
bijna geheel van den buitenlandschen handel van Portugal meester te
maken. Terwijl de Republiek uit den spaanschen successiekrijg naast het
twijfelachtige voordeel der Barrière alleen de bevestiging harer economische
overheersching van de Zuidelijke Nederlanden verkreeg, wist de engelsche
koopman zich door fransche bemiddeling bij het "asiënto-verdrag tt meester te
maken van het monopolie tot invoer van slaven in de spaansche koloniën in
Amerika en het recht te bedingen om jaarlijks een schip met goederen
naar Panama te zenden. Het bezit van Gibraltar en Minorca gaf hem
den sleutel van de Middellandsche zee in handen, dus die van den handel
op Italië en den Levant. In Amerika rondde Engeland zijn bezit af door
de bemachtiging van Nieuw-Schotland en Newfoundland, zoodat de
geheele noordoostkust samenhangend engelsch grondgebied was geworden
en de voordeelige handel op de nederzettingen der Indianen zoowel
als die met de voortbrengselen der plantages in Carolina en elders geheel
.in engelsche handen kwam. In Hindostan maakte de engelsche Oostindische Compagnie gebruik van de toenemende oplossing in het rijk van
den Groot-Mogol om Madras en Bombay tot hare belangrijkste middelpunten te maken. De ingrijpende hervorming in I708 van die compagnie
naar de gewijzigde behoeften gaf nieuwe energie aan haar lang kwijnend
bestaan. Een krachtige oorlogsvloot, grooter dan die van eenige andere
natie en met zorg beheerd, beschermde de engelsche belangen over de
geheele wereld. Van het begin der 18de
I8de eeuw dagteekent zoo een algemeene
verheffing in Engelands economisch, vooral in Engelands commercieel
leven, die niet anders dan tot nadeel der Republiek kon strekken. Overal
ontmoette de nederlandsche koopman den engelschen op de wereldmarkt
en overal zag hij dezen langzaam maar zeker de overhand.
overhand behouden.
Is het wonder, dat in de eerste jaren na den vrede van Utrecht hier
te lande een soort van malaise, een onbehaaglijk gevoel van gevaar voor
1) Manger, 1.1., p. 7 suiv.
I) Men rekende in dezen tijd voor den handel op Engeland
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de economische grondslagen van het bestaan der Republiek zich deed
gelden? Haar handel was nog allesbehalve verloopen. Hoewel spoedig na,
gelden'?
toch ook nog mèt Engeland stond de Republiek altijd als handelsmogendI40 schepen naar de spaansche,
heid vooraan. Nog gingen jaarlijks 130
I30 à 140
250 à 300 naar de fransche havens; nog hield de zouthandel op Portugal
300 schepen bezig; nog zond de Oostindische Compagnie jaarlijks 25 à
300
à
30 rijkbeladen vaartuigen huiswaarts 1); nog was de russische handel grootengroot endeels in hollandsche handen; nog zeilden jaarlijks meer dan IOOO, zij
het dan niet steeds volgeladen, hollandsche schepen door de Sont; nog was
er geen voorname haven op de wereld, of de hollandsche vlag vertoonde
er zich; nog was Amsterdam minstens een halve eeuw lang zoo niet het,
I5000 schepen, die jaarlijks
dan toch een "wereldpakhuistt: van de 15000
in onze havens binnenvielen, zag het nog het leeuwendeel ter lossing aan
zijn kaden. Maar klachten over achteruitgang lieten zich toch hooren 2) ;
hollandsche schepen, die van Amsterdam naar de italiaansche havens
gingen, waren dikwijls twee maanden lang onderweg en de winst was
gering; vele schepen gingen met halve lading uit en keerden met ballast
terug; de concurrentie werd alom zoo bezwaarlijk, dat vele handelaars
zich terugtrokken 'en, tevreden met het verdiende, als renteniers gingen
leven; de Levanthandel kwijnde deerlijk; in den Oostzeehandel begon die
der Engelschen dien der Hollanders ook al te overvleugelen gelijk zij
dien op Spanje had gedaan. In 1738
I738 begint ook te Amsterdam het verval
onmiskenbaar duidelijk te worden 3). En de algemeene uitputting der
Republiek liet een herleving der oude energie, als in Engeland, niet toe.
In deze omstandigheden was het plan tot oprichting eener nieuwe overzeesche compagnie in het naburige Oostende een ernstige bedreiging te
meer voor den koophandel der Republiek, waartegen zij zich met alle
kracht moest verzetten, wilde zij niet ook de laatste vruchten zien verloren
gaan van den uitputtenden krijg, waaruit zij pas was te voorschijn gekomen:
hare economische heerschappij over het Zuiden, die deze gewesten moest
beletten gebruik te maken van de schoone ligging, waardoor Antwerpen
eenmaal groot geworden was.
Reeds de eerste pogingen na den vrede van Utrecht door enkele kooplieden te Oostende, Brugge en Antwerpen - meest allen van vreemde nationaliteit: Franschen, Engelschen, zelfs de hollandsche koopman Clootsin het werk gesteld om de tegen het einde der vorige eeuw opgekomen
plannen 4) tot vestiging van handel op Indië en Mrika van Oostende
uit weder op te vatten werden met kracht door de staatsche kooplieden
tegengegaan. Bergeyck had ook deze plannen bevorderd. De geldzuchtige
markies De Prié 5), die als gevolmachtigd minister van keizer Karel VI
te Brussel bij afwezigheid van den landvoogd, prins Eugenius, na den
vrede de zaken leidde, was wel geneigd om die bijzondere ondernemingen
op verre landen te steunen, voor zoover zij hem persoonlijk voordeel
opleverden, maar gevoelde overigens weinig voor een krachtig en stelselmatig bevorderen van den overzeeschen handel der aan zijn zorgen toevertrouwde gewesten, welker nijverheid daaruit intusschen ook een nieuwe
grootsche ontwikkeling mocht hopen: hij wenschte in de eerste
plaats in het belang der algemeene politiek van zijn meester, den
1) Vgl. mijn Verslag van eene reis naar Italië (1900), blz. 18.
2) Zie vooral het pamflet: Korte schets, bovengenoemd. Vgl. ook de bovenge-

noemde Mémoire instructif, p. 114
II4 suiv.
')
I~ Mémoire instructif, p. 124.
,') Huisman, 1.1., p. 29
2~ suiv.
i
Huisman, p. 95 SUlV.
SUIV.
')
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bondgenoot van Marlborough en Heinsius, de goede verstandhouding met
de zeemogendheden te bewaren en deze niet te verbitteren door benadeeling harer economische belangen. De hollandsche en engelsche overheden
op de kust van Afrika en in Indië bemoeilijkten dan ook die ondernemingen uit Oostende aanhoudend en namen zelfs enkele schepen in beslag;
de engelsche maar vooral de hollandsche kooplieden lieten niet na hevige
protesten tegen de vaart van Oostende op Indië en Afrika te doen hooren
en hunne regeeringen bleven in dezen niet achter, zich beroepend op de
strenge bepalingen van den vrede van Munster en van het Barrière-tractaat.
Maar de oostendsche kooplieden gaven den strijd niet op en vestigden
een factorij aan de kust van Coromandel, terwijl zij ook in China te Kanton
hun zetel opsloegen. In den tijd der groote compagnieënkoorts omstreeks
1720 vormden eenigen hunner te Antwerpen, krachtig gesteund door den
cenergieken en bekwamen raadsheer De Nény, die prins Eugenius en
de regeering te Weenen met de praktijken van De Prié bekend
maakte, het plan om te Oostende een "Keizerlijke en Koninklijke Compagnie" op te richten. Zij wisten de toestemming der regeering te Weenen
te verkrijgen voor de nieuwe compagnie, die op het einde van 1722 haar
charter ontving van den Keizer, zelf geneigd om de economische ontI).
wikkeling zijner staten te bevorderen 1).
De staatsche en engelsche regeeringen, door hare overzeesche compagnieën krachtig aangezet, protesteerden ten heftigste tegen deze voornemens 2). Vooral de eerste: zij kwam op voor het monopolie harer onderdanen, ontkende thans tegenover de zuidelijken formeel het recht van
iedere natie op de "vrije zee", welk beginsel honderd jaren te voren door
De Groot en de zijnen, in overeenstemming toenmaals met en in naam
van de Staten van hun tijd, zoo krachtig was verdedigd en nu tegen de
beweringen der staatsche regeering door De Nény en de zijnen werd aangevoerd; zij dreigde zelfs met oorlog. Een breede stroom van pamfletten,
die jarenlang van de levendige belangstelling der openbare meening in
de Republiek de onmiskenbare blijken gaf, moest het goede recht der
Republiek betoogen op het beletten van de oprichting dezer gevaarlijke
mededingster harer eigen compagnieën. Pamfletten, vertoogen 3), dreigementen wisselden elkander voortdurend af. Maar de oostendsche kooplieden
bleven bij hunnen handel volharden; hunne schepen verschenen van
1724 tot 1728 geregeld in Indië en behaalden er aanzienlijke winsten;
hunne waren vonden in Europa aftrek en deden zelfs de prijzen op de
amsterdamsche markt merkbaar dalen onder invloed van den grooteren
aanvoer van indische en chineesche producten, zoodat de aandeelen der
engelsche en nederlandsche oostindische compagnieën tijdelijk weder
daalden 4). De pamflettenstroom bereikte nu een buitengewone hoogte:
dissertaties, discoursen, refutaties, memoriën, antwoorden, vertoogen,
brieven, tractaten volgden elkander in den oorlog op het papier,
die thans de belanghebbenden van beide kanten met elkander voerdeneen oorlog, die aan heftigheid en scherpte van bewijsvoering, ook aan
gezochtheid en oneerlijkheid van argumenten, vooral van de zijde der
in hun bedrijf aangevallen staatsche kooplieden, weinig te wenschen overliet. De keizerlijke regeering te Weenen geraakte in een moeilijken toe1) Huisman, p. 200 suiv.
2) Vgl. Hertz, in Eng!. Hist. Review, April 1907.

') Huisman, p. 394 suiv. Belangrijk daaronder vooral Pattijn's Mare Liberum

(1726), een tegenhanger van De Groot's geschrift. Vgl. de pamfletten bij Knuttel

op deze jaren.
t) Huisman, p. 355 suiv.
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stand: hare algemeene staatkunde noodzaakte haar met de zeemogendheden
op goeden voet te blijven en vooral de wensch des Keizers om zijn erflanden aan zijn dochter Maria Theresia verzekerd te zien, moest hem de
wenschen en belangen zijner oude bondgenooten met groote zorg doen
overwegen. De verwijdering van De Prié en de vervanging van prins
Eugenius door aartshertogin Maria Elisabeth als landvoogdes der Oostenrijksche Nederlanden (I725) redde de Compagnie van Oostende niet,.
evenmin als de wanhopige pogingen der antwerpsche kooplieden om de
regeering te Weenen over te halen hunne belangen en die hunner gewesten niet op te offeren aan de algemeene staatkunde der dynastie. Door
tusschenkomst van Frankrijk lieten de zeemogendheden en de Keizer zich
vinden tot preliminairen te Parijs (3I Mei I727), waarbij de voornaamste
zaak was, dat de oostendsche compagnie voor zeven jaren werd geschorst.
De kooplieden van het Zuiden trachtten ten minste nog den europeeschen
handel hunner compagnie of eenig aandeel daaraan uit de schipbreuk te redden; zij hoopten een oogenblik hunne stichting met een dergelijke
deensche compagnie te kunnen vereenigen. Maar niets gelukte: het lot
der compagnie was beslist, de koers harer aandeelen daalde, na eenige
golving onder den indruk van allerlei beursgeruchten en beurs machinaties,.
aanzienlijk beneden pari. De onderhandelingen der keizerlijke regeering
met de zeemogendheden stuitten af op den taaien tegenstand der staatsche
en engelsche kooplieden, die aan de bijna vermoorde gevaarlijke mededingster geen enkele levenskans wilden laten. Het eenige, wat men nog voor
het Zuiden verkreeg, was de vergunning tot uitzending van twee "vaisseaux
de permission"
permission tt naar Indië. Bij het verdrag van Weenen van I6 Maart
I73I, gevolgd door de "acte de concurrence
concurrence"tt van 20 Febr. I732, werd
eindelijk bepaald, dat "tout commerce et navigation des Pays-Bas autrichiens vers les Indes orientales
orienta1es cesseront dtabord,
d'abord, entièrement et à perpétuité",
tuite', terwijl ook de handel op West-Indië volgens het tractaat van
Munster verboden bleef 1). De Compagnie trad "in liquidatie"
liquidatie" en bleef
nog als een gewone handelsvereeniging leven tot in I785.
ZOO was een misschien gevaarlijke concurrent voorgoed van de markt
verjaagd en waren de Zuidelijke Nederlanden economisch opnieuw onderworpen aan de genade van het Noorden, dat in dit opzicht geen genade kende.
Maar de andere concurrenten konden niet zoo licht worden verwijderd.
Integendeel, zij begonnen overal den nederlandschen koopman op zijn
beurt te verdringen. Het was omstreeks I740 geen geheim meer, dat de
nederlandsche handel zijn hoogtepunt voorbij was 2). De tijd was ver,.
dat de nederlandsche koopman, in zijn opkomst tot groote dingen geprikkeld door de kans zelfs op kleine winst, alle gelegenheid om handel te
drijven ten ijverigste opzocht. Hij was ingeslapen op zijn verzamelde rijk-·
dommen; hij reisde niet zelf meer naar verre landen of zond er zijn zoons.
of bedienden niet heen maar bleef met zijn medewerkers zitten op zijn
kantoor, vertrouwend op zijn oude handelsrelatiën. De zoons, als zij nog zich
verwaardigden koopman te heet
en en niet liever den meestertitel aan de
heeten
academie najoegen, verteerden in weelde het door hunne vaderen opgetaste
geld, minachtten het kantoorwerk en den dagelijkschen inspannenden arbeid,.
spotten met de noeste vlijt en de spaarzaamheid der ouders, waagden
1) Huisman, p. 48:a.
2) Zeer belangrijk voor wat nu volgt :z;ijn,
~i;n, behalve pamfletten als de Korte schets

v~?

1714, de ietwat gekleurde taferee1e;t in Van Effen's Holl. Spectator, bij Langendijk,
dlJk, Sp1eghe1
Spleghe1 der hedendaagsche koopheden, en de vertoogen van Van Imhoff aan
de Heeren Zeventien, ten oeele ook aan den Prins :z;elven
~elven uit dezen tijd. Vgl. ook
ook.
Haller's Tagebücher, uitg. Hir:z;el
Hir~el (1883), S. 31.
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zich aan verderfelijke speculatiën op de Beurs in plaats van zich te wijden
aan hunne koopmanszaken en stapelden failliet op failliet, zoodat het
oudhollandsche krediet welhaast een legende begon te worden en menig
voormalig rijk koopmanszoon, voorgoed verloren, als ondergeschikte,
peper tt naar Indië moest vertrekken. De staatsche
als "onderkoopmantt,
"onderkoopman", "om peper"
consuls in vreemde handels havens waren niet meer als de Haga's der
17de eeuw maar staken voor de verleende bescherming en de verstrekte
ïnlichtingen een aanzienlijke winst in hun zak en verblindden de
'inlichtingen
oogen door rijkdom en prachtliefde ; de nederlandsche koopman zorgde
niet meer voor nauwkeurige inlichting betreffende oude en nieuwe handelsartikelen en handelswegen maar volhardde - de handelsgids van Le Long,
die van 1700 tot 1780 nagenoeg onveranderd bleef in zijn zes of zeven
uitgaven van dien tijd, bewijst het voldoende - bij zijn oude gewoonten.
Hij vertrouwde op de soliede deugdelijkheid van zijn fabrikaat, van zijn waar
zonder te bedenken, dat zijn concurrent door lagere prijzen, dikwijls
door mindere maar toch nog bruikbare kwaliteiten den kooper te gemoet
kwam. Die soliede deugdelijkheid zelf, hoe luid nog geprezen, bestond
in dezen tijd dikwijls ook slechts in naam en de onbetrouwbaarheid van
menige door Nederlanders geleverde waar werd een nieuw groot nadeel
voor den nederlandschen handel, die zijn prijzen geenszins wijzigde in
verband met het afnemen van de hoedanigheid. Engelschen en Franschen,
Denen en Zweden, Bremers en Hamburgers, voornamelijk de eersten en
de laatsten, dachten en handelden anders dan de staatsche koopman; het gevolg was, dat zij hem allengs van de markten verdrongen.
Maar bovendien, de hollandsche vlag waaide niet meer van de vlugste
zeilers, de ruimste vrachtvaarders; zij werd niet meer gevoerd door de
ervarenste zeelieden ter wereld aan het hoofd van voortreffelijk geoefende
bemanningen. Tal van getuigenissen omstreeks 1740 bewijzen, dat de
.scheepsbouw hier te lande, verachterd en verouderd 1), niet meer met dien
der ondernemende Engelschen kon wedijveren, zoodat men zelfs engelsche
ingenieurs en bouwmeesters te hulp moest roepen bij den bouw onzer
oorlogsschepen, als soms nog een enkele admiraliteit zich tot zulk een
bouw verstoutte. De laadruimte onzer oostinjevaarders gelijk die onzer
koopvaardijschepen in het algemeen werd voor een groot deel ingenomen
door allerlei overtollige pakkage der bemanning, die, van den kapitein
tot den kajuitsjongen, haar eigen zaakjes dreef. De uitrusting der schepen,
wat touwen, masten en ankers betreft, liet bij den achteruitgang ook van
verschillende industrieën ten onzent veel te wenschen over, grootendeels weder onder den invloed van gebrek aan activiteit bij de reederijen
en admiraliteiten. Er·
Er werd niet genoeg zorg gedragen voor de voeding
en het onderhoud der bemanning. Het aantal der officieren op onze
koopvaarders was te klein en de bemanning te zwak
z;wak om te voldoen aan
de hooge eischen van snelheid in de vaart, waaraan bij de toenemende
concurrentie behoefte bleek te bestaan. De algemeene welvaart hier te
lande, die de begeerte om op zee te gaan en de bez;waren
bezwaren van het harde
zeemansleven te trotseeren sterk had doen verminderen; de ruime zorg
voor den arme, die door tallooze organisatiën van weldadigen aard werd
gesteund - dat een en ander verminderde zeer het aanbod van inlandsche
werkkrachten voor den zeedienst, terwijl de buitenlandsche op de beter
onderhouden en beter betaalde engelsche en z;weedsche
zweedsche en andere schepen
voldoende plaatsing konden vinden.
Geen wonder dat reeds in 1714 op middelen werd gezonnen om in den
1) Zie De Jonge, dl. IV, blz. 257 vlg.
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toestand van onzen handel verbetering te brengen. Vooraan bij die "middelen van redres" 1) stond het ontlasten van den handel met betrekking
tot de paal-, haven-, loods-, anker
gelden en hoe de talrijke lasten op binnenankergelden
vallende schepen meer genoemd werden, die in onze havens veel te
zwaar drukten en de schepen dreven naar feitelijke vrijhavens als Bremen
en Hamburg 2) ; dan betere inrichting van het consulaatwezen door het
aanstellen van staatswege van consuls tegen vast salaris en niet meer tegen
rekkelijke percenten van de "onder hunne protectie" komende lading 3);
vervolgens beveiliging tegen zeeroovers door krachtige konvooien;
konvooien;. bevordering van emigratie van de hier al te talrijke kooplieden naar de Indiën,
waar dan de groote compagnieën hare monopoliën wat moesten matigen om die emigranten in staat te stellen handel te drijven met de producten des lands; de Kaap, Ceilon en Java - reeds in de I7de eeuw slechts
ligging,
nu en dan en zonder vast stelsel daarvoor bestemd - schenen door ligging,.
rijkdom en klimaat voor zulke koloniën als aangewezen, in het Westen het
ook voor hetzelfde doel als bestemde Suriname, uiterst geschikt voor
aanplant van indigo, cacao, koffie enz. om niet te spreken van de reeds
bloeiende suikerplantages, die er "de voornaemste winste en handel"uitmaakten, en van den veelbelovenden handel van daar uit door het nog
onbekende maar ook veelbelovende binnenland naar de landen aan de Zuidzee ');
');.
onderwijs in handelswetenschappen, chemie, mathesis en philosophie
philosophie,.t
"fundamenten van alle kennis", in de voornaamste steden van overheidswege 5)
ó) ; "kamers van commercie", aan wier hoofd een groote "Raad
,,Raad
van Negotie", dienden overal te worden opgericht. Bovenal moest
het onwaardeerbare beginsel van "handelsvrijheid" worden gehuldigd,
zoo passend in een vrije republiek, die ook in het belang van den
handel de vrijheid van geweten krachtiger dan thans diende te handhaven. Maar daarnaast moest ook gezorgd worden voor de weerbaarheid van den staat, die steeds gereed moest staan om de rechten zijner
onderdanen te land en ter zee te handhaven; vooral ter zee, waarvoor
een vloot van 140
I40 goede schepen noodig scheen; maar ook te land, waar
Holland en Zeeland samen tot een onneembare vesting te maken waren
met behulp van inundatie en forten. Zoo zouden "de vervallen zuilen
van 't gemeene lands welvaren" weder kunnen worden opgericht tot heil
van land en volk, meent de verstandige en wel onderrichte schrijver van
een der merkwaardigste pamfletten uit den tijd onmiddellijk na den vrede
van Utrecht.
Maar van al dat schoons kwam voorloopig weinig en de handel, van alle
zijden door concurrentie bedreigd, bleef kwijnen, ook ten gevolge van de
schokken, door het verloop van den wilden actiehandel omstreeks I720
veroorzaakt; ook door het toenemen der zeerooverij in de Middellandsche
en de krachtelooze staatkunde in de Oostzee, die zelfs omstreeks I723.
weder deed vreezen voor belemmering van het verkeer in de Sont door den
koning van Denemarken 6). De onzekere toestand in Rusland, waar
czaar Peter de vaart op Archangel in I722 belette ten einde de Hollanders
te dwingen zijn nieuwe stad Petersburg te bezoeken, en waar, hoewel
na zijn dood de oude vaart weder herleefde, de onstandvastigheid der
regeering steeds een dreigend gevaar opleverde, werkte niet minder belem1)

Pamflet Korte Schets, blz. 25 vlg.

2) Ib., blz. 31.
31 •
8)
a) Ib., blz. 32.

') Ib., blz. 35 vlg.
") Ib., blz;. 67 vlg.
6) Wagenaar, XVIII, blz. 281.
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merend en de Enge1schen
Engelschen maakten er weder handig gebruik van voor hun
handel op Riga. Daartegenover echter verhief zich omstreeks 1722 te
Medemblik, te Petten en op Texel met de daar gegraven oesterputten
een levendige handel in oesters, ontwikkelde zich de zeeuwsche meekrapnegotie en maakte de bloei van Rotterdam de stichting eener beurs aldaar
in 1724 noodig 1).
Slechts één soort van handel bloeide in steeds krachtiger vormen:
de geldhandel. Amsterdam werd meer en meer de centrale geldmarkt
van Europa, welks vorsten en steden hunne leeningen daar trachtten
te plaatsen en het Hollandsche kapitaal op allerlei wijzen trachtten te
benuttigen. Zoo werd het uit den goederenhandel teruggetrokken kapitaal
op andere wijze rentegevend gemaakt en het verkregen bezit in andere
richting gebruikt, waarin men voorloopig nog geen concurrentie te bestrijden had. In 1728 werd getuigd, dat aanzienlijke hollandsche kapitalen
uitstonden in de Oostenrijksche Nederlanden, in Oost-Friesland, bij verschillende duitsche vorsten, in het bijzonder op de oostenrijksche en hongaarsche
koper- en kwikzilvermijnen ; de engelsche fondsen in hollandsche handen
werden op IOO mill. gulden geschat 2).
Van groote beteekenis voor den handel was de treurige toestand van
het postwezen, waarbij al weder persoonlijk belang, gunstbetoon en familieregeering een belangrijke rol speelden 3). Postmeestersplaatsen werden aan
kinderen geschonken of tegen zware opbrengst ondershands aan den meestbiedende verpacht of verkocht ten voordeele van den betrokken burgemeester of zijn familie, terwijl de postmeester er alleen op uit was
om zooveel mogelijk uit het brievenvervoer te trekken. Dat waren
reeds bedenkelijke gevolgen van het oude stelsel om het recht op brievenvervoer aan de stedelijke regeeringen toe te kennen. Maar er was
meer. Bij het gemis aan behoorlijk toezicht werd het briefgeheim slechts
zeer onvolledig bewaard, werden de onkosten der brieven steeds zwaarder,.
liet de regelmatigheid der bestelling veel te wenschen over; de aangestelde
boden lieten hun werk door anderen waarnemen. Zoo werd het verlangen
naar een betere postregeling algemeen en zag men ten slotte alleen heil
in centralisatie van het postwezen, hetzij in handen der Staten, hetzij
in die van den gewenschten stadhouder.
Eerst in I725 kwam men onder Slingelandts invloed tot een krachtigen
maatregel ten gunste van den handel: verbetering van de heffing der
convooien en licenten. Na lange onderhandelingen tusschen de gewesten,
gewesten,.

met name over het door de Unie sedert hare oprichting aangenomen
beginsel van "eenparige heffing", werd namelijk wegens "het verval en
de inegaliteit in den ophef", in het belang ook der "herstellinge van
's landts navale macht" .), door de Staten-Generaal een nieuwe lijst van
convooien en licenten, van in- en uitgaande rechten dus, vastgesteld,
waarbij deze rechten aanzienlijk verlaagd werden, immers tot ongeveer op de helft
van het vroegere bedrag. Maar deze maatregel hielp minder dan men
gedacht had 5). De knoeierijen bij de heffing gingen voort, nu het plan
tot verpachting van de helft dier middelen en het onttrekken dier helft
dus aan het in den grond bedorven admiraliteitsbeheer onuitgevoerd.
bleef. Men beweerde in I725, dat slechts 1/3
l/S van de inkomsten werkelijk
1) Le Long, Koophandel van Amsterdam, II (uitg. 1727), blz. 579 vlg.

") Mémoire instructif, p. 136 suiv.

a) Vgl. Overvoorde, Geschiedenis van het postwezen in Nederland, blz. 87.

') Slingelandt, Staatk. Geschriften, Hoofdst. XII.
6) Vgl.
VgI: daarover de Memorie van
vaJ? den
de~ rotterdamschen
rotte.rdamschen 0 koopman Caillaud aan
prins Wlliem
Willem IV van 1727 (Kon. Hmsarchlef,
Huisarchief, Willem
Wlliem IV, n°.
n • 256).
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in de staatskassen vloeide 1). Het bedrog, door sommige onzer kooplieden,
erfgenamen van de "doorslepen handelskunst van onzen landaard", met
die rechten bedreven, de malversatie der ambtenaren, de toenemende
sluikerij, verdedigd met de onnoozele opmerking, dat men daardoor
alleen de toch op allerlei wijzen zich verrijkende pachters benadeelde, had
zoo geringe ontvangsten uit deze middelen ten gevolge, dat de daarop
aangewezen admiraliteiten geen schip tot beveiliging van den handel
of tot vlagvertoon in zee konden brengen. Krachtiger maatregelen moesten
genomen worden en het denkbeeld van het maken van al onze havens
tot vrijhavens won steeds meer veld. De groote moeilijkheid daarbij
was, hoe dan de admiraliteiten, die op de convooien en licenten waren
aangewezen, aan hare fondsen zouden moeten komen; maar ook in dat
opzicht werden reeds in 1727
I727 en 1728
I728 plannen aan de hand gedaan b.v.
tot invoering van een algemeen vatgeld, door de reeders te betalen,
van vermeerdering van briefport ten nutte van den staat, van veer-,
schuit gelden enz., van heffing van bijzondere lasten op weeldereis- en schuitgelden
artikelen als thee, koffie, tabak enz. De admiraliteiten erkennen in
I732 "een merkelijk verval en groote vermindering in den handel en
1732
commercie deeser landen"
landen" en wijzen op "het draaglijker maken van 's lands
inkoomende en uitgaande regten" als het eenige afdoende middel; ook in
I740 adviseeren zij desgevraagd, "dat het beste middel om de commercie
1740
weder over deese landen te brengen alleen bestond in het accordeeren
worden"tt 2).
van een porto franco, indien sulks executabel konde geoordeeld worden
Maar alles stuitte weder af op het feit, dat dan andere middelen zouden
moeten gevonden worden "tot den aanbouwen equipage der scheepentt,
zoodat een algemeene hervorming van de staatsinrichting daarmede gepaard
zou moeten gaan, "waartoe men oordeelde geen apparentie te weesentt.
Zoo bleef het voorloopig bij plannen en adviezen, al was het ieder duidelijk dat "la puissante colonne de l'Etat était affoiblie tt, al barstte te Amkoophandel", volgens
sterdam, "eertijds het middelpunt van 's werelds koophandeltt,
Van Effen 3) "ieder bijkans in bittere klagten over deszelfs verval dagelijks
uit": een algeheele hervorming der staatsinrichting zou noodig zijn, een
uif':
wedergeboorte der Republiek.
Wie zou die ter hand nemen, zoo niet de Prins van Oranje? Zoo kwam
het, dat ook in den handel velen op den "man der toekomst"
toekomst tt het oog
vestigden, ofschoon de leidende handelskringen te Amsterdam en elders
weinig heil zagen in de verheffing van den vorst uit het oude geslacht,
dat, behalve Frederik Hendrik soms, voor den handel nooit veel had
gedaan, ja veeleer door zijn militaire, dynastieke en staatkundige neigingen
de belangen van den handel scheen geschaad te hebben. De tegenstanders
van het Huis van Oranje, zich beroepend op De Witt's algemeen bekende
"maximen"tt in het boek van De la Court, lieten niet af dat in het licht
"maximen
te stellen en stijfden de kooplieden in hun vrees voor een krachtig monarchaal gezag. In de omgeving des Prinsen echter drong de overtuiging
langzamerhand door, dat het stelsel van porto franco het eenige redmiddel
I740 uitgebroken Oostenrijksche Successieoorlog den
was, vooral toen de in 1740
handel opnieuw met groote gevaren bedreigde, ook wanneer het, wat
niet te verwachten viel, gelukken mocht den staat te houden buiten den
grooten europeeschen krijg, waartoe die oorlog weldra leidde.
Bij dat verval moesten natuurlijk ook de beide groote compagnieën
1) Haller, Tagebücher,
Tagebüeher, S. 32.
2) Luzac,
Luzae, Hollands rijkdom, IV, blz. 22 vlg. der Bijlagen.
3) Holi.
Holl. Spect.
Speet. van 1723, blz. 74.
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schade lijden: de slagen, die den ganschen handel der Republiek troffen,
de oorzaken, die haar verval ten gevolge hadden, hadden ook op haren
toestand een noodlottigen invloed.
Bij de oostindische Compagnie was de familieregeering niet minder
werkzaam geweest dan elders. En het gevolg bleef niet uit: zoowel bewind.....
hebbers als ambtenaren hebben zich nooit schaamteloozer ten koste der
Compagnie verrijkt dan in de eerste helft der 18de eeuw. En de aandeelhouders bemerkten ten slotte den achteruitgang ook aan het steeds
dalende bedrag der dividenden, die, tijdens den oorlog 25 %, in de eerste
;aren
jaren na den wede
vrede weder 40 % haalden maar weldra tot 30 en 25 %,
ja na 1737 tot 15 en 121/2 % daalden 1). De ,,agoniseel'ende
"agoniseerende staat van
India", zegt een vertoog van omstreeks 17302), is te wijten ook "aan het
gedrag der bewindhebbers zelf", die de regeering van Indië toevertrouwen
"aan een deel luye weetnieten", met "postpositie" van bekwame maar
"lager geboren" mannen, en hun vrienden en magen doen voorzien van
de "beste en lucratiefste bedieningen ter fine gauw haar zakken te vullen". Er worden voorbeelden genoemd van bewindhebbers, die hun bankroete schuldenaars naar Indië zonden in een winstgevende positie om zoo
de schuld betaald te krijgen. Ook in Indië worden kinderen met voordeelige posten begiftigd; ook hier heerschen correspondentie en familiebevoordeeling, kliekgeest en onderling gekrakeel, en in nog veel ruwere vormen
dan in het moederland, waar ten minste tegenover de "geregeerde
onderdanen de schijn bewaard diende te blijven". De familieregeering
van den aristocratischen Van Outhoorn, die na zijn aftreden nog jaren
lang in Indië bleef leven, en zijn schoonzoon, den hoffelijken maar weinig
kieskeurigen Van Hoorn, directeur-generaal, sedert 1701 gouverneurgeneraal, in 1708,
I708, toen hij schatrijk terugkeerde, weder opgevolgd door
zijn tweeden schoonvader, den directeur-generaal Abraham van Riebeek,
staat in dit opzicht zeer ongunstig bekend, zoodat de bewindhebbers,
wien deze dynastie van gouverneurs-generaal toch te erg werd, voortaan
alle "consanguiniteit of affiniteit" tusschen de bekleeders der beide op
-elkander volgende hooge waardigheden verboden. Riebeek's opvolger, de
.elkander
werkzame en eerlijke Van Swoll,'
Swoll" trachtte den vicieusen toestand eenigszins
te verbeteren maar noch hij noch zijn krachtiger opvolger, de ervaren
en kundige Hendrik Zwaardecroon (1720-1725), wederom een waardig
vertegenwoordiger der Compagnie in iets van den ouden stijl der 17de
eeuw, slaagde erin het diep gewortelde bederf te weren, al wisten zij den
chineeschen
chilleeschen theehandel te doen herleven en door het bevorderen van de
door Van Hoorn van de kust van Malabar overgebrachte 3) koffieteelt op Java,
nieuwe kracht aan den handel der Compagnie te geven. Zwaar de croon
legde moedeloos zijn post neder. En de pogingen tot verbetering, door
hem aangewend, leverden voorloopig nog weinig voordeel op: zijn strenger
toezicht, door strengere rechtspleging gesteund, zijn ernstige "consideratiën",
die echter voorloopig door de Heeren Zeventien ter zijde werden gelegd,
hadden weinig gevolg. Klagend over het gemis aan "bestendigheid" in
het bestuur, besloot hij voortaan ambteloos op zijn aanzienlijk landgoed
in Indië te gaan leven. Zijn opvolger, de weinig beteekenende De Haan,
werd in 1729 vervangen door Diederik Durven, die op zoo ongehoorde
1) Klerk de Reus, Gesch. Ueberblick, Beilage VI.
2) De Jonge, Opkomst, IX, blz.
bh;. XIV, noot 2.
3)
a) Pieter van den Broecke zag in 1616 te Mokka in Arabië het eerst de "swarte

boontjes, daer sy swart water van maeken en warm drincken"; in het midden
der
d~r __17de
!7de eeuw werd de koffie in de Republiek ingevoerd (De Jonge, VIII, blz.
,CXXXIV).
·CXXXIV).
BLOK, Gesch.
Geach. Ned.
Ned, Volk, III
UI
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wijze de zaken der Compagnie verwaarloosde met volijverige behartiging
zijner eigen belangen en die zijner vrienden en beschermelingen en
bovendien door zijn ergerlijk persoonlijk leven zooveel opzien wekte,
dat de Heeren Zeventien hem en een aantal zijner hoofdambtenaren
na korten tijd ter verantwoording naar het vaderland riepen en hem
gelastten het bestuur in Indië over te dragen aan den vertrouwbaren
Van Cloon. Deze stelde gedurende zijn evenzeer kort bewind eenige orde
op de ergerlijke toestanden in Ceilon, waar twee opvolgende gouverneurs,.
gouverneurs t
Vuyst en Versluys, zich op het voorbeeld der hoofden van bestuur te
Batavia aan gruwelijke afpersingen en wreedheden tegenover de inlandsche
bevolking hadden schuldig gemaakt: Vuyst werd ter dood veroordeeld
maar het proces van Versluys werd evenals dat van Durven en de zijnen
gesmoord. Na Van Cloon en zijn opvolger, den als berooid soldaat in
Indië gekomen, als schatrijk man overleden Patras 1), trad de krachtige
maar lastige, eerzuchtige, willekeurige en eigenbaat zoekende Adriaan
Valckenier, uit de bekende amsterdamsche burgemeesters-familie, in
1737 als gouverneur-generaal op. Hij was de man, die het toenemende
gevaar, dat van de zijde der sedert het begin der eeuw Java bij duizenden
binnenstroomende Chineezen voor de Compagnie opleverde, onder het
oog zou hebben te zien. Zijn persoonlijke vijandschap tegen eenige leden
van den Raad van Indië gaf reeds dadelijk aanleiding tot ernstige bezwaren~
Dat een dergelijke toestand van het bewind der Compagnie in Indië niet
tot voordeel harer zaken kon strekken, ligt voor de hand. Het bedenkelijke dalen der dividenden levert daarvan een sprekend getuigenis, maar
ook de vertoogen der bewindslieden zelf. Onder Van Out hoorn komen
luide klachten; onder Van Hoorn vernemen wij van de zijde der indische
regeering zelve: "de handel van de Compagnie vermindert"
vermindert tt en "wy kunnen het op den duur op den tegenwoordigen voet en met den bestaanden
omslag tegenover de concurrentie niet bolwerken"
bolwerken tt 2); de lasten namen
schrikbarend toe, de winsten snel af. De Heeren Zeventien zagen het
nog niet zoo erg in maar Van Hoorn toonde met cijfers den achteruitgang aan, zoodat het bleek, dat van de jaren 1681 tot 1706 slechts
zeven jaren winst en negentien verlies, dikwijls zwaar verlies, in 1692
en 1704 wel van drie millioen, hadden opgeleverd: de nog betrekkelijk
hooge dividenden konden alleen uit daartoe gesloten leeningen worden
betaald 3)! De helft van de 23 kantoren der Compagnie gaven bijna altijd,.
negen kantoren geregeld verlies te boeken, andere slechts onbeduidende
winst. En men wist zeer goed, dat diefstal en wanbeheer van de slecht
betaalde en slecht gecontroleerde ambtenaren daarbij een groote rol
speelden, terwijl de arme Javaan op de schandelijkste wijze door regenten
en ambtenaren om strijd werd uitgezogen.
Zelfs het bestaan van het gezag der Compagnie werd herhaaldelijk ern-·
stig bedreigd.
Een successie-oorlog in het rijk van den Soesoehoenan, waarbij ten
slotte ook weder de oude vijand der Compagnie, de van Passaroean tot
Kediri thans zoogoed als onbetwist heerschende Soerapati '), een rol
speelde, zette van 1703 tot 1708 Midden- en Oost-Java in brand en met
moeite slaagde Van Hoorn erin door handige tusschenkomst, gepaard met
het beleidvol militair optreden van de in hunne middelen overigens.
weinig kieskeurige veldoversten Knol en De Wilde met eenige honderden
1) Vgl. over hem: Kalff, in Indische Gids, Jan. 1904, blz.
bh;. 127 vlg.
2) De Jonge, Opkomst, VIII, bb;.
blz. CXIX.
a) De Jonge, Opkomst, VIII, bb;.
blz. CXXII vlg.
') Vgl. boven, blz. 310; Van Deventer, Geschiedenis van Java.
Java, II, blz. 30 vlg~
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europeesche soldaten, den invloed der Compagnie in het rijk van Mataram te herstellen. De dood van Soerapati, wiens lijk werd opgegraven
en verbrand met verstrooiing van de asch in zee, was voor de Compagnie
een groot geluk maar de omstandigheid, dat hare bevelhebbers niet
alleen met openlijken krijg maar ook met sluipmoord en verraad hun
doel hadden moeten bereiken, diende niet om haar door Soerapati's
lange ongestoorde regeering zeer geschokt prestige te verhoogen. Ook op
de buitenbezittingen werd dit duidelijk voelbaar, niet het minst toen men
Speelman's veroveringen op Celebes weder grootendeels moest opgeven.
Door verbrokkeling en verdeeling der groote rijken op Java, door twist
stoken tusschen de inlandsche grooten wist de Compagnie intusschen
daar haar gezag nog te behouden, totdat een nieuwe gisting in het rijk
van Mataram den door haar aangestelden Soesoehoenan omstreeks 1718
weder in groot gevaar bracht en na zijn dood een nieuwen successie-oorlog deed uitbreken, die weder een vijftal jaren Midden- en Oost-Java in
beroering bracht maar eindigde met den algeheelen ondergang van Soerapati's geslacht. Het verdrag van 1733 bevestigde de handelsvoorrechten
der Compagnie in het javaansche rijk, waar zij te Soerakarta, Semarang
en Japara hare forten behield, en verplichtte den oppervorst tot het leveren van rijst om niet, van peper, indigo en katoen
katoengarens
garens in grootere
hoeveelheden en vooral tot beperking der ook hier aangevangen koffiecultuur volgens het oude, de belangen der bevolking geheel op zijde
schuivende stelsel: uitroeüng der overtollige planten in het belang der
door de Compagnie te maken winsten 1). Ook Madoera kwam in dezen
tijd feitelijk aan de wankelende "kroon" der Compagnie.
Een nieuwe crisis had zij echter weldra te doorstaan.
Reeds sedert de oprichting der Compagnie hadden de lang voor de
komst der Nederlanders in Indië aanwezige Chineezen als handelaars,
suikerindustrieelen en pachters van tollen, markten en lasten in de indische
wereld een belangrijke rol gespeeld 2). Hun aantal was vooral sedert omstreeks 1700 met de uitbreiding der suikercultuur op Java zoodanig toegenomen - Valentijn schat het in Batavia en omstreken voor dezen tijd
IOOOOO 3) dat men plakkaten tegen deze al te groote
op ongeveer IOOooO
immigratie uitvaardigde en Riebeek en Van Swoll ook met dit doel de
vaart op China, pas weder herleefd, begonnen te beperken. Het werd
echter onder Zwaardecroon, bij de nieuwe pogingen om de vaart op China
uit te breiden, noodig om opnieuw maatregelen te nemen tegen de vooral
in den omtrek van Batavia "vagabonderende" chineesche suikerkoelies,
die, in benden vereenigd, de buitenposten lastig vielen en als roovers
in de bovenlanden rondzwierven. Onder hem en zijn eerste opvolgers
werd ernstig gelet op de Chineezen, die genoodzaakt werden zich te
onderwerpen aan de noodzakelijkheid om "permissiebriefjes" der regeering
te vertoonen, zoodra zij zich buiten de forten of posten der Compagnie
begaven, of anders naar China werden teruggezonden, ook al waren zij
reeds IO of 12 jaren in Indië. Deze verlofbrief jes waren natuurlijk spoedig
een bron van rijke inkomsten voor de in zulke dingen çrvaren ambtenaren der Compagnie, evenals andere maatregelen tegen de toevloeüng van
steeds meer Chineezen, die meestal het tegenovergestelde gevolg hadden.
Kettingstraf en geeseling, verbanning naar de Kaap en Ceilon, geeseling,
ophanging, ja empaleering waren evenmin in staat om het kwaad te ver1) Van Deventer, II, blz. 95.

2) Vgl. over deze zaken: De Jonge, IX, blz. XLVIII vlg.; Van Deventer, II,

blz.

102

vlg.

3) Van Deventer, II, blz.

103.
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hinderen. De vrees voor den Chineezenvloed werd onder de welmg
weinig talrijke europeesche bevolking eindelijk zoo groot, dat men in Juli 1740, op
voorstel van den ook in het vaderland invloedrijken raad van Indië,
baron Van !mhoff 1), den felsten persoonlijken vijand van Valckenier,
in het college van den Raad van Indië besloot alle "suspecte swervende
swervende"tt
Chineezen, te Batavia en in de bovenlanden, ook al hadden zij
z;ij verlof"examineren". Bij den vermelden
briefjes, op te pakken en geboeid te "examineren'\
treurigen toestand van het indische bestuur is het duidelijk, dat deze maatregel, hoe goed bedoeld, eenvoudig weder tot schandelijke knevelarij niet
het minst van gezeten Chineezen moest leiden en bij dezen een algemeene
ergernis verwekte, ja ten slotte tot samenzwering tegen het gezag der
Compagnie aanleiding gaf. Een hevige verbittering, door allerlei berichten
van afpersingen, folteringen, ja plannen tot verdelging der Chineezen aangezet, maakte z;ich
zich van hen meester. Op het eind van September lekte
er iets uit van een grooten voorgenomen Chineezenopstand, waaromtrent
reeds lang vage geruchten hadden geloopen en Valckenier beweerde thans
vertrouwbare berichten te hebben ontvangen. De Raad van Indië, waar de
in dat college zeer gehate gouverneur-generaal den 26sten deze berichten
mededeelde, sloeg er, te midden van de voortdurende oneenigheden in
zijn
z;ijn midden, weinig geloof aan S) maar besloot toch "een wakend oog
houden"H en de zaak te doen onderzoeken. Werkelijk kwam er
te houden
1 October bericht, dat de Chineezen in de bovenlanden begonnen samen
te rotten, maar ook nu achtten Van Imhoff en andere leden van den
Raad de mededeelingen vaag en overdreven; zij weigerden zelfs ter
vergadering te verschijnen om ze te bespreken. Bij het toenemen der
geruchten kwamen zij ten slotte wel op maar bleven bij hun gevoelen,
dat de gouverneur-generaal de zaak overdreef; zij keurden het weder
in vollen gang zijnde "oppakken"
"oppakken tt van Chineezen af en deden de
meerderheid zelfs het besluit nemen, ter wegneming der onder de
gezeten chineesche bevolking onmiskenbare gisting, met de buitengewone
maatregelen op te houden, hetgeen evenwel bij nadere berichten omtrent
werkelijk oproer weder ongedaan werd gemaakt. Van vaste plannen in dezen
was geen sprake: nog daarna werd Van Imhoff met twee andere leden
afgevaardigd om door "zachte middelen" den verwachten opstand te
voorkomen. Intusschen werden de berichten omtrent oproer der Chineezen
in de bovenlanden ernstiger, zoodat ook Van Imhoff en de anderen nu
eindelijk tot krachtiger optreden raadden en welhaast geheel Batavia en omgeving inderhaast in staat van tegenweer werden gebracht. Het bleek, dat de
Chineezen in den omtrek thans werkelijk in vollen opstand waren en alom
op het land huizen en plantages in brand staken, ja naar de stad zelve
oprukten. Een hevige paniek ontstond te Batavia, waar de europeesche
bevolking een opstand ook in de stad vreesde. In deze omstandigheden
stelde nu de gouverneur-generaal den gden October in den Raad de vraag,
of het geen tijd werd "de stad te ruymen van de Chineèzen"; de Raad
besloot na hevige discussie, op voorstel weder van Van Imhoff, zachtere
maatregelen te nemen om ze in toom te houden. Maar nog terwijl men
vergaderde, sloeg in de stad de reeds eenige dagen onder de europeesche
en inlandsche bevolking bestaande gisting, op het bericht van een uitgebroken brand, tot een bloedige wraakneming op de Chineezen over.
1) Hii was een oostfriesche edelman, uit Leer geboortig, die door zijn relatiën in
Den
en Amsterdam veel vermocht, naar Indië was gegaan en met prins
D~n Haag .en
Willem
in nauwe correspondentie stond zooals blijkt uit zijn in het Kon. HuisWdlem IV in
archief bewaarde belangrijke brieven aan dien vorst sedert 1737.
1737') De Jonge 1.1., blz. LIV.
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Overal werden door mindere Europeanen en Javanen hunne huizen geplunderd
en verbrand, zijzelf met vrouwen en kinderen, zieken en grijsaards op straat
en in huis wreedaardig vermoord; het inlandsche volk, soldaten en matrozen
ingesloten, was niet tot bedaren te brengen; zelfs de gevangenissen werden
opengebroken en ook daar herhaalden zich de moordtooneelen, zoodat de
straten acht dagen lang stroomden van bloed. Men schat het aantal der
Ioooo 1).
vermoorden op 10000
I). Men beweerde, dat Valckenier zelf bevel tot de
"beklageli;ke massacre"
massacre tt had gegeven, maar deze heeft het steeds ontkend
en er dient op gewezen, dat vier dagen later de Raad van Indië zelf het
besluit nam door middel van premiën op afgehouwen hoofden "den inlander
te animeren tot verdelging van de oproerige Chinesen buiten de stad".
stadtt.
Later onderzoek heeft geen nader licht in deze zaak gebracht en het is
waarschijnlijk, dat geen eigenlijk bevel is gegeven maar de angst en de
hebzucht der europeesche bevolking, door de onzekerheid van het gezag
buiten alle controle
contröle geraakt, de oorzaken van den moord zijn geweest 2).
De verwarring, het branden, plunderen en moorden konden niet worden
gestuit, totdat er bijna geen Chinees meer in de stad te zien was
en de door dronkenschap en woeste plunderzucht uitgeputte menigte er
genoeg van had. Toen eerst kwam de Raad tot het besluit, dat het
tijd werd. om aan de wanorde paal en. perk te stellen en "generale
amnestie"tt te verleenen aan alle Chineezen, die de wapens zouden neeramnestie
leggen. Eerst op het einde der volgende maand echter keerden orde en
rust te Batavia en in den omtrek terug, maar zoowel aan de kust als
in het binnenland bleef nog lang de gisting onder de Chineezen, ja hun
verzet voortduren.
Het gebeurde leidde tot nieuwe ernstige twisten in den Raad van
Indië. Van Imhoff en de zijnen beschuldigden openlijk Valckenier het
massacre tt ;
bevel gegeven te hebben tot de "beklaaglijke en afschuwelijke massacre";
deze ontkende formeel en wees op de houding van, den Raad zelven, die,
zoowel vóór als na den op zijn bevel uitgeschreven algemeenen "boeteen bededag"
bededagtt,, ter afwering van de "toenemende landplagen en de verzwaringe der oordeelen van de slaende hand Gods", strenge besluiten
tegen de Chineezen had genomen. De twist liep zoo hoog, dat den 6den
December Valckenier, zijn oppergezag en daarmede dat der Compagnie
in gevaar achtend, na een heftig tooneel de drie weerspannigste leden van
den Raad: Van Imhoff, De Haze en Van Schinne, liet gevangen nemen
en een maand daarna in militair arrest naar Europa zond.
Inmiddels duurde de onrust onder de Chineezen op Java voort. Japara,
Semarang, Soerabaia, Rembang, Tegal en andere plaatsen, waar duizenden
betrekkelijk.
hunner zich met de suikerindustrie bezig hielden en slechts betrekkelijk,
weinig Europeanen woonden, raakten in groot gevaar. Ook de javaansche
bevolking begon zich tegen het gezag der Compagnie te verzetten en
overal heerschte woeling en regeeringloosheid. De kleine europeesche bezettingen geraakten overal in de klem of werden afgemaakt; ook te Soerakarta, waar de Soesoehoenan een dubbelzinnige rol speelde. Het scheen
met het gezag der Compagnie bij deze "wanhopende gesteldheid", zooals
de Raad zelf verklaarde, op Java ten einde te loopen en slechts met de
uiterste moeite gelukte het de orde eenigszins te herstellen. Nog voordat
dit geschied was, kwam uit "patria" het bericht, dat Valckenier door de
Heeren Zeventien was opgeroepen en vervangen was door •••• Van Imhoff.
Terwijl namelijk dit alles voorviel, was nog vóór den Chineezenmoord
1) Van Deventer, II, blz. 114.
1I4.
2) De Jonge, IX, blz. XCIII.
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op de aanhoudende schriftelijke klachten envertoogen van Van Imhoff en
de zijnen in de vergadering der Heeren Zeventien in "patria"
"patria tt besloten
den lastigen gouverneur-generaal ter verantwoording naar Europa te ontbieden. En dat juist Van Imhoff als zijn opvolger was aangewezen, lag
niet alleen aan diens persoonlijken invloed bij den Prins van Oranje en
andere voorname participanten en leden der regeering maar ook aan het
vertrouwen,. dat hij zich had verworven door zijn aanwijzing, naast zijn
klachten, van middelen tot verbetering van den ook aan de Heeren
Zeventien gebleken vervallen toestand der Compagnie. Groot was de verbazing
en ergernis der Heeren Zeventien toen zij den door hen aangewezen
bewindsman als gevangene in Europa zagen aankomen. Hij en zijn beide
lotgenooten werden aanstonds losgelaten en hunne gevangenneming werd
verklaard te zijn "informeel, nul, krachteloos en van onwaarde"
onwaarde tt 1), terwijl
hij dringend werd aangezocht om dadelijk zelf den post van gouverneurgeneraal aan te nemen, in welken geest naar Indië werd geschreven.
Valckenier daarentegen, uit Batavia naar Europa vertrokken, vond reeds
aan de Kaap het bevel om zich in arrest te stellen en werd van daar
naar Batavia teruggezonden, waar zijn proces op bevel der Heeren Zeventien reeds begonnen was, voordat zijn gelukkige opvolger in glorie naar
I743). Hij stierf in 1751
I75I in de gevangenis
Indië was teruggekeerd (Mei 1743).
te Batavia.
Van Imhoff had zich den tijd van zijn verblijf in het vaderland ten
nutte gemaakt door het ontvouwen van een groot plan van hervorming
in Indië. Hij deed dit in zijn hoogstbelangrijke "Consideratiën over den
Compagniett,
tegenwoordigen staet van de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie",
den 2Isten November I74I aan de Heeren Zeventien aangeboden I).
tt en slechte bediening achtte hij
Al te groote "omslag",
"tijdsverergering"
"omslagtt , "tijdsverergering
de groote gebreken, die aan het stelsel der Compagnie kleefden. De
groote "train"
"train tt der Compagnie, die zoowel koopman als souverein wilde
zijn, de reusachtige aangroei harer "paperassen"
"paperassen tt bij de aanhoudende toeneming van haar grondgebied en haar begeerte om alles zelf te beheeren
was oorzaak van het eerste euvel; het niet medegaan met den tijd, het
niet voldoende letten op de zware concurrentie had het tweede ten gevolge;
de slechte bediening harer ambtenaren stond met een en ander in verband.
Verbetering van "navigatie", handel en beheer der Compagnie was uiterst
noodig. Grootere, beter uitgeruste, beter bemande schepen, meer zorg
voor, betere betaling van den schepeling, betere officieren aan het
hoofd, wenscht hij; ook verbetering in de vaart zelve in verband met
de zoo noodige algemeene maatregelen tot verbetering van het zeewezen, nu "zeevaerende raer zijn geworden in een land, dat zig daervan
niet passeeren kan". Wat den handel betreft, de partikuliere handel
moet voor een deel worden vrijgelaten, met name die in dranken en voortbrengselen der nederlandsche nijverheid, tegen betaling van recognitie
aan de Compagnie; de eigen handel van schepelingen en ambtenaren der
Compagnie moet worden belet in verband met de betere betaling; Batavia
moet het middelpunt worden van vrije vaart op Voor- en AchterIndië en Atjeh; ook de theehandel op China moet vrij zijn; de partikuliere handel tusschen Batavia en de Molukken moet worden bevorderd.
1) De Jonge, IX, b12;.
blz;. XCI.
2) Gedrukt in vertaling (La Haye,

1763), en Le Commerce de la Hollande
III,R.
(Amst. 1768), 111,
p. 141 suiv. Ook achter Du Bois, Vies des gouverneurs généraux
IOde deel. Vgl.
V~l.
(La Haye, 1763). Uittreksel bij De Jonge in de inleiding op het Iode
(HUIsarchief der Koningin,
Koningm,
Van Imhoff's memorie aan den Prins, dd. 23 Febr. 1748 (Hu1sarchief
archief Willem IV, nO. 173).
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De vestigmgen
vestigingen in Bengalen, Soeratte, Perzië en Mokka moeten worden
ingekrompen; Java, "de beste paerle",
paerle tt , moet hoofdpunt blijven, met
Makassar en Ternate als "sleutels
,,sleutels van onse speceryen tttt ,, Sumatra's
Sumatrats Westkust, de Molukken en Ceilon, terwijl Malabar, Malakka, Palembang,
Djambi en Timor als buitenposten mogen blijven bestaan; europeesche
kolonisten met eenig kapitaal moeten naar Batavia gelokt worden door
handelsvoorrechten, door bevordering van landbouw en nijverheid, door
beter bestuur. De ambtenaren moeten van beter gehalte worden, de gevoeligheid van den inlander leeren ontzien en zijn gewoonten eerbiedigen;
mager"tt zijn, nu bijna geen behoorde kerkelijke zaken, die zeer "dor en mager
lijke predikanten meer in Indië te vinden waren, moeten ingrijpend worden verbeterd; scholen moeten worden opgericht in de hoofdplaatsen; in het algemeen moet het personeel behoorlijk bezoldigd worden
en van tijd tot tijd gelegenheid hebben om zich in Europa te verfrisschen;
kundige onafhankelijke rechters moeten uit patria overkomen en betere
rechtsboeken worden ingevoerd; de schandelijk verwaarloosde versterkingen
moeten worden hersteld, artillerie moet "aangeschaft, het "pitoyabele tt
leger, dat "uit bedelaars schijnt te bestaan", geheel worden hervormd; de
"verwildering" in de geldmiddelen der Compagnie moet worden tegengegaan door beter toezicht, betere orde, betere muntregeling, gepaard
met ingrijpende bezuiniging, want - evenals van de Republiek zelve was
gezegd - "het is veel meer te verwonderen, hoe de Compagnie onder
de bestaande lasten nog heeft kunnen staande blijven dan dat men zich
verwonderen zou over haar verval".
Zoo sprak de nieuwbenoemde gouverneur-generaal en de Heeren Zeventien keurden in een reeks van zittingen in het voorjaar van 1742 zijn plannen in hoofdzaak goed. Een jaar later (28 Mei 1743) kwam de hervormer
te Batavia aan, diep getroffen door het sedert zijn vertrek snel toegenomen
verval maar vertrouwend op de mogelijkheid van herstel, "schoon de
zaken tot een groote extremiteyt gekomen zijntt,
zijn", mits slechts de Heeren
Zeventien weerstand boden aan alle pogingen om het hervormingswerk
te verijdelen. Het octrooi der Compagnie, dat in 1700 tegen betaling
van drie millioen gulden voor 40 jaren door de Staten-Generaal verlengd
was, was in 1740, bij de onzekerheid van den toestand en de daarmede
samenhangende onbepaaldheid van de aan de Compagnie te stellen eischen,
slechts voor het eerste jaar en daarna nog eens voor een jaar verlengd
I742 weder voor 12
I2 jaren tegen betaling van 3 %
maar in December 1742
der dividenden als recognitie; een nieuw huishoudelijk reglement, door
de Staten-Generaal voor het algemeen bestuur der Compagnie vastgesteld,
had ten doel een aantal der schreeuwendste misbruiken in het beheer,
ook in patria, te verbeteren 1). Het bleek intusschen weldra, dat de toestand zoo verrot was, dat ingrijpende verbetering onmogelijk mocht heeten
zonder algeheele hervorming van het beheer der Compagnie ook in de
Nederlanden. En dat scheen niet mogelijk, meenden velen, evenals ten opzichte
der staatsinstellingen, wanneer niet de Prins zelf de leiding in handen kreeg.
Meer en meer richtten zoo ook hier omstreeks 1740 de blikken zich
op den man, die, naar men durfde hopen, de redding zou aanbrengen, den
vertegenwoordiger van het roemrijke geslacht, dat herhaaldelijk de Republiek had gered. Hij, wiens levendige belangstelling in handelszaken men
kende, die reeds in 1727 zich met het denkbeeld van vrijhavens vertrouwd
had gemaakt, die met Van Imhoff eens van zin heette, zou ook aan den verachterden handel, aan de verouderde Compagnie nieuw leven kunnen geven.
tt

1) Klerk de Reus, Gesch. Ueberblick, S. 16.
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Dezelfde oorzaken hadden ook de Westindische Compagnie zwaar doen
lijden. Hare dividenden, die omstreeks 1700 nog 5% hadden bedragen,
daalden omstreeks 1720 tot 4 %, omstreeks 1740 voor de enkele jaren,
waarin nog dividend betaald werd, zelfs tot 2 %; hare aandeelen, die vóór
1723 nog bijna op pari stonden, daalden later tot de helft en daar beneden 1). Maar deze jammerlijke daling had op de algemeene welvaart
niet zooveel invloed als bij de Oostindische Compagnie het geval was,
doordat de zaken der Westindische op verre na niet zoo omvangrijk
waren en haar in 1674 reeds zeer beperkt monopolie bij de vernieuwing
van het octrooi in 1734 nog meer werd aangetast door het openstellen
tegen recognitie van de vaart en van den slavenhandel op een deel, weldra
op het geheel ook der Afrikaansche kust, waarop zij voornamelijk haren
handel dreef; slechts voor Essequebo, Berbice en Suriname behield zij
zich den slavenhandel zelve voor. De recognitiën intusschen leverden niet
veel op 2) en de oneenigheden der Heeren Tien met de Staten-Generaal,
met de zeeuwsche Kamer en andere rechthebbenden, die sommige deelen
van West-Indië min of meer als hun bijzonder domein beschouwden 3),
over wederzijdsche rechten veroorzaakten groote schade, terwijl de onkosten
van het beheer voortdurend grooter werden. Vooral was dit het geval
in Essequebo, waar de suiker- en katoenindustrie op een dertigtal plantages met betrekkelijk geringe winst werd gedreven. Daarbij kwamen dan
nog de reeds beginnende slavenoproeren, totdat eindelijk omstreeks 1740
de krachtige Laurens Storm van 's Gravesande, eerst secretaris, daarna
"commandeur" van Essequebo, de oude koloniën en plantages naar gezondere, voor handel en cultuur beter gelegen plaatsen overbracht en ingrijpende
maatregelen nam tot verbetering, ook door de, intusschen op den duur
voor een nederlandsche kolonie gevaarlijke, bevordering der immigratie
4) was ook de stichter (1746) der nieuwe kolovoor engelsche planters. Hij ')
nie in het vruchtbare en vooral voor den aanplant van suiker en koffie
geschikte Demerary. Berbice 5), na een periode van moeilijkheden met de
hier gevestigde familie Van Pere, welks stamvader in 1627 de kolonie
had gesticht en die zich als "patroon" beschouwde, in 1712 door de
Franschen overvallen en geplunderd, was sedert in zoo treurigen staat
gebleven, dat het herhaaldelijk van eigenaars verwisselde en eindelijk
(1720) eigendom werd eener amsterdamsche maatschappij, die weldra
weder met de ook hier leenheerlijke rechten eischende Compagnie overhoop
lag. Eerst het octrooi van 1732 verzekerde het afzonderlijk bestaan dezer
kolonie onder het beheer der maatschappij, die er zelf 12 plantages had,
waarnaast omstreeks 1740 reeds II3 partikuliere plantages stonden; koffie
en suiker waren de voornaamste producten maar ook hier liet de ge hoopte
groote bloei op zich wachten, al nam de kolonisatie belangrijk toe. SuriSommeisdijk door de overname daarentegen zag na den dood van Sommelsdijk
komst van vele fransche refugiés en de vestiging van een aantal Joden,
vooral van de "portugeesche natie", zijn europeesche bevolking zeer toenemen: het aantal suikerplantages was in 1712 tot over de 200 gestegen
met meer dan 12000 slaven 8),
el, aanhoudend in groote "armazoenen" van
1) Netscher, Geschiedenis van Essequebo, Demerary en Berbice, blz. 1I5, herinnert,
i~nert, dat van 1735 tot 1744 geen uitbetaling geschiedde. VgI.
Vgl. Luzac, Holland's
rijkdom,
àlgemeen over West-Indië: Hartsinck, Beschrijving van
nJk~om, II, blz. 135. In het ä1gemeen
Guiana (Amst. 1770).
GUlana
2)
2~ Netscher, blz. 85 vlg.; lIS
II5 vlg.
•a) Netscher, blz. 120 vlg.
•') VgI.
Vgl. over hem en zijn werk: J. A. J. de Villiers, Storm van 's-Gravesande, zijn
werk en zijn leven ('s-Gravenhage 1920).
5) Netscherï:
Netscher, blz. 151 vlg.
S)
6)
I, blz. 167.
G) Luzac, II,
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Afrika hierheen gevoerd, wat dikwijls voor de Westindische Compagnie
voordeeliger was dan de betrekkelijk geringe "cargazoenen..
tt van andere
handelsartikelen, die zij aanvoerde. Ook hier' werd tijdens den oorlog
zwaar geleden bij de plundering van Paramaribo door een fransch eskader
in 17121), maar de kolonie herleefde weder en telde omstreeks 1730
zelfs 400 plantages. Welhaast echter nam het stelen en wegloopen der
slaven, daarna als "boschnegers"
"boschnegers" bekend, zoodanig toe, dat de welvaart
ook hier ernstig werd bedreigd; slavenoproeren en rooftochten, plundering
en brandstichting waren op de plantages aan de orde en de onmenschelijkste
wreedheden werden over en weer bedreven in dezen verbitterden krijg,
waarbij de eindelooze krakeelen tusschen de kolonisten onderling en met
het bestuur veel nadeel berokkenden. Toch breidde de aanplant van suiker,
koffie, tabak, cacao en katoen zich aanhoudend uit en kon deze kolonie
tegen 1740 als de bloeiendste van de geheele West worden beschouwd 2).
Maar de toestand hier was toch zoo gevaarlijk, al werden er soms
schatten verdiend, dat hervormingen uiterst wenschelijk schenen en velen
ook hier hun voornaamste hoop voor de toekomst vestigden op den Prins
van Oranje, die, naar zij hoopten, de moeilijke slavenkwestie zou kunnen
oplossen, wanneer men hem aan het hoofd ook der Westindische Compagnie
stelde en aldus eenigen waarborg kreeg tegen de schandelijke misbruiken,
die zoowel in het vaderland als in West-Indië zelf heerschten.
Ook de nijverheid in de Republiek verkeerde omstreeks 1740 allesbehalve
in een toestand van bloei.
De op het laatst der 17de eeuw hier te lande 3) opgekomen grootindustrie was ten gevolge van de krachtige concurrentie van het buitenland
grootendeels weder spoedig in verval geraakt. De hooge arbeidsloonen,
die men hier moest betalen; de zware lasten op menig fabrikaat; de beletselen, door de steden in den weg gelegd aan iedere poging om de industrie
over te brengen naar het den ondernemer zoowel als den arbeiders beter
levensvoorwaarden biedende platteland waren de voornaamste algemeene
oorzaken van de moeilijkheid voor de nederlandsche nijveren om met de
buitenlandsche industrie te wedijveren 4). Daarbij kwam de gildendwang,
die nog altijd de vrije ontwikkeling der industrie ernstig belemmerde en
juist door zijn verslapping aanleiding gaf tot allerlei misbruiken, ooglui-.
kend door de stedelijke regeeringen toegelaten, wederom niet buiten het
persoonlijk voordeel der regenten om. De eene markt na de andere werd,
ook wegens de algemeene bezwaren der concurrentie, voor hollandsche
artikelen gesloten. Vooral de lakenfabrieken en de nog altijd talrijke
kleine lakenbereiders hadden het omstreeks 1740 zwaar te verantwoorden:
de leidsche en amsterdamsche wol- en lakennijverheid, waarover wij de
meest vertrouwbare berichten hebben, werd voor een aanzienlijk deel nog
op de oude wijze in de huizen der verschillende arbeiders zelf gedreven 5);
ook de haarlemsche linnennijverheid ging voortdurend zeer achteruit,
de saaifabricage te Leiden wees geen tiende aan van de productie op het
einde der vorige eeuw, de greinfabricage niet de helft, de lakenfabricage
geen derde, terwijl alleen de baai- en de fusteinfabrieken daar ter stede op
een beteren toestand, de laatste zelfs op eenige toeneming konden wijzen 6).
1) Thomson, Geschiedenis van Suriname, blz;. 37.
2) Luzac, 11, blz. 16g.
8) Zie boven, blz. 312 vlg.
4~

Pringsheim, Beiträge, S. 36. Vgl. Posthumus, Leidsche textielnijverheid, dl. VI.
Uffenbach, Reisen, 111, S. 498; Post humus, passim.
Luzac, 11, blz. 332; Posthumus, passim. Voor Amsterdam: Wagenaar, Amsterdam, 11, blz; 438.
5
6

IO
410

NIJVERHEID

H , der lakenbereiders of droogscheerders uit de
De vergaderingen, ,,synoden
,,synoden",
tien hollandsche steden, die lakenfabrieken bezaten: Dordrecht, Haarlem,
Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen,
plachten ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen eertijds om de
twee jaren gehouden te worden maar werden sedert 1737 om de vier jaren
gesteld 1). En dit besluit was nog slechts onder overtuigende blijken van geringe
belangstelling genomen. De meeste steden kwamen niet meer op uit dit verval;
Haarlem had zijn draperie reeds sedert omstreeks 1730 allengs geheel prijsgegeven; te Rotterdam klaagden omstreeks 1700 de lakenbereiders, dat zij
zonder subsidie niet meer konden bestaan 2); te Leiden hoorde men niet minder
klachten; het "extravagante gebruik van vreemde manufacturen"
manufacturen H vormde
het gewone onderwerp van klachten op de synoden; verschillende steden
hadden zoo weinig belang meer bij de draperie, dat zij de vergaderingen
verder niet meer bezochten. De wolweverijen te Amsterdam verdwenen;
daarentegen bloeiden de engelsche wol-, de silezische laken-, garen- en
linnenindustrie en konden wijzen op belangrijken uitvoer, terwijl tot
omstreeks 1700 ons land nog de stapel was geweest zoowel van het silezische vlas als van de engelsche wol en engelsche wolwerken, die toen
hier werden geverfd en bereid door duizenden werklieden. Keulen, Gulik,
Berg, Kleef, Munster, Brabant, vroeger als mededingers achteraankomend,
begonnen zware concurrentie aan de nederlandsche wollen manufacturen
aan te doen. Geringe arbeidsloonen, geringe lasten naast overvloed van
grondstof waren in dit zoowel als in andere gevallen hoofdoorzaken van
den bloei dier nijverheid elders in tegenstelling met den achteruitgang
hier te lande, terwijl het verbod van uitvoer der grondstof in verschillende
rijken hier de fabrieken ten eenenmale deed te gronde gaan, ja honderden
fabrikanten en werklieden buitenslands lokte 3). Het denkbeeld om de
duinen voor de schapenteelt te bestemmen werd niet volvoerd ').
4). De
nieuwe katoendrukkerijen in Hamburg, Bremen, Brabant en Vlaanderen,
de suikerraffinaderijen in diezelfde plaatsen en streken deden wederom
den onzen, die op het einde der 17de eeuw bijna de eenige in de wereld
geweest waren, veel schade. De hoedenmakerijen klaagden thans over fransche, enge1sche en brabantsche concurrentie, die zoo sterk was, dat hier
te lande de invoer van engelsche hoeden zeer aanzienlijk werd 5). Ook
de vroeger zoo bloeiende zijde-industrie, thans deerlijk in verval, hief
luide klachten aan, te zamen met de goud- en z;ilverdraadindustrie.
zilverdraadindustrie.
volk.,drank op het einde der
Met de binnenkomst van de jenever als volk'Sdrank
17de eeuw had de bierindustrie zeer geleden. De invoer van buitenlandsche bieren was zeer verminderd, zoodat er te Amsterdam nauwelijks
drie of vier "bierbeschooiers",
"bierbeschooiers H , leveranciers van buitenslands gebrouwen
bieren, overgebleven waren en het aantal bierdragers zeer aanzienlijk
achteruitging 6). En de jeneverindustrie gaf niet voldoende vergoeding
voor dit verlies, dat intusschen voor een deel ook moet toegeschreven
worden aan het toenemende gebruik van wijn en brandewijn, vooral onder
de hoogere, van thee en koffie onder alle standen. De achteruitgang was
dan ook reeds op het eind der 17de eeuw begonnen en snel toegenomen,
zoodat er omstreeks 1750 niet meer dan 13 brouwerijen te Amsterdam waren.

1) Zie Kern kamp, De droogscheerders-synode, in Handelingen Eerste Ned.
Ig:a vlg.
Philologen-congres, blz. 192
')
2) Over de Rotterdamsche industrie vgl. Te Lintum, in zijne studie: De textielindustrie te Rotterdam (Rott. Jaarb. 1900).
3) Zie de Bijlage achter Luzac, dl. IV.
4) Algem. Spectator, 11, blz. 1:a6.
126.
5) Pringsheim, S. 34.
8)
6) Wagenaar, Amsterdam, 1I,
11, blz. 446, 478.
478•
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En wanneer men "middelen van redres" aanbeval, waren het hoofdzakelijk beschermende rechten, die voor de hand lagen maar natuurlijk
den toch reeds kwijnenden handel, die juist om handelsvrijheid, om vermindering van lasten, om porto franco riep, weinig naar den zin konden
zijn. Tijdelijk zocht men heil bij "geforceerde" middelen als de bepaling,
dat regenten en ambtenaren slechts inlandsch goed zouden dragen of
gebruiken, wat natuurlijk tegenover het toevloeiende goedkoopere aanbod
van buitenlandsche artikelen op den duur weinig kon helpen 1). Was
het niet beter - vroegen sommigen - eenvoudig door het geven van volle
vrijheid eenige industrieën op te offeren om andere te ontwikkelen'? Maar
het is zeer natuurlijk, dat de bezitters der fabrieken, die aldus tot vernietiging gedoemd zouden worden, weinig lust hadden om, na zoovele
jaren van bijna aanhoudende verliezen het hoofd boven water gehouden
te hebben, thans plotseling hunne zaken op te heffen en zich tot andere
bezigheden te begeven om
cm daardoor het algemeen te helpen.
Bij den boven geschilderden achteruitgang van de scheepvaart gingen
ook de tallooze daarmede in betrekking staande industrieën, de scheepstimmerwerven, blok- en mastmakerijen, touwslagerijen, ankersmederijen
en wat dies meer zij op schrikbarende wijze achteruit. Ook de victalieindustrieën zooals de jisper en wormer beschuitindustrie, die in het begin
der 18de eeuw nog bloeide 2), moesten bij den achteruitgang der scheepvaart
zeer lijden. En de opkomst van enkele industrieën als die van meekrap
in Zeeland, van oesterteelt in Noord-Holland, van tabak in het Utrechtsche,
de toenmaals bloeiende pijpenfabricage te Gouda, de instandhouding der
veluwsche papiermolens en der talrijke boekdrukkerijen in de groote steden van
Holland kon geen voldoend tegenwicht opleveren tegen den hopeloozen achteruitgang van de groote laken- en bierindustrie, die eertijds onder de nederlandsche industrieën bovenaan hadden gestaan, zoovele duizenden handen bezig
gehouden hadden en waaraan zoovele andere industrieën nauw verbonden waren.
Ook ten opzichte van de visscherij valt voor dezen tijd achteruitgang
vast te stellen. Aanvankelijk niet zoozeer voor de walvischvangst, die zelfs
tijdens den Spaanschen
Spaansehen Successie-oorlog, zij het dan onder konvooi en
met gezamenlijke vaart der schepen "in admiraalschap" ten einde gevrijwaard te zijn voor kaperij, zonder ernstig bezwaar kon worden voortgezet 3) met behulp van jutsch en noorsch zeevolk, daarvoor aangeworven,
nu de landsvloot weder veel matrozen noodig had en het aantal der nederlandsche zeelui hand over hand afnam. Maar ook deze vaart leed thans
onder de algemeene bezwaren. De uitbreiding der groenlandvisscherij ook
naar straat Davis omstreeks 1720 gaf eenige vergoeding voor de toenemende
fransche, engelsche, hamburgsche en deensche concurrentie, die intusschen
ook voor dezen aan wisselende kansen blootgestelden tak van nijverheid op den duur beschermende maatregelen deed vragen. Zoo valt voor
den tijd na 1720,
1740, een aanzienlijke daling van het
I 720, vooral omstreeks 1740'
ISo omstreeks 1717, met ieder 40 matroaantal groenlandsvaarders, van 180
zen, tot beneden 100,
IOO, weldra tot beneden 50 te vermelden, terwijl daarenIOO schepen bezighield 4).
tegen de vaart naar straat Davis nog meer dan 100
1) Dozy, Overzicht van de geschiedenis der Leidsche nijverheid, in den Catalogus
der tentoonstelling van Leidsche nijverheid (188g),
(1889), blz. 3g.
39.
2) Vgl. Wagenaar,
Wagenaar Amsterdam, 1I,
lI, blz. 431.
3) Beaujon, Gesch. der zeevisscherijen, blz. 137 vlg.
.
') Zie de lijsten achter Beaujon's
Beaujonts boek, blz. 321. Vgi.
Vgl. mijn Verslag van eene reis
reIS
naar Italië, blz. 79, waar vermeld wordt, dat in 1718 de helft der 160 groenlandsvaarders zonder vangst terugkwam, terwijl er onder de overige nog vele met 2 of
3 visschen terugkeerden en ieder schip minstens 2 visschen noodig had om de kosten goed te maken.
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De toenemende handel op de nederzettingen der Eskimo's in Groenland
en de naburige eilanden leidde in 1738 tot moeilijkheden met de Denen,
die voor zich aanspraak maakten op het monopolie van dien, als bij alle
wilden, voor weinig kapitaal hooge winst belovenden handel en zelfs
onze schepen in beslag begonnen te nemen. De oude strijd over het "dominium maris" scheen nu in de Poolzee tegenover Denemarken te zullen
herleven~) en de oude argumenten werden over en weder gebruikt, van
onze zijde vooral door den vertegenwoordiger der Republiek te Hamburg,
den bekwamen Mauricius. Dezelfde Nederlanders, wier kooplieden kort
te voren tegen de oostendsche mededingers de oude engelsche bezwaren
tegen de theorie der Vrije Zee hadden te berde gebracht, zagen nu hunne
visschers weder tegenover de Denen een beroep doen op de rechten van
vrijheid van beweging op alle zeeën en langs alle kusten, zooals zij in
de dagen van De Groot en Graswinckel hadden gedaan: dezelfde
denkbeelden werden, naar het gelegen kwam, verdedigd of bestreden,
maar dat onze natie thans over het algemeen opkwam tegen de theorieën,
die eenmaal haar bloei hadden verzekerd, was daarbij zeker wel het veegste
teeken, niet vergoed door het feit, dat zij ze elders weder te hulp riep. Het
kwam in 1741 over deze zaak bijna tot een oorlog met Denemarken,
die alleen door groote toegeeflijkheid van staatsche zijde werd vermeden,
ofschoon men, tegen oogluikende toelating van de visscherij, den reeds
belangrijken handel in deze streken moest opgeven - een houding, die
duidelijk aanwees, hoe de kracht en het aanzien der Republiek gedaald
waren. De zoogenaamde ijslandsche of "kleine" visscherij - voor zoover
zij zuidelijker op in de Noordzee werd uitgeoefend ook "doggevaart"
genoemd - van kabeljauw, schelvisch, tarbot, schol enz., die omstreeks
1740 met meer dan 100 "hoekers" werd gedreven 2), beleefde nog vrij
goede dagen, al had ook zij last van de deensche eischen en riep ook
zij om bescherming ten minste om vermindering van de zware lasten, die
ook op haar gelegd waren 3).
De haringvisscherij had het zwaarder te verantwoorden, geknakt als zij
was door de hooge konvooilasten en de herhaalde aanvallen der fransche
kapers tijdens den Successie-oorlog, terwijl ook de kustvisscherij der katwijksche, noordwijksche, zandvoorter, egmonder en scheveninger pinken en
bomschuiten aan de "groote visscherij" op de schotsche en engelsche
kust ernstig nadeel begon te berokkenen; de kustvisschers toch bepaalden
zich niet meer, als vanouds, in hoofdzaak tot het visschen van minderwaardigen steurharing, tot bokking bestemd, maar begonnen ook, buiten
de aan allerlei bepalingen gebonden en aan allerlei lasten onderworpen
groote visscherij om, op groote schaal haring te kaken en voerden "nieuwe"
haring aan. De zoutharingvisschers van de groote visscherij beklaagden
zich ernstig over deze mededinging, die hun overoud bedrijf met den
ondergang bedreigde en de vooral in de. Zuiderzeesteden maar ook te
Amsterdam bloeiende bokkingrookerij scheen te bedreigen, nu de
"schamele" kustvisschers zich meer op de haringvangst gingen toeleggen en zoo omstreeks 1740 het aantal der op de kust visschende
pinken en bommen dat der sterker gebouwde buizen ging nabijkomen ').
De ten slotte tijdens den Spaanschen Successie-oorlog zeer verminderde
Beaujon, blz. 203 vlg.
2) Ib., blz. 156.
')
a) Wagenaar, Amsterdam. II,
11, blz. 420, maakt melding van het kenschetsende feit,
dat de lasten op den verkoop van zeevisch te Amsterda:m, die te voren "zeer
IIzeer hoog"
gl/.2 %.
waren, in 1734 werden verminderd tot gl/
') Beaujon, blz. 162 vlg.
1)
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nederlandsche haringvaart moest nu na den vrede trachten de in dien
tusschentijd door Engelschen, Schotten, Denen, Emders en Hamburgers
voorziene markten weder te heroveren 1). Maar zij had zooveel geleden,
zij had zooveel kapitaal, schepen, zeelieden en vischtuig naar het buitenland zien verhuizen, dat het zeer bezwaarlijk werd haar te doen herleven
als vanouds. Vooral weder te Hamburg, met welke stad in 1609 een akkoord
was gesloten over den aanvoer van haring, was in weerwil daarvan de
concurrentie zwaar en de vertoogen der Staten, ook hier niet door krachtig optreden gesteund, werkten weinig uit, zoodat de hollandsche haring
er op de markt voor de schotsche ging wijken en eindelijk ook Bremen
de minderwaardige maar goedkoopere schotsche begon te begunstigen.
De consul Mauricius deed wat hij kon maar de stroom werd te sterk.
Men trachtte het bedrijf te redden door verbod van uitvoer van vischwant, door maatregelen tegen slechte verpakking en tegen bedrog met
kwaliteit. Maar Engeland en Schotland werden steeds machtiger concurrenten en ook het vlaamsche Nieuwpoort kreeg een visscherij-compagnie
(1727), die weldra krachtig omhoog streefde. De hollandsche haringvisscherij wilde niet hooren van de noodzakelijkheid van verbetering
van haar bedrijf doch bleef, vertrouwend op haar eeuwenouden bloei,
voortsukkelen met de oude gewoonten en oude regelen. Hoe het intusschen
met haar stond, blijkt voldoende uit een vertrouwbare opgaaf omtrent de
sterkte der haringvloot in 1736, toen geschat op 219 buizen 2). Wel
dient men daarbij rekening te houden met het feit, dat de pinken en
bommen thans ook veel haring aanbrachten, maar over het algemeen
werd aan de haringvisscherij in deze jaren veel geld verloren; ook al
neemt men aan, dat het getal dezer pinken en bommen even groot was
als dat der haringbuizen, die toch de eigenlijke haringschepen waren, dan
moet toch in een eeuw het bedrijf tot omstreeks 1/4 of I/ij van den vroegeren
omvang zijn gedaald. En men bedenke weder, dat ook met de haringvisscherij tal van kleinere bedrijven in nauw verband stonden, die nu noodzakelijk ook in verval moesten geraken: scheepmakerij, tonnenkuiperij,
touwslagerij vooral ondervonden van dien achteruitgang de treurige gevolgen.
Men hoort dan ook in dezen tijd, omstreeks 1740, van alle kanten
spreken over toeneming der armoede van den "soberen
"sober en ambachtsman ttH 3).
Weeshuizen zoeken middelen om hunne inkomsten te versterken, als
onnoodig in onbruik geraakte collecten voor de armen worden weder
hersteld, in de kerken wordt met nadruk aan de armenzorg herinnerd,
nieuwe armenhuizen worden opgericht, maatregelen tegen het toenemen
van bedelaars worden genomen, denkbeelden van landverhuizing der armen
worden geopperd. En het feit, dat te Amsterdam, waar omstreeks 1730
haast geen huis te krijgen was, tien jaren later meer dan 400, in 1743 zelfs
900 huizen ledig stonden, getuigt ook van achteruitgang. De vreesebijna 9°0
lijke watervloed van 1717 met zijn treurige gevolgen voor bijna alle aan
4); de herhaalde pestz;iekten
de zeekust gelegen steden en dorpen ');
pestziekten onder
het vee, die omstreeks 1725 het platteland deerlijk teisterden; de zware
koude van den winter van 1740, die maandenlang aanhield en het begin
der lente tot in Juni verschoof, zoodat het zelfs toen nog geen zeldzaamheid was, dat het land niet te bebouwen bleek ten gevolge van de op
geringe diepte nog hinderlijke hardheid van den grond; de hongersnood,
1) Beaujon, blz.
bh;. 81 vlg. Vgl. Hans. Geschichtsbl., 1906, S. 61 ff.
2) Beaujon, blz. 94. Vgl. Algemeene .Spectator, II {I
(1742),
742), blz. 125, die het getal
op 200
200 stelt, en het aantal personen, dIe
d1e ervan leven, op 20000.
I) De Bosch Kemper, De Armoede in ons vaderland, blz. 106.
') Zie boven, blz. 373.
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de duurte van levensmiddelen, de ellende onder de arbeidersbevolking, de
doorbraken der rivierdijken wederom in December 1740 en het voorjaar
van 1741 hadden veelszins treurige gevolgen, zoodat de liefdadigheid
de handen vol had om de behoeftigen ten plattelande en in de steden
voort te helpen 1).
Waarheen men ook het oog wendde, het beeld, dat onze handel en onze
nijverheid omstreeks 1740 opleverden is er een van achteruitgang en
verval, een getuigenis opnieuw van den treurigen toestand, waarin de
Republiek omstreeks dezen tijd verkeerde. Is het wonder, dat ook in de
kringen van kooplieden en nijveren een toenemend gevoel van ontevredenheid
zich richtte tegen de bestaande regeeringstoestanden en dat men ook in
die kringen steeds luider riep om hervorming, die men van niemand
anders kon wachten dan van den Prins van Oranje? Deze men
wist het - had ook aan de belangen van handel en nijverheid ernstige
studie gewijd; hij had het vraagstuk der vrijhavens reeds vroeg onder het
oog gezien en gevoelde zich tot de zaak geneigd; hij was bereid om den
handel door vrijheid, de nijverheid door beschermende maatregelen te
steunen; hij stond met de hervormingsgezinden in de compagnieën reeds
lang in nauwe persoonlijke betrekking. Het was slechts de vraag, onder
welke omstandigheden hij bereid zou gevonden worden de hand te reiken
aan hen, die hem op de bres wilden plaatsen. Uit zichzelf zou hij er niet
gemakkelijk toe komen maar buitengewone omstandigheden, als men zijn
hulp inriep, zouden hem kunnen nopen het veege vaderland te hulp
te snellen.
HOOFDSTUK IV
GEESTELIJK LEVEN IN DE EERSTE HELFT DER ACHTTIENDE
ACHTTIEND~ EEUW

Verval op stoffelijk gebied gaat gewoonlijk gepaard met verval van
van.,geesgeestelijken aard, ja is dikwijls slechts als een gevolg daarvan aan te merken.
Die regel faalt ook niet voor de hier behandelde periode in de geschiedenis der Republiek. Als de machtigste oorzaak voor den achteruitgang
op stoffelijk, op staatkundig gebied, dien wij na het voorafgaande als vastgesteld mogen beschouwen, moet de algemeene geestesverslapping worden
aangemerkt, die ons volk toen heeft aangetast. Reeds op het eind der
eeuw, die was voorafgegaan, was verslapping van energie, van volkskracht merkbaar en deed haren verlammenden invloed gevoelen op bijna
ieder gebied van het volksleven; aan het uiterlijk, aan de kleedij, aan de
gewoonten en gebruiken, aan de letteren, aan de kunst laat zich de
beteekenis van dien invloed meten. Niet het minst ook aan de toestanden
op godsdienstig, op kerkelijk gebied, zoo belangrijk in de geschiedenis
onzer aan godsdienst en kerk gehechte bevolking.
Op dit· gebied valt de reeds op het einde der 17de
I7de eeuw aangevangen
"verflauwing der grenzen", mèt haar op zichzelf gelukkig gevolg van
wederzijdsche toenadering der vroeger scherp tegenover elkander staande
partijen, in het oog 2). In een tijd van algemeene verslapping verdwijnen
de scherpe tegenstellingen van dogmatischen aard om plaats te maken
voor min of meer vriendelijke waardeering van gevoelens, voor welwillend
komen in elkanders bezwaren, ten slotte voor een overheerschende gema.)
-) Wagenaar, XIX, bh;.
blz. 329.

2) Vgl. Knappert, Gesch. der Ned. Herv. kerk, II, blz. 3 vlg.
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tigdheid - op zichzelf het tegendeel van een ramp maar toch, waar zij
gevolg is van de met een enkel woord geschetste ontwikkeling, van bedenkelijken aard, immers geen teeken van mannelijke zelfstandigheid, van
krachtig gevoel, veeleer van flauwe stemming, overgaand in matte onverschilligheid. De gematigdheid, de verdraagzaamheid van mannen als
Coornhert en De Groot, Roemer Visscher en Spieghel, als Hooft en De
Witt, als Heydanus en Spinoza, gesproten uit zelfstandige overweging, uit
gevoel voor gelijkwaardigheid van door inwendigen strijd verkregen overtuigingen, is van vrij wat beter gehalte dan de slappe matiging, gesproten
uit onvaste meening, uit vrees voor twist, uit zucht naar vrede en rust,
uit onverschilligheid voor bepaalde vraagpunten, die onzen landaard in
het begin der 18de eeuw kenmerkten.
De felle ijver van een enkelen waalschen predikant, om het geloof uit
zijn fransch vaderland geweken, als de rotterdamsche Jurieu en de
haagsche Joncourt kon den ouden haat tusschen Voetianen en Coccejanen een oogenblik doen opvlammen; Leenhofs "Hemel op Aarde"
(1703)
(I703) mocht nog een hevigen storm tegen ondersteld Spinozisme en
Cartesianisme verwekken; Fruytier's steil rechtzinnig werk "Zions worstelingen" (1715)
(I715) kon hem als "roervink" op harde woorden van verwijt
te staan komen; de pennestrijd tegen een geleerden duitschen Coccejaan,
den utrechtschen hoogleeraar Lampe, kon omstreeks 1725 heftige vormen
aannemen; maar de gematigde denkbeelden van den geleerden en fijnbeschaafden maar ook strijdlustigen refugié Pierre Bayle, sedert 1681
hoogleeraar aan de Illustre School te Rotterdam en daar in 1706 gestorven, den scherpzinnigen en veelzijdigen
vee1zijdigen samensteller van een "Dictionnaire
historique et critique", voorloopster der fransche Encyclopedie, drongen
meer en meer door onder de beschaafde Nederlanders 1). Het vriendelijke
woord van vrede van den ouden Voetiaan Mommers, wiens verzoenend
(1738) veel bijbracht tot het beëindigen van den
,,Eubulus of goede raad" (I738)
een eeuw langen broedertwist in de hervormde Kerk, wees op punten
van overeenstemming meer dan op die van verschil: zij was niet alleen
een "lijkrede" op het Coccejanisme maar ook op het eigen Voetianisme.
De oude dogmenstrijd maakte, al mocht nog een enkeling in vurige
kampwoede de oude vaan verheffen, met dat al plaats voor een toenemend
streven naar verdraagzaamheid, voor het bovendrijven eener gematigde
middenrichting, die welhaast aller harten won. Een zacht, kleurloos
piëtisme, een enkele maal tot geestdrijverij overslaand, verheerlijkt door den
middelburgschen predikant Smijtegelt, den meest geliefden prediker dier
dagen, in bijna 150 langer dan een eeuw genoten, ietwat platte preeken
over "het gekrookte riet" enz. en vol stille vrome breedsprakige lankmoedigheid, door den Oostfries Schortinghuis omstreeks 1740 in zijn
dialogisch ingericht "Innig Christendom", gegoten in den zalvend breedsprakigen dogmatischen vorm zijner "ta1e Kanaäns", voldeed geheel aan de
naar geestverrukking smachtende behoefte aan inniger godsdienstleven,
door de onder de groote menigte nog talrijke "fijnen" dier dagen gevoeld 2).
Lampe's bekeeringsijver, voortgesproten uit innige "bekommering des
harten", schonk hem van Utrecht uit, waar hij, vurig bewonderaar van
"den grooten Apollos" Coccejus, van 1720 tot 1727 hoogleeraar was, tal
van gemoedelijke volgers zijner piëtistisch-ascetische leer der "Verborgentheyt van het Genaedeverbondt ter eeren van den grooten Verbondts-God",
waartegen zijn voormalige geestverwant, de heftig voetiaansche rotterdamsche
1) Vgl. Serrurier, Pierre Bayle en Hollande (Lausanne 1912), p. II3 suiv.
2) Knappert, l.I., blz. 31 vlg.
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predikant Fruytier alarm blies. De mystieke Hattemisten vonden in Zeeland, te Rotterdam en Dordrecht, nog tot kort vóór het midden der eeuw,
aanhangers maar moesten reeds spoedig terugwijken voor de tegenover
dergelijke leeringen nog altijd gemakkelijk op te wekken vijandschap. De
Hernhutters, die in 1735 onder bescherming van de vrome friesche prinses Maria Louise en onder leiding van den stichter hunner gemeenschap,
denoostenrijkschen
den
·oostenrijkschen graaf Sinzendorf, te Amsterdam en elders hun intrede
deden en zich in weerwil van eenig verzet tegen hunne ,,abominabele
secte" - zooals de utrechtsche synode zich uitdrukte - stil en rustig
daar en te IJselstein, te Zeist, te Akkrum kon vestigen, bleven evenzoo
tot een kleinen kring beperkt, die zich weldra in het stille dorp Zeist
neerzette. Bij de toenemende gematigdheid verliepen de oudere tegenstellingen zoo in den algemeenen stroom, zachtkens geleid door verstandige,
verdraagzame, degelijke maar breedsprakige middenmannen als den franeker hoogleeraar Harm Venema, wiens leven (1697-1784) bijna de geheele
eeuw vulde; hij was het type van den theoloog dier dagen, grondlegger
der wetenschappelijke grammaticale en historische exegese tegenover de
oude in oorsprong katholiek-scholastieke studieopvatting, die zooveel strijd
fellen groninger
had veroorzaakt en ook nu nog werd voorgestaan door zijn felIen
ambtgenoot Driessen, heftig bestrijder van dezen "nieuwen Arminius", maar
nu met het toenemen der taalstudie voor deze laatste plaats maakte 1).
Naast de studie van de hebreeuwsche en grieksche talen ten behoeve
eener betere op wetenschappelijke gronden rustende uitlegging der Heilige
Schrift begon die der wijsbegeerte zich ook weder te verheffen. Niet
alleen in den kring der Hattemisten, waar, na den ondernemenden zeevaarder en beroemden ontdekker Jacob Roggeveen, de voormalige schoenmaker Marinus Booms te Middelburg de leer van Van Hattem wijsgeerig
verder ontwikkelde, maar ook daarbuiten begonnen de predikanten. zich
weder meer met wijsgeerige beginselen in te laten. Booms' volgeling, de
in 1712 wegens Hattemisme afgezette zeeuwsche predikant Gosuinus van
Buitendijk ging nog verder dan zijn meester en de ,,Buitendijkers" vooral
kwamen in dit opzicht als "Spinozisten", onder welken naam de kerkelijken nog steeds alle philosophie vervolgden, in een kwaad gerucht te
staan. Doch de oude vrees voor philosophie begon, ondanks het verzet
der kerkelijken, te wijken. De denkbeelden van Leibnitz en Wolff vonden
aanvankelijk slechts in geleerde kringen hunne aanhangers, vooral bij de wisen natuurkundigen, die in den voortreffelijken duitschen wiskundige Wolff
den voortzetter van Leibnitz' wijsgeerig werk zagen. Ook enkele predikanten waagden het kennis te nemen van de nieuwe "subtiele" wijsgeerige
beginselen en ze zelfs op godgeleerde vraagstukken, op de "verborgentheden des geloofs" toe te passen. Wolff werd in 1740 tot hoogleeraar te
Utrecht benoemd maar wees de benoeming af; twee zijner onmiddellijke leerlingen, Koenig en Bernsau, kwamen weldra als hoogleeraren naar Franeker
maar vonden geringen aanhang tegenover de gematigde denkbeelden van Venema
en de zijnen en de geringe wijsgeerige ontwikkeling onzer natie 2).
Men begon weder het .gevaarlijke van een vinnigen kamp over fijne dogmatische verschillen in te zien. De invloedrijke harlinger doopsgezinde
leeraar Johannes Stinstra 8),
S), schrijver van een beroemde "deductie" (174
(1740)
0)
voor het goede
g<;>ede recht van geloofs- en godsdienstvrijheid, die een heftigen
strijd uitlokte met den groninger kerkhistoricus Gerdes en de veroor1) Knappert, bh;.
b12;. 144 vlg.
blz;. 5 vlg.
2) Ib., l:ilz.
8)
3) Sepp, Johannes Stinstra en z;ijn
zijn tijd, 2 dl. (Amst. 1865/6), het beste geschrift

over de kerkelijke denkbeelden dez;er
dezer dagen.
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deeling van den auteur door de Gedeputeerde Staten van Friesland op
aandrang der friesche synode ten gevolge had, stond daarbij geheel naast
den gereformeerden Venema. Stinstra, in 1757 in zijn bediening hersteld
ten gevolge van den gematigder geest, die sedert de overhand had behouden, wist vooral in zijn eigen kerkgenootschap de ook hier als
vanouds nu en dan tot geestdrijverij overslaande denkbeelden in gematigde
richting te leiden. "In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in
omnibus prudentia et charitas", leus der gematigdheid, door Venema
en de zijnen hoog gehouden, werd meer en meer het wachtwoord onder
alle Protestanten, Lutherschen en Remonstranten; ook de griekscharmenische Christenen, die te Amsterdam zelfs een eigen kerkje hadden 1),
genoten van de meerdere vrijheid van spreken en schrijven, onder
deze omstandigheden ver kregen. Er was zoogoed als geen sprake meer van
pogingen om de trouwens tot vervolging van andersdenkenden, zelfs
tot hun wering uit staatsambten, minder dan ooit gestemde regenten tot
krachtige bestrijding van "dwaalleer" te bewegen; slechts een enkele
drijver of droomer hoopte nog op herstel der oude toestanden, op uitvoering van de verwaarloosde, vergeten plakkaten, op handhaving van de
oude dordtsche beginselen, die feitelijk waren opgegeven voor gematigder,
verdraagzamer begrippen dan de vaderen hadden gekend. Zoo was het
ten minste bij de meer ontwikkelden en in de steden. Maar bij de minder
ontwikkelden en ten plattelande bleef men nog lang spreken van de oude
verschillen en het was volstrekt geen uitzondering, als men in de roef
van een trekschuit coccejaansche en voetiaansche boeren met elkander
hoorde redetwisten of eenvoudige ambachtslieden teksten hoorde aanvoeren tot
toelichting van hun betoog over de waarde der beginselen van Dordt of
Rome, van Voetius of Coccejus 2). De oude voorliefde onzer vaderen voor
theologische disputen bleef zoo nog overal in hooge mate aanwezig: als
het niet meer voetiaansche of coccejaansche stellingen konden zijn, vermeide men zich in de behandeling van punten uit de moraal en beginselen van algemeene levenswijsheid, die door bijbelvaste dilettanten gemakkelijk in bijbe1schen vorm konden behandeld worden.
Aan de plakkaten tegen de Roomschen werd bij het meer en meer
doordringen van verdraagzame denkbeelden ook niet meer de hand gehouden.
Mannen als Heinsius en Slingelandt dachten er niet aan om het bondgenootschap met het katholieke Oostenrijk of de goede verstandhouding
met Frankrijk door onaangenaamheden tegenover den roomsehen
roomschen godsdienst in gevaar te brengen. Wel bleven de oude plakkaten nog in naam
bestaan, niet het minst als rijke bronnen voor de inkomsten der plaatselijke overheden in stad en land, maar nergens dacht men er
zelfs in de verte aan om ze naar den geest, laat staan naar de letter, uit
te voeren 3). De synoden klaagden nog wel af en toe over "paapsche stoutigheden" op het gebied van onderwijs, bescheiden schuilkerkbouw en propaganda, over benoeming van roomsche ambtenaren ten plattelande, over
"extravagante insolentiën en superstitiën" van roomsche zijde, maar
de klachten verminderden steeds in aantal, nu de straffen bijna in het
geheel niet volgden. Slechts een enkele maal riepen de vervolgingen van
Protestanten in roomsche landen wederkeerig ook scherper optreden tegen
de Roomschen hier in het leven, maar het was slechts tijdelijk. De
vervolgingen van Protestanten in de Paltz, in Salzburg en in het
Munstersche omtreeks 1730 hadden in verschillende provinciën een tijdelijke
1) Uffenbaeh, Reisen, IU, S. 598.
2) Holl. Speet., IU, blz. 221;
221 i V, blz. 13.
.
3) Vgl. Knuttel, De toestand der Nederl. Katholieken,
Kathoheken, U, blz. 67 vlg.
BLOK, Guch. Nederl. Volk,
Volk. III
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reactie tegen de "overbergsche beginselen" van het "pausdom" ten gevolge.
Het strenge hollandsche plakkaat van 21
2I Sept. 1730,
I730, de toelating van
J), is van die stemming het
J'oomsche
roomsche priesters aan vaste regels bindend 1),
gevolg geweest. Andere gewesten gingen weldra denzelfden weg op. Omstreeks Sint Jan 1734 ontstond er in de geheele Republiek zelfs een hevige
paniek 2) op het gerucht, dat volgens een oude voorspelling op dien
dag, juist samenvallend met den verspringenden Heiligen Sacramentsdag,
een algemeene opstand der Roomschen het gansche land in hunne handen
moest leveren. De wildste geruchten gingen in Holland rond. Men dacht
aan niet minder dan een nieuwen Bartholomeusnacht, aan wijdvertakte
roomsche samenzweringen met het doel om putten en eetwaren te vergiftigen, aan geheime magazijnen van wapenen en kruit, aan een
georganiseerd roomsch oproer. Hier en daar werden tot geruststelling der
ontroerde gemoederen uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen; feestvieringen van eenigszins roomschen aard werden verboden. In sommige
steden werd door de regeeringen ijverig over deze dingen beraadslaagd; de
gerechtshoven vestigden de aandacht van Slingelandt en de Staten op
de zaak en na een door sommigen terecht als belachelijk overdreven
bespotte ernstige discussie in de Statenvergadering werden de stadsregeeringen zoowel als de plattelandsoverheden in Holland van staatswege
gewaarschuwd. In Den Haag en elders werd tegen den gevreesden datum
gepatrouilleerd en garnizoen of schutterij op de been gebracht; op Overflakkee, waar de grootste onrust .heerschte, werd van Den Briel en Hellevoetsluis uit het oog gehouden; tot diep in Friesland ontstond gisting.
Voor dat alles bleek intusschen weinig grond te bestaan: de oude voorge hoopte herstel van den Stuart, den balling Jacobus III
spelling gold het gehoopte
in Engeland; de overigens onmiskenbare gisting.
gisting, onder de Roomschen hier
te lande hing samen met de bovengenoemde tijdelijk strengere handhaving der plakkaten; de bewering is zelfs vernomen, dat de Oranjepartij
de geruchten had aangestookt om van de gewachte verwarring gebruik te
maken tot verheffing van den frieschen Prins 3). Uit de gewekte paniek
paniek
bleek echter duidelijk, dat men de Roomschen nog steeds niet vertrouwde
en hun gehechtheid aan de vaderlandsche instellingen betwijfelde. Hun
aanzienlijk aantal in den lande, waar zij nog altijd I/a der gezamenlijke,
thans op bijna 3 millioen inwoners geschatte bevolking uitmaakten zonder
volledige godsdienstvrijheid, zonder eenig deel aan de regeering, ook in de
onder streng staatstoezicht verkeerende Generaliteitslanden, gaf ten dezen
reden tot onrust onder de aanhangers der heerschende Kerk.
Met waakzame belangstelling had de regeering ook kennis genomen
van de hevige twisten in het roomsche kerkgenootschap in dezen tijd.
De schorsing van den vicaris-apostolicus Codde en de benoeming van
zijn tegenstander, den leidschen pastoor De Cock, den vriend der Jezuïeten, tot zijn plaatsvervanger 4) had een hevig verzet onder de wereldlijke
geestelijkheid in Holland, Zeeland en Utrecht ten gevolge 5). Zij verzette
zich onder leiding van het nog altijd in het geheim voortlevende utrechtsche kapittel tegen den nieuwbenoemde en werd in dat verzet door de
Staten van Holland gesteund: De Cock werd uit Holland verbannen en
in 1705
I705 met toestemming van den weinig beginselvasten Codde en de
roomsche Curie, die genoodzaakt was iets toe te geven, vervangen
1)
')
2)
8)
t)
«
5)
5

8î

Vgl. Knuttel, De toestand der Nederl.
Neder!. Katholieken.l
Katholieken, lI,
II, blz.
Ib.,
ID., blz. 191 vlg. Vgl. Holl.
HoU. Speet., X, blz. 43 en 89
~9 vlg.
Wagenaar, XIX, blz. 167.
Vgl. boven, blz. 318.
Knuttel, lI,
II, blz. 12 vlg.
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In
door den gematigden Potcamp.
Pot camp. Maar Potcamp
Pot camp overleed nog 10
hetzelfde jaar en de pauselijke nuntius te Keulen, gesteund door den
internuntius te Brussel, trachtte nu, terwijl Codde zich terugtrok,
weder een getrouw volger der Curie als hoofd der utrechtsche diocese
te doen optreden; maar het utrechtsche kapittel, door het ook nog voortlevende haarlemsche gesteund, hield stand tegenover den nieuwbenoemde,
Daemen, die bij de uitdrukkelijke weigering der Staten van Holland om
hem te erkennen, spoedig zijn post nederlegde, zeer tegen den zin der
Curie. De nuntius te Keulen, Bussi, door de Curie thans met de leiding der zaken van de roomsche Kerk in de Republiek belast, gaf niet
toe, ook niet toen de Staten van Holland (1708) de telkens oogluikend
toegelaten Jezuïeten, wier vurige trouw aan de inzichten der Curie zij als
een gevaarlijk element beschouwden, voor de zooveelste maal verbanden.
De nuntius riep toen een der krachtigste woordvoerders van' het verzet,
den utrechtschen kanunnik Van Erkel, wegens een geschrift ter verantwoording, maar Van Erkel weigerde te komen op grond van de landswetten.
Bussi sloeg hem toen in den ban en richtte een heftige "Onderrichting"
(I7II) tot de Roomschen in de Republiek om hen te waarschuwen,
(nII)
dat kerkelijke handelingen, door feitelijk geëxcommuniceerde of zonder
behoorlijke machtiging van zijnentwege benoemde geestelijken verricht,
onwettig waren. Tal van huwelijken, en daardoor tal van geboorten, uit de
laatste jaren werden zoo door den nuntius als onwettig bestempeld. Bovendien werd de wettigheid van het voortbestaan der beide kapittels door de
Curie en haar Keulschen vertegenwoordiger zoo niet formeel ontkend
dan toch ernstig in twijfel getrokken. Bussi's opvolger Arabinti te Keulen en de internuntius Santini te Brussel bleven dezelfde lijn volgen, erkenden de door of namens Codde nog altijd nu en dan aangestelde pastoors
niet en traden voortdurend heftig tegen de mannen van het verzet op.
Deze laatsten zagen hunnen aanhang door overlijden en afval van wankelmoedigen aanhoudend slinken en de opengevallen plaatsen door tegenstanders innemen, terwijl zij tijdens de afwezigheid van Codde en na
Potcamp's dood, wegens het ontbreken van een bisschop of vicaris,
jaren achtereen geen nieuwe geestelijken hunner partij meer op de voorgeschreven wijze konden gewijd krijgen. De bul "Vineam Domini" van
1705 tegen het beweerde Jansenisme dier dagen; de scherpe veroordeeling
van de 101 stellingen, toegeschreven aan den galliaanschen theoloog Quesnel,
I7I3 door de bul "Unigenitus"; de uitgesproken banvonnissen eindelijk
in 1713
schrikten zeer velen van verderen tegenstand af. De krachtige werkzaamheid der ordensgeestelijken, vooral der Jezuïeten, haalde velen over om de
partij der Curie te kiezen of te houden. Eindelijk gelukte het den weerspannigen in 1717 en volgende jaren eenige nederlandsche priesters door
een ierschen en enkele fransche bisschoppen te doen wijden. De keulsche
nuntius merkte dit weder als onwettig aan maar zijn oproepingen voor
zijn rechtbank werden als strijdig met de landswet door de partij van verzet verworpen, zoodat hij in October 1717, blijkbaar om voorgoed den
tegenstand te breken, eindelijk een nieuwen vicaris-apostolicus aanstelde:
Johan van Bijlevelt, pastoor in Den Haag.
In dien vinnigen strijd tusschen het utrechtsche en het reeds wankelende
haarlemsche kapittel met hunne weinig talrijke getrouwen, onder wie de geleerde
leidsche verzamelaar op kerkhistorisch gebied Van Heussen met Van
Erkel op den voorgrond trad, aan de eene en de Curie te Rome met de
Erkelop
Jezuïeten en andere ordensgeestelijken aan de andere zijde, werd de weerspannigheid der
de,r eersten door de laatsten voortdurend toegeschreven
toeg~chreye~ aan
aa!!
de in de beide
belde genoemde bullen scherp veroordeelde "jansenistische"
"Jansemstlsche
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gevoelens, welke beschuldiging door de in verzet gekomen geestelijken
ten ernstigste werd afgewezen. Een felle pamflettenoorlog, die jarenlang
aanhield, getuigde van de bittere vijandschap tusschen de twee partijen.
En de staatsche overheden waren, ~oewel
p,oewel in het algemeen tegen de bemoeiingen der Curie gestemd, volstrekt niet altijd op de hoogte der zich
dikwijls op zuiver roomsch-kerkrechtelijk gebied bewegende verschillen,
ja in sommige opzichten niet op de hand der "staatse" priesters, wier verzet
tegen de pauselijke partij verdeeldheid onder de Roomschen scheen te zullen wekken en de aanzienlijke voordeelen uit het niet uitvoeren der plakkaten, ten gevolge der moeilijkheden onder de Roomschen zelf, op den
duur dreigde te verminderen 1). Toch zochten en vonden de mannen van
het utrechtsche kapittel in den regel steun bij de landsregeering, die den
grooten invloed der Jezuïeten en dien van de Curie en hare buitenslands,
te Keulen en Brussel, zetelende vertegenwoordigers als gevaarlijk voor
den Staat beschouwde. De veroordeeling en verbanning van Bijlevelt
uit Holland, wegens pogingen om te Assendelft een vermeenden "jansenist"
als pastoor af te zetten, stond met die stemming bij de gewestelijke
overheid ongetwijfeld in verband; hij vestigde zich sedert te Utrecht.
17IO,
De lange afwezigheid, de aarzeling van Codde, zijn dood eindelijk in 1710,
de weigering der Curie jarenlang om De Cock te vervangen had de
behoefte aan een naar hun gevoelen wettig kerkelijk hoofd, liefst een
bisschop, bij de partij van verzet dringend gemaakt; de aanstelling
van Bijlevelt kon hen niet bevredigen; de tijdelijke hulp, in 1719
I7I9 verstrekt
door een naar het Oosten doorreizenden bisschop van Babylon, den franschman Varlet, die te Amsterdam aan honderden het sacrament van het
vormsel uitreikte, kon op den duur niet voldoende zijn. Den nieuw gekozen paus Innocentius XIII verzocht dan ook het utrechtsche kapittel
(Juni 1721)
I72I) bij zijn gelukwensch met de keuze dringend voor het
diocees toch een bisschop te benoemen. Maar er volgde geen antwoord
evenmin als op een in 1719
I719 door het kapittel gedaan beroep op een algemeen concilie, het oude schrikbeeld der Curie, ten einde de gerezen
ernstige twistvragen te beslissen. De verbitterde hollandsche geestelijken
wendden zich op aandrang van Van Heussen toen tot eenige bekende buitenlandsche theologen, den rechtsgeleerden Van Espen en anderen te Leuven, tot de
Sorbonne te Parijs met de vraag, of het aartsbisdom Utrecht nog als bestaande
kon worden aangemerkt dan wel of het gebied van het diocees bij voortduring
als een van Rome uit te besturen "missie" moest worden beschouwd,
en of zij het recht hadden om het aloude aartsbisschoppelijke kapittel,
in den vorm waarin het thans nog bestond, kerkelijke rechten te laten uitoefenen.
Zij besloten, naar aanleiding van de verkregen
verkrègen gunstige adviezen, op de
aloude wijze een bisschop te kiezen; het utrechtsche kapittel verkoos
op een vergadering in Den Haag den 23sten April 1723
I723 tot aartsbisschop
van Utrecht den gematigden vicaris-generaal, lid van het door Rome
half en half erkende haarlemsche kapittel, Cornelis Steenoven.
Van deze benoeming werd te Rome volgens oud-roomsch kerkrecht
kennis gegeven en bevestiging gevraagd maar paus Innocentius zond weder
geen antwoord, terwijl na diens dood de verzamelde kardinalen de keuze
volstrekt onwettig verklaarden. Het utrechtsche kapittel ging nu verder;
het liet Steenoven en na diens spoedigen dood ook zijn gekozen opvolger,
Barchman Wuytiers, wijden door den genoemden Varlet, bisschop van
Babylon, die na zijn optreden te Amsterdam door de Curie verloochend
en geschorst was maar sedert in de stad was gebleven. De nieuwe paus,
1) Knuttel, 11,
II, bl2;.
blz. 20 vlg.
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Benedictus XIII, verklaarde deze keuzen en wijdingen onwettig evenals
die van Donker, pastoor te Amsterdam, door het haarlemsche kapittel
(I727), bij welke verklaringen de belachelijkste
tot bisschop van Haarlem (1727),
vergissingen in namen en personen werden begaan, waaruit duidelijk bleek
hoe weinig men te Rome den ernst en de beteekenis der zaak begreep.
Want het gold hier niet meer of minder dan de vestiging van een nieuw
roomsch kerkgenootschap, sedert Rome weigerde de daden van het utrechtsche kapittel te erkennen en de deelnemers aan een en ander door excommunicatie buiten de Kerk wierp. Groot was dat nieuwe kerkgenootschap
voorloopig nog niet: het aantal der ,,refractarische"
,,refractarische tt priesters wordt in
1731
51 gemeenten begroot 1), nauwelijks een
I73I op 65, in 1736
I736 op 74 in 5I
vijfde deel van het aantal priesters, dat zich omstreeks 1700
I700 bij
Codde had aangesloten. Zij vestigden hun middelpunt te Amersfoort,
waar zij een seminarie stichtten ter opleiding van hunne voornamelijk
in Holland en Utrecht benevens te Leeuwarden gevestigde gemeenten,
eenige duizenden leden in getal. Maar de door de roomsche Curie verworpenen ontkenden een nieuw genootschap te willen vormen. Met fierheid verwierpen zij de beschuldiging als zouden zij, door "jansenistische"
leeringen besmet, zich aan ketterij hebben schuldig gemaakt en noemden
zich met trots de "bisschoppelijke Clerezy", die de "oud-roomsche" 2)
beginselen hooghield en de afwijkingen van het ware geloof veeleer bij
den pauselijken Stoel zocht. Zij hielden de wettigheid der beide kapittels
staande tegenover de beweringen en verklaringen van Rome. De overgroote meerderheid der roomsche geestelijkheid en der roomsche bevolking
in het utrechtsche diocees bleef echter getrouw aan Rome, na den dood
(1727) zonder vicaris-apostolicus en onder het algemeen
van Bijlevelt (I727)
bestuur van den internuntius te Brusse~ als vertegenwoordiger van het
pauselijke gezag, dat thans geen kapittels, veel minder bisschoppen of zelfs
vicarissen in de Republiek meer wilde erkennen. Het pauselijke gezag
werd krachtig gesteund door de monniken, die ook in de I7de eeuw
groote diensten hadden bewezen aan de zaak van het Catholicisme. Naast
de ongeveer 300 wereldlijke geestelijken der "missie" in het oude bisdom
stonden thans een honderdtalordensgeestelijken, waaronder 30 à 40
Jezuïeten, gezamenlijk belast met de behartiging der zielezorg voor de op
220 à 230000 communicanten 3) geschatte roomsche bevolking van het
voormalige bisdom boven de rivieren.
De felle strijd was dus uitgeloopen op een scheiding, waarbij de Oud"Jansenisten tt betiteld,
Roomschen, door de tegenpartij hardnekkig als "Jansenisten"
welke naam, hoe onjuist ook, in de volkstaal ingang vond, voortaan konden
rekenen op de bescherming der landsregeering, ten minste op hare welwillendheid, voortspruitend uit de vrees voor inmenging van een buitenlandsche regeering als die der roomsche Curie in de geestelijke zaken
van een aanzienlijk deel der bevolking. Het aan de Curie getrouw gebleven overgroote deel der Roomschen toch was na deze gebeurtenissen
meer dan ooit onderworpen aan den invloed van het pauselijke gezag,
dat na den thans bijna volkomen ondergang der door de Curie erkende
bisschoppelijke inrichting in het oude utrechtsche bisdom de "missie"
"missie"
meer dan ooit beheerschte, en aan de macht der geestelijke orden, die
in een missie naast de wereldlijke geestelijkheid veel meer invloed konden
oefenen. Onder die geestelijke orden waren de Jezuïeten, de werkzaamste
1) Vgl. Bolland, De Kerk van Utrecht, blz. 76.
2) Zij noemden zich reeds in 1709 ook Oud-Roomschen, d.i. handhavers der oud-

katholieke kerkleer.
') Knuttel, II,
11, blz. 39. Samen dus een klein milli6en
milliOen zielen.
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dier orden, thans machtiger dan ooit: de overwinning, door hen en
de hunnen behaald na een eeuwen langer van hevigen strijd tegen
Vosmeer
Vos
meer en zijn opvolgers, verhoogde hunne beteekenis in de Republiek,
waar zij in weerwil van alle verbanningsplakkaten en verbodsmaatregelen,
evenals andere ordensgeestelijken, Franciscanen en Dominicanen heimelijk
nog altijd werkzaam bleven.
Niet alle aan de Curie getrouw gebleven Roomschen waren intusschen
met den thans geboren toestand ingenomen, al hadden zij zich voor Romets
uitspraak willig gebogen. Omstreeks 1730 en nog tien jaren later werden
door sommigen onder hen weder ernstige pogingen gedaan om de Staten
van Holland te bewegen tot het toelaten van een door Rome te benoemen
vicaris-apostolicus en in 1732 scheen men zelfs goed op weg om in die
pogingen te slagen maar na lang overleg werd het v~orstel tot die toelating van de hand gewezen onder invloed deels van de vrees der hervormde predikanten voor een dergelijken titularis, deels van het verzet
der Oud-Roomschen, die de wettigheid der aanstelling van zulk een kerkelijk hoofd in het bisdom thans formeel ontkenden op grond van hun eigen organisatie als "Kerk van Utrecht", deels ook van dat der ordensgeestelijkheid en de Curie zelf, die zulk een hoofd niet begeerden na de eindelijk
overwonnen moeilijkheden sedert de dagen van Vosmeer en Rovenius 1).
Tijden van kalmte en rust, gematigdheid en verdraagzaamheid, tijden
ook van gelijkmatige welvaart, die in weerwil van den tegen het midden
der eeuw ontegenzeggelijken achteruitgang op het gebied van handel en
nijverheid, dank zij den goeden jaren van voorheen en den opgestapelden
rijkdom der vaderen, in ons land nog lang den stempel drukte op het
maatschappelijke leven, schijnen geschikt te zijn voor uitgebreide en gelijkmatige beoefening van wetenschap, letteren en kunst. Genieën als Christiaan Huygens en Nicolaas Heinsius op wetenschappelijk, als Vondel
en Hooft op letterkundig, als Rembrandt en Rombout Verhuist op kunstgebied stonden niet op; geen grootsche ontdekkingen of uitvindingen werden gedaan, geen heerlijke gewrochten van kunst werden geboren, maar
men had in de hoogere standen een hoogen trap bereikt van algemeene
ontwikkeling op allerlei gebied en wist zich daar lang te handhaven. Tal
van natuuronderzoekers, gesteund door de belangstelling van vele vermogenden, die tijd, lust en geld overhadden voor de beoefening der wetenschap, waren in staat om rustig en kalm zich te wijden aan nauwgezet
onderzoek van wat in de vorige eeuw meer met geniaal inzicht was aangeduid of bij intuitie was aangevat. Willem Jacob van ts Gravesande S),
smaakvol letterkundige, diepzinnig wijsgeer, vernuftig werktuigkundige,
scherpzinnig beoefenaar der wis- en natuurkundige wetenschappen, verheft
den roem der leidsche hoogeschool door voort te bouwen op Newtonts
beginselen en ze hier te lande ingang te doen vinden. Petrus van Mus~
schenbroek, hoogleeraar te Utrecht, later te Leiden, verbindt schei- en
natuurkunde en legt de grondslagen voor de kennis der magnetische en
meteorologische verschijnselen, voor de studie der electriciteit en de
graphische voorstelling van waarnemingen. Herman Boerhaave, uitnemend
plant- en ,scheikundige, schenkt nieuwen bloei aan deze studiën te Leiden
en verhief, "nieuwe Hippocrates", vooral door zijn buitengewone gave als
praktisch geneeskundige den roem dier universiteit, die in zijn dagen
weder tal van buitenlanders tot zich trekt. De oude amsterdamsche
1) Knuttel, 11, bb;. 142 vlg.

") Over deze geleerden vgl. vooral de reis berichten van Uffenbach en Haller.
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anatoom Ruysch vindt in de leidsche hoogleeraren Albinus, vader en zoon,
waardige opvolgers. De grijze Van Leeuwenhoeck, bescheiden delftsch
stadhuis-ambtenaar, die geen vreemde talen kende maar een der groote
natuuronderzoekers van zijn tijd was, leeft nog lang genoeg (tot 1723)
I723) om
een fakkel der microscopische wetenschap over te reiken aan den begaafden Petrus Lyonnet, den fijnen ontleder der kleinste diersoorten. De, als
zij, door geheel Europa beroemde rechtsgeleerden Schultingh, Vitriarius,
Noodt en Westenberg aan de leidsche hoogeschool, de vermaarde president van het Hof in Den Haag Cornelis van Bijnkershoek, houden omI725 den roem der scherpzinnigheid, geleerdheid en onkreukbaarstreeks 1725
heid der nederlandsche juristen hoog. Abraham Schultens, de eerste eener
dynastie van groote geleerden, verheft eerst te Franeker, daarna te Leiden
de weder opkomende studie der oostersche talen tot een ongekende hoogte.
De fijne Sigbertus Haverkamp, de jonge Tiberius Hemsterhuis en
I740 te Leiden opgetreden,
Frans van Oudendorp, de laatste twee in 1740
zetten de door Jacobus Perizonius en Petrus Burman vóór hen roemrijk
gehandhaafde klassieke studiën voort. Ook duitsche geleerden als de
theoloog Lampe te Utrecht, de jurist Heineccius te Franeker, de anatoom
J. J. Rau te Amsterdam, en niet minder uitgeweken fransche geleerden als
Basnage, Bayle, Jurieu, Lec1erc,
Leclerc, Barbeyrac e.a. verhoogden den rotm
roe.m der
wetenschap in de Republiek, die buiten den kring der hoogleeraren
mannen als Gerard van Swieten, den beroemden leerling van Boerhaave, kon
aanwijzen. Van Swieten was lang geneesheer en privaat-docent te Leiden,
waar hij wegens zijn katholiek geloof geen hoogleeraar kon worden, en
werd in 1745
I745 door Maria Theresia naar Weenen geroepen om het onderwijs in de geneeskunde te verbeteren, wat hij met zooveel goeden uitslag
deed, dat hij als de grondlegger der medische en natuurkundige wetenschap in Oostenrijk kan gelden. Omstreeks 1725
I725 ontmoette Haller te
Amsterdam den daar gevestigden Fahrenheit, den beroemden danziger
el' zijn thermometers en barometers vervaarwerktuigkundige, die er
digde maar in armoe di ge omstandigheden overleed. Te Groningen
leefde nog de oudheidkundige burgemeester Menso Alting, te Deventer
de letterkundige Gijsbert Cuperus, te Amsterdam de merkwaardige taalkundige en geleerde oudheidkenner Lambert ten Kate, voorlooper der
Grimms in de nieuwere taalwetenschap.
De Republiek was zoo nog altijd een belangrijke zetel van geleerdheid,
waar men op allerlei gebied meer beroemde geleerden vond dan ergens
elders in Europa. Leiden vooral, waar het wemelde van boekwinkels
en boekdrukkers, van instrumentmakers en werktuigkundigen, was
het middelpunt van breede wetenschappelijke ontwikkeling, waarheen
1) wel 1/4
1/4 van de 900
9QO studenten uitmaI7251)
honderden vreemdelingen, in 1725
kend, voornamelijk Duitschers, zich begaven om er rechten en letteren,
genees- en natuurkunde te studeeren. Ook Franeker, waar sommigen der
bovengenoemde geleerden hun werkkring begonnen, hadin
een grooten
had in dezen tijd
tij deen
naam op wetenschappelijk gebied en trok vreemdelingen, ook als hoogleeraren. Utrecht en Groningen daarentegen kwijnden 2).
Onder de Duitschers, die in deze dagen de wetenschap hier te lande kwamen
beoefenen, zijn er twee nog in het bijzonder te noemen: de beroemde weten1) Haller, Tagebücher, S. 106.
2) Groningen telde tijdens het bezoek van Uffenbach in 1710 slechts 7 weInig
weinig
bekende J?rofessoren
professoren en 150 studenten (Reis
(Reisen,
en, 1I,
11, S. 235), niet veel meer aan
dan Har-

derwijk (ib. S. 406), dat bekend stond om het ruwe studentenleven; ook Utrecht
was toen "gar schwach" aan professoren en studenten (ib., S. 717), men was er
gewoon aan deftiger akademische
akademisclie vormen dan elders (Holl. Speet., V, blz. 18).

VERZAMELINGEN

424

schappelijke reiziger en bibliomaan Von Uffenbach en iets later de veelzijdige
zwitsersche physioloog Albrecht von Haller, die beiden in hunne geschriften
getuigen van de wetenschappelijke hoogte, toen hier te lande bereikt, de
eerste omstreeks I7IO, de laatste omstreeks I725. Hunne talrijke bezoeken
aan geleerden, kunstenaars, oudheidkundigen, boekhandelaars en verzamelaars, hun algemeene kennis van alles wat kunst en wetenschap betreft,
maken hunne reisbeschrijvingen tot onwaardeerbare bronnen voor de kennis
van wetenschap en kunst in Holland. Onder de hier tijdelijk verblijf
houdende geleerden (I735/6) mag vooral de beroemde zweedsche plantkundige Linnaeus genoemd worden.
In het algemeen gesproken draagt de in dien tijd hooggeroemde
wetenschappelijke ontwikkeling in de Republiek, gelijk hare geestesrichting
in het algemeen, een breed encyclopedisch karakter. "Nergens is een
zekere trap van wetenschap zoo algemeen als hier", zegt Van Effen 1).
Prachtige verzamelingen van dier- en plantensoorten, aquaria en herbaria, collecties van zeldzame schelpen, van vlinders en insecten, van
munten, gesneden steenen, penningen, oudheden, handschriften, boeken,
autografen vormen den trots der bezitters; heerlijk uitgevoerde plaaten prentwerken, met de uiterste nauwkeurigheid samengesteld, volledig
tot in de kleinste bijzonderheden, geteekend of gegraveerd met alle toenmaals bereikbare hulpmiddelen der techniek, kostbaar gedrukt op zwaar
z.waar
papier, in royaal formaat, met heldere letter, wekten de bewondering van
het buitenland en legden getuigenis af van wat onze voorvaderen op dit gebied vermochten. Verzamelen, met onverdroten geduld en
onovertroffen scherpzinnigheîd
scherpzinnigheid bijeenbrengen van alles wat de wetenschap
ten goede kon komen, zonder veel kritiek dikwijls, zonder scheiding van
belangrijk en onbelangrijk, was de op den voorgrond tredende neiging
der toenmalige nederlandsche wetenschap. Nergens was grooter belangder
stelling voor zaken van wetenschap te vinden dan in de Republiek; ieder
vermogend man stelde prijs op het bezit eener wetenschappelijke bibliotheek, eener wetenschappelijke verzameling van welken aard ook; voor
elk wetenschappelijk belang, voor elke uitgave was geld te vinden, waren
belangstellenden en koopers te wachten.
Niet het minst komt dit aan den dag op het gebied der geschiedvorsching en geschiedschrijving. De rotterdamsche ambtenaar bij de
convoQien en licenten
Hcenten Van Alkemade en zijn schoonzoon, de remonstrantsche predikant Van der Schelling, verzamelen hunne gegevens over
middeleeuwsche kamprecht en de munt, over oud ceremonieel en
het rniddeleeuwsche
begrafenisplechtigheden, over gebruiken aan tafel, over wapenkunde,
over de geschiedenis der voorname geslachten en het tiendrecht, in een
reeks van vormlooze maar nuttige boekwerken, die nog altijd hun
waarde bleven behouden; de delftsche penningkundige Gerard van
Loon beschrijft de duizenden nederlandsche historiepenningen met
onnavolgbare juistheid, stelt een voortreffelijk handboek voor penningkunde samen, brengt gegevens bijeen over kermissen, over "oude hollandsche historie", over de "aloude regeringswijze van Holland" en de "leenroerigheid" aan het duitsche Rijk. De eerste onder allen is de eenvoudige
amsterdamsche klerk Jan Wagenaar, schrijver van het groote werk over
nederlandsche geschiedenis, de "Vaderlandsche Historie", een in 2I deelen
naar zijn vermogen kritisch gezifte bewerking van alles wat over de gege:schiedenis des vaderlands tot het midden der eeuw uit boeken en archieven geweten kon of mocht worden, een reuzenarbeid, die door zijn nauw1) Holi. Speet., I, blz.
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keurigheid en verstandige bewerking eerbied afdwingt en nog altijd op
hoogen prijs gesteld wordt.
Wat voor de algemeene belangstelling in zaken van wetenschap nog
meer pleit, al die veeldeelige boeken werden niet alleen geschreven en
gekocht, niet alleen in de fraai gehuisveste en sierlijk bindwerk vertoonende bibliotheken geplaatst maar ook ijverig gelezen. Zij werden gelezen
niet om den vorm, die in verreweg de meeste gevallen met het woord
onbeholpen niet te streng beoordeeld is, maar om den inhoud, uit zuivere
belangstelling in de behandelde stof, in weerwil van den afstootenden
vorm. Nergens verschenen zoo goede en zoo talrijke kritieken over wat
de geleerde wereld aan het licht bracht, zelfs niet in Frankrijk, waar de
wetenschappelijke kritiek hare wieg had gehad. Pierre Bayle, die zich
in I68I onder bescherming van den verlichten wittiélanschen
wittiaanschen regent Adriaan
Paets te Rotterdam gevestigd had, een encyclopedisch genie, stichtte er het
tijdschrift de "Nouvelies
"Nouvelles de la république des lettres", weldra gevolgd door de
"Bibliothèque
"BibIiothèque universelle" van den amsterdamschen refugié Jean Lec1erc
Leclerc
en diens neef Jacques Bernard, welk werk onder verschillende benamingen
en met medewerking van Basnage en andere geleerden als het groote
europeesche kritische tijdschrift op letterkundig gebied tot I727 voortleefde.
De letterkunde als kunst bereikte in dezen tijd zulk een hoogte niet 1).
Ook hier valt naast meer algemeene belangstelling, breeder omvang dan
ooit, vermindering van diepte, toenemend gemis aan werkelijk kunstgevoel
op te merken. De langdradige blijspeldichter Alewijn kon in zijn tijd
Véln vermaaklijke tooroemen op "de groote toevloeiing der liefhebbers van
neelstoffen"; hem overtrof ongetwijfeld de nog altijd niet geheel vergeten
Pieter Langendijk met zijn welgelukte satiren op de zeden van zijn tijd,
ook hij "ongemeen vaardig in 't dichten" en vooral strevend naar "vi
"vI oeyendheid", ten eenenmale afkeerig van "gedrongenheid" en "mannelijken
stijl". Hij was een meester in de nog altijd populaire volksblijspelen
of "kluchten", die vooral als nastukjes in dezen tijd zeer geliefd
waren 2). De vloeiende maar weinig treffende verzen van de met
de toen heerschende overdrijving in loftuiting en wederzijdsche bewondering
als "vrouwelijke Vondel" hooggeroemde Elisabeth Hoofman en hare oudere
veel bewonderde "flonker-ster"
tijdgenoot Catharina Lescailje; die van de toen veelbewonderde
Lucas Schermer, den dichter van zoetelijke herders- en visscherszangen,
den opgeschroefden zanger van de "dapperheit der bontgenooten" uit
Successiekrijg; die van den veelgeprezen maar gezochtden Spaanschen Successiekrijgj
eenvoudigen dichter van het landleven, lofzanger van "melker" en "veenman ", den arcadisch-gemaniereerden Huibert Poot; die van den geleerden
Balthasar Huydecoper zijn, hoe precies van vorm, weinig anders dan zwakke
"navonkeling" van het schitterende licht, door Vondel en zijn tijdgenooten verspreid. Evenmin kunnen de toen hoogvereerde gevoelige zevenbergsche dichterlijke landmeter Jacob Zeeus of een Lucas Rotgans, die "Wilhelm de Derde" in een lang allegorisch-mythisch heldendicht eerde maar
in zijn platte ,,Boerekermis" zeer verre beneden Bredero blijft, met de
mannen der vorige periode worden vergeleken. Evenmin Arnold
ArnoId Hoogvliet,
die het veel gelezen en eveneens hooggeprezen gedicht ,,Abraham de aartsvader" in twaalf vrome maar
maal' uiterst langwijlige "boekjes" met benepen
tal100ze navolgers van deze "eer van Neerlands
zorg samenstelde; of de tallooze
1) Vgl. daarover de beschouwingen bij Kalff, Geschiedenis der Neder!. Letterk.,
V, bh;. 428 vlg.
2) Holl. Speet., I, blz. 214.
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hoofdpoëten
"; of de groote kunstrechter zelf van het tijdvak, groote kamhoofdpoëten";
pioen voor "cierlijkheid" en "zuiverheid" van taal, de stijve, houterige,
tot op het uiterste zijn verzen "beschavende" Sybrand Feitama, "weergaloóze" beoefenaar der dichterlijke "omzichtigheid", die een groot deel
van zijn leven "worstelde" met de vertaling van Fénelon's Télémaque
en evenzoo jaren wijdde aan de "volkomen afriJming"
afriJ ming" der vertaling van
Voltaire's Henriade. En op hen volgde de lange reeks van rijmers, die
Haller en Van Effen spottend doet uitroepen, dat men nergens zooveel "dichters"
bij elkander vindt als in Holland: de mannen en vrouwen van "het neerduitsch dichterdom",
dichterdom" , die als motto van hun noesten arbeid de veelgeliefde
dichterspreuken dier dagen konden voeren: "de glorie is voor zweet te
koop" of wel "de konst wordt door arbeid verkregen". De rotterdamsche
ambtenaar bij de wijnbelasting Dirk Smits, "der zanggodinnen lust",
de vleugellamme leidsche "feniks" Jan de Kruyff, de slapgevoelende
amsterdamsche "kunstheld" Lucas Pater, de voorstander van "netheid
en zuiverheid van taal" Bernardus Bosch, de "glorie van zijn stam"
Frans de Haes, de deftige groninger kampioen voor "stigtelijk tijdverdrijf"
Lucas Trip - zij allen, meesters veelal in de techniek der "nette digtkunst", hechten daaraan meer dan aan den dichterlijken inhoud. Hemelhoog geprezen door hunne tijdgenooten, elkander met "verkwisting van
loftuitingen" in de zonderlingste woordkoppelingen, in de hoogdravendste
bewoordingen, in de gewaagste "verbloemde taal", in de "sporelooste"
beelden verheffend tot de hoogste toppen van den nederlandschen Parnas,
vermeien zij zich in den holsten klinkklank en bederven hunne waarlijk
niet zeldzame dichterlijke gedachten door overdreven pathos en smakelooze gekunsteldheid. De onnatuurlijkheid van de ontboezemingen dier "weergalooze letterhelden" is vooral het gevolg van dien overdreven eeredienst
van den vorm, reeds door Pels en de zijnen een halve eeuw te voren
als de hoofdzaak in de kunst van den dichter aangeprezen en aan vaste
regelen gebonden, waardoor de dichtkunst een vaardigheid werd, die met
noeste vlijt kon worden "aangeleerd" en zonder welke het "poetisch vuur",
het genie, als "ruw" en "onbeschaafd" afkeurend in den hoek werd geschoven. Het kwaad woekerde lustig voort. In de kringen der regenten, die
gaarne als maecenassen der veelal arme, ja havelooze dichterbent
dichter bent optraden,
zoowel als in die der vermogende en gezeten burgerij riep men bij elke
gelegenheid de hulp der dichters in om de feestvreugde bij heuglijke
familiegebeurtenissen, bij gezellige bijeenkomsten te verhoogen; de "huispoëet" werd een vaste verschijning in de regentenfamiliën, de gelegenheidsdichter, schoolmeester of voorlezer in stad en dorp een belangrijk persoon in de samenleving, die hem uit den treure zijn boertige of
ernstige gedichten liet "opsnijden" 1) met "verhevene stemme en met
geschikte buigingen derzelve".
derzelve" . De "brooddigters", die verzen maakten "bij
de el" en ze te koop boden in hun "digtwinkels" als
àls "koekjes bij den
bakker" waren bij menigte te vinden; hunne ,,rijmweverij" bloeide als
nieuwste tak van koophandel en industrie gelijk nooit te voren. De
buitensporigste loftuitingen, de onwaarschijnlijkste titels werden ten beste
gegeven in die waren der "liedgrossiers", gretig voor een rijksdaalder
of wat door de tallooze
tal100ze gegadigden gekocht. Het waren gulden dagen
voor ieder, die de kunst verstond om verzen aaneen te smeden in
"poetische zinnevluchf'. De "onvergelijkelijke" Amsterdammer Jan van
Gijzen en de "weergaloze" Pieter van Wijnbeek te Leiden waren klassieke
voorbeelden.
1) Over dat toen zeer geliefkoosde woord vgl. HoU. Spectator, I, blz.
b12;. 15.

DE VAN HARENS

427
"Zoo wort, helaas, de Poëzij
Gegeeselt, bont en blaauw genepen,"

roept Zeeus uit, als hij spreekt over de kunst "op bruiloftsfeest of jaargetij
bij thair gegrepen". Wat in de 17de eeuw uitzondering was, werd thans
regel; het stroomde verzen over de gansche Republiek heen, verzen dikwijls onberispelijk van rijm en maat maar leeg van inhoud, vloeiend van
stijl en keurig van taal, zorgvuldig volgens de regelen der rijmkunst na
maanden- of jarenlangen schavingsarbeid samengesteld maar zonder de
vereischten van werkelijke kunst: poëzie en smaak 1).
Juist op het einde dezer periode begint zich echter reactie te vertoonen,
als welker vertegenwoordiger de friesche edelman Willem van Haren
optreedt, wat ruw, stroef, onbeholpen en daarom door de beter geoefende
bentgenooten niet als hunner waardig dichter erkend maar hen allen in
werkelijk dichterlijk gevoel overtreffend, meer in menigen "lierzang" dan
in zijn later hooggeprezen groot episch dichtstuk: "De gevallen van
Friso" (1741),
(I74I), dat wel zeer wijsgeerig is en getuigen kan van gelukkige
navolging der klassieken maar met dat al als dichtwerk niet hoog staat.
Hij en zijn twintig jaren later als dichter optredende jongere broeder
Onno Zwier, verkeerend in de hoogste kringen der Republiek, aan het
stadhouderlijke Hof, waren de eerste vertegenwoordigers eener reactie,
die de oogen dier hoogste kringen, totnogtoe uitsluitend gewend naar de
klassieke fransche letteren en door de overigens vrij slechte fransche opera
en de weinig betere fransche komedie 2) in Den Haag bekoord, zich eenigszins op de vaderlandsche literatuur zou doen richten. Het stadhouderlijke
Hof werd intusschen nog slechts in zeer geringe mate door deze reactie
getroffen. Het "kameniers duitsch", het "kromtong hollandsch" der
haagsche wereld, die "in men leven geen duitsch las", was daar zeer
gewoon 3). Wi1lem IV zelf,
zelf. opgevoed volgens de begrippen der fransche
en engelsche aristocratie der 18de eeuwen op letterkundig gebied niet
onbedreven, als beschermer ook van de letteren geroemd, gevoelde weinig
voor de uitingen der vaderlandsche dichtkunst. Van hem en zijn omgeving
was geen krachtige werkzaamheid op dit gebied te wachten: het was al
veel, dat hij behoorlijk hollandsch schreef, want daarmede gaf hij een
voorbeeld aan de zeer velen in de hoogere standen, die in dezen tijd
opnieuw de zuiverheid der taal bedierven door onmatig gebruik van
vreemde woorden. Van Effen's Spectator is vol van opmerkingen tegen die
vooral in de salons gebruikelijke fransche of verfranschte termen, die meer
en meer ook in de gewone omgangstaal doordrongen. Het oude euvel,
dat reeds onder invloed der fransche romanliteratuur in de middeleeuwen
valt aan te wijzen, in den henegouwschen en bourgondischen tijd door de
vorstelijke hoven werd bevorderd, in de 17de eeuw met de talrijke fransche
officieren en de toenemende heerschappij der fransche zeden en gewoonten,
met de bewondering voor fransche taal en letteren steeds meer ingang
vond, was door de overeenkomst der talrijke refugiés ernstig toegenomen.
Men ging niet voor welopgevoed door, wanneer men zich niet gemakkelijk
in het fransch uitdrukte; fransche scholen, die in alle steden en groote
dorpen, waar verarmde refugiés van de mannelijke of de vrouwelijke
sekse zich nederzetten, als paddestoelen oprezen uit den grond; fransche
gouverneurs en kamerdienaars, kappers en kleedermakers, kameniers en
1) Vgl. Van Kampen, Beknopte Geschiedenis der Letteren, 1I,
11, blz. 122; HoU.
Holl.
Speet., 1,
I, blz. 185 vlg., 11,
1I, blz. 49 vlg., 111,
lIl, blz. 49 vlg.
2) Uffenbaeh, Reisen, 111,
')
lIl, S. 362.
3) Hol!.
Holl. Speet., 1,
I, blz. 90 vlg.
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modemaaksters droegen het hunne ertoe bij om de hollandsche taal in
minachting te brengen. Van de haagsche kringen ging de verfransching
over op de amsterdamsche handelswereld, van daar op de regentenfamiliën in de groote en kleine steden, eindelijk op de burgergezinnen, die
het voorbeeld der aanzienlijken navolgden. Gelukkig ging van de letterkundigen reeds omstreeks I730 ten minste tegen taalverbastering een
krachtige reactie uit, die in ieder geval het kwaad tot staan bracht, al
kon het niet geheel en al worden verwijderd.
Ook op het gebied der beeldende kunst en van de muziek kan dit
tijdvak niet als een van groote nationale beteekenis worden aangemerkt.
Ook hier is de meer algemeene verbreiding niet aan het innerlijke gehalte
ten goede gekomen. Een zeer ontwikkelde techniek, een algemeen gevoel
voor, een zeer verbreide beoefening van sçhilder- en graveerkunst vallen
op te merken: de ruwere smaak van vroeger heeft voor groote verfijning
plaats gemaakt, de ons volk eigen zin voor nauwkeurigheid en volledigheid, gepaard aan een onder franschen invloed sterk ontwikkelde behoefte
aan sierlijkheid van vormen, doet zich duidelijk kennen. Maar oorspronkelijkheid van vinding en bewerking is verloren gegaan. Ook hier geldt het Kunstbeginsel, dat bij de letteren op den voorgrond trad: "kunst wordt door
arbeid verkregen". Het genie moet in het keurslijf der heerschende kunstvormen worden gewrongen, totdat het zijn oorspronkelijke eigenaardigheid
verliest en zich schikt naar de leerboeken 1) van David van Hoogstraten
en Lairesse, de tijd, waarin Houbraken zijn biografisch werk de "Groote
Schouburgh" (17I8) samenstelt 2), de bloeiperiode van kunstgeleerdheid
en strenge kunstscholen, van kleinkramerij en zucht naar punctuee1e
juistheid, van slaafsche navolging en vaste kunstregels, van technische volleerdheid en artistiek onvermogen.
De oude Lairesse, die, hoewel sedert twintig jaren blind, in zijn hoogen
ouderdom te Amsterdam tot zijn dood in I7II nog aan tal van jonge schilders
"het palet in de hand gaf" en vele jonge graveurs door zijn lessen vormde,
was de vereerde leermeester van het tijdvak, wiens "Groot Schilderboek"
evenals zijn "Grondlegginge der Teekenkonst tt herhaalde uitgaven beleefde;
zijn akademische kunstopvatting beheerschte bijna de geheele achttiende
eeuw. Ook zijn leerling Houbraken heeft in dit opzicht een belangrijken
invloed geoefend door de kunsttheorieën, die hij in zijn levensbeschrijvingen
van nederlandsche schilders en schilderessen invlocht. Gerard Hoet te
Utrecht, bekend als schilder van plafonds en schoorsteenstukken, ook
als miniatuurschilder, graveur en etser, schreef evenzoo een· veelgelezen
"Ontsloten deure der Teekenkonst tt • Arnold Boonen (gest. I729), leerling
nog van Godfried Schalcken, leermeester zelf van Quinckhart, Corne1is Troost
en Philip van Dijk, is de laatste der op den voorgrond tredende schilders
van regentenstukken, de beroemde portretschilder van zijn tijd, voor wien
czaar Peter, de eerste koning van Pruisen en Marlborough poseerden en
die in zacht koloriet en goede schikking uitmuntte. Hij en zijn tijdgenoot,
de hooghartige Adriaan van der Werff (gest. I722), bekend door zijn
prachtlievendheid, zijn uitvoerigheid en buitengemeene vruchtbaarheid,
zijn onnatuurlijke, porseleinachtige kleuren, waren de meest geëerde
schilders hunner dagen en verzamelden schatten door hun nimmer rustend penseel, dat tal van vorstelijke en patricische woningen versierde.
Jan van Huchtenburgh (gest. I733) schilderde voor prins Eugenius
1) Vgl. boven, blz. 1J3.
2) Vgl. Hofstede de Groot
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en andere groote heeren een aantal goed en uitvoerig geteekende maar
weinig afwisseling biedende ruitergevechten. Willem van Mieris (gest.
1747)
I 747) en zijn zoon Frans, de jonge, zetten met nog grooter nauwkeurigheid doch minder ontwikkeld kunstgevoel de traditiën der leidsche fijnschilderschool voort tot in het midden der eeuwen evenaarden soms
Van der Werff in porseleinachtig koloriet. Cornelis Troost (gest. 1750)
I750)
toonde zich een meester in de bastaardkunst van pastel en aquarel, fijn van
teekening, de zeden van zijn tijd gispend met lichten spot. Jan van
heldeI 749)
schilderde fijn bewerkte bloemen op hel
deHuysum (gest. 1749)
ren achtergrond met onnavolgbare nauwkeurigheid en eleganten zwier.
Rachel Ruysch, de dochter van den amsterdamschen hoogleeraar, werkte
niet minder uitvoerig en kunstig voor kabinetten van binnen- en buitenland. Vooral de miniatuur-schilderkunst op glas en porselein was zeer in
zwang, ook onder de schilders van beroep; de portretkunst richtte zich
meer en meer op deze soort. Maar al die jongere schilders behooren tot
het ras der decadenten, dat eerbied voor den vorm stelde in de plaats
van inspiratie en door uitvoerigheid en fijnheid trachtte te vergoeden wat
hun ontbreekt aan kracht en hoog kunstgevoel; talenten zijn het van
groote beteekenis maar geen meesters in de kunst.
Zoo is het ook met de graveurs en teekenaars. Houbraken, Lairesse,
Picard vormden ook hier een groot aantal hunner jongere tijdgenooten.
Verkolje, de Gorées en Pieter Tanjé, van wie vooral de laatste vruchtbaar graveur tal van boek- en plaatwerken met kwistige hand versierde,
kwamen in talent den ouderen graveurs nabij maar verreweg de meesten
hunner tijdgenooten in deze kunst brachten het niet verder dan tot groote
vaardigheid, bewijs eener vergevorderde techniek. Vooral de zuster
van de ets, de "zwarte kunst", trok vele beoefenaars tot zich, ook onder
hen, die zich niet voor het leven op de kunst toelegden; de papiersnijkunst zag in de werken van Elisabeth Rijberg uit Rotterdam, Johanna
Coerten-Block uit Amsterdam en andere kunstenaars en kunstenaressen
van buitengemeene vaardigheid en merkwaardigen kunstzin wonderen van
geduld en fijnheid ontstaan; de in het klein werkende ivoordraaiers, de
makers van gipsafgietsels dezer dagen namen de plaats der beroemde
beeldhouwers van vroeger in; de vervaardigers van penningen en medailles, in dezen tijd bij alle feestelijke herdenkingen, ook in den burgerlijken
familiekring, geslagen, vonden veel aftrek maar leverden weinig schoons meer.
En ook de andere schoone kunsten getuigden van navolging van wat
eenmaal door de groote voorgangers op allerlei gebied was gedaan; geen
harer beoefenaars heeft zich een naam verworven, die leefde tot in
later dagen.
Evenals op het gebied van wetenschap en letteren mag op dat der
kunst getuigd worden, dat nooit hier te lande het aantal der beoefenaars
grooter is geweest dan in dit tijdvak. Het werd mode, dat men, wilde
men aanspraak maken op den naam van een ontwikkeld mensch, zich de
techniek van de dichtkunst zoowel als die van een of meer beeldende
kunsten moest hebben eigen gemaakt. Met de toenemende algemeene
beschaving kwam zoo een algemeene liefhebberij in kunst in zwang.
Jonge mannen en vrouwen van eenigen maatschappelijken rang dienden
zich gedurende eenige jaren van hun leven aan een of andere kunst of
studie te wijden, waarmede zij zich den tijd konden verdrijven of eenige
kennis van wetenschap opdoen. Dit had zoo niet een groote dan toch een
zeer verspreide kennis, een zekere belangstelling in zaken van kunst en
wetenschap ten gevolge; overal vertoonden zich kleine talenten, die zich een
klein terrein van werkzaamheid uitkozen; liefhebberijtooneelen, dicht- en kunst-
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vereenigingen bloeiden in alle steden; de rederijkerskamers op de dorpen 1)
roemden op hun prijskampen op een toevloed van "kunstbroeders"; de
woningen vloeiden over van voortbrengselen van penseel of graveerstift, schaar
of mes, potlood of borduurnaald der bewoners en bewoonsters of van hunne
vrienden en verwanten, bewijzen weder van onuitputtelijk geduld, niet
van werkelijk kunstgevoel. Geen huis van eenig aanzien of de bewoner
had zijn bibliotheek, zijn kunstverzameling, zijn schat van uitheemsche
kostbaarheden, goud, zilver, zeegewassen, schelpen, paarlen, porselein, laken ivoorwerk, betrekkelijk gemakkelijk te verkrijgen in een rijk land met nog
altijd aanzienlijk wereldverkeer, zelfs van messen, scharen en kammen. Beroemd
waren de verzamelingen van den prachtlievenden delftschen opperschout De la
Faille 2), van den amsterdamschen burgemeester Witsen en den bekenden Job
de Wildt, van den rotterdamschen belastingambtenaar en geschiedschrijver
Cornelis van Alkemade, die in Holland meer dan 500 penningkabinetten
kende 3), van den voormaligen staatschen gezant in Zwitserland Pieter Valckenier in Den Haag, van den haarlemschen predikant Dorville, het herbarium van
den leidschen hoogleeraar Hermann en vele anderen 4). Deze verzamelingen
wisselden dikwijls van eigenaar door verkoop of vererving; de leidsche
boekenauctiën, de amsterdamsche oudhedenverkoopingen waren door geheel
Europa bekend. Intusschen was het geen geheim, dat ook op dit
gebied het bedrog op bedenkelijke wijze was ingeslopen. De hollandsche
kunstkoopers en makelaars stonden in een slechten roep. Fraaie lijsten moesten dienen om copieën voor origineelen te doen doorgaan; schildersmerken
en namen werden op de onbeschaamdste wijze vervalscht om een gewoon
werk voor een kunstgewrocht van den eersten rang te kunnen uitgeven ;
origineele kunstwerken werden heimelijk door min of meer gelukte copieën
vervangen; alle vonden van slimme koopmanschap werden bij het samenstellen van catalogi en de voorbereiding van auctiën in het werk gesteld.
Zoo bleek menige verzameling van eenigen naam ten slotte van weinig
werkelijke kunstwaarde te zijn en kreeg de Republiek een kwaden roep
als markt voor schilderijen en oudheden 6).
Men mocht spotten met deze niet altijd gelezen boekenreeksen, met deze
niet altijd op waarde geschatte voortbrengselen van kunst, met deze niet
altijd smaakvol bijeengeplaatste curiositeiten, met deze dikwijls zonderling
gekozen zeldzaamheden - hunne aanwezigheid in .de huizen onzer regenten,
kooplieden en renteniers, zelfs onzer kleine burgers, kon op den duur toch
niet missen zekeren beschavenden invloed te oefenen. Die beschaving
moge dikwijls slechts oppervlakkig geweest zijn - dat zij onder de burgerklasse vrij algemeen was, zou men niet kunnen ontkennen; de middelmatigheid van het toenmalige geestesleven moge betreurd worden - men
vergete niet, dat een middelmatige hoogte te verkiezen is boven een lage trap
van beschaving. Een en ander hing samen met de algemeene welvaart,
waarin men zich ten onzent in dezen tijd verheugde, met de schatten, door
vorige geslachten in de beste jaren van handel en nijverheid verzameld
en thans over het geheel nog zorgvuldig bewaard, zoo niet op gelijke wijze
vermeerderd in deze dagen van stilstand en betrekkelijken achteruitgang
der bronnen, waaruit eenmaal die welvaart was voortgekomen.
Maar lager dan tot de vermogende burgerklasse daalde die beschaving
niet. De kleine burgerij, de arme volksklasse had daaraan weinig of geen
1)
2)
3)
C)
6)

Vgl. daarover De la Barre, p. 191/2.
Uffenbach, Reisen, Bd. lIl, S. 340 ff.
Ib., S. 331•
Ib., passim.
Holi. Spectator, dl. IX, bh;. 209 vlg.; X, blz. 49 vlg.
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deel. Slecht onderwezen, nauwelijks met de kunst van lezen en schrijven in
hare beginselen bekend, in haren arbeid 1) vasthoudend aan oude vormen en
gewoonten, zonder eenige behoefte aan verbetering en ontwikkeling, vreemde
arbeiders met wantrouwen bejegenend, groeide zij op in onwetendheid, door
de gegoeden geminacht en verstooten, hoogstens met zeker medelijden behandeld
en beschouwd doch niet toegelaten tot de gemeenschap van de hoogere dingen
des levens. Alleen in de kerk deelnemend aan het geestelijke leven, alleen
voor kerkelijke dingen eenige belangstelling toonend, was de lagere volksklasse nog altijd hier te lande door een breede kloof van het gegoede
deel des volks gescheiden, een kloof, die in de achttiende eeuw eerder
breeder dan smaller werd.. De oprichting van armenscholen omstreeks
I7302) bewees intusschen, dat men er ook wel aan dacht om ook dit zeer
17302)
aanzienlijke deel des volks eindelijk in de voordeelen van geestesontwikkedeelen.
ling te doen deel
en. Maar veel verder ging dit streven nog niet en het
was er nog verre van af, dat men zich aangordde tot krachtiger werkzaamheid
in die richting.
HOOFDSTUK V
REGENTEN EN BURGERI] OMSTREEKS

I740
1740

De Republiek der Vereenigde Nederlanden was in dezen tijd meer dan
ooit een aristocratisch geregeerde burgerstaat, in welken twee klassen op den
voorgrond traden: die der regenten en die der kooplieden.
Van de edelen als afzonderlijken stand was nauwelijks sprake meer, sedert
de Wassenaers, de Boetzelaers, de Lyndens, de Pallandts, de Rechterens
en andere leden van den ouden hollandschen, utrechtschen, gelderschen,
ge1derschen r
overijselschen adel zich met de patricische geslachten uit de steden der
verschillende gewesten feitelijk op één lijn hadden gesteld, in ieder geval
met hen één lijn hadden getrokken, ja soms zich met hen hadden vermaagschapt. Alleen op sommige utrechtsche, geldersche en overijse1sche
overijselsche kasteelen, in
friesche stinsen en groninger "borgen" bleven nog zeer enkele geslachten, fier op
de oude traditiën, zich afscheiden van de nakomelingen der kooplieden uit de 17de
eeuw, die zich getooid hadden met buitenlandsche ridder-, baronnen- en zelfs
graventitels of zich noemden naar uit de erfenis van verarmde of uitgestorven
oude familiën gekochte hollandsche, zeeuwsche,
z;eeuwsche, utrechtsche heerlijkheden; de
meeste friesche en groningsche "jonkers", sedert de 17de eeuw meer en
meer in de positie der hollandsche ambachtsheeren gekomen en zich naar
hun voorbeeld "heer" hunner omgeving noemend, al hadden zij eigenlijk
geen recht op dien feodalen naam, waren de gelijken dier hollandsche
heeren van den nieuweren tijd, die op de meestal minder vermogende
"achterhoeksche" edelen uit Gelderland, Drente en Overijsel neerzagen.
neerz;agen.
omgeving/"
De laatsten trokken zich steeds meer terug in hunne landelijke omgeving,
waar zij zich toelegden op het beheer hunner goederen, samenlevend met hunne
roornschen,
onderhoorigen en de eigenerfde boeren in hunne buurt. Van den roomschen,
met zuidnederlandsche, duitsche en luiksche geslachten verzwagerden adel in
de Generaliteitslanden, uitgesloten van de eigenlijke regeering zelfs in hunne
omgeving, kon evenmin belangrijke inwerking op de toestanden in de Republiek
verwacht worden. De Bentincks en Pallandts, de Rheede's en Heeckerens, de
Aylva's en Vegelins zagen op hunne beurt van uit hun afgelegen stam1) De la Barre, p. 83.
bb;. 135.
2) HoU.
Hol!. Spectator, VII, blz.
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zetels het staatkundig gewoel in de Republiek van kooplieden met eenige
minachting aan en stelden zich tevreden met den stillen glans van het
vereenzaamde stadhouderlijke hof te Leeuwarden en op Het Loo
of wel met het beheer hunner landgoederen, sedert de krijgsdienst in het
verzwakte en gedesorganiseerde leger der Republiek weinig aanlokkelijks meer
aanbood en de groote rijkdommen der koopliedengeslachten hun de mededinging
in het haagsche leven moeilijk maakten. Wat er nog van ouden adel in de
Republiek was overgebleven, begon zoo meer en meer het karakter van
landadel te dragen, beperkt van middelen, volgens toenmalige begrippen
boersch van vormen, ouderwetsch van kleeding en opvatting, alleen aan
het stadhouderlijke hof nog met onderscheiding bejegend, alleen daar
zich thuis gevoelend en er met de oude hofambten begiftigd, eerbiedwaardig overblijfsel van vervlogen grootheid.
Ook van den "soberen ambagtsman" kon gezegd worden, dat zijn stand,
hoe talrijk ook, in het leven der Republiek weinig beteekende. Zonder
eenigen staatkundigen invloed, slecht onderwezen, slecht behuisd, met
minachting, hoogstens met nederbuigende goedheid behandeld, was hij
geheel afhankelijk van de stedelijke "heeren", wier "wijzen" hij gewoon
was te "prijzen", en waagde het zelfs niet eenige ontevredenheid te doen hooren
uit vrees van door de machtige regenten voor zijn onbehoorlijke stoutheid
gevoelig te worden gestraft; de "kerel" had eenvoudig te gehoorzamen en de
vaderlijke vermaningen van den heerschenden patriciër ter harte te nemen
zonder te vragen naar redenen of motieven. Zoo weinig werd hij geacht, dat
het met het oog op de beschikbare bronnen 1) moeilijk zou vallen een eenigszins
uitvoerig beeld te ontwerpen van zijn aan de gildekeuren en oude vormen
gebonden dagelijksch leven zonder verheffing, zonder andere afwisseling
dan de stoop jenever en het over de onderdeur gerookte pijpje tabak 2),
het eeuwige eenerlei van zijn zwoegend bestaan besluitend in een der
tallooze armenhuizen, gesticht door den weldadigheidszin der vermogende
klasse, of als bedeelde op zijn ouden dag zijn brood vragend bij de kerkelijke diaconie, die den omvang harer werkzaamheid jaarlijks zag toenemen.
In de groote steden 3) begon zich in de kringen der ambachtslieden eenig
verlangen te openbaren naar meerdere vrijheid van den arbeid, die nog
altijd in middeleeuwsche banden gekneld werd; de eischen van het verkeer
hadden daarop wel inbreuk gemaakt maar het waren minder de belangen der
ondergeschikten dan die der bazen en der klanten, die daarbij gediend waren.
Gelukkiger dan hij mocht de in deze jaren door Poot en de zijnen in
verzen bezongen "geruste" landman heeten, "die zijn zalig lot, hoe kleen
om geen koningskroon zou geven". De rust en veiligheid ten plattelande
werd bij de afwezigheid van oorlogsgerucht niet gestoord; watervloeden
en veeziekten mochten zijn vooruitzichten tijdelijk verduisteren, afpersingen
van baljuwen en schouten mochten hem het leven zuur maken, heerlijke
rechten en tienden van allerlei aard hem herinneren aan zijn
afhankelijkheid van de machtige landheeren, over het algemeen was het
lot van "melker" en "veenman" niet te betreuren. De dichterlijk sentimenteele opvijzeling der schoonheden van zijn "batavisch arcadia" mocht
de idylle van zijn leven volgens de eischen der fransche litteraire mode
wat al te zeer verfraaien als tegenstelling tegen de woelige stadsbezigheden - dàt men het in die mate doen kon, was niet alleen toe te schrijven
aan de mode van den dag maar zeker ook aan de met deze voorstellingen
1) Men zou die moeten zoeken in de spectatoriale literatuur dier dagen, in de gelijktijdige kluchten en tooneelspelen, in de stedelijke rekeningen en gildepapieren.
2) Vgl. de bekende schildering bij Van Effen, HoU.
Holl. Speet.: de os van buurman Thijs.
3) De la Barre, p. 84.
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niet al te zeer in tegenspraak komende werkelijkheid; zijn door den omgang
met de praktijk des levens gescherpt verstand vergoedde veel wat hem, bij gemis
aan behoorlijk onderwijs ten plattelande, aan geestesontwikkeling ontbrak;
zelfs de ruwheid der boerenkermis dezer dagen is wat minder ruw,
wat minder plat dan op de zeventiende-eeuwsche tafereelen van Brouwer
en Ostade te zien is, een gevolg misschien van de aanwezigheid thans
ten plattelande, ten minste van Mei tot November, van een groot aantal
stedelingen op de tallooze buitenplaatsen en buitenhuizen, die zich allerwegen
"bij versche bron en klare stroomen" verhieven en de stadsgewoonten op
het land ingang, navolging deden vinden. De talrijke speeljachten en speelwagens, die op zomersche dagen de welvarende stadslieden van beiderlei
kunne naar het land voerden om er te "spanceeren hand aan hand"
of er een vischje te eten onder het lommer van olmen en elzen, brachten
ook het hunne ertoe bij om den landman vertrouwd te maken met de geheimenissen van het stadsleven, niet altijd intusschen tot voordeel van zijn, naar het
nog lang heette, "onbedorven" landelijke zeden, van zijn veelgeprezen dorperlijken eenvoud, die feitelijk door zijn boersche slimheid minstens geëvenaard werd.
Een ander type van den zeventiende-eeuwschen Nederlander, dat van
den matroos, den schipper, den zeem.an, ging met den achteruitgang der
vaderlandsche zeevaart meer en meer verloren. Niemand dacht er thans
aan den Hollander bij voorkeur als den gemoedelijken, ietwat ruwen, ronden,
hardhandigen zeebonk af te beelden, eerder als den welgedanen "kaaskooper" , met de goudsche pijp in den mond en de handen in de zakken
rustig zijn voordeel berekenend of genietend. In Noord-Holland 1) en op de
friesche en groningsche kusten mochten nog oude zeemansgewoonten voortleven, de tijden waren voorbij, dat in iedere burgerfamilie minstens één
lid van het gezin op zee rondzwalkte, en die verandering had natuurlijk
ook grooten invloed op den landaard, eeuwenlang door de ontberingen en nooden
van het zeeleven gevormd in de school der energie, der kalmte in gevaren, der
zelfbeheersching, der taaie volharding, der vindingrijkheid, van het rijpe overleg, der soberheid in taal en levenswijze - hoedanigheden, die nergens beter
dan op het schip worden geleerd. Nog was er van die hoedanigheden veel overgebleven in de eigenaardige karaktertrekken van het nederlandsche volk:
een grondslag, door de eeuwen gelegd, kon niet op eenmaal worden
'weggevaagd; maar onmiskenbaar was omstreeks 1740 reeds de achteruitgang
ervan, die ons volk begon terug te dringen van het hooge standpunt,
waarop het, niet alleen in betrekking tot andere volkeren doch ook zonder
vergelijking, in de zeventiende eeuw had gestaan. Een scherp koopman,
een langzaam denker, een rustig burger was de Hollander nog altijd maar
de deugd der kalme zelfbeheersching, de eenvoud van levenswijze, van taal,
de krachtige energie vooral gingen ziender oogen achteruit tot schade v<Jn
land en volk 2).
Verre boven ambachtsman, boer en zeeman verhief zich de trotsche regent
der achttiende eeuw, zich de gelijke achtend dier venetiaansche en florentijnsche
koopheeren uit de latere Middeleeuwen, wier glans de wereld had verblind.
Als door Gods genade achtte hij zich in het wettige bezit der oppermacht
in de Republiek gesteld, geboren vertegenwoordiger, geboren handhaver
van het beginsel der "burgervrijheid", dat hij tegen iedere vijandige
macht van monarchalen of ochlocratischen aard had te verdedigen. Geen
inmenging van den Prins van Oranje, dien "eerzuchtigen ambtenaar" der
1) De la Barre, p. 231 suiv.

2) Van Effen, Holl. Speet. I, blz. 101 vlg.; De la Barre, p. 143 suiv.
BLOK, Gesch. Nederl. Volk. III
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"wettige" regentenheerschappij ; geen mederegeering van den burgerman, dien
"wettige"
"goddelijke en menschelijke wet" onder zijn gezag had geplaatst; revolutie
heette iedere poging om de beteekenis van den Prins in de Republiek te verhoogen, rebellie iedere bemoeiing van den geregeerde met wat de regent als zijn
domein beschouwde. Jegens God, jegens zijn geweten, jegens zijn eigen
stand alleen achtte deze zich verantwoordelijk voor zijn daden - een hoog
en trotsch gevoel, dat zich ook in zijn optreden naar buiten openbaarde.
Zijn kleeding, waarin de deftig zwarte met zwart bont omzoomde tabberden van vroeger dagen thans plaats hadden gemaakt voor kleurige rokken,
fluweelen broeken, kanten lubben en degens op zijde; zijn trotsche houding,
met het hoofd in den nek nederziend op den burgerman; zijn fraai,
dikwijls smaakvol uitgevoerd, versch geschilderd of gestikt familiewapen 1),
dat zijn geslacht boven andere moest onderscheiden en op koets en draagstoel, op paardedek
paarde dek en zitkussen, op bank en stoel, boven deur en venster,
op tapijt en behangsel, op zegel en in boek als merk pronkte; zijn met zorg
samengestelde genealogie, waarin in verband met dat wapen alle sporen van
burgerlijke afkomst angstvallig waren weggewischt door een der talrijke
"deskundigen" op dit gebied; zijn toon van spreken, door overmatig gebruik
van fransche bastaardwoorden nog aanmerkelijk verdeftigd - dat alles verhief
hem hoog boven het gewone gros.
Zijn huis was een paleis, van buiten kenbaar aan hardsteenen, ten deele
marmeren gevels en stoepen, aan rijke omlijsting van vensters en deuren naar
den besten franschen smaak uit de dagen van Lodewijk XIV en XV; het was
niet meer de ietwat stijve oudhollandsche trapgevel vol zinrijken eenvoud in
streng klassieke vormen, doch sierlijke ronding der bouwlijnen, grillige slangenen griffioenenornamenten, kleine handigheden der bouwkunst om de hoeken
van het bouwwerk te verbergen. En van binnen was de pracht niet minder:
kamers, opgevuld met kostbaar ingelegde tafels en kasten, met sierlijk gebogen
en van fijnbestikte zittingen en ruggen voorziene stoelen, met prachtige
hooge vazen en potten van japansch en chineesch maaksel, met schatten
van venetiaansch glas aan spiegels en lichtkronen, met pastelschilderijen
naar de mode, wedijverend met de familieportretten ten voeten uit van de vroegere
periode, borststukken op glas en porselein, fijne miniatuurtjes in kostbare
omlijsting uit dezen tijd; reeksen van open kasten vol kleine snuisterijen,
van glas, porselein, ivoor en kostbaar hout uit alle deelen der wereld;
fraai geschilderde of gestukadoorde plafonds, die de balken der zoldering
moesten verbergen, vol allegorische tafereelen in verband met de bestemming van het vertrek: cupido's in de slaapkamer, appelen en korenaren, manden
va.n landbouw en vruchtenteelt in de eetmet bloemen en vruchten, godinnen van
zaal, emblemen van muziek en spel in den salon; aan den wand rijke bekleeding
d'Utrecht",t
met toepasselijke gobelins of met het toen zeer veel gebruikte" velours d'Utrecht"
met
m~t goudleder of zwaar gebloemde stof, in het bijzonder voor dit doel
vervaardigd; tusschen de ramen hooge penantspiegels van kostbaar glas;
boven de deure-n
deuren en in de schoorsteenwanden allegorische voorstellingen
van denzelfden aard, in witte of bonte kleur; op de vloeren kostbare
tapijten van perzisch of turksch fabrikaat; schatten van zilveren en porseleinen vaatwerk, van geslacht op geslacht vererfd en met zorg en liefde
bewaard; in de gangen en op de trappen kostbare loopers, door witte overtrekken en opgelegde plankjes beschermd tegen de sporen der voeten van onoplettende of onopgevoede bezoekers, terwijl de leden van het gezin op kousen
of vilten pantoffels over de marmeren of gemarmerde trappen en gangen
moesten loopen; zolders en keukens hagelwit geschuurd en met heldere matten
1) Van Effen, lIl,
III, blz. 121 vlg.
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bedekt. Zoo ongeveer zag een patricisch huis der achttiende eeuw er uit 1).
Een tuin nauwkeurig volgens de voorschriften van Le Natre ingericht, met
vijvers en bloemperken en veel zon, niet onderschept door hooge schaduwrijke boomen, met gladde, in grillige vormen geschoren hagen en sierlijke
bochten, met reusachtige vazen en kunstige fonteinen, met grillig grotwerk en mozaïek, gekleurd door de heldere bloem van de mode, de veelgeprezen hyacint, naast de tulp en de narcis en de in allerlei zeldzame
kleuren geteelde roos en lelie, voltooide de heerlijkheid der patricische
woning in de stad. Die van François Lopez, in het voormalige huis van Cornelis Tromp in Den Haag, werd in dezen tijd algemeen bewonderd als een
pronkjuweel van hare soort, waar de haagsche aristocratie in prachtige zalen
de schoonste muziek kwam genieten, die in Europa te hooren was 2).
En daarnaast stond de buitenplaats aan de vaart of rivier, het "hollandsche
Tempe" dier dagen, een eeuw later door Van Lennep in zijn Ferdinand Huyck
op onnavolgbare wijze geschilderd.
De Amstel- en Vechtstreek, door Haller beschreven 3) als de aantrekkelijkste
van geheel Holland, trof reeds bij Amsterdam den bezoeker door de breedte
van het vaarwater en de talrijkheid der tuinen, die haar aan beide oevers
omzoomden. Bij Nieuwersluis kreeg men den indruk van zich in een
tooverland te bevinden te midden van heerlijke parken, door statige
zwanen en bonte eenden, door honderden jachten en boeiers verlevendigd,
in tallooze bochten kronkelend water, waarin een onafzienbare rij van
dicht aaneenliggende buitenplaatsen zich afspiegelde, des zomers bewoond
door rijke amsterdamsche familiën, die hier ontspanning zochten van
het drukke leven der hoofdstad. Vooral de "rijke en dartele mennoosgezinde" 4), die zich in dezen tijd door weelde en overdaad boven anderen
onderscheidden, zich door prachtige woningen en een weelderig leven
schadeloos schenen te willen stellen voor hunne uitsluiting van de landsen stadsregeering, voor het stemmige leven van vroeger dagen, waarvan
zij alleen in zekeren eenvoud van kleeding nog de herinnering bewaarden,
verteerden in den "mennisten hemept aan de Vecht de opbrengst hunner
door den handel verkregen schatten. Ook de portugeesche Joden, zich van
de duitsche ",smousen" uit den kleinhandel in geld en waren en kramerij
ten plattelande onderscheidend zoowel door hunne veelomvattende geldoperatiën, hunne groote handelsondernemingen op de Middellandsche zee
en in Guyana als door hun trots op vermeende adellijke afkomst, staken
hier zoowel
zoowe1 als in de stad den aanzienlijken regenten en koopliede.n
koopliedf.n naar
de kroon. Haller maakt met bewondering melding 5) van de groote buitenplaats van Isaac De Pinto 6) bij Ouderkerk met haar vorstelijk paleis, hare
vijvers, waarin zich de ronde prieel en met hun marmeren zuilen afspiegelden,
hare bezienswaardige kerk, haar beroemde fontein met de vier metalen
zeepaarden, haar kunstig gebouwde schelpgrotten met kleine heuvels en
jachttafereelen, waarover het door een rad gedreven heldere water nederstroomde op een kunstrots, die het weder over verschillende bekkens door
twee groote marmeren leidingen naar een grooten vijver doorliet, met
haar aan groenlandsche eenden, numidische hoenderen, trapganzen en "poelepetaden" rijk vogelhuis, hare van allerlei visschen voorziene waterpartijen,
alles te zamen op meer dan twee ton gouds geschat. Het om zijn beeld1) De la Barre, p. 226 suiv.
2) De la Barre, p. 202.
3: Tagebücher, S. 54.
') Van Effen, VI, b12;. 124, vlg.; 111, blz. 194: I, blz. 199•

•) Tagebücher, S. 54 en 103 •
') Over De Pinto vgl. Wijler, Isaac de Pinto (Apeldoorn, 1923)'
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houwwerken beroemde portugeesche kerkhof te Ouderkerk spreekt nog van
den rijkdom en de weelde der portugeesche Joden uit die dagen.
Van dergelijke prachtige buitenplaatsen met hare monumentale door zware
vazen gedekte poorten, met hekken van kunstig gesmeed ijzer, breede oprijlanen van beuken, olmen of linden, versierd met lange rijen van oranjeboomen, met hooge hardsteenen stoepen voor de vorstelijke woning,
uitgestrekte parken vol schaduwrijke "allées" en kunstig ineengevlochten
"berceaux",, waar geen zonnestraal doordrong, met prieelen van welriekende
"berceaux"
kamperfoelie, lange geschoren hagen en sterrebosschen, in grillige vormen
gepunte boomen, tooneelzalen van levend groen, grotwerken van verrassende
kunstwaarde, schelp- en steenmozaïek, kunstig gemaakte doolhoven, lanen
en perken van buitengemeene lengte en breedte, geheimenissen van springende waterwerken, broeikasten met fijne vruchten en bloemen, vergulde en
marmeren tuinbeelden van den eersten rang, merkwaardige licht- en kleureffecten, hare heerlijke vergezichten, bedrieglijke perspectieven en kunstige
diorama's was de Vechtstreek volop voorzien en menige betrekkelijk kleine
stad zag er eenige van dien aard in hare onmiddellijke omgeving of op niet al
te verren afstand van hare poorten 1). De Leidenaar was trotsch op zijn
Endegeest en Poelgeest, op de met buitenplaatsen omzoomde water- en
landwegen naar Den Haag, Haarlem en Utrecht; de Rotterdammer kon wijzen
op zijn Honingen en Kralingen, de Alkmaarder op zijn Nijenburg, Kennemerland op zijn Scheybeek en zijn Waterland, zijn Elswoud en zijn velser beemden,
de Hagenaar op zijn Bosch en Zeestraat, de Middelburger op zijn ouden
vlissingschen weg en zijn duin plaatsen bij Domburg en Westkapelle, de
Noordwijker op zijn Offem, de Fries op zijn stinsen, de Groninger op zijn
landkasteelen •.
borgen, de Geldersman op zijn landkasteelen.
Behalve de Vechtstreek en die om Den Haag bij Voorburg, Rijswijk en
Wassenaar was ook de omgeving van Haarlem een gezochte streek voor
buitenplaatsen, die aan den voet van het duin gelegenheid gaven om zich
te wijden aan de jacht op hazen, konijnen en gevogelte, aan het hengelen
in de wijde plassen in de buurt. Vooral de vinkenbaan was daar een geliefkoosde plaats van uitspanning. Van Lennep herinnert eraan in zijn levendige
beschrijving van het Huis te Manpad 2) met zijn "binnenzaalen, hecht
gebouwt en hoog en breed en laag en deftigh, van harde steen en duurzaam
hout", gelegen te midden van het ,,schoon hoog plantsoen van beuken, iepen en
abeelen", met prachtige hekken en schuttingen, zware muren ter bescherming der fijne vruchtboomen, uitgestrekte plantenkassen en broeibakken,
fraaie berceaux, tuinbeelden, vazen, zonnewijzers en wat er meer tot de stoffage
eener buitenplaats behoorde. Het bericht, dat er "vlucht" was op de vinkenbaan, bracht den eigenaar lang vóór het weelderige ontbijt, dat met koffie, thee
en chocolade prijkte, de pijp in den mond naar buiten om in diepe stilte vinken
of sijsjes te verschalken, soms in groot gezelschap, dat met moeite door het
genot van jenever of brandewijn op bessen en van deventerkoek rustig gehouden
moest worden, terwijl de heer des huizes met zijn vrienden onvermoeid weddenschappen aanging over den uitslag van de vangst met het wreede vinkentouw.
Jagers en vinkers vereenigden zich dan des middags volgens gewoonte, fraai
gekleed en gekapt, aan den disch, die niet altijd 3) zoo aartsvaderlijk eenvoudig
mocht heeten als Van Lenneps beschrijving ons wil doen gelooven. Na den eten
een of ander balspel of weder jagen op lijsters of snippen, totdat de duisternis
viel en men zich verzamelde om te genieten van een of ander boek uit de welvoorziene landelijke boekerij of van de muziek aan het ook ten plattelande reeds
1) Vgl. een speelreisje door West-Holland bij De la Barre, p. 217 suiv.
2) Leven van C. van Lennep, blz. 47 vlg., 217 vlg.
3) Vgl. Van Effen, lIl, blz. 196.
8)
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onvermijdelijke klavecimbaal, dat in het huiselijke leven de vaderlandsche luit
geheel had verdrongen. Aan de theetafel, waar men "en
tIen négligé" verscheen, de
oude heeren in kamerjapon en op pantoffels, de dames in wit neteldoek en
op tripjes, vermaakte men zich met raadsels en charades, met aardigheden
of knipsels, totdat het uurtje van quadrille of omber geslagen was. Om tien
uur genoot men den avondmaaltijd om tegen elven de nachtrust in te gaan.
Eenvoudiger ging het toe in de kleinere buitenwoningen 1), zooals men
er naast de groote buitenplaatsen in de nabijheid van iedere stad van eenige
beteekenis kon vinden. Eenige slaapkamertjes, waarin een eenvoudig
ledikant met vier of vijf stoelen, tafel en spiegel van geringe waarde,
behangen met goedkoope gekleurde katoentjes of papierbehangsels ; daarbij
een grootere eetkamer, een knappe keuken en een diepe kelder: dat was het
gansche huis. Een eenvoudig bloemtuintje
bloemtuint;e ofwel omvangrijke boogaarden en
moestuinen, ruim uitzicht, vischrijke slooten in de buurt, kippen en duiven
naar hartelust voltooiden de buitenplaats van den gezeten burger, die er
zich 's
ts avonds of op het eind der week uit het stadsgewoel terugtrok en
er zijn vrienden onthaalde op buitenlucht en buitenvermaken.
buitenvermaken. Bescheidener
beurzen moesten zich tevredenstellen met de zich steeds vermeerderende
theekoepels en theetuinen op de buitensingels of vlak voor de poorten der stad,
waar de nijvere burgerman van eenigen welstand op zomersche avonden te
midden der zijnen in stille rust zijn pijp rookte, in gemakkelijke kleeding zich
vermeiend in het kijken naar de voorbijgaande wandelaars, postwagens of
trekschuiten of wat er meér op de stille buitenwegen en rustige vaarten viel te
bewonderen. En wie zich wat verderaf wilde begeven, zocht met zijn "speelwagen"
vol vroolijk gezelschap van jonge dames en heeren den Geleerden Man
bij Bennebroek of een andere buitenherberg op om er een plezierig dagje
door te brengen in vroolijken kout, met dans en gezelschapsspel ofwel
"spanceerend" in het groene bosch; speeljachten en boeiers voerden tal van
liefhebbers van varen en visschen naar de hollandsche meren met hunne wijde
waterplassen en groenige eilandjes, hun suizend riet en ruimen horizon. Ook
de zeekant, hoewel op verre na niet zoo in de mode, trok sommigen tot zich om
er een dag te baden in de warme zon of verfrissching te zoeken in het
naft, dat menig jong meisje in volle kleedij op oudvaderlandsche
"zilte nat",
wijze door sterke armen stoeiend in zee zag dragen.
Kalme vroolijke rust, de rust van den rentenier, den koopman, den fabrikant,
die zijn koetjes op het droge heeft en leeft van de rente der stedelijke leeningen
en staatsobligatiën -

dat is het algemeene karakter van de hollandsche
hollandse he burger-

maatschappij dier dagen. Het gansche leven wijst op den hoogen trap
van welvaart, die bereikt is, spreekt van tevredenheid met het bereikte,
van gemoedelijke kalme vermaken, van lust om te behouden wat was verspannen.
kregen zonder al te groote neiging om zich nog verder in te spanne!l'
Het is een stilleven naar alle kanten, gemakkelijk lang vol te houden 10
in
een land als de Republiek "met
tImet schatten opgepropt" 2), waar in dezen tijd
het bezit van f 60000 à f 70000 voor een "middelmatig kapitaal" gold 3}.
Het dagelijksche leven in de stad vertoont over het algemeen hetzelfde
beeld als dat van het buitenleven.
Ook hier ontvangt men den indruk van alom heerschende weelde en
stemmig genot, in tegenstelling met de eenvoudige degelijkheid, de
energieke werkzaamheid der vaderen. De oudhollandsche geest begon van de
hoogere standen uit plaats te maken voor een slappen wereldburgerlijken
zin, die aan de fransche en engelsche, minder aan de nog achterlijke
1) Van Effen, lIl, bh:.
blz;. 193 vlg.
2) ib., VI, blz;.
blz. 25.
3) ib., IV, blz. 25.
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duitsche 1) naburen allerlei zeden en gewoonten ontleende. De nauwe staatlil had engelsche
kundige verbintenis met Engeland in de dagen van Wi1lem
Witlem 111
kleeding, engelsche spijzen en dranken, engelsche meubelen, engelsche contredansen in de mode gebracht 2); maar de fransche mode, "de vreemde trant
van leven" 3), door de fransche refugiés overal in den lande verspreid, had
toch weder de overhand behouden; de congressen te Rijswijk en te Utrecht,
die zoovele vreemdelingen van hoogen stand langen tijd achtereen in ons
land hadden doen verblijven, hadden vreemde zeden en gewoonten ingang
doen vinden, eerst bij de hoogere standen, daarna ook bij de burgerij.
Ook de verhouding tusschen man en vrouw, zoowel in als buiten het
huwelijk, had de gevolgen daarvan ondergaan. Wat in de 17de
I7de eeuw
nog tot de uitzonderingen behoorde, werd in deze "verligte eeuw"
meer en meer gewoon: "galanterie" in de ongunstige beteekenis bleef niet
I7de eeuw het fransche
bepaald tot sommige hooge kringen, die reeds in de 17de
voorbeeld volgden, maar drong door tot in de burgerhuis gezinnen ; echtbreuk en ongeoorloofde verstandhouding in het algemeen kwam thans
ook daar vrij veelvuldig voor; het houden van maîtressen was geen zeldzaamheid meer. De toon in de meer en meer ingang vindende saletten
was dikwijls allesbehalve stichtelijk en de "société
,,société galante"
galante" telde zoowel onder
de jongelieden als onder de ouderen in deze eeuw, "waarin om zóó te
spreken nauwlijks kinderen meer te vinden zijn"
4), vurige bewonderaars en
zijn" '),
navolgers. De saletten, bij de "stijve Zeeuwen"
Zeeuwen" nog zoogoed als onbekend,
vonden van Den Haag en Amsterdam, die den 'toon aangaven, hun weg
naar de kleinere hollandsche steden en dan naar de andere gewesten 5).
Zij werden van October tot Mei in den namiddag gehouden en vereenigden
tal van "jonkertjes"
"jonkertjes" en "coquette"
"coquette" vrouwen in ongedwongen, dikwijls ongebonden omgang; terwijl in vroeger dagen de hollandsche dames, ofschoon
vies"
allesbehalve preutsch en aan ruwe scherts wel gewend, "magtig vies"
waren tegenover dubbelzinnige aardigheden, behoorden die nu tot den
goeden conversatietoon 6). ,,Pronkpedanten", gekleed in fijnen korten broek
met witte kousen, rokken met hooge taille en korte panden, vesten met
goud en zilver bestikt, met kanten lubben aan de mouwen en tallooze
gouden knoopen, diamanten in de stropdassen, met gepommadeerd en
gepoederd haar en onberispelijk staartpruikje, het gezicht met moesjes beplakt,
kostelijke ringen aan de vingers, gouden knoppen aan de fraai besneden
stokken, die zij fatterig in de fraai geschoende hand ronddraaiden, met
zilveren gespen aan de schoenen, moffen aan de hand en kanten zakdoekjes, met bespottelijk kleine, elegant onder den arm gevouwen hoeden en
het fijne degentje van den morgen tot den avond op zijde 7), babbelden er
met een "air dégagé", trotsch op hun fijn beschilderd "teint", onder
fraaie voor den spiegel aangeleerde buigingen en "démarches". Niet
anders deden de nuffige dametjes in hare reusachtig wijde hoepelrokken,
"vertugadins" en "paniers" gestoken, evenzeer fel rood en wit geblanket en
"gelijk aen krentekoek", zegt Rotgans, met moesjes beplakt, met kant en goud en
zilver en diamant op de borst, aan de vingers, in de oorbellen, met toren1) Vgl. Van Effen, VI, bh;.
blz. 78 vlg., waar gesproken wordt van de "vervallen
, vervallen
grootheid"
Vlàanderen en de "gedronge
ngedronge en gemaekte strakheid met
~rootheid" van Brabant en Vlaanderen
inbeelding
nonbereisde Duitsehers".
Duitseliers".
mbeelding van eigen waerde" der "onbereisde
2) Vgl. daarover de aanteekeningen van L. Saen in de Bib! van de Maatseh. der
Nederl. Letterk., ms.
Neder!.
a) Van Effen, lIl, blz. 191.
4) ib., IX, blz. 7.
')
5)
6) ib., V, blz. 17, 194 vlg.; VI, bb;.
blz. 206; XII, blz. 121 vlg.
8) ib., lIl,
III.t blz. 49; De la Barre, p. 165.
7) Van Effen,
Efren, I, blz. 66 vlg., lI,
I1, blz. 65 vlg., 122 vlg.; VII, blz. 117,
II7, 147; IX, blz. 7.
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hooge onder kanten ,,fontanges"
,,fontanges tt bedolven of pronkend in met veeren getooide
kapsels op het zwaar gepoederde hoofd, in buitengemeen lage keurslijven
gekleed, op gemaakten toon in "gelardeerd" fransch-hollandsch koeterend over
de laatste harddraverijen - de toenmaals geliefde, ja met hartstocht beoefende
sport - , over nieuwe paarden van bekende liefhebbers, over pas uitgekomen fransche romans, welker bedenkelijk gehalte in het minst niet de lezing
ook door dames placht te beletten, over scabreuse en andere nieuwtjes
van den dag, over bekende acteurs en actrices, vooral in Den Haag, waar
de aanhangers van de opera uit het Voorhout en van die uit de Casuariestraat
elkander ten hevigste bestookten. Na eenigen tijd van "modieuse conversatie" vol overdreven plichtpleging betreffende rang en stand, onder het
genot van thee en koffie volgde dan het spel: ombre, quadrille, later whist,
met al zijn wisselvalligheid en aanleiding tot dobbelarij, niet weinig geanimeerd door den overvloedig geschonken wijn, totdat men tegen den tijd
van het avondmaal scheidde. Aan het eind van den winter kwam gewoonlijk voor het "gezelschap" een luisterrijke maaltijd met een klein bal, een
picnic, waarbij ieder der aanwezigen voor een deel van het benoodigde,
de heeren voor de muziek zorgden, alles volgens de vaste regelen der
toenmalige fransche conversatiekunst, door fransche zedenmeesters, kamerdienaars, kameniers en gouvernantes, kappers en dansmeesters grondig
onderwezen 1). De ratelwacht maakte volstrekt niet aan alles een einde met
zijn waarschuwing, dat de klok "tien" had geslagen en ieder zijn "vuur en
kaarsje" wèl had te bewaren; een "vrolijke nagt" besloot dikwijls onder
allerlei overdaad de feestelijke bijeenkomst. Dan gingen heeren en dames
eindelijk naar huis, afgehaald en voorafgegaan door den knecht met de
lantaarn, die langs de duistere straten den goeden weg had te wijzen,
wijzen.
Geheel zonder gevaar was die duisternis langs de tallooze slecht verlichte
grachten en op de zwakke trapbruggetjes in steden en dorpen volstrekt
niet, vooral niet na zulke partijen; al liet de veiligheid onder de zorg
van den waakzamen "klapperman"
"klapperman" in den regel weinig te wenschen over,
menigeen is door een misstap deerlijk om het leven gekomen. Een enkele
maal wordt melding gemaakt van aanranding en boos opzet, waardoor slachtoffers werden gemaakt; bekend is het voorbeeld van den jongen hoornschen
patriciër, die zijn beminde in Edam was komen bezoeken en ten gevolge van
opzettelijke verplaatsing van een lantaarn in het water liep en verdronk B).
De opvoeding van den jongen regentenzoon was geheel op fransche
leest geschoeid. De fransche scholen, door onvermogende refugiés hier te
lande in grooten getale opgericht, vielen zeer in den smaak. Fransche
gouvernantes en ook de fransche gouverneur, de "mossieu" 3), waren de
opvoeders der aanzienlijke jeugd. Wat in de 17de eeuw was begonnen,
kwam nu met groote snelheid tot ontwikkeling. Hollandsch spreken,
hollandsch lezen, hollandsch schrijven geraakte in de regentenkringen meer
frans·che taal weinig meer dan
en meer in onbruik en al kon men de fransche
radbraken, het gold voor boersch en onopgevoed de "taal der meiden
en knechts" ook onder elkander in den gewonen omgang te gebruiken.
Een reis naar Parijs was het slot der welingerichte opvoeding van den
jongen man. Al bleef de jonge vrouw, wier opvoeding nog steeds niet met
dezelfde zorg behartigd werd, gewoonlijk van dit laatste voordeel verstoken, ook zij werd aan den franschen omgangstoon gewend; ook zij werd
geoefend in de fransche mode van kleeding; ook zij leerde de gasten
aan den maaltijd te plaatsen volgens rang en stand en de schotels op
1) Van Effen, II,
U, bh;.
blz. 12.
I) Fruin, Verpreide Geschriften, VU,
VII, blz. 10.

3) Van Effen, XI, blz. 49 vlg.
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fransche wijze te ,,flankeeren", soms die schotels zelf te bereiden; ook zij
volgde de sentimenteele fransche romanliteratuur, de fransche zangwijzen,
de fransche dansmanier, die van de wat ruwere, soms zelfs onzedelijke
engelsche en schotsche 1) merkbaar afweek; ook zij leerde fransch stamelen, fransche complimentjes afsteken, fransche brieven samenflansen,
in ieder geval haar hollandsch met fransche woorden en zinnen verhaspelen. Was het gebleven bij de nieuwe fransche gewoonten om alleen uit
zijn eigen glas te drinken, om vorken te gebruiken, om niet met een
gebruikten lepel in de schotels te roeren 2), desnoods bij het meer en meer
om zich heen grijpende ook uit Frankrijk overgenomen fooienstelsel, dat
vooral te Amsterdam bloeide 3), het zou te prijzen of ten minste te dragen
geweest zijn, maar de verfransching tastte het volkskarakter aan en dreigde
van boven af den volksaard te bederven. De talrijke bediendenstoet bracht
op den duur iets van de gewoonten der hoogere standen in de lagere
over; de algemeen menschelijke zucht om te zien naar "hooger staae',
dezen na te volgen, zelfs boven vermogen, werkte in dezelfde richting
mede. En het tegenwicht der veel bespotte lompe Westfalen, der onbeschaafde
"moffen", die de oostergrenzen overkwamen om wallen en dijken te versterken,
ten plattelande bij den oogst te helpen, als steen- en pannenbakkers zwaar
werk te doen of als lakeien te dienen kon hieraan weinig veranderen.
Gelukkig volgde de gezeten burgerij het voorbeeld der hoogere standen
slechts met hollandsche langzaamheid. Het gezonde verstand, de praktische,
ernstig-kalme, van nuchterheid niet vrij te spreken levensopvatting, de
tamelijk ruwe maar over het algemeen onbedorven toon van den omgang
bleef nog lang den gewonen hollandschen burger kenmerken '). De onhandige minnaars der burgerlijke Agnietjes, van wie Van Effen ons een zoo
aantrekkelijk tafereel heeft geschilderd 6), bezochten nog geen koffiehuizen
en lieten de "collegies" des avonds in de herbergen, waar de binnenen buitenlandsche politiek en de stand van de markt onder het genot
van een goudsche pijp en een glas bier of wijn het onderwerp van gesprek
uitmaakten, dikwijls ook reeds een quadrille, whist of piket werd gelegd,
aan de ouderen van dagen over, voor zoover deze die gewoonten hadden
aangenomen. Matigheid in spijs en drank werd in deze kringen meer
gevonden dan bij de hooger geplaatsten, wier heldendaden aan tafel en
achter de flesch bij die der voorvaderen nog volstrekt niet ten achter
stonden. Overlading van den disch intusschen kwam ook op eenvoudige
verjaarfeesten bij burgerfamilies voor 6). Ook daar putte men zich dan uit in
zoutelooze complimentjes en scherpte zich op etikette-bezwaren, die niet
toelieten, dat de oudere nicht "lager" zat dan de jongere, dat men een glas
dronk, alvorens de huisheer het voorbeeld had gegeven, dat de man iets
op zijn bord had, voordat hij de vrouwen naast hem had bediend, ,,alsof
ze geen handen hadden":
hadden"! Ook daar volgden de waterzoodjes, pasteitjes,
lamsribbetjes in eindelooze rij elkander op, niet minder geregeld de fijne
groenten en vruchten, waarbij de aardappel eerst sedert het midden der
eeuw een rol begon te spelen 7), dan de "gezondheidjes", die men in
1) Van Effen, XI, blz. 161 vlg.

") ib., VIII, blz. 90.

3) ib., VIII, blz. 43; IX, blz. 59; De la Barre, p. 152.
4) De la Barre, p. 143 suiv., vgI. 163 suiv.
6) Van Eften, IV, blz. 201 vlg.; VI, I vlg., 81 vlg.
") Van Effen, 111,
lIl, blz. 57 vlg.: De la Barre, p. 213.
1) Vegelin van Claerbergen pootte hem in 1736 op zijne friesche buitenplaats bij
Heerenveen, van waar hij werd overgebracht naar den tum van prinses Maria Louisa,
H;eerenveen,
die
dIe de vrucht 13 Dec. 1742 als een groote merkwaardigheid voorzette aan haren

zoon, den Prins, en zijn gemalin.
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proza of poeZle
poëzie ter eere van alle denkbare gevallen placht te drinken.
En het gebed vóór, de dankzegging na den maaltijd, hoe lang men bad
of dankte, beletten niet, dat men zich op onmatige wijze te goed deed,
ten slotte met een extra-glaasje "na de gratie", voorafgaand aan de scheiding van mans en vrouwen; de eersten gingen dan na een luchtje geschept
te hebben aan een nieuwe dosis wijn, afgewisseld door licht bier onder
het genot van een lange pijp, de laatsten speelden een kaartje onder
een kop thee. Na een vrij lange pauze volgde dan nog een avondmaaltijd,
waarbij de bokaal weder lustig rondging, de conversatie steeds levendiger
werd en zich ten slotte oploste in een algemeene zoenpartij, afgewisseld
door "amoureuse" liedjes uit het duodecimo liederboekje, dat ieder in zijn
zak had en waarin de ontelbare gevallen van gelukkige en ongelukkige
liefde op oude en nieuwe wijzen gezet te vinden waren.
Niet minder overdadig waren de doopmalen, zelfs de begrafenismalen,
welker overdreven weelde, vooral bij de hoogere maar ook bij de lagere
klassen, ergernis wekten. Ook ten plattelande placht men in het sterfhuis rijkelijke maaltijden aan te rechten, zoodat ten slotte de treurige
plechtigheid eindigde in dolle vroolijkheid en uitgelaten dartelheid 1).
I).
Men trachtte elkander te overtreffen niet alleen in aantal van koetsen en
bedienden, in het kiezen van een buitengewoon uur, een buitengewone
plaats, maar ook door kostbaarheid van kleeding, door verscheidenheid van
spijzen en dranken, terwijl de eigenlijke aanleiding tot dat alles geheel op
den achtergrond geraakte, ja ten slotte geraas en getier alle plechtigheid
deed verdwijnen en het overschot der genoodigden twistend en waggelend het
sterfhuis laat in den nacht verliet of in de naaste herberg de dragers ging
gezelschap houden bij het juichen "à la santé du mort". In de landprovinciën
was dit euvel eerder nog erger toegenomen dan in Holland het geval was.
Uit een en ander blijkt voldoende, dat de oude volkszonde, het overmatige
drinken, nog altijd een der meest in het oog vallende eigenaardigheden
van den Nederlander was. Zoowel mannen als vrouwen 2) deden in dit
opzicht van zich spreken: zoowel in de hoogere kringen als in de lagere
standen was het euvel hinderlijk 3). De vervanging van het minder schadelijke bier door sterken franschen en spaanschen brandewijn en de meer
en meer in gebruik komende jenever werkte nog ongunstiger; de tallooze
wijnsoorten, waaronder de ,,rinsche wijn" in dezen tijd den franschen
ernstige mededinging begon aan te doen, vonden intusschen nog steeds
vele trouwe aanbidders, wier gehechtheid aan de "bouteille"
"bouteille tt vooral niet

minder was dan eertijds. De fraai gegraveerde wijnbokalen met toepasselijke
versiering waren niet alleen een sieraad van de pronkkast maar konden
ook bogen op belangrijke diensten in de praktijk; de drinkspreuken
in proza en poëzie, met kunstige hand te midden van arabesken en toepasselijke afbeeldingen daarop gegraveerd, getuigden van de tallooze voorwendsels, waaronder aan gezellige maaltijden of bij openbare plechtigheden
officiee1e
"gezondheden" werden ingesteld; de ons bewaarde menu's van officieele
maaltijden van magistraten, dijk- en poldercolleges, van regenten over
allerlei liefdadige instellingen herinneren ons zoogoed als de welgedane
portretten uit dien tijd aan de overdaad van eten en drinken, waardoor
niet minder dan in de 17de eeuw bij de
onze landaard in de 18de 'niet
naburen bekend stond.
Dat alles hing samen met de hoogte van den levensstandaard hier te
lande, die de oude maat van eenvoud en spaarzaamheid meer en meer
1) Van Effen, X, blz.
bh;. 107 vlg.; De la Barre, p. 213.
2) Van Effen, XII, bh;.
blz. 83.
I) ib., XI, blz. 161 vlg.
')
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had verdrongen 1). Op den tijd van hard werken, van aanhoudend inzamelen was de tijd van genieten, van leven en laten leven gevolgd. Het was
de vraag, of de omstandigheden nog lang dit onbezorgde genot, dit huiselijke stilleven zouden veroorloven. En het antwoord op die vraag hing niet
het minst af van den loop der staatkundige gebeurtenissen in Europa, die op
den algemeenen toestand van den handel, hoofdbron van al dien rijkdom
en al die welvaart, een beslissenden invloed kon hebben.
HOOFDSTUK VI
DE OOSTENRIJKSCHE SUCCESSIEOORLOG

Nog in 1736 getuigt een belangrijk document van de beteekenis der
Republiek als mogendheid in de schatting van vele europeesche staatslieden. "La situation de la République entre l'Allemagne et la France, son
commerce, sa liaison avec l'Angleterre, ses forces, sa prudence et son impartialité
dans les derniers troubles lui attirent la considération et la confiance de toutes
les puissances", zoodat zij nog altijd een belangrijk politiek middelpunt
mocht heeten 2). Maar wie zoo schreef kende den werkelijken toestand
der Republiek weinig en liet zich door den uiterlijken schijn misleiden.
Weldra zou het duidelijk blijken, hoe treurig het met haar geschapen stond,
nu de krachtige hand, die haar in de laatste jaren had geleid, het roer
van den staat niet meer voerde. Zeven jaren later luidt het oordeel van
Carteret, den engelsehen minister, geheel anders: "il n'y a plus de gouvernement dans la République et les gens s'en apperçoivent", en Willem IV
herhaalt wat vóór hem Slingelandt had gezegd: "zoo Godt het vaderland
niet op een wonderbare wijze behoedt, desselfs onderganck is nabij en onvermijdelijck" 3). De slappe hand van den nieuwen raadpensionaris Anthonie
van der Heim, die bij zijn aanstelling op den 15den Maart 1737 in zijn
instructie opgenomen zag, dat hij had te zorgen, "dat de tegenwoordige
regeeringsvorm in alles bewaard wordt: en zo hij immer kennis kreege, dat
daartegen iets werd ondernomen, was hij gehouden z;ulks den Staeten aan
te dienen" 4), was niet geschikt om dien ondergang te verhoeden: men kon
na zijn vroegen dood zeggen, dat hij, als trouwen volgzaam dienaar der
Staten, "zig loffelijk gekweeten" had, niet meer. En voor de belangen van
den Oranjeprins deed de regeering van Walpole, bovenal gesteld op een
goede verstandhouding met de bestaande regeering, niet meer dan te voren 5).
Ook de engelsche Koning, George II zelf, met zijn schoonzoon zeer weinig
90k
ingenomen,
mgenomen, deed niet de minste moeite voor hem en de Oranjepartij hier te
lande, door geen voortvarende persoonlijkheden geleid, zag dikwijls den
regenten naar de oogen ter wille van persoonlijke belangen. De Prins,
diep teleurgesteld, trok zich mokkend terug en bleef een afwachtende
houding aannemen. En de anarchie in de Republiek ging steeds verder, te
midden van het toenemende oorlogsgevaar.
Voorloopig bepaalde de Republiek zich tot het verleenen harer medewerking
bij pogingen om den algemeenen vrede te bestendigen en vermeed angstvallig zich daarbij al te zeer te binden. De voorloopige overeenkomst tusschen
Frankrijk en keizer Karel VI betreffende Lotharingen, welks hertog Frans,
1) De Ia Barre, p. 163.

2) Verslag van mijne reis naar Italië, blz. 81.
3) Brief van den Prins aan De Back d.d. 23 Nov. 1743 (Huisarchief).

') Groot Plakkaatb., dl. VI, blz. 82.

5) Geyl, Willem IV, blz. 46 vlg.

.

PRAGMATIEKE SANCTIE

443

gehuwd met Maria Theresia, 's
t s Keizers dochter, zijn gebied zou ruilen voor
dat van Toscane, waar het huis Medicis op uitsterven stond, terwijl Lotharingen zou komen aan den gewezen koning van Polen, Stanislaus Leczynski,
die op zijn beurt de poolsche kroon aan den keurvorst van Saksen zou
afstaan, had eigenlijk, naar de bedoeling der contracteerende partijen, door
de zeemogendheden bevestigd moeten worden. Maar zij weigerden zich ermede
in te laten. Het staatsche leger intusschen, bij den dreigenden oorlogstoestand vermeerderd, werd spoedig weder tot 44000 man verminderd en
in het voorjaar van 1737 kwamen de bovenbedoelde ruilingen werkelijk tot
stand onder medewerking van Spanje en zijn italiaansche secundogenituren.
Toen eerst sloten Frankrijk en Oostenrijk den definitieven vrede van Weenen (Nov. 1738), waarbij het eerste de opvolging van Maria Theresia in
de habsburgsche landen erkende - een groote geruststelling voor den
laatsten Habsburg, den ouden Karel VI, die het vaststellen dier opvolging
als hoofddoel zijner staatkunde opvatte.
Die opvolging speelde ook een rol bij de thans weder te Antwerpen
opgenomen besprekingen over een verdrag van koophandel ten einde
de in de Zuidelijke Nederlanden opnieuw gerezen bezwaren zoo mogelijk
op te heffen. Oostende was er nog altijd op uit om zich een deel van den
handel te verzekeren en de Keizer had aan fransche, spaansche en portugeesche onderdanen den doorvoer van oostindische waren over die haven naar
Duitschland vrijgelaten. Maar men kon het over de voorwaarden van een
verdrag niet eens worden gedurende jarenlang volgehouden onderhandeling 1): de wederzijdsche belangen waren niet overeen te brengen en de
arme maatschappij van Oostende zag haren ondergang bezegeld 2).
Ernstige moeilijkheden schenen weder te zullen voortkomen uit de zaak der
opvolging in Gulik-Berg, welks hertog kinderloos was en zijn rijke erfenis
had toegedacht aan een zijner neven, den hertog van Su1zbach: de keurvorst
van Saksen en de koning van Pruisen, Frederik 11, hadden hiel' evenwel ook
erfrechten, die zij erkend wilden zien. Den Haag werd weder de zetel van
een langdurige en moeilijke onderhandeling, die wegens de nabijheid der
beide hertogdommen voor de Republiek van veel belang was maaI voorloopig
tot geen resultaten leidde, daar alle voorslagen van bemiddeling door partijen
werden afgewezen en de zaak voorloopig nog geen dringende haast had 3).
Eerst in 1742 volgde de hertog van Su1zbach, weldra ook keurvorst van de
Paltz, in de guliksche hertogdommen op.
Dreigender was de verhouding der zeemogendheden tot Spanje, dat
sedert jaren, bij zijn pogingen om den omvangrijken sluikhandel der engelsche en hollandsche .,lorrendraaiers" op zijn westindische bezittingen te
doen ophouden, met zijn weinige oorlogsschepen meermalen den wettigen
handel op de engelsche en staatsche eilanden bemoeilijkte, ja de bij verdrag van 1713 toegezegde vergunning aan een engelsch schip om jaarlijksch
de spaansche Zuidzeehavens te bezoeken in 1737 introk 4). Ook staatsche
schepen waren door de spaansche kustbewaarders in West-Indië wederrechtelijk, naar benadeelde kooplieden beweerden, in bezit genomen. Op aandrang der kooplieden protesteerden de beide mogendheden met nadruk tegen
deze maatregelen, die intusschen zoowel van engelsche als van staatsche
zijde in vele gevallen door verdachte handelingen der opvarenden war~n
uitgelokt of met geweld waren beantwoord. Zoo ernstig werden de verschlllen, dat een sterke engelsche vloot van vijftig schepen in 1738 naar de
1) Wagenaar, XIX, blz. 228: Pirenne, V, p. 201.
2) Zie boven, blz. 387.
3) Wagenaar, XIX, blz. 231 vlg.
') ib., blz. 247 vlg.
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Middellandsche Zee zeilde om er de engelsche rechten en belangen te doen
eerbiedigen; de Staten, door Engeland om medewerking aangezocht, aarzelden nog om zoover te gaan en bepaalden zich tot protesten te Madrid,
waar men op steun van Frankrijk hoopte en weinig haast maakte met de
bestraffing der schuldigen. Eindelijk beloofde Spanje, beducht voor het
vlootvertoon, aan Engeland een schadeloosstelling maar stelde nu den eisch
om van de engelsche assiento-maatschappij een aanzienlijke som aan tolrechten' voor den invoer van negers te ontvangen. Deze nieuwe eisch, die
I739 aanleiding tot
in Engeland hevige verbittering wekte, gaf in October 1739
een oorlog tusschen de beide mogendheden, waarin de Staten 7;ich aanstonds onzijdig verklaarden, hopend bij onthouding voor zichzelf iets van
de vroeger verloren voordeelen
voordeel en te bedingen, die dan ook niet uitbleven
in den vorm van schadeloosstelling voor vier van de vijf genomen staatsche
schepen. Maar het voordeel, dat onze kooplieden hoopten uit den handel
op Spanje zelf, nu Engeland door den krijg daarvan was uitgesloten, viel
tegen, daar de Engelschen dien handel niet toelieten en zich als vanouds
veroorloofden de staatsche schepen op zee te onderzoeken naar contrabande,
ja er zelfs herhaaldelijk eenige verbeurdverklaarden.
Ook de gehoopte toenadering tot het evenzeer in dezen krijg aanvankelijk
onzijdige Frankrijk, waarvan reeds dadelijk ten minste de hernieuwing van
I7I3 het gevolg was, gaf ten slotte weinig
het handelsverdrag van 1713
voordeel. Het scheen een oogenblik, dat een groote zeeoorlog uit den
krijg tusschen Spanje en Engeland zou voortkomen, waarbij dan de
Staten moeilijk hunne zoo dierbare onzijdigheid zouden kunnen handhaven
en vooral de handel op Frankrijk weder zou hebben te lijden. De houding
van Denemarken, dat den handel en de vischvangst op de ijslandsche kust
sedert eenigen tijd weder ernstig bemoeilijkte en eenige hollandsche hoekers
had laten opbrengen, gaf ook aanleiding tot ongerustheid, terwijl de kaperij
der Zweden in de Oostzee, waar weder een oorlog tusschen Zweden en
Rusland woedde, en die der zeeroovers uit Marokko veel last veroorzaakte.
Een en ander gaf in 1740
I740 aanleiding tot eenige toerusting zoowel te land
als ter zee. Men besloot het leger met II500 man en de vloot met eenige
schepen te vermeerderen, het voorbeeld volgend der amsterdamsche admiI737 een paar goed bewapende konvooischepen gereraliteit, die reeds sedert 1737
geld met de naar West-Indië bestemde schepen medezond 1). Met veel
moeite zette de Raad van State zijn bescheiden voorstel om tot beveiliI2 schepen uit te rusten
ging van den handel in de verschillende zeeën 12
door, maar de uitrusting ging zeer langzaam voort, zoodat in dit jaar
nog geen schip gereedkwam.
.
Intusschen werd het gevaar voor een algemeenen oorlog ernstiger ten
I740. De overgevolge van den dood van keizer Karel VI in October 1740.
leden vorst had sedert lange jaren de opvolging in zijn erflanden aan zijn
dochter trachten te verzekeren door van de voornaamste rijken de erkenning zijner met dat doel gemaakte Pragmatieke Sanctie te bedingen. Dit
was hem ook allengs gelukt met Engeland en de Staten, met Spanje en
Frankrijk, met Saksen en Polen, met Pruisen en een aantal kleinere duitsche
staten. Maar toen hij gestorven was, werden de koningen van Frankrijk
en Spanje en verscheidene kleine duitsche vorsten te rade hunne toestemming
onder allerlei voorwendsels in te trekken. Aan het hoofd der vijanden van
Maria Theresia in het Duitsche Rijk stelde zich Beieren, dat zijn rechten
op 's Keizers nalatenschap nooit had willen opgeven, zich beroepend op
het testament van keizer Ferdinand I, dat de kroon toekende aan diens
1) De Jonge, IV, blz. 16
4.
164.
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"wettige", d.i., naar het beweerde, mannelijke erfgenamen, als hoedanig
thans keurvorst Karel Albrecht van Beieren optrad. Maria Theresia, die
aanstonds haren gemaal Frans van Lotharingen, thans groothertog van Toscane, tot mederegent had aangenomen en hem de keurstem van haar koninkrijk Boheme opdroeg, riep den steun in van de oude bondgenooten haars
vaders, de zeemogendheden, die haar ook gereede1ijk
gereedelijk erkend hadden maar
thans niet zoo dadelijk bereid waren om haar plet de wapenen. te helpen.
Noch Engeland, dat reeds met Spanje oorloogde en de houding van Frankrijk
niet vertrouwde, noch de altijd naar vrede hakende Republiek was geneigd
openlijk hare zijde te kiezen. Ook de plotselinge inval van koning Frederik II
van Pruisen in het door hem begeerde Silezië, waaruit hij de Oostenrijkers
nog in 1741 verdreef, gaf den bondgenooten slechts aanleiding tot vertoogen.
Te gelijk begonnen Karel 111,
lIl, koning van Spanje, als erfgenaam der spaansche
Habsburgers, de Koning van Sardinië als rechthebbend op Milaan, koning
August 111 van Polen als keurvorst van Saksen en erfgenaam van keizer
Leopold I hunne eischen te laten hooren. Frankrijk toonde zich, niettegenstaande de beproefde vredelievendheid van den ouden minister De Fleuryen
de geringe oorlogzuchtigheid van den jongen, zich in een weelderig leven
vermeienden Lodewijk XV, zeer geneigd van de omstandigheden partij te
trekken en de oude habsburgsche monarchie nu voorgoed te helpen ontwrichten: Je invloedrijke hertog De Belle Isle, begeerig om de rol van Richelieu
te spelen, dreef zijn regeering tot den oorlog en deed in Mei 1741 te
Nymphenburg een verbond met Beieren en Spanje, weldra ook met SaksenPolen en Sardinië, eindelijk een overeenkomst met Pruisen sluiten. Twee fransche
legers van 40000 man drongen nog in den zomer Duitschland binnen, waar
De Belle Isle, maarschalk van Frankrijk, met beiersche en saksische hulp tot
Praag en Linz voortrukte en het hart der oostenrijksche erfstaten bedreigde.
De keuze van keurvorst Karel Albrecht, als Karel VII, tot keizer in Januari
1742 scheen den ondergang der habsburgsche monarchie te zullen bezegelen.
Deze gebeurtenissen brachten de zeemogendheden in groote ongelegenII, voor zijn keurvorstendom Hannover beducht, sloot een
heid. George 11,
'verdrag van onzijdigheid voor dat gebied maar drong bij de Staten aan op
·gezamenlijken steun aan de kloeke heerscheres, die men in die dagen nog
:slechts
'slechts "Koningin van Hongarije" placht te noemen naar den titel, die
haar niet betwist werd, naar het land, waar zij met geestdrift als vorstin
was gehuldigd. Maar de Staten hadden weinig neiging om zich in den
krijg te mengen en de beide zeemogendheden bepaalden zich voorloopig tot
onderhandeling te Weenen en Berlijn met het doel om den vrede tusschen
Pruisen en Oostenrijk te herstellen. Intusschen vermeerderden de Staten
opnieuw hun leger met 11000, daarna met nog 20000 man en wierpen
bij Westervoort een schans op ten einde den Ijsel eenigszins te beschermen tegen een mogelijken aanval van pruisische zijde. Tegelijk bewilligden
zij, evenals Engeland, in een aanzienlijk subsidie aan de van allE.' zijden
besprongen hongaarsche koningin. Engeland gaf 6 millioen, de Republiek
j 840000 in plaats van de bij het verdrag van 1732 beloofde troepen.
Engelsche bemiddeling ontsloeg haar bovendien van haren sardinischen vijand,
,daarna, in Juli 1742, van den pruisischen, aan wien zij echter Silezië moest
..afstaan;
afstaan ; de engelsche en nederlandsche geldschieters van dit hertogdom
zagen hunne rechten door Pruisen erkend. Maria Theresia slaagde er zoo in
,om Boheme te herwinnen en zelfs geheel Beieren in hare macht te brengen.
De toerustingen der Staten te lande, terwijl ter zee wel niet de 25
thans door den Raad van State gevraagde maar toch een zestal vaartuigen werden uitgerust, wekten intusschen de vrees van Frankrijk voor
oernstige bedoelingen van deze zijde. De fransche gezant, De Fénelon, deed
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zijn uiterste best om de verschillende gewesten te weerhouden hunne toestemming voor die oorlogsmaatregelen te geven, waartegenover de oostenrijksche, baron Reischach, met nadruk op nakoming der verdragen aandrong.
De laatste werd daarin weldra door een buitengewoon gezant uit Londen,
lord Stair, naast den gewonen gezant Trevor, krachtig gesteund, nu het
de oorlogspartij in Engeland gelukt was den vredelievenden Walpole eindelijk uit het bewind te dringen (Februari 1742) en daarmede een nieuwen
koers te openen. Een engelsch leger, uit deensche en hessische huurbenden
gevormd en naar de vlaamsche vestingen gezonden, toonde duidelijk,
dat het engelsche hof de aanvankelijk verkozen onzijdigheid voor een
krachtiger optreden ten gunste der Koningin wilde verwisselen. Aan de
andere zijde bood De Fénelon namens Frankrijk den Staten onzijdigheid
aan benevens een schikking betreffende de Oostenrijksche Nederlanden,
die het nog ongemoeid had gelaten, eindelijk zelfs bezetting van het belang~
rijke Duinkerken tot het einde van den oorlog. De staatsche ambassadeur
te Parijs, de franschgezinde Abraham van Hoey, beval dit voorstel ernstig
in Den Haag aan en werd door zijn vriend Van Halewijn, voor een franschen
aanval vreezend, gesteund 1). Er waren daar velen, die er ooren naar hadden.
De zware geldelijke lasten, door de aanzienlijke troepenvermeerdering
veroorzaakt, begonnen reeds te drukken en een nieuw hoofdgeld moest in
Holland geheven worden om de onkosten te bestrijden, wat dubbel moeilijk viel na de doorbraken en overstroomingen van 1741, die in Holland
en Gelderland 150000 morgens onder water zetten en zware verliezen
berokkenden, terwijl de nog steeds voortdurende bezwaren van den handel
te midden van den overal heerschenden oorlogstoestand, zoowel in de
Oostzee als in de Middellandsche en op den Oceaan, den kooplieden op
groote kosten te staan kwamen. Maar aan de andere zijde: kon men de
bedoelingen van Frankrijk vertrouwen '?
Het was hier te lande vooral de vraag, of men werkelijk tot hulp
aan Maria Theresia verplicht was. Het antwoord, door een commissie uit
de Staten van Holland, waarbij de raadpensionaris van der Heim zelf, die
een oogenblik zijn gewone aarzeling liet varen, daarop in November 1742
onder voortdurenden aandrang van lord Stair gegeven was niet onzeker 2) :
men behoorde de koningin te helpen, nu zij zich op het verdrag van 1732
beriep; men kon niet met geld volstaan, terwijl het verdrag van 5000 man of meer
sprak; men moest in ieder geval, nu men eenmaal geld had aangeboden, dat geld
ook opbrengen en niet allerlei uitstel zoeken zooals, behalve Holland en Zeeland,
alle gewesten hadden gedaan. Maar Dordrecht en Den Briel, door De
Fénelon bewerkt en door Van Hoey's "relaasen" gesteund, hielden alle
krachtige besluiten tegen en wilden alleen bemiddeling, gebruik makend
van den wintertijd; zij wezen op de aanhoudende vredelievende betuigingen
van Frankrijk tegenover de Staten. Op het voorstel van Amsterdam om
20000 man hulptroepen aan de Koningin te zenden, antwoordde Dordrecht,
dat men dan hier slechts 40000 man zou overhouden, te weinig om de
grensvestingen te bezetten, laat staan om een vijandelijk leger terug te
drijven; dan moest men liever nog geld zenden.
De zaak begon intusschen dringend te worden. Pamfletten van weerszijden
deden de gisting der bevolking toenemen 3). Prinsgezinden en Staatsgezinden
stonden weder scherp tegenover elkander: de eersten aandringend op steun aan
1) De Jonge, Geschiedenis van de diplomatie gedurende den Oostenrijkschen Suc1).
cessie-oorlog (Leiden, 1852), blz. 62. Hij f.utte vooral uit de papieren van Van der
ceSSIe-oorlog
Heim, thans in het Rijksarchief. Vgl. Gey, Willem IV, bh;.
blz. 83 vlg.
2) Wagenaar, XIX, blz. 348 vlg.
3) Geyl, blz. 85 vlg.
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de Koningin in samenwerking met Engeland, de laatsten op ontzien van
Frankrijk. De partijen begonnen elkander te bestoken en te beschuldigen in
een reeks van "raisonnementen", "bedenkingen", "missiven", "reflectiën",
"brieven", "samenspraeken" en wat er meer van dien aard in allerlei
talen in deze jaren hier te lande vers<;heen. Willem van Haren's Leonidas,
welk gedicht in het begin van 1742 het licht zag, pleitte met andere
gedichten, uit zijn vruchtbare pen gevloeid, voor de "goede zaak" der Koningin
en tegen den franschen "erfvijand", dien hij verafschuwde, zonder evenwel
sterk oranjegezind te zijn, maar vond in de ,,Echo" daarop en in den
"Kallistratus" een evenveel gelezen tegenspraak; ,,'s lands ongevaP' van
I672 werd in herinnering gebracht; daartegenover werd de herinnering aan
1672
Willem lIl, den redder uit den nood, verlevendigd, met duidelijke vingerwijzing naar den erfgenaam zijner tradities. De prinsgezinde partij, die
I736 met de ,,schuitepraetjes" van Epo Sjuck van Burmania
reeds sedert 1736
en de "jagtpraatjes" van Wybrand van Itsma 1) krachtig was opgetreden
tegen de staatsgezinde, aan de geschriften van De la Court herinnerende
denkbeelden van Lieven de Beaufort in zijn anti-stadhouderlijke "Verhandeling van de vrijheid in den burgerstaat", verzuimde de gelegenheid niet
om met de oude argumenten te wijzen op de behoefte aan een "doorluchtig
hoofd", wanneer men werkelijk zich in den krijg zou werpen. En dit juist
was voor de tegenpartij een belangrijk motief om geen krijg te begeeren.
De aanzienlijke vermeerdering der krijgsmacht bracht natuurlijk ook weder
de oude zaak van 's Prinsen bevordering op het tapijt. De Staten-Generaal
wilden hem dan ook thans van kolonel tot luitenant-generaal bevorderen,
maar deze bevordering was den kapitein-generaal van drie gewesten te
gering, want hij wilde niet onder andere generaals, nog wel buitenlanders,
dienen. Hij antwoordde er 7 October op met een geruchtmakenden brief,
waarin hij verklaarde zich niet door het aannemen van dien post "voor
de openbaare veragting" te willen "blootstellen" en geen ambt te kunnen
aanvaarden, "welk met zijne waardigheid niet overeenkwam". Stadhouder en
kapitein-generaal van drie provinciën en Drente, kort geleden door erfenis vorst
van Nassau-Dillenburg en Nassau-Siegen, zoodat zijn nassausche bezittingen op
een klein gedeelte - het weilburgsche gebied - na thans alle nassausche erflanden omvatten, rijksvorst van beteekenis dus, achtte de prins van Oranje
en Nassau zich te hoog om een ambt beneden dat van generaal te bekleeden
in het staatsche leger, waar zijn voorvaderen den eersten rang hadden ingenomen. Intusschen bleef hij in ijverig verkeer met zijn vertrouwden in de
verschillende gewesten, wachtend op een gelegenheid om de plaats dier
vaderen ten volle in te nemen, doch alleen als hij daartoe geroepen werd
door de regenten zelve. Het was een schrale troost, dat de voorgestelde
zes generaals feitelijk nog niet in dienst kwamen. Dat de Prins ingeval van
,,1 'alliance étroite et l'entière union des
zijn verheffing zich houden zou aan "I
puissances maritimes", "l'intérest des deux nations", betuigde hij herhaaldelijk
aan de engelsche staatslieden 2). Maar geen oogenblik dacht hij er aan om den
loop der dingen door een krachtig optreden van zijn kant te verhaasten: de
verwarde toestand in de Republiek lokte hem te weinig aan om zijn rol van
"citoyen oublie' te laten varen 3). En ook het denkbeeld om als vrijwilliger
in de zich toerustende enge1sche armee deel te nemen aan den krijg had
voor den weinig militair aangelegden vorst niets verleidelijks, ook al zou
1) Zie bij Knuttel, Catalogus, dl. IV, en Ruys, Catal. der Bibl. Thysiana, dl. III
(1925), de titels der talrijke staatkundige pamfletten uit deze jaren.
2) Vgl. o.a. brief aan De Back van 3 Nov. 1743 (Huisarchief) en die van Bentinck bij Krämer, Archives, 4me Série, Supplément.
8) Brief aan O. van Stirum van 4 Jan. 1742 (Huisarchief).
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de hem weinig genegen George 11
II dit willen toestaan 1). Hij was allerminst een
man van krachtig optreden en bleef tot ergernis van vele zijner Warme aanhangers afwachten, totdat de rijpe vruchten hem in den schoot zouden vallen 2).
Een bezending der hollandsche Staten naar de onwillige steden Dordt
,en
en Den Briel moest deze overhalen pm zich te houden aan de met Oostenrijk
en Engeland gesloten verdragen, ook in het belang zelf van den vrede 3),
nu Engeland op het einde van 1742
I742 met Pruisen en Rusland verbonden
was en ook Saksen-Polen en de Republiek uitgenoodigd werden zich bij
dit verbond aan te sluiten. En werkelijk lieten de beide steden zich
bewegen om de verlangde 20000 man als garnizoen in de Zuidelijke Nederlanden te laten gebruiken en 6 of 7000 man tot hulp der Koningin naar
Duitschland af te zenden; later gaf Dordt zelfs toe om de 20000 man
.slechts
slechts voor de helft in de Zuidelijke Nederlanden te legeren, al protesteerde het met Den Briel plechtig tegen het door Holland eindelijk onder
engelschen aandrang in Februari bij meerderheid genomen besluit om bij de
andere gewesten, op grond van "goede trouwen belang", aan te dringen op
nakoming der verdragen met Engeland en Oostenrijk. Frankrijk deed zijn
best om deze plannen te verijdelen; De Fénelon liet uitkomen, dat zijn
regeering reeds ten vorigen jare met den raadpensionaris heimelijk over
eventueele vredesvoorwaarden had gehandeld; hij bleef met de "republikeinsche" hollandsche heeren in betrekking. Maar Holland, door Trevor,
Stair en Reischach aangezet, gaf de zaak niet op, haalde Zeeland gereedelijk over en trachtte ook Utrecht en Gelderland, dat verdeeld was, te
bewerken. Eindelijk (22 Juni) kwam het ertoe, dat de meerderheid der
Staten-Generaal erkende verplicht te zijn om de Koningin te steunen met
20000 man, die zij overal, behalve in Italië, mocht gebruiken en die onder
het bevel van graaf Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk, den achterkleinzoon van prins Maurits, werden gesteld.
Zoo zou dan de Republiek, die tot nu toe niets voor de Koningin gedaan
had, zich in den oorlog wagen, gezamenlijk met Engeland, welks Koning,
George 11,
II, zich zelfs aan het hoofd van een leger naar Duitschland zou
begeven; de blijken van ergernis van Frankrijk, dat nu ook ons bedreigde,
werden beantwoord met te wijzen op de noodzakelijkheid om de verdragen
gestand te doen. Het engelsche leger rukte werkelijk naar de Main op,
vereenigde zich daar met de keizerlijke troepen tot het "pragmatieke"
"pragmatieke"
leger en versloeg den 27sten Juni de Franschen bij Dettingen. Eerst in
Augustus trokken ook de staatsche troepen van Arnhem naar de Main
maar richtten weinig uit en legerden zich weldra voor den winter in de
henegouwsche en vlaamsche grensvestingen, altijd onder de betuiging aan
het fransche hof, dat de Staten niet aan oorlog met Frémkrijk
Frankrijk dachten,
een betuiging, die door Van Hoey, in weerwil van herhaalde aanmaningen
om zijn persoonlijke gevoelens niet te zeer op den voorgrond te stellen,
steeds in heftige brieven, die zijn franschgezindheid toonden, uit den treure
werd herhaald. Maar dit kon toch niet beletten, dat De Fénelon Den Haag
verliet, al was het ook van zijn zijde onder voortdurende plichtplegingen
en al werd zijn post nog tijdelijk door abbé De la Ville waargenomen.
1) Vgl. over al deze zaken en de verhouding van Willem IV tot Engeland en
koning George: Geyl, in Bijdr. en Meded. Hist. Gen:t
Gen., dl. XLV (1924), blz. 89 vlg
(Eng. corresp. van Willem IV en prinses Anna). J::Srief
Brief aan O. van Stirum, van
26 Sept. 1743 (Huisarchief).
a)
I) Geyl, Willem IV, blz.
bh;. 92/3.
a) Wagenaar, XIX,
X~X, blz. 360 vlg. Vgl. over deze langwijlige besprekingen: De
Jonge, Geschiedenis
Ges.chiedems van de diplomatie gedurende den Oostenrijkschen
Oostenrijksehen Successie-.
oorlog (Leiden
1851), en Beer. Holland und der Oesterreichische Erbfolgekrieg
(Lelden 1851).
(Wien, 1871); Geyl, blz. 95 vlg.
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Nieuwe moeilijkheid leverde intusschen de meer en meer oorlogzuchtige
houding van Frankrijk op. Na den dood van De Fleury had de oorlogspartij
hier grooten invloed verkregen; een kring van hovelingen en maîtressen,
door den ganschen hofadel gesteund, dreef tot den oorlog, als welks leider
de schitterende hoveling graaf Maurits van Saksen, bastaardzoon van
August II van Saksen en Polen en in Maart 1744 maarschalk van Frankrijk geworden, zou optreden.
In het vroege voorjaar lekte er iets uit van fransche plannen om den
engelschen pretendent uit het huis Stuart, Karel Eduard, een inval in
Engeland te laten doen. De ernstig bezorgde engelsche regeering vroeg
6000
krachtens de verdragen hulp van de Staten)
Staten, die dan ook terstond 6000
man uit de barrière-garnizoenen over de Noordzee zonden, nog voordat
een storm de fransche landingsvloot had teruggedreven. De formeele oorlogsverklaring van Frankrijk aan Engeland volgde half Maart. Nog moeilijker werd het daardoor voor de Republiek om zich buiten den krijg te
houden, want Engeland eischte nu krachtens de verdragen ook hulp ter zee
en wel met 20 oorlogsschepen, waarvan dan ook in alle haast een achttal
werden gereedgemaakt en zich onder den pas benoemden 72-jarigen luitenant-admiraal Hendrik Grave in Augustus bij de engelsche vloot voegden 1).
Onder hem zou met name de bekwame vice-admiraal Cornelis Schrijver
de vloot hebben te leiden. Maar de toestand van het eskader, dat weldra
tot vier bodems, ieder onder een vlagofficier, slonk en eerst langzaam weder
voltallig werd, was allesbehalve schitterend: de bemanning bleek onvolledig
en ongeoefend, de leeftocht onvoldoende, de zeewaardigheid zeer betwistbaar, de leiding van den ouden en onbekwamen opperbevelhebber zoo
zwak, dat de onderbevelhebbers zich schaamden en de engelsche regeering
zich ernstig beklaagde, al viel er niets aan te merken op den goeden wil
van den staatschen admiraal, die zelfs de engelsche vlag op den boeg
voerde. Onder spot en hoon keerde de helft van het eskader in het volgende jaar met goedvinden van Engeland terug, terwijl de andere helft,
onder vice-admiraal 't Hooft, met weinig beteren uitslag nog eenigen tijd
met de engelsche vloot samenwerkte. Het verval der zeemacht kon niet
duidelijker aan den dag komen dan door deze jammerlijke expeditie, die
liet zien, hoe weinig de Republiek thans vermocht op het element, dat
zij eenmaal het hare had genoemd, en hoe groot gelijk Chesterfield had
met zijn opmerking, dat "alle admiraliteits-collegiën samen geen enkel schip
behoorlijk konden uitrusten" en dat "argumenten geen kracht meer had-

den in deze anarchie" 2).
En het scheen, dat ook het leger weldra in de gelegenheid zou komen
om te toonen wat het vermocht. De fransche legers maakten zich namelijk
thans gereed om de Oostenrijksche Nederlanden aan te vallen en De Fénelon,
zelf luitenant-generaal bij die troepen, kwam in Den Haag afscheid nemen
van de Staten-Generaal, bij wie hij 19 jaren de fransche belangen had
vertegenwoordigd. In dat afscheid 3) herinnerde hij aan de goede betrekkingen, die totnogtoe tusschen de beide mogendheden hadden bestaan en die
hij hoopte dat bewaard zouden blijven, al moest zijn regeering nu tegenover Oostenrijk en Engeland in de Oostenrijksche Nederlanden doortasten.
De Staten antwoordden op de lange toespraak met een kort woord, waarin
zij wezen op hunne oude "verbindtenissen", maar tevens op hunne "merkelijke bekommering", hopend intusschen nog te kunnen bemiddelen en
niet te moeten komen tot "besluiten, waarvan zij zeer afkeerig waren".
1) De Jonge, Geschiedenis van het Zeewezen, dl. IV, blz. 172 vlg.
2) Jorissen, Chesterfield, in Historische Studiën, blz. 141.
3) Wagenaar, XIX, blz. 434 vlg.; Beer, 1.1., S. 27 ff.
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AMBASSADES. OOST=fRIESLANI>

Tevens besloten zij tot een buitengewone ambassade naar Frankrijk, waarmede Uni co Willem, graaf van Wassenaer-Twickel, de sedert eenige jaren
op den voorgrond getreden hollandsche edelman, jongere broeder van Obdam,
werd belast 1). Het doel dier ambassade was te vernemen de "conditiën, op
welke de vrede soude kunnen worden hersteld". Naar Engeland was met
hetzelfde doel reeds vroeger Jacob Philips, baron van Boetzelaer, vertrokken.
Terwijl Wassenaer in het fransche legerkamp en Boetzelaer te Londen
onderhandelden, beiden zonder veel succes, veroverden de fransche troepen
de eene barrièrevesting na de andere. Warneton, Kortrijk, Namen, IJperen, Veurne en De Knokke vielen bijna zonder slag of stoot, wat bij den
treurigen toestand der sinds lang verwaarloosde vestingwerken en de onvoldoende bezetting ook geen wonder was. De Franschen ontmantelden er
dadelijk eenige van, in weerwil van Wassenaer's vertoogen en protesten,
die, evenals zijn onderhandelingen en aanbiedingen, weinig indruk op het
fransche hof maakten. Deze aanbiedingen, buiten Oostenrijk en Engeland
om gedaan, wekten echter bij deze bondgenooten ernstige ontstemming.
Het zwakke "pragmatieke" leger, waarbij ook staatsche troepen onder generaal Smissaert zich bevonden, waagde het niet, onder voortdurende oneenigheden tusschen de aanvoerders, zijn stellingen bij Oudenaarde op de
vlaamsch-brabantsche grens te verlaten. Zoowel het leger als de diplomatie
der Republiek toonden zich even weinig op de hoogte hunner taak als de vloot.
Even slap was de houding der Staten-Generaal, die het telkens door
Frankrijk herhaalde aanbod van onzijdigheid afwezen maar het toch niet
waagden om openlijk den oorlog te verklaren, wat Trevor met groote
woorden namens Engeland nadrukkelijk verlangde, en evenmin ertoe
kwamen om, volgens het verlangen van Pruisen en Beieren, keizer Karel VII
als zoodanig te erkennen. Intusschen werden steeds nieuwe troepen geworven,
vooral na den nieuwen aanval- van Frederik U, ditmaal op Boheme, en
nieuwe subsidieverdragen met duitsche vorsten gesloten. In den zomer
van 1744 rukte het "pragmatieke" leger, eindelijk tot 80000 man gestegen,
onder den hertog van Aremberg van Oudenaarde op en drong de Fransehen
werkelijk over hunne grenzen terug.
Nieuwe bezwaren dreigden nu aan de zijde van Oost-Friesland. De laatstevorst uit het huis Cirksena, Karel Edzard, stierf hier in Mei en, zich
beroepend op de toezegging van keizer Leopold 2), liet Frederik 11
II
zich onmiddellijk te Aurich huldigen. Dadelijk daarop eischte hij het
vertrek der sedert anderhalve eeuw daar aanwezige- staatsche garnizoenen
van Emden en Leeroord tegen belofte van teruggave der aan OostFriesland geleende gelden en de Staten zagen zich gedwongen aan dezen
eisch te voldoen, zoodat ook hier hun invloed aanmerkelijk geschokt werd.
Omtrent de oostfriesche schuld kregen zij eerlang voldoende zekerheid van
betaling, doordat het overschot der thans beter beheerde financiën van het
vorstendom daarvoor werd aangewezen 3). De hannoversche aanspraken op
Oost-Friesland werden door Pruisen ter zijde gesteld.
De verhouding tot Frankrijk werd door de aanhoudende vermeerdering
der staatsche landmacht niet gunstiger en ofschoon de Staten nog altijd
weigerden gehoor te geven aan het verlangen van Engeland en Oostenrijk
om aan Frankrijk den oorlog te verklaren, gingen zij langzamerhand iets
verder, naarmate de verschillende gewesten aan Engeland's aandrang begonnen gehoor te geven. De verstandige en met de staatsche regeeringstoestanden welbekende lord Chesterfield, thans weder in Engeland in de:
1) De Jonge, Diplomatie, blz. 75 vlg.; Geyl, blz. I~6 vlg.
2) Zie boven, blz.
•
")
a) Wagenaar, XIX, blz. 485.
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regeering, kwam nog eens naar de Republiek om haar tot krachtiger handelen aan te zetten 1). Hij zag duidelijk wat er in de jaren van zijn afwezigheid veranderd was, maar had weinig moeite om zijn doel te bereiken,.
al waren Engeland's toezeggingen allesbehalve schitterend. Zoo gelukte
I745 zich aan te sluiten
het dan eindelijk de Staten te bewegen om in Maart 1745
bij het verbond van Warschau tusschen Saksen, Engeland en Oostenrijk
tot handhaving der rust in Europa en der Pragmatieke Sanctie. De dood
van keizer Karel VII even te voren scheen kans op vrede te geven, toen
keurzijn zoon zich tot een verdrag liet vinden, waarbij hij zijn verloren keur-vorstendom terugkreeg en de Pragmatieke Sanctie erkende. De keuze van
den gemaal der hongaarsche koningin in Augustus tot keizer onder den
naam van Frans I verbeterde zeer die kans, ten minste in Duitschland,
waar de tweede silezische oorlog na zwaren strijd nog vóór het einde
des jaars met den vrede van Dresden besloten werd.
Minder gunstig voor de verbondenen liepen de zaken in de Zuidelijke Nederlanden, waar de beleidvolle Maurits van Saksen thans aan het hoofd der
Fransche legers was getreden en Doornik viel; de verbondenen, aan het
hoofd wier legers, ten minste "honorair en titulair", thans de jonge en
onbekwame hertog van Cumberland, zwager van den Prins van Oranje,
met den oostenrijkschen graaf van Königsegg als leider was geplaatst, werden
door den franschen maarschalk bij Fontenoy (II
(11 Mei) deerlijk geslagen,
ten deele ten gevolge van de schandelijke vlucht van een deel der staatsche ruiterij. De zwakke en lang verwaarloosde staatsche hulptroepen onder
haren opperbevelhebber, den vorst van Waldeck, konden weinig gewicht
in de schaal leggen. Het gevaar voor een franschen aanval begon dreigend te
worden en daarmede de kansen van den Prins te stijgen; als hij maar "un plus
habile joueur" geweest was, erkende hijzelf, zou hij "Ie beau feu" gemakkelijk
hebben kunnen aanblazen 2). De gemoederen raakten intusschen reeds in
beweging. Brabant en Vlaanderen vielen den Franschen in handen; alleen
de hoofdsteden van Brabant hielden het nog. De inval van Karel Eduard in
Schotland gaf aanleiding tot nieuwe verzwakking der engelsche legers in
de Nederlanden, waarvan weinig meer overbleef; ook een staatsche afdeeling van 6000 man uit het vroegere doorniksche garnizoen onder graaf
Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk verleende hare diensten bij het
verijdelen van dien inval.
De Franschen begonnen zoo onze grenzen dicht te naderen en dit, gevoegd bij de zegepralen van Prederik II in Boheme, de zware verliezen
van den handel door den algemeenen krijg en de ook in het Noorden
heerschende onzekerheid der toestanden bij de voortdurende troonswisselingen in Rusland deed de Staten, door Engeland onvoldoende gesteund,
steeds vuriger wenschen naar een gelegenheid om de onderhandelingen
over den vrede weder te openen. Aarzelend en bedachtzaam besloot
Van der Heim, in overleg met den engelschen gezant Trevor en de
hollandsche heer en, die met hem een soort van geheim "besogne"
voor de buitenlandsche zaken vormden of liever een "conjuratie" of
"conclave", daar het niet officieel met die zaken belast was 3), tot een
ondershandsche ambassade naar Parijs, ofschoon het aanbod van De la
Ville namens Frankrijk om een congres te houden bij de bondgenooten
een ongunstig onthaal vond. Einde November ging kolonel De Larrey,
vriend van den raadpensionaris en beschermeling van Bentinck, in het
1) Jorissen, Chesterfield, in Historische Studiën, blz.
blz;. 136 vlg.; daartegenover
Geyl, blz.
blz;. 136 vlg.
') Geyl, blz. 145.
') Beer, S. 41 ff.; De Jonge, blz. II5, noot I.
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geheim naar Parijs om in overleg met den leider der buitenlandsche zaken
aldaar, den vredelievenden, idealistisch gezinden markies D'Argenson, zoo
mogelijk de grondslagen vast te stellen voor den vrede: die grondslagen
werden werkelijk niet onhandig aangewezen en de drie jaren later gesloten
vrede wijkt er weinig van af, maar het gelukte den weinig geschikten
afgezant niet om ze te doen aannemen. Nieuwe aanbiedingen van
onzijdigheid, te zamen met de reeds voldoende gebleken onmacht van
Maria Theresia om een krachtig leger naar de Nederlanden te zenden
en de weinige bereidwilligheid van Engeland en Saksen om de Republiek
bij een franschen inval afdoende te helpen, gaven echter aanleiding tot
een tweede officieele zending naar Frankrijk, nu van een belangrijker
persoonlijkheid dan Larrey was. De uiterst treurig gebleken toestand der
staatsche vestingen, de jarenlange velwaarloozing van artillerie en genie, de
ontredderde toestand der financiën ook van Holland lieten geen andere
keus over dan onderhandeling, desnoods afzonderlijke onderhandeling,
gewettigd door de weinig belovende houding der bondgenooten. Reeds
begon Frankrijk een heftiger toon aan te slaan en bewees zijn gezindheid
door het intrekken der nog in I739 bij traktaat bevestigde handelsvoordeelen, wegens het opbrengen van fransche oostinjevaarders door engelsche
kapers te Batavia. Reeds bedreigde het fransche leger Brussel, zetel van
den nieuwen oostenrijkschen landvoogd Karel Alexander van Lotharingen,
dat niet lang weerstand zou kunnen bieden aan een beleg. En Van Hoey,
nog steeds met de fransche staatslieden in hartelijke overeenstemming,
wees te Parijs krachtig op de thans nog te verkrijgen voordeelen. Zoo besloot
het "conclave", buiten welks voorkennis de volgzame raadpensionaris niets
deed 1), den Isten Februari I746 Wassenaer-Twickel naar Parijs te zenden,
nadat Larrey in Januari was teruggekeerd.
Het was hoog tijd, want Maurits van Saksen had het beleg voor Brussel
geslagen in weerwil van de aanwezigheid der nu feitelijk alleen met de
verdediging der Oostenrijksche Nederlanden belaste staatsche troepen onder
den vorst van Waldeck in en om Antwerpen. Na een beleg van drie weken
viel Brussel den 20sten Februari in 's vijands handen en de oriflamme
van Frans I, bij Pavia door Karel V buitgemaakt, kon met andere
tropeën door den nieuwen "tapissier de Notre Dame" naar Parijs worden
gezonden. Maurits van Saksen was de held van Frankrijk geworden. Maar
de gevolgen waren ook voor de Republiek van beteekenis. Hare grenzen
lagen thans open voor den vijand, die door het kleine staatsche veldleger
en de half verhongerde overblijfselen van het engelsch-oostenrijksche leger
niet lang tegengehouden zou worden: zij hadden zelf slechts 43000 man
te stellen tegenover 100000 Franschen. Verkoos de Republiek op dezen
tijd de vriendschap van Frankrijk boven die met Engeland en Oostenrijk en nam zij thans de vroeger zoo herhaaldelijk aangeboden onzijdigheid
aan, dan was het gedaan met de engelsch-oostenrijksche coalitie 2). Bleef
zij daarentegen met de beide oude bondgenooten, die haar zoo in den steek
lieten, samenwerken, dan had zij een aanval van den overwinnenden vijand
te wachten. Wassenaer-Twickel was nog vóór de inneming van Brussel naar
Parijs vertrokken. Hij moest trachten te bemiddelen onder betuiging der
vriendschappelijke gezindheid van de Republiek en van haar wensch om
alle "offentie ofte ombrage" te vermijden 3), maar heimelijk werd hij tevens
belast met het vragen van een wapenstilstand om de onderhandeling te
vergemakkelijken.
1) Jorissen, Chesterfield, blz. 159; Geyl, blz. 149 vlg.
2) De Br~lie,
Bro~lie, Maurice de Saxe et Ie marquis d'Argenson, I, p. 54 suiv.
8) Beer, S. 48; Geyl, blz. 160 vlg.
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Wassenaer-Twickel vond de fransche staatslieden, die aanvankelijk een krachtige
Wassenaer-Twicke1
houding hadden aangenomen, waartoe de voortvarende maarschalk geraden had,
verdeeld en over het geheel tot tegemoetkoming geneigd; hijzelf was zeer
gezind om de onzijdigheid der Republiek, desnoods een afzonderlijken vrede
te bewerken 1) en ging geheel mede met den steeds in dien zin werkzamen
DtArgenson verbonden
Van Hoey, die door nauwe vriendschapsbanden aan D'Argenson
was en niet ophield de gematigdheid en vredelievendheid der fransche
regeering te roemen. Het scheen zelfs mogelijk de algeheele teruggave der
Zuidelijke Nederlanden aan Oostenrijk, ja de ontmanteling van Duinkerken
en de verdrijving der Stuarts uit Frankrijk te verkrijgen; Wassenaer
besprak een en ander en, ofschoon zijn aanbod van wapenstilstand beleefdelijk werd afgewezen, bleef men toch met hem onderhandelen. Evenwel
zijn franschgezinde uitingen wekten bij de Staten-Generaal, die zoover niet
gaan wilden, bedenking en men besloot, vooral op aandrang van Amsterdam
en Dordt, hem een tweeden buitengewonen gezant ter zijde te stellen; de
tweede griffier der Staten, Jacob Gilles, "een man van byzondere capaciteit", werd daartoe uitgekozen, bepaaldelijk voor het banen van den weg
tot "generale pacificatie". De staatsche onderhandelaars zetten de besprekingen voort, ook toen het hof met den Koning naar Brussel vertrok.
Daar werd eindelijk in Mei een nieuw uitvoerig vredesplan van fransche
zijde ingediend 2) en de Staten-Generaal haastten zich, na een buitengemeen vlug onderzoek, om dit plan aan Engeland mede te deelen. Een fransch
diplomaat, de markies De Puysieulx, verscheen heimelijk in Den Haag om
nog eens de goede gezindheid van Frankrijk jegens de Republiek te betuigen
en te zien, waartoe de meer en meer in verlegenheid gerakende staatsche
regeering of liever zij, die thans hare politiek leidden, door beloften of
bedreigingen te brengen zou zijn. Maar de toon van de fransche regeering,
die reeds de mogelijkheid liet doorschemeren, dat zij genoodzaakt zou zijn om den
vijand tot op "den bodem van den Staat" te vervolgen, begon krachtiger te
worden. Zij hoopte door deze bedreiging de Republiek tot onzijdigheid te
bewegen, terwijl Engeland zijn verplichtingen tegenover haar zoo slecht vervulde.
vervulde~
Maar de fransche voorstellen werden noch te Londen noch te Weenen
noch ook te Madrid goedgekeurd en de veldtocht in de Nederlanden werd,
tot wanhoop van Van der Heim en het conclave, nu van Brussel uit voortgezet: Leuven, Mechelen, eindelijk ook de citadel van Antwerpen vielen, terwijl
het pragmatieke leger op de schrale heide om Breda huishield;
Bergen en geheel Henegouwen, ten slotte ook Namen, de laatste der barrièresteden, werden achtereenvolgens nog door de zegevierende Franschen
bemachtigd en de slag bij Rocourt (u Oct.), dreef het leger der bondgenooten,
genooten, thans onder prins Karel van Lotharingen, oostwaarts over de
Maas. Zoo bleef alleen Luxemburg met Opper-Gelder en Limburg nog in
de handen der bondgenoot
bondgenooten.
en. 3)
De leidende staatslieden der Republiek helden meer en meer over tot
het sluiten van een afzonderlijken vrede met Frankrijk; zelfs Van der Heim
liet zich bewegen om het oude bondgenootschap met Engeland los te laten.
Den Isten Juli gaf het "conclave" buiten weten van de gewestelijke Staten in diep geheim aan Wassenaer en Gilles de opdracht om den vrede
te teekenen, als het machtelooze, feitelijk de Republiek aan haar lot overlatende
Engeland, dat hoofdzakelijk het doel najaagde om het veroverde Cap
Breton bij den vrede te behouden, verdere onderhandeling weigerde.
1) Beer, S.
S, 5°.
50. Vg1.
Vgl. De Jonge, blz.
bh;. IIS vlg.; ]orissen,
Jorissen, Chesterfield, bh;.
blz. 160 vlg.;
Geyl 1.1.
2) Beer, S. 51/2.
3) Pirenne, V, p. 225.
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De lange reeks van nederlagen maakte echter ook de bondgenooten der
Republiek thans meer bereid tot het voeren van onderhandelingen. Engeland gaf toe en zoo ving men dan ook in Augustus te Breda aan 1),
evenwel allereerst nog over de vraag, of ook Sardinië, Spanje en Oostenrijk
daarin zouden worden betrokken en er dus naar een algemeenen vrede
zou worden gestreefd. Een ernstig verschil ontstond daarover, dat bijna
tot het einde des jaars de gevolmachtigden van beide zijden bezighield.
Midden in die besprekingen en nog voordat het congres te Breda
begonnen was, stierf den 17den
I7den Juli de achtenswaardige maar onder den
druk der omstandigheden bezwijkende raadpensionaris van der Heim,
die reeds eenigen tijd ziekelijk geweest was en zijn post had doen waarnemen door den stokouden griffier Willem Buys. In zijn plaats werd
9 September Jacob Gilles verkozen, niet onbekwaam maar met geringe
ervaring en nog geringer persoonlijken invloed, die het ambt aannam na eenige
aarzeling en onder voorwaarde, dat hij steeds het recht zou hebben met
raadgevende stem in het College der Gecommitteerde Raden en in de
vergaderingen van de Staten-Generaal en van Holland te verschijnen. Twee
jaren te voren had François Fagel, een der beproefde vrienden van Slingriffiers post nedergelegd en was vervangen door zijn helper
gelandt, zijn griffierspost
in den laatsten tijd, zijn veel minder bekwamen neef Hendrik.
De oude staatslieden, 'die nog aan de diplomatie der Republiek zekeren
roem hadden verzekerd, waren thans bijna allen uit het bewind verdwenen.
Het "conclave" kon nog zijn gang gaan maar het moest toch voorzichtig zijn,
zooals weldra duidelijk bleek, toen het aanvankelijk geheim gehouden besluit
van II Juli bekend werd. Diepe verontwaardiging van verscheiden gewesten, vooral van Friesland, over dit ongehoorde optreden van slechts enkele
leden der Staten-Generaal in een zoo belangrijke zaak,
zaak t die de geheele
Unie gold! Een algeheele omkeering in de staatkunde der Republiek, die
hare oude bondgenooten zou moeten verloochenen, kon toch onmogelijk
buiten weten der afzonderlijke gewesten door eenige weinige personen worden besloten! De algemeene ergernis keerde zich tegen de bedrijvers van
dit ongehoorde feit; zelfs hunne eigen partij keurde de zaak af. Maar verder dan tot die ergernis kwam het voorloopig nog niet en het "conclave"
bleef de zaken leiden, al steeg de invloed van Bentinck, die de vredespolitiek verwenschte en vasthield aan Engeland I).
2). Hij begon te hopen, dat
het lang verwachte oogenblik naderde. Maar de Prins wilde nog altijd
niets forceeren en hij kreeg thans steun van den nieuwen engelschen gezant,
den jongen lord Sandwich, die in last had om met hem samen te werken 3).
De vredesonderhandelingen sedert October te Breda kwamen weinig verder en met bekommering zagen de Staten-Generaal de wapenen des vijands
steeds meer naar hunne zijde gekeerd. Het leger der bondgenooten bedroeg
thans even IOOOOO man, terwijl dat van Maurits van Saksen, door de
zegepralen van den laatsten tijd bezield, meer dan 130000
I30000 man telde; de
slechte toestand der staatsche vestingen gaf aanleiding om met ongerustheid het volgende voorjaar te gemoet te zien.
Intusschen had de bemiddelende staatkunde van D'Argenson aan het
fransche hof ernstigen tegenstand ontmoet. De la Ville drong reeds lang
aan op krachtiger houding tegenover de jammerlijk machtelooze Republiek 4),
die den vrede wel wilde maar dien tegen Enge1and's
Engeland's zin niet durfde sluiten
1)
173
173
, ')
2)
3)
')
4)

Beer, S. 60 ff.; De Jonge, blz. 30 vlg.; De Broglie, lI, p. 24 suiv.; Geyl, blz.
vlg.
Geyl, blz. 175: Archives, Supplément, p. 54 suiv.
Geyl, blz. 186 vlg.
De Broglie, lI,
IIt p. 18.
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noch durfde oorlogvoeren 1) ; Maurits van Saksen, begeerig naar nog
grooter krijgsroem, wenschte niets liever dan krijg; de oorlogspartij
drong aan op verwijdering van den al te wijsgeerigen staatsman, die de
buitenlandsche zaken leidde. D'Argenson, ook door de machtige madame
de Pompadour losgelaten, werd zoo eindelijk in Januari 1747
I747 vervangen
door haren gunsteling De Puysieulx, die nu aanstonds Breda verliet. Wel
werden de onderhandelingen nog voortgezet maar ook in het voorjaar van
1747
I747 kwam men weinig verder dan tot voorstellen en tegenvoorstellen, die
te veel uit elkander liepen om kans te geven op vrede. Wassenaer-Twickel
en Gilles deden wat zij konden, altijd op aanwijzing van het "conclave",
waarin de heer en uit Amsterdam den boventoon voerden om bij de houding van Engeland en de gevaren voor de Republiek op een afzonderlijken
vrede aan te sturen, maar zij bereikten hun doel niet. Het was in deze
omstandigheden niet te verwachten, dat de fransche regeering zich nog
langer zou houden aan D'Argenson's stelregel, dat het grondgebied der
Republiek in ieder geval moest worden ontzien. Maurits van Saksen kreeg
dan ook in April vergunning om zijn gang te gaan maar ontving tevens
de aanwijzing "d'user de beau coup de ménagements à l'égard du pais et des
peuples",
peuples tt, daar men alleen op de regeering der Republiek een, naar men meende,
heilzame pressie wilde oefenen 2) en geen veroveringen ook hier wilde maken.
Dat was ook de inhoud der verklaring, die den I7den April door De la
Ville aan de Staten werd overgegeven. Zij wekte in de vergadering
hevige ontsteltenis, die nog grooter werd, toen de daad onmiddellijk op het
woord volgde en graaf Löwenthal aan het hoofd van 20000
20000 man fransche
troepen in Staats-Vlaanderen de grens overschreed, het platteland tot bij
Cadzand en IJzendijke plunderde en de deerlijk verwaarloosde vestingen
insloot; Sluis en IJzendijke vielen na een paar dagen en ook Axel en
Hulst zouden het niet lang kunnen uithouden; de Schelde-schansen Lilloo,
LilIoo,
Liefkenshoek en de Peer! bezweken dadelijk. Half Mei was geheel
Staats-Vlaanderen in fransche handen
handen,.• ook het sterk gelegen Axel, dat zich
bij de eerste opeisching overgaf: "il faut avouer que nous avons affaire à
des gens bien obligeants", zeide maarschalk de Noailles, terwijl
terwijl· de opperbevelhebber zich erop beroemde deze zaak zoo spoedig ten einde gebracht
te hebben.
Maar die inval, hoe goed gelukt ook, had nog een ander gevolg, waarop
van fransche zijde, nog minder gerekend was dan op de al te gemakkelijke
overwinningen in Staats-Vlaanderen.
Bij het toenemen van het gevaar in de Zuidelijke Nederlanden had
men van alle kanten het oog op den Prins van Oranje gericht. Friesland
had in 1744 gedreigd de consenten in te houden, als de Prins,
die reeds in 1727
I727 en 1733 op een generaalsbenoeming gerekend had 3)
maar teleurgesteld was en daarvoor in 1737
I737 ook te vergeefs Engeland's
hulp had ingeroepen, niet in rang naast de toen aangestelde zes generaals
werd geplaatst. Het bleef op dit standpunt staan. Overijsel, waar Rechteren's invloed begon te tanen 4), had in het begin van 1745, gesteund door
Friesland en Stad en Lande, op zijn benoeming tot generaal der infanterie
onder Waldeck aangedrongen; maar de Prins begeerde, in weerwil ook van
Chesterfield's vertoogen 5), niet onder Waldeck te dienen en Holland had,
1)
,) Jorissen, Chesterfield, blz. 161.

I) De Broglie, II, p. 178.
3) Jorissen, 1.1. blz. 139.
4) Geyl, blz. 36 vlg
vlg.•

•')) Geyl, blz. 205.
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als altijd, geweigerd. In het volgende voorjaar kwam een nieuwe poging,
nu van Gelderland uitgaande, waar de prinsgezinde Van Randwijck den
staatsgezinden T orck van Rozendaal op zijde drong, maar niet met beteren
uitslag. Zoo bleef de vorst van Waldeck aan het hoofd van het staatsche
leger, ook nog in het voorjaar van 1747, al protesteerde Friesland nog
zoo hevig. Maar Waldeck, hoewel niet onbekwaam, had te weinig persoonlijken invloed om de gewesten te kunnen bewegen hun plicht te doen ten opzichte
der verdediging of eenigszins toereikende fondsen tot zijn beschikking te
stellen. Bovendien, men wantrouwde zijn beleid en dacht erover om weder
gedeputeerden te velde naast hem te plaatsen, waartoe het evenwel nog niet
kwam. De Prins van Oranje van zijn kant liet niet na zijn levendige belangstelling in alles wat de landsverdediging betrof te kennen te geven, met
name wat aanging de verdediging van Zeeland, het meest bedreigde
gewest 1). Maar hij bleef afwachten.
De onzekere houding der staatsche politiek, de gebleken hulpeloosheid
van het landsbestuur onder den nieuwen raadpensionaris Jacob Gilles gaf
aanleiding tot menig vinnig pamflet van oranjegezinde zijde tegen de stadhouderlooze regeering, die het land dreigde bloot te stellen aan een herhaling der moeilijkheden uit den laatsten tijd van De Witt en "Neerlands
slaapsugt" tot een spot der natiën, "dutch faith" tot een scheldwoord
maakte; de in 1745/6 weder woedende veepest werd als een straf van "Gods
slaande hand" tegenover de regenten aangemerkt. Zoo was de bodem bereid
voor een volksbeweging, die, naar sommige leiders der Oranjepartij hoopten,
eindelijk den Prins zou brengen op de plaats, waar hij behoorde te zijn.
Sedert 1744 2) trad onder hen een vuriger man op den voorgrond,
Willem, graaf van Bentinck, heer van Rhoon en Pendrecht, oudste zoon
uit het tweede huwelijk van den vriend van koning Willem 3). In het jaar
van 's Konings dood geboren, in Engeland opgevoed, van daar in 1719
naar Leiden gekomen om er te studeeren, was hij na een lange buitenlandsche reis nog gedurende zijn afwezigheid buitenslands in 1727 tot lid
der hollandsche ridderschap gekozen maar had met zijn voortdurend aandringen, vooral sedert 1742, op wat meer voortvarendheid totnogtoe
op den weinig voortvarenden Prins slechts geringen invloed geoefend. Hij
was een fel vijand van Frankrijk, van der jeugd af. De gebeurtenissen van
het voorjaar van 1746 hadden hem den Prins doen wijzen op de "circonstances opportunes", die zich begonnen voor te doen en op de wensche'). Maar
lijkheid om niet langer te aarzelen met daarvan gebruik te maken ").
de Prins wilde niet weten van "rumeurs publiques" en "émeutes populaires", van "pasquilles" en "c1ameurs vagues de quelques bourgeois";
alleen wanneer "un nombre de gens de poids et sensés" en wel "du gouvernement", zij het dan "répondant à la voix du peuple", hem riep, zou
hij zich beschikbaar stellen. Herhaaldelijk kreeg de vurige Bentinck, die
niet ophield op de gunstige kansen, op den plicht tot optreden te wijzen,
een dergelijk antwoord: "une révolte populaire ou la modération et la
justice sont toujours mises de coté" was in t s Prinsen naar de regentenaristocratie gericht oog een misdaad; liever verkoos hij te blijven "dans
sa solitude"
solitude tt ó). Ook Bentinck begon onder deze omstandigheden te wanhopen, dat de zaken ooit tot een goed einde zouden Komen, totdat
1) Wagenaar, XX, blz. 63.
2) Vgl. een brief van Otto van Stirum, een van 's Prinsen vertrouwdste
vrienden, dd. 30 Dec. 1744 (Huisarchief). VgI. ook Archives.,
Archives, Supplément, p. 15 suiv.
8) Vgl. over hem: Van Huffel, Willem Bentinck van Rhoon Cs-Grav. 1923).
') Jorissen, Chesterfield, blz. 161.
Ii) Archives, Supplément, p. 57.
5)
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plotseling de inval in Staats-Vlaanderen ze
z;e een anderen keer deden nemen.
De vlucht van een aantal ingez;eteneó
ingezetenen uit die streek naar Walcheren had
daar een hevige ontroering veroorz;aakt.
veroorzaakt. Een engelsch eskader onder Robert
Mitchell verscheen voor Vlissingen en nam de bewaking van de Schelde
z;ich. Reeds begon te Middelburg de lagere volksklasse oproerig te
op zich.
worden en te plunderen, waarop soldaten uit Veere en Vlissingen naar de
hoofdstad werden ontboden. In den nacht van den 24Sten op den 25sten
April kwam de schutterij te Veere in de wapenen en verlangde van den
oranjegezinden burgemeester Verelst de belofte, dat Veere den Prins als
oranjegez;inden
stadhouder van het gewest z;ou
zou voorslaan. Vroeg in den morgen kwamen
de regenten van Veere bijeen en besloten eenparig, met het oog op het
gevaar van het gewest, den Prins bij de Staten aan te bevelen als stadhouder, admiraal- en kapitein-generaal van Zeeland. Van Veere sloeg de
volksbeweging over naar Middelburg, waar na eenige aarz;eling
aarzeling de regeering
zeeuwsche steden weldra het geval werd;
spoedig toegaf evenals in de andere z;eeuwsche
Zierikz;ee en Tholen werden de regenten ernstig bedreigd door het'
alleen te Zierikzee
opgewonden volk, dat nauwelijks door de predikanten in toom gehouden
kon worden. Binnen een paar dagen was alles afgeloopen; overal woei de
oranjevlag, alom droeg men oranjelinten en oranjestrikken en reeds den
28sten besloten de Staten van Zeeland den Prins de waardigheden aan te
bieden. Ook in Holland ontstond onmiddellijk beweging op het bericht van
z;ij sloeg van Rotterdam (29 April) naar de andere
het in Zeeland gebeurde; zij
steden over en ook hier werden de regeeringen gedwongen aan den volkswensch toe te geven onder het algemeene vreugdebetoon der bevolking, die
staatsgez;inde regenten bedreigde o.a. op het Binnenhof het
enkele bekende staatsgezinde
dordtsche Statenlid Halewijn aanviel, maar nergens veel moeite had om hen
zich uit vrees voor z;ijn
zijn leven
tot de verandering te bewegen. Gilles stelde z;ich
onder bescherming van Bentinck. Den 3den Mei volgden de Staten van
Holland op Rotterdam's voorstel het z;eeuwsche
zeeuwsche voorbeeld. Zoo deden ook
denz;elfden
denzelfden dag die van Utrecht en eenige dagen later die van Overijsel. Den
4den stelden de Staten-Generaal den Prins tot kapitein- en admiraal-generaal
der Unie aan. Daarmede was de omwenteling voltooid, tot groote tevredenheid des Prinsen z;onder
zonder dat er bloed had gevloeid of ongeregeldheden
van beteekenis hadden plaats gehad. Hij had z;ijn
zijn wensch: niet maar het
volk doch de regenten hadden hem eindelijk geroepen. Den 12den kwam
hij met zijn
z;ijn gemalin Prinses Anna en zijn
z;ijn eenige dochter Carolina over Amsterdam uit Leeuwarden in Den Haag om, onder het gejuich des volks en
onafzienbare reeks van dichterlijke ontboez;emingen
ontboezemingen in
begroet door een onafz;ienbare
den geest des tijds, bezit
bez;it te nemen van zijn
z;ijn nieuwe waardigheden, welhaast
vermeerderd met het opperhoutvesterschap en het recht der patenten in
Holland benevens met het stadhouderschap en kapitein-generaalschap in
de landen van Overmaas. Daarna ging hij naar Zeeland.
De verheffing van den Prins had als natuurlijk gevolg een scherper
houding tegenover Frankrijk 1). Bentinck, die leefde in de traditiën van den
III en van het hernemen van diens staatkunde droomde,
tijd van Wi1lem In
sprak het tot verontrusting van velen reeds uit bij de begroeting des
dez;e den Staat z;ou
Prinsen in den Raad van State, dat deze
zou "bevrijden van
tjuk van eenen heerschz;uchtigen
trouwloozen nabuur" 2). De bijna onmidheerschzuchtigen en trouwlooz;en
dellijk volgende verklaring van den franschen en den spaanschen gevolmachz;ij de onderhandelingen te ,,Breda niet langer konden voortz;etvoortzettigde, dat zij
ten maar bereid waren dit op een "veiliger" plaats te doen, waartoe zij
z;ij
1) VgI.
Vgl. over dit alles de vierde serie van de Archives de la Maison d'Orangeblz. 215 vlg.
Nassau, uitg. Bussemaker; Geyl, bb;.
2) Wagenaar, XX, blz. 98.
I)
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Aken of een andere duitsche stad in de buurt voorsloegen, getuigde van
de veranderde omstandigheden. Maar zou de Prins werkelijk de Republiek
uit hare lethargie en anarchie kunnen redden'? Chesterfield, die hem en
haar kende, geloofde het evenmin als vroeger 1) en de loop der dingen zou
hem voorloopig gelijk geven. Wi1lem IV zelf en zijn aanhangers geloofden
het en spraken het uit, herinnerend aan de herleving van r672, alles
hopend van de oranjevlag op het schip van staat, die alle lekken zou dichten, alle scheuren heelen 2).
De oorlog ging intusschen ook verder slecht. Ofschoon de Franschen
niet in staat waren om dieper in Zeeland door te dringen, beveiligd als het
werd door engelsche eskaders en door de sterke bezetting van Zuid-Beveland onder generaal Smissaert, sloegen zij den rsten Juli Cumberland en
Waldeck bij Lafeld, niet ver van Maastricht, en sloten daarna Bergen op
Zoom in, dat weldra onder den ouden baron Cronstrom een ernstig beleg
had te doorstaan maar voortdurend werd versterkt en met leeftocht werd
voorzien, totdat het den r6den September bij verrassing door den vijand
werd genomen, een feit, dat overal diepen indruk maakte en weder een
sterke volksbeweging zoowel tegen de staatsgezinde regenten als tegen de
van verraad verdachte Roomschen ten gevolge had, ja als een aanleiding
tot een algemeene beweging in den lande werd gevreesd. De door de
Staten van Holland voorgeschreven algemeene oefening in den wapenhandel
en het besluit om honderd vendels waardgelders aan te werven tot hand.having der binnenlandsche rust toonde, dat men zich het gevaar van den
toestand bewust werd 3).
Maar het bleek spoedig, dat ook de nieuwe regeering niet in staat was,
laat staan nog wel met één slag, de gevaren, waaraan de Republiek bloot
stond, te bezweren. Binnen- en buitenlandsche moeilijkheden hoopten zich
weldra van alle kanten op en de Prins, op wiens schouders nu alle last
drukte, moest zich zoogoed mogelijk daarvan trachten te bevrijden. Er
was geen geld, er was geen leger en Engeland deed niet meer dan te
voren om de Republiek in haren nood te helpen.
Veel grooter moest 's Prinsen macht zijn, riep men en den 7den October onder den indruk ook van het overgaan van Bergen op Zoom, stelde
de hollandsche ridderschap de erfelijkheid van het stadhouderschap in de
mannelijke en vrouwelijke lijn voor, opdat nooit een "uitstekend hoofd" den
staat zou kunnen ontbreken. Dit voorstel wekte overal toejuiching; sommigen meenden zelfs, dat men den Prins graaf van Holland moest maken om
zijn souvereine macht buiten twijfel te stellen. En met dit denkbeeld werden andere verbonden. De klachten over de zelfzuchtige exploitatie der
stedelijke ambten en der posterijen door de regenten waren in den laatsten
tijd zeer levendig geworden. Men verlangde algemeen verbetering van de
bedorven toestanden door openbare verpachting der ambten en door het
opdragen van alle postmeestersplaatsen aan den Prins. Ten opzichte van het
laatste punt volgde eerst in Den Haag, daarna elders de regeering den
volkswensch maar de Prins versmaadde de rijke inkomsten, die hem op die
wijze toevielen, en droeg ze over aan de Staten. Alleen te Amsterdam, waar
men de inkomsten op f 200000 jaarlijks begrootte 4), zagen burgemeesters
voor zich en de hunnen wel af van de voordeelen daaruit, maar stelden
de vroedschap voor, met het oog op den financieelen toestand der stad,
ze niet aan het land maar aan de stedelijke schatkist zelve te schenken.
Jorissen, Chesterfield, blz.
Geyl, blz;.
blz. 219.
Wagenaar, XX, blz. 120.
') Wagenaar, XX, blz. 126.
1)
2)
3)
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Dit stuitte intusschen bij den Prins en de Staten op hevig verzet, aangezien naar veler meening de posterijen toch "heerlijke regten van de opperste magt" waren, waartegenover Amsterdam terecht volhield, dat zij daar ter
stede uit de behoeften van den koopman waren ontstaan.
Terwijl de amsterdamsche posterijenzaak de gemoederen verontrustte, begon
te Rotterdam reeds in September een dreigende beweging ten gunste van den
openbaren verkoop der ambten. De stadsregeering stelde hier het antwoord
op een haar ten dezen door de burgerij aangeboden verzoekschrift wat lang
uit, waarop in November een nieuw verzoekschrift "sonder eenig verwijl of
uitstel" een gunstig besluit eischte, terwijl nog eenige nieuwe eischen daarbij
werden gevoegd, onder anderen tot erfelijkverklaring van het stadhouderschap en verbod van allen handel op Frankrijk. En de regeering gaf toe.
"onbetamelijke"
Maar dit ging den Prins te ver: het "ongerijmde" en "onbetamelijke"
verzoekschrift werd ten strengste door hem veroordeeld en de "afgeperste
bewilliging" verklaard "voor nietig en van onwaarde", terwijl de bedrijvers
van verdere dingen van dien aard met ernstige straf werden bedreigd 1).
Gelijksoortige bewegingen te Haarlem en Gouda werden thans, als den
Prins ongevallig, gestaakt.
Te Amsterdam, waar onder leiding van den porseleinkoopman Daniël
Raap ook een verzoekschrift was aangeboden om den Prins de erfelijke
waardigheden op te dragen, de ambten aan den meestbiedende te verkoopen, de burgerkapiteins uit de burgerij te doen verkiezen en de gilden
in hunne oude rechten te herstellen, liep de zaak niet zoo kalm af. Tegen
de ten stadhuize vergaderde burgemeesters ontstond hier den 9den November een formeel oproer, dat door de schutterij met geweld moest worden
gekeerd, en nog dagen lang bleef de stad in onrust. Een en ander wees
erop, dat men iets moest doen om de stemming des volks, vol verontwaardiging over de schandelijke misbruiken, met de stedelijke ambten
gepleegd, tot bedaren te brengen, en de Prins zelf nam de zaak ter hand.
In overleg met hem werd nu, om aan de rechtmatige klachten eenigszins
te gemoet te komen, het besluit genomen om voortaan alle stedelijke ambten persoonlijk te doen waarnemen, ze niet met uitkeeringen te bezwaren
of voor geld te verkoopen en er nauwkeurige lijsten, met opgave van de
opbrengst der laatste vijf jaren, van te laten vervaardigen. Amsterdam bleef
weigeren afstand te doen van zijn posterijen, wat het op grond van zijn
privilegiën en uit vrees voor ernstige benadeeling van het krediet en de
inkomsten der stad in Januari 1748 nog eens nadrukkelijk in de Statenvergadering verklaarde.
Maar nog een andere zaak zette de gemoederen in beweging:
beweging! de misbruiken namelijk bij het verpachten der lasten op de vertering. De weelde
en rijkdom van vele pachters had reeds lang een vijandige stemming
tegen hen teweeggebracht en onder de gewenschte hervormingen stond
de opheffing der inning bij wijze van verpachting en de vervanging daarvan bij middel van rechtstreeksche inning door ontvangers of collecteurs,
de "collecte", werd reeds lang ook voor deze lasten aangeprezen. Het viel
niet te ontkennen, dat menige pachter zich op bedenkelijke wijze de penningen, waarop hij recht had of zeide te hebben, wist te verschaffen, dat
allerlei ongerechtigheden bij de verpachting zelve en bij de inning der
lasten voorkwamen en dat menige regent van deze misbruiken voordeel
trok. De pamfletschrijvers, die in deze troebele tijden onmiddellijk aan alle
kanten opkwamen, lieten dan ook niet na in scherpen vorm op deze misstanden te wijzen. Vooral het goed geredigeerde weekblad van den prins1) Wagenaar, XX, blz. 132 vlg.
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gezinden refugié Jean Rousset de Missy, de veel gelezen "Mercure historique et politique", die reeds sedert 1724 de publieke opinie voorlichtte,
maakte op deze zaken opmerkzaam. Ook hierover ontstond allerwegen gisting in Holland en hier en daar hadden reeds oproerige bewegingen plaats,
die echter voorloopig nog gestuit werden eensdeels door militair vertoon,
anderdeels door een krachtig plakkaat, met goedkeuring van den Prins
door de Staten tegen deze bewegingen uitgevaardigd. Ook hier bleek, dat
de Prins niet gezind was om dergelijke volksbewegingen in de hand tewerken, vooral niet nu de vijand voor de deur stond.
Minder bezwaar had de zaak van erfelijkheid der prinselijke waardigheden en
reeds 16 November stemden de Staten van Holland en West-Friesland daarin
ten volle toe, welk voorbeeld in Zeeland, Gelderland, Overijsel en Utrecht
-yverd gevolgd, voor de laatste drie gewesten met herstel van het stadhouderschap zooals het onder Wi1lem III was geweest, dus met herstel ook
van de toenmalige reglementen, die deze gewesten geheel aan den wil des stadhouders onderwierpen. Nog vóór het einde des jaars was alles afgeloopen,
ook ter vergadering der Staten-Generaal, waar evenzeer de erfelijkheid der
waardigheden van admiraal- en kapitein-generaal in de mannelijke en vrouwelijke linie werd vastgesteld. In de noordelijke gewesten bleef de zaak
voorloopig nog rusten.
Terwijl deze binnenlandsche woelingen het gansche jaar 1747 aanhielden
en ook in het voorjaar van 1748 nog verre van gestild waren, terwijl het
aanzien en de macht van het Huis van Oranje nog voortdurend steeg, niet
het minst door de met algemeen vreugdebetoon begroete geboorte op 8,
Maart van een mannelijken spruit, die den naam van WillemBatavus ontving,lieten ook de buitenlandsche zaken, met name de loop van den oorlog den
nieuwgekozen leider der Republiek geen oogenblik rust.
De verheffing van den Prins beteekende natuurlijk nauwere aansluiting:
bij Engeland en de bondgenooten, afzien van de pogingen om het met
Frankrijk eens te worden. De nieuwe engelsche gezant Dayrolles, vertrouwde
van den thans in Engeland weder invloedrijken Chesterfield 1), had in
last om aan het prinselijke hof zooveel mogelijk de goede stemming ten
opzichte van Engeland te bevorderen. Maar de ongelukkige uitslag van den
veldtocht van 1747, de blijkbare onmacht van Oostenrijk en de Republiek,
de onbekwaamheid van Cumberland, die het bovendien met den Prins, zijn
zwager, niet vinden kon, gaf weinig moed voor het vervolg. Waldeck had
zich naar Duitschland teruggetrokken. Chesterfield wilde dan ook niets liever dan vrede maar de leider der engelsche politiek, de hertog van Newcastle, was van een ander gevoelen. Ook de Oranjepartij wilde niet meer
van vrede hooren en Bentinck, thans feitelijk de leider der buitenlandsche
zaken 2), werd, op het eerste gerucht van geheime onderhandelingen tusschen Engeland en Frankrijk in het fransche legerkamp, half Augustus
reeds naar Londen gezonden om de vredesplannen tegen te werken en aan
te dringen op krachtigen steun aan de bedreigde Republiek 3). Vooral de
indienstneming van 30000 Russen door de bondgenooten en het wegnemen
van het bij Chesterfield en andere engelsche staatslieden niet ten onrechte
heerschende wantrouwen in de werkelijke macht der Republiek was het
doel zijner zending. De verrassing van Bergen op Zoom was wel een leelijke streep door de rekening maar Bentinck slaagde erin om door veelomvattende beloften betreffende de medewerking der Republiek Engeland te
1) Jorissen, blz. 182.

2) Bussemaker, in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. dl. XXVII, blz;. 285 vlg.; vgl.
verder de 4de serie der Archives, t. I; Geyl, 1.1.
3) D'Ailly. Willem
Wi1lem Bentinck van Rhoon.
Rhoon, blz. 71 vlg.; Geyl. 233 vlg., 239 vlg.
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bewegen toch de onderhandelingen met Frankrijk af te breken en keerde
in September, tevreden over zijn succes, naar huis terug 1). Ook de
indienstneming der Russen gelukte door het sluiten van een verdrag der
bondgenooten met Rusland in December en de Prins beloofde, dat de
Republiek tegen het volgende voorjaar 70000 man voor het verbonden
leger zou leveren, mits Engeland hetzelfde deed, en dat zij bij het begin
van den veldtocht formeel den nog altijd inofficieel gevoerden oorlog
aan Frankrijk zou verklaren 2).
Maar hoe zou men aan geld komen om dien oorlog te voeren? Het
was een feit, dat verschillende gewesten mi1lioenen
millioenen achterstand hadden en
dat in alle landskassen geldgebrek heerschte. Men meende in Holland het
middel gevonden te hebben in het uitschrijven (12 Sept.) eener zoogegift tt over het geheele gewest,
naamd vrijwillige leening, eener "milde gift"
gesteld op ten minste 2 % van elks bezit boven de f 2000, van 1I 0/0 voor
bezit tusschen f 1000 en f 2000 en werkelijk vrijwillige opbrengst voor bezit
beneden die som. Ieder moest onder eede (de Doopsgezinden "met ware
woorden")
woordentt) verklaren niet meer te bezitten dan hij aangaf; de betaling zou
in vier keeren in geld of ongemunt goud en zilver geschieden; voor hunne
salarissen vrijgesteld werden professoren, protestantsche predikanten en
a~dere gewesten volgden op aandrang van den Prins
krijgslieden. Ook de al1dere
weldra Holland's voorbeeld 3). Het scheen, dat Bentinck's beloften en verzekeringen te Londen werkelijkheid zouden worden.
Hoog gespannen waren de verwachtingen, maar reeds in den winter
canaille",
rezen er ernstige bezwaren. De troepen der Republiek - "véritable canaillett,
smaalde Cumberland - waren niet van het beste gehalte en konden eigenlijk
alleen voor garnizoensdienst worden bestemd, meende de engelsche
4) ; de onervaren Prins moest liever het opperbevelhebberschap
regeering 4);
aan Cumberland overlaten, merkte zij op. Het was dan ook niet overbodig,
dat men, terwijl men zich ten oorlog rustte, toch ook de onderhandeling
met Frankrijk aanhield, al kwamen de afgevaardigden der verschillende
belanghebbende mogendheden eerst in Maart te Aken bijeen. Van wege de
Republiek verschenen daar Bentinck, Wassenaer-Twicke1, de amsterdamsche
schepen Hasselaer, de zeeuwsche Van Borsselen en de friesche Onno
Zwier van Haren.
In diezelfde dagen stak Bentinck's jongere broeder Charles, lid van de
overijselsche vroedschap en afgevaardigde ter Staten-Generaal voor dat
gewest, naar Engeland over om namens den Prins een verzoek te doen,
dat den ongelukkigen toestand der Republiek ten duidelijkste blootlegde
en deerlijk de grootspraak van het vorige najaar aan de kaak stelde. Het
ó), dat de Republiek "depuis son existence n'a jamais été plus
hield in 5),
exposée à être ou envahie ou bouleversée": oorlogsgevaar, duurte, verval
van handel en marine maakten den vrede voor haar broodnoodig, zoo liet
thans ook de Prins hooren; alleen vrede kon haar redden, want
de oorlog beloofde weinig goeds, daar men te laat begonnen was met de
voorbereiding en Maastricht, dat de basis van den veldtocht had moeten
worden, zonder voorraad was. Bovendien, er was geen geld: wel had de
milde gift veel opgebracht en had Holland nog 8 millioen door een loterij
bijeengeschraapt maar de overige gewesten bleven in gebreke en er was,
wilde men niet bankroet gaan, I I tot 13 millioen pond sterling dadelijk

!j

1) DtAilly, 1.1.,
l.I., blz.
b12;. 90.
J) Geyl, blz.
b12;. 252
252. vlg.

•') Wagenaar, XX, blz. 159, 160.
blz;. 102; Jorissen, blz.
blz;. 209;
209' Ge}'l.
Geyl, blz.
blz;. 248 vlg.
•') Ot Ailly. blz.
~rie, I, p. 152 suiv.; Geyl, blz. 274 vlg.
•i) ]orissen,
Jorissen, blz. 193; Archives, 4me serie,
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noodig, desnoods tegen dubbelen interest; een beroep op 's konings vriendschap voor de arme Republiek sloot het beschamende stuk.
Bittere teleurstelling, woede zelfs, wekte het stuk, dat Charles Bentinck bij
ongeluk in zijn geheel voorlas, in Engeland, waar Chesterfield en de zijnen,
die altijd gespot hadden met 's Prinsen en Willem Bentinck's beloften en
hoogen toon, thans gelijk kregen. Hevige verwijten volgden, waarop de
Hollanders van hun kant het antwoord niet schuldig bleven, wijzend op
tt
Engeland's tekortkomingen. Maar te midden van al die "reproches mutuels
mutuels"
zag men in Engeland duidelijk, dat de Republiek niet in staat was tot
handelen. Vooral het "schandelijke
ttschandelijke stuk" opende er de oogen voor den
waren toestand en van dit oogenblik af oordeelde Newcastle, dat de vrede
moest gesloten worden. Ook Cumberland, die, eigen onbekwaamheid dekkend met de schuld van anderen, en geen woorden genoeg had om het
ellendige staatsche leger te brandmerken en te klagen over de wijze, waarop
men hem misleid had, begeerde vrede en nog eens vrede. Onder hevige
maar welverdiende verwijten aan den Prins en de zijnen zag men in Engeland met bekommering uit naar de eischen, die Frankrijk zou stellen.
Gelukkig voor de bondgenooten was de fransche regeering in de zwakke
handen van den lusteloozen Lodewijk XV en zijn gunstelingen en maîtressen. Ook Maurits van Saksen was niet in staat om gebruik te maken van
de overschoone gelegenheid om de vijanden van Frankrijk te verpletteren.
Zijn onderbevelhebber Löwenthal drong niet verder in Brabant door maar
sloeg met hem in April het beleg voor Maastricht, dat door Hobbe van
Aylva krachtig werd verdedigd, terwijl het leger van Cumberland onmachtig bleek om iets tot ontzet uit te richten.
De onderhandelingen te Aken gingen onder die omstandigheden snel
ttsi on veut la paix, il la faut faire et si on ne la peut faire comme on
voort: "si
voudroit, il la faut faire comme on peuttt,
peut", zeide Willem Bentinck ditmaal
terecht. Maar ook bij de onderhandelingen sloegen de vertegenwoordigers der
Republiek een droevig figuur; Engeland en Frankrijk stelden de hoofdpunten
van den vrede vast en alle pogingen van Bentinck en de zijnen om op
gelijken voet mede te spreken werden afgewezen zoowel bij de preliminairen van 30 April, die de overgave van Maastricht met zich brachten, als
bij den vrede van Aken, die na een lange wapenschorsing eerst 18 October tot stand kwam. De Republiek kreeg hare vestingen, ook die van de
Barrière, zij het dan ook bijna alle geslecht, terug maar van eenig voordeel
was geen sprake. Zij mocht zich gelukkig rekenen aldus uit den strijd
gekomen te zijn, zij het dan met diepe vernedering, gevolg van den
toestand, waarin zij in de laatste tijden verkeerd had. Chesterfield overttde
dreef slechts weinig toen hij schreef, dat "de
ttde Prins ~an afzettingtt,
afzetting", "de
ondergang tt gelukkig was ontkomen en dat er dus alle
Republiek aan den ondergang"
reden was om algemeene blijdschap te gevoelen in de Republiek "van de
prinses en den baron tot den visscher in Scheveningen tt.. 1).
Zoo diep was de Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1748 gezonken, een droevig schouwspel voor hare vrienden, een spot voor hare vijanden. Zou zij zich nog weder kunnen verheffen? Het antwoord op deze
vraag hing af van dat op die andere: zou hij, die haar thans leidde, de
noodzakelijke hervormingen willen en kunnen aanbrengen?
1) Jorissen, blz. 221; Geyl, blz. 282.
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BOEK X

HOOFDSTUK I
DE HERVORMINGEN ONDER WILLEM IV

Nog voordat de vrede van Aken werkelijk gesloten was, maar toch reeds
in de verwachting, dat hij weldra gesloten zou worden, waren Willem
Bentinck in Holland en verdere "ijverige voorstanderen van den herstelden
tt 1)
Regeeringsvorm tt1
) in andere gewesten bezig geweest om hervormingen,
een omkeering te bewerken in de regeering der Republiek. De mannen,
die in den laatsten tijd de leiding der zaken in handen hadden gehad,
zaten nog overal in de regeeringscolleges. Slechts een enkel voornaam ambtenaar, de secretaris van den Raad van State Van der Hoop, was afgezet.
Zou werkelijk de Republiek een algeheele wedergeboorte ondergaan, zou
zij werkelijk op nieuwe grondslagen kunnen gevestigd worden, zouden inderdaad ingrijpende hervormingen worden tot stand gebracht, dan moest nieuw
bloed in de bestuursorganen worden gebracht; en ook al begeerde men geen
ingrijpende hervormingen, het was verklaarbaar, dat de Oranjepartij, zoo lang
in Holland en elders achterafgezet, thans op hare beurt begeerde
de leiding der regeering over stad en land weder in handen te krijgen.
De stemming des volks, ontevreden over de langjarige financieele misbruiken
en den zwaren druk der belastingen, verontwaardigd over den slechten
gang van den oorlog, dien het aan de verdorvenheid en den onwil
der heerschende regenten toeschreef, was voor dergelijke plannen gunstig;
zij zou gebruikt kunnen worden om de begeerde veranderingen tot stand
te brengen. De leiders der Oranjepartij in Holland en de andere provin";
ciën, sedert lang op een goede gelegenheid wachtend, waren ook bereid
om van die stemming gebruik te maken en, op het voorbeeld van wat in
I672 gebeurd was, volksbewegingen uit te lokken met het doel om de zittende regenten van het kussen te dringen. De Prins zelf echter, anders dan
Wi1lem Hl en Maurits, was weinig ingenomen met dergelijke volksbewegingen, die hij ook ten behoeve zijner verheffing niet gewenscht had, overtuigd als hij was van het goede recht der regentenregeering, van welke alleen
hij zijn verheffing had willen aannemen. Maar hij miste de geestkracht
om zich tegen den aandrang van Bentinck en de zijnen te verzetten en
liet zich half onwillig op den stroom voortdrijven, innerlijk afkeerig van de
bewegingen, die hem verder zouden brengen, dan hij zou willen gaan.
Minder ongeneigd om dien weg op te gaan toonde zich de Prinses, energieker en voortvarender dan haar echtgenoot, op wien zij grooten invloed
had. Zoo hadden de leiders der steeds meer om zich grijpende beweging,
niet voldoende gesteund door hem, wien zij de opperleiding toedachten,
met groote bezwaren te kampen, konden zij de opgewekte volkshartstochten niet meester blijven en waren zij eindelijk genoodzaakt zich tevreden
te stellen met halve maatregelen, die verre van de gewenschte algeheele
omkeering bleven en ten slotte uitliepen op algemeene teleurstelling.
1) Wagenaar, XX, blz. 194BLOK, Gesch. Nederl. 'Volk, III
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tt van 1747 en 1748 leverde voor de vervallen Republiek
De "omwenteling
"omwenteling"
niet anders op dan versterking der stadhouderlijke macht en overigens
verandering van personen in de.
de - verschillende regeeringscolleges. En dat
alleen was niet voldoende om haar op te heffen uit de diepte, waarin zij
was verzonken en waarin zij nog bijna een halve eeuw verzonken zou blijven.
Reeds bij de geboorte van Willem Batavus, den erfgenaam der nassausche
dynastie, die onder den titel van "graaf van Buren", den 8sten Maart 1748
in Den Haag het levenslicht zag, ontstond er groote beweging. Uitbundige
vreugde maakte zich alom in den lande kenbaar. Overal luidden de klokken, donderde het geschut en vlamden de teertonnen op. Lierzangen en
"Neerlands morgenvreugde galmen klonken door de lucht ter eere van "Needands
ster", den "land-erfvoogd",
,,land-erfvoogd tt , de jonge loot van "des Heeren wijnstok in
Nederland tt 1), wiens glorierijke toekomst in geestdriftige ontboezemingen
Nederland"l),
werd geschilderd. Staatsvergaderingen en stedelijke regeeringen streden om
de eer als peetvaders van den jonggeborene op te treden en lijfrentebrieven ter waarde van duizenden guldens werden als pillegiften in zijn wieg
geworpen. De vreugdevolle stemming des volks, aangezet door de onderteekening der "voorafgaande punten"
punten" te Aken op den 30sten April, scheen
de gelegenheid te bieden om thans een volksbeweging op te wekken tegen de
wegens de jarenlange misbruiken overal gehate regenten. De in het vorige jaar nog
gestuite beweging tegen de pachters der landsmiddelen, door het weekblad
van Jean Rousset nog altijd smeulende gehouden, gaf het eerst in Friesland aanleiding tot oproer tegen de regeering. De ontevredenheid
olltevredenheid 2), die
hier bestond over de schandelijke tirannie der heerschende coterie van grietmannen, die zich van den treurigen toestand Van
van landbouw en veeteelt
weinig aantrokken en in onderlinge kibbelarijen over voordeelige posten
en rijke inkomsten uit het landsbestuur opgingen, was door een zware
veeziekte ten top gestegen. Van den Prins hoopte men redding uit de
slavernij, waarin de "cabale tt het gewest sinds jaren wilde klinken, uit
den nood, waarin ten gevolge der schandelijke verwaarloozing van de landsbelangen stad en land allengs begon te verkeeren, uit de onzekerheid, waarmede bij de partijdige rechtspleging persoonlijk eigendom en persoonlijke
vrijheid bedreigd werden.
Niet het minst tegen het stelsel van verpachting der landsmiddelen was de
friesche bevolking ingenomen. Men klaagde over de knevelarijen der pachters,
over het zware passagegeld, over de onmatige onkosten bij het invorderen
der op zichzelf niet zoo zware boeten, over de groote inhaligheid, waarmede
de pachters de lasten inden; ook over de wijze, waarop 's
t s lands penningen
werden beheerd en besteed; vooral over de schandelijke misbruiken bij de
uitoefening van het stemrecht, waardoor het onmogelijk was de wenschen
des volks te doen hooren. Men wenschte bovendien afschaffing van allerlei lasten op de levensmiddelen, waarvan men ook daling der loonen en
vermindering der algemeene duurte wachtte 3). Eindelijk verdacht men de
regenten nog steeds van geheime tegenwerking van het stadhouderlijke
gezag. Mgaande op de alom bekende meening des Prinsen, dat aan de
verpachting der middelen een einde diende te komen, meende het volk
thans in zijn geest te handelen met zelf de zaak ter hand te nemen, nu
de friesche regenten, die nog altijd de successie van het stadhouderschap

') Zie de pamfletten bij Knuttel, Catalogus, IV, blz. :231
1)
~31 vlg.
2)
z;aken veel in de correspondentie van W. van IJtsma met
~) Over de friesche
f~iesch~ zaken
Willem
~lllem IV
IV. (Huisarchief).
(Hu.~sarchIef). Vgl. vooral Slothouwer, Friesche troebelen gedurende het

jaar 1748, in
BIJ dr., 3de Reeks, II,
I1, blz;.
blz. 402 vlg. Verder hier en daar in het eerste
Jaar
In Bijdr.,
deel der 4de serie der Archives, uitg. Bussemaker.
3) Bij dr. en Meded. Hist.
Rist. Gen., dl. XLIII, blz;.
blz. 78•
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ook in de vrouwelijke lijn niet hadden toegestaan, in gebreke bleven om
de gehate ambtenaren te verwijderen of althans de bestaande misbruiken
te weren. Op het eind van Mei begon men hier en daar op het platteland van oostelijk Friesland de overal verrezen pachters
kantoren en
pachterskantoren
-woningen te vernielen en te plunderen, welke beweging, bij gebrek aan
troepen niet te stuiten, eerlang naar de friesche steden, zelfs naar Leeuwarden oversloeg. Te Harlingen speelde weldra het lagere volk de baas en
dwong de burgerij, onder het aanheffen der oranjeleus, tot het verkiezen
van 58 gecommitteerden, die op I Juni naar Leeuwarden trokken om onder
toejuiching der meni
gte ook aldaar de juist dien dag in het landschapshuis.
menigte
vergaderde Staten te dwingen tot inwilliging hunner eischen. Deze werden
geformuleerd in drie punten: 1°. erfelijkheid van het stadhouderschap ook
in de vrouwelijke lijn; 2°. afschaffing der verpachting van de lasten en
vervanging daarvan door schatting en heffing van regeeringswege; 3° ..~
herstel van de "oude wetten" des lands. Een zevental afgevaardigden, voor
wie de harlinger stadsambtenáar Saco van Idsinga het woord deed, liet
die eischen hooren namens de bevolking, die buiten hevige dreigementen
uitriep. De Staten, onder den indruk dezer uitingen van den volkswil,.
volkswil,
waarom de regeerende aristocratie zich sedert lang niet bekommerd had,
schaften aanstonds de verpachtingen af en besloten 5 Juni weder bijeen
te komen om verdere bezwaren te onderzoeken. Daarmede evenwel was de
menigte niet tevreden. Overal, in steden en dorpen, hadden volksvergaderingen plaats, waarin allerlei ernstige bezwaren tegen de bestaande
regeering werden ontwikkeld, terwijl het plunderen zich niet alleen tot de
huizen van de pachters maar ook tot die van sommige gehate grietmannen
en regeeringsambtenaren begon uit te strekken. De ijlings bijeengekomen
friesche Staten namen reeds 4 Juni, nog onvoltallig, het besluit om
de erfelijkheid in de vrouwelijke lijn toe te staan. Maar nu kwam te
Leeuwarden op verzoek der buitengemeenten aldaar in de Groote Kerk
een aantal gemachtigden des volks uit alle deel en van het gewest - een
tweede Statenvergadering gelijk - onder leiding van den doopsgezinden
leeraar Van Vliet 1) bijeen om vooral op het derde bovengenoemde punt
de lang gesmoorde wenschen des volks te formuleeren. Zij begeerden, in
de Statenvergadering toegelaten, herstel der voorgenomen maar weder ter
zijde gestelde verbeteringen van 1672 en 1673, vrije rechtspraak van het
Hof, hoofdgeld in plaats van de pachten, onderzoek van de financiën,.
financiën,
afschaffing van overtollige ambten, vermindering van buitengemeen hooge
jaarwedden, wering van de schandelijke misbruiken bij de stemming, verwijdering van alle vreemdelingen uit de ambten, eindelijk algemeene amnestie
voor het gebeurde, terwijl men voortaan van tijd tot tijd de grieven
der ingezetenen zonder bezwaar voor de Staten zou mogen brengen. De
beangste Staten namen alles zonder aarzeling eenparig aan, bevreesd voor
een dreigend gewapend verzet, voor een bloedbad zelfs, waartoe bij tegenstand de verbitterde boeren op het platteland zoowel als de stedelijke bevolking gereedstonden. Een commissie van 24 gemachtigden des volks, door
de gecommitteerden aangewezen, onderzocht zonder verwijl de voornaamste
bezwaren; hare voorstellen om den Prins alle krijgsambten op te dragen
en hem een beslissende stem ingeval van verschil tusschen de gewestelijke
kwartieren te geven, werden aanstonds door de Staten aangenomen.
Intusschen was een commissie van bekende Oranjegezinden 2) door de
1) Met hem waren Van Idsinga, dr. Binkes uit Workum en dr. Smidts uit Franeker de
l.i., blz. 413.
hoofdpersonen, allen uit de gezeten burgerij. Vgl. Slothouwer, 1.1.,
2) Hobbe en Jarich van Burmania, Hessel Vegelin van Claerbergen en Jan Sirtema thoe Grovestins (ib. blz. 416).
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Staten naar den Prins gezonden om hem bericht van een en ander te doen
en zijn overkomst te verzoeken. Bij den terugkeer van een hunner op I I
Juni besloot men den Prins, die van alles op de hoogte gebracht was en
bereid scheen tot groote veranderingen, de "volle magt" toe te kennen om,
Gedeputeerde Staten en Gecommitteerden uit de steden gehoord, "zooals
Zijne Hoogheid zou goedvinden, de gesteldheid en staat van 't Land op
vaste gronden te vestigen", de heerschende misbruiken te verbeteren en
"wetten en ordonnantiën te doen uitgeven als Zijne Hoogheid tot welzijn
van den Lande zou verstaan te behooren". De dictatoriale macht, die
hiermede den Prins werd toegekend, zoodra hij in Friesland zou terugkomen, werd eenigszins in de door het volk gewenschte richting gebracht
na de vaststelling van 77 punten door de in den Doelen te Leeuwarden
vergaderde gecommitteerden, die hunne besluiten in Juli door de Staten
onder nadere goedkeuring van den Prins toegestaan zagen. Die 77 punten,
~>nder
gegrond op de voorschriften van het "reglement reformatoir" van I673~
behelsden maatregelen tegen de opeenhooping van ambten en tegen de
overmacht der grietmannen, wier traktementen werden vastgesteld, terwijl
jaarlijks uit de "breede gemeente" van iedere stad of grietenij twee gevolmachtigden in den Doelen te Leeuwarden zouden bijeenkomen om te zien,
of het nieuwe reglement werd opgevolgd en 's lands geld goed werd besteed.
Thans eindelijk verschenen in het begin van Augustus troepen uit Overijsel om tegen verdere rustverstoring te waken, waartoe ook een proclamatie
des Prinsen en op het einde dier maand de komst van een commissie
namens hem tot onderzoek der grieven moest dienen. Die commissie 1)
hoorde de afgevaardigden der Staten zoowel als die der gevolmachtigden
uit den Doelen, welke laatsten den I6den September voorgoed uiteengingen. Er stond thans af te wachten, hoe de dictator, door de commissie
voorgelicht, van zijn macht gebruik zou maken. De Prins was thans heer
en meester in Friesland, hoog verheven door het kinderlijke vertrouwen
des volks op den Oranjevorst, en nam daarmede een verantwoordelijkheid op zich, die hem, bij zijn bekende gezindheid, zwaar zou moeten
vallen. Maar het zou nog eenige maanden duren, alvorens hij, op wiens
schouders thans alle lasten der landsregeering drukten, in staat zou zijn

om de verwarde en verwaarloosde friesche zaken ter hand te nemen en
de zoo noodige hervormingen tot stand te brengen. Zou hij in staat zijn
ook de werking dier hervormingen op den duur te verzekeren?
Niet anders ging het in Stad en Lande, waar de handelingen der regeerende aristocratie weinig minder verwarring en ontevredenheid hadden
gesticht. Reeds in I747 hadden hier na den val van Bergen op Zoom oploopen en ongeregeldheden plaats gehad, voorboden van ernstiger woelingen,
vooral in December van dat jaar 2). De geboorte van den jongen erfprins
was ook hier voor degenen, die ingrijpende verandering wenschten, de
aanleiding om het volk in beweging te brengen. De plundering van het
huis van den staatsgezinden burgemeester Johan Geertsema, het hoofd
der stadsregeering, op I7 Maart, was het sein voor den aanvang eener
lange periode van oproer en onrust. Onder den aandrang van de volksmenigte besloten de Staten onmiddellijk tot de erfelijkheid van het stadhouderschap in de mannelijke lijn en de opdracht der militaire ambten aan
den Prins. De stadsregeering, geleid door Geertsema en de zijnen, trachtte
nog wel de bedrijvers der ongeregeldheden te bestraffen maar de door
1) Zij bestond uit vier leden der Staten-Generaal voor Gelderland, Holland, Zeeland en Overijsel : de heeren Schimmelpenninck, Gevaerts, VereIst en Persoon.
. ') Heeres, De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad en Lande in de jaren
1748 en 1749 (Groningen, 1885), blz. 51.
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tal van pamfletten aangehitste volksmenigte werd steeds onrustiger, terwijl
ten plattenlande reeds buitengoederen werden geplunderd en de huizen
van gehate staatsgezinde regenten als de Lewe's werden bedreigd. Tegen
het midden van April begonnen bepaalde eischen geformuleerd te worden
volksorganen,
organen, de geheel op den achterzoowel in de stad, waar de oude volks
grond geschoven Taalmannen en Gezworen Gemeente, als in de Ommelanden, waar nieuwe door de bevolking op eigen gezag gekozen Volmachten
liniënjt
de leiding in handen namen. Men vorderde de erfelijkheid in beide liniënJ'
de:
herstel van den invloed van Taalmannen en Gezworen Gemeente op de
stadsregeering, betere regeling der verhouding tusschen Stad en Ommelanden
door aan den Prins de beslissing in de geschillen over te laten, betere bezetting der ambten, afschaffing der verpachting van de lasten, breideling van de
"despotique magt" der bevoorrechte zijlvestenijen ten plattelande. Een rekest
van dieninhoud werd door Taalmannen en Gezworen Gemeente aan den groninger
stadsraad,
stads raad, andere van dergelijken inhoud, vooral gericht tegen de aanmatiging van het oppergezag door "eenige weinige familiën", die daarmede "de
vrije geregtigheden ten hoogsten (hadden) benadeeld", door de ommelander
Volmachten aan de Staten ingediend. De Staten vroegen den Prins en den
Staten-Generaal om steun tegen de oproerige beweging, vooral troepen,
daar de troepenmacht binnen het gewest onvoldoende was gebleken; maar
,,superficiele kennisse hadde
de Prins antwoordde ontwijkend, dat hij slechts "superficiele
van de troubles" 1), en trok zelfs het gewone garnizoen uit de stad. De
stadsraad, die het aangeboden rekest aanvankelijk niet had beantwoord,
zag den grond onder zijn voeten wegzinken. In een nieuw rekest der schutterij werd geklaagd over "de benaude toestand van de goede gemeente"
ten gevolge van verval der nering en zware lasten, een klacht, die haren
weerslag vond in den treurigen staat der gewestelijke financiën, welke voor
1748 een tekort van ruim 7 ton bij een ontvangst van 12 ton aanwezen 2).
Nog trachtten de regenten de zaak op de lange baan te schuiven maar
tegen half Mei ontstonden nieuwe ernstige volksbewegingen in de stad en
op het land, totdat eerst de stadsregeering, die Geertsema tijdelijk moest
verwijderen uit haren kring, den 15den Mei en daarna de Staten den 16den
een.
volledig de eischen, die tot hen waren gericht, goedkeurden en door een
amnestie al het gebeurde als vergeven en vergeten aanmerkten. Een algemeen
vreugdebetoon scheen de periode van onrust te zullen sluiten; boeren en
burgers verbroederden zich onder het blazen van het Wilhelmus en het
met
aanhooren van een "aangenaam concert".
Maar het "eendragtelijk besluit" van Stad en Staten had de menigte
nog lang niet bevredigd. De betere regeling der belastinginning door
afschaffing van de pachterijen, die ook hier een hoofdzaak was geweest,.
leverde bezwaren op en eerst oproerige tooneelen in het begin van Juni,
waarbij de pachtershuisjes het moesten ontgelden, dwongen de Staten tot
algeheel toegeven ook omtrent dit punt. Er heerschte evenwel wantrouwen 3)
in de werkelijke gezindheid der regenten en het in 1745 opgerichte maandschrift "De Groninger Nouvellise', later "De Reijzende Nouvellist" genaamd, die met de "Opregte Groninger Courant" (van 1743) niet naliet
de gemoederen op de noodzakelijkheid van eerlijke en spoedige uitvoering
der genomen besluiten te wijzen, had grooten invloed op den verderen
loop der dingen. Oranjegezinde regenten als de Van Iddekinge's en de
Van Sytzama's, heftige publicisten als de redacteur van "Nouvellist tt en
"Courant" Dr. Romkes, stookten het vuur aan en de oranjegezinde ver1) Heeres, blz. 61.
2) ib., blz. 67.
3) ib., blz. 91 vlg.
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eeniging te Groningen, "het Oranjezaal", nam onder hun aanvoering in
vele dingen de leiding ten einde den geheimen weerzin der regenten te
breken. Op het eind van Augustus kwamen de Staten weder bijeen en
toen de prinsgezinde Ommelanders, die een nieuw rekest hadden aangeboden, op tegenstand van den staatsgezinden leider, Evert Joost Lewe van
Aduard, en de zijnen stuitten, stroomden (29 Aug.) met stokken gewapende
boeren, door de prinsgezinde burgerij gesteund, weder de stad in en legerden zich voor het Provinciehuis om de Staten te dwingen den Prins alle
macht in handen te geven, den Prins, van wien zij herstel van alle grieven verwachtten. Lewe van Aduard, die zijn buitengoed met soldaten
had willen beschermen, werd mishandeld en gedwongen om toe te geven.
Ook hier werd, volgens den wensch van burgerij en boeren, aan den Prins
de beslissing over alles opgedragen om in de misbruiken "te voorsien door
alle sodane middelen en wegen, ordres en reglementen als Syn Doorlugtigste Hoogheijd ten dien eijnde nuttigst en dienstig salbevinden te behoren", zoowel op het punt van regeering als op dat van financiën, met zoo
uitgebreide bevoegdheid als hij ergens in den lande bezat, zij het dan met
behoud van de "originele onveranderlijke grondwetten" van stad en
gewest 1). Ook hier beloofde hij spoedig op een en ander orde te zullen
stellen. Ook hier vermaande hij voorloopig tot handhaving van rust en orde.
Zelfs het kleine Drente zag in Mei een dergelijke beweging, die intusschen onder leiding van den peizer boer Hiddema zich beperkte tot den
weldra ingewilligden eisch van de opdracht der erfelijkheid in de beide
liniën, verbetering van misbruiken en regeling der verpachtingen. In
Overijsel en Gelderland bleef het bij eenige opschudding tegen de pachters, wier bestaan op raad des Prinsen nog eenigen tijd werd verlengd. In
Utrecht gaven de Staten spoedig toe aan den aandrang tot afschaffing der
pachterijen. In het na "s Prinsen verheffing voldane Zeeland bleef de orde
gehandhaafd en werd ook geen verandering in de verpachting toegestaan,
misschien in verband met de daar op ongehoorde wijze overal gepleegde
smokkelarij 2).
Minder rustig ging het in Holland toe 3). Ofschoon Gecommitteerde
Raden een waarschuwing uitvaardigden, waarin gezegd werd, dat de regeering
bezig was, met het wegnemen der ook hier schandelijk voortwoekerende
misbruiken op het gebied der verpachting kwam te Haarlem het volk
uit de achterbuUften,
achterbuUl'ten, op het gerucht van wat er in Friesland gebeurd
was, in heftige beweging (13 Juni). Ook in dit gewest was het zoo niet
wettig bewezen dan toch feitelijk bekend, dat een groot deel der door de
burgerij opgebrachte penningen in de zakken der regenten verdween, dat
de pachters, door het verzekeren van aanzienlijke voordeelen aan de heerschende personen en familiën, gunstige voorwaarden plachten te bedingen
en zich door geschenken de welwillendheid en den steun der regenten
wisten te verschaffen. Pamfletten in overvloed brachten feiten van dezen
aard ter kennis van het algemeen en veroorzaakten hevige gisting. Het
wanbestuur der laatste jaren, waaronder men had gezucht, kwam nergens
duidelijker aan den dag dan in de kwestie der pachterijen. Pachtershuizen werden te Haarlem door een dolle menigte geplunderd, pachtersboeken verbrand, pachters zelf mishandeld, totdat hovelingen van den Prins tot rust
4), in ieder geval niet gezind om
kwamen aanmanen. De Staten intusschen '),
1) Heeres, blz.
b12;. 104 vlg.
2) Wagenaar, XX, blz. 208. Vgl. Hardenbroek, Gedenkschriften, I, blz. 58.
I) Wagenaar, 1.1., blz. 209 vlg.; Archives, 4de R., t. I, p. 209 suiv.; Geyl, De agent

Wolters, in Bij dr. en Meded. Hist. Gen., dl. XLIII (1922), blz. 45 vlg•
•) Het aldaar verhandelde in de aanteekeningen van Bentinck,
Bentinek, Archives, I, p. 205 suiv.
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voor oproer van het grauw te wijken en de verpachting af te schaffen, alvorens
over andere middelen tot inning was beslist, handhaafden voorloopig de verpachtingen en verklaarden, dat alle verzet moest worden gestuit. De regeering
van Haarlem, vreezend voor nieuw oproer, stelde het plakkaat dienaangaande
buiten werking, welk besluit echter door de Staten als onwettig werd beschouwd.
Maar nu begon het oproer ook te Leiden 1), waar een aantal regenten
jarenlang voor zich en de hunnen vrijdom van allen impost op het gemaal
hadden genoten, zoodat de stadsregeering ook daar de verpachting voorloopig moest staken. In Den Haag werden de pachters huizen eveneens deerlijk geplunderd, terwijl de Prins, tegen het oproer te hulp geroepen, verklaarde ongesteld te zijn; de huizen van den raadpensionaris Gilles
Gille~ en den
advocaat-fiskaal Van Wezele werden bedreigd en konden nauwelijks aan
plundering ontgaan. Heftig vooral was de beweging te Amsterdam, waar
de schutterij, die op bevel der regeering de orde moest handhaven, vuur
gaf op de plunderzieke menigte, zoodat er dooden vielen, maar ten slotte
de plundering van rijk gemeubelde pachtershuizen, met name die van
directeuren van den wijnimpost, moest toelaten, totdat eindelijk, uit vrees
voor erger, wederom krachtig werd opgetreden en op de plunderaars
werd geschoten. Een oploop van het verbitterde grauw bij de terechtstelling van twee belhamels gaf tot nieuwe botsingen aanleiding. Te Rotterdam
en elders werd alle oproer door militaire voorzorgen beteugeld, ofschoon de
misbruiken ook hier niet minder erg waren. En dergelijke dingen hadden
overal plaats, in de steden en op het platteland.
Ten slotte kon men ook in dit gewest de gehate pachterij niet handhaven 2). De Prins zelf kwam 25 Juni onverwachts in de hollandsche Statenvergadering voorstellen de pachten van 's
t s lands middelen "van stonden aan" af te schaffen, daar er "bekwaamer middelen" waren te vinden
en het volk blijkbaar tegen deze wijze van inning bezwaar had, zelfs daar"uitgeborsten";
geborsten" ; hij veroordeelde wel scherp
tegen in "onmaatige drift" was "uit
de gepleegde "daadelijkheden", al waren zij "uit geen kwaad beginsel
ontstaan", maar drong er tevens op aan andere middelen te zoeken in
plaats van de lasten op de levensmiddelen, wat misschien te vinden zou zijn
in "het opstellen van eenig hoofdgeld". Den volgenden dag reeds werden
de verpachtingen afgeschaft, nadat zij hier langer dan twee eeuwen hadden bestaan. Maar men moest de 10 millioen, die zij jaarlijks opbrachten,
reeds voor het loopende jaar op andere wijze vinden en raadpleegde over
deze moeilijke zaak, ook in tegenwoordigheid van den Prins, die voorloopig voorstelde om burgemeesteren der steden, schouten en gerechten ten
plattelande aan te schrijven het benoodigde geld te vinden door schatting van
de inkomsten der ingezetenen op grond van eigen aangifte, terwijl de overheden
verantwoordelijk zouden zijn voor de maandelijksche inning. Na eenig
beraad in de stedelijke vroedschappen werd besloten de imposten op waag,
ronde maat, ingevoerde granen en tabak, grove waren en den 40sten pen'"
penning op de schepen, als zijnde bijzondere lasten op den handel en voornamelijk door de vreemdelingen betaald, bij wijze van collecte of inzameling vanwege de regeering te heffen en verder voor zes maanden burgemeesteren en gerechten, geholpen door gemachtigden van de Staten en
den Prins, te belasten met de heffing van een omslag van 10 millioen 3);
1) Slothouwer, Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten, blz. 14i
14; Blok, HoU.
Stad., 111,
lIl, blz. 155 vlg.
2) Wagenaar, blz. 228 vl~.
3)
a) ib., blz. 233. Het ZUlderkwartier
Zwderkwartier met Haarlem en Amsterdam bracht daarvan
meer dan 9/10
op; Amsterdam met zijn omgeving ongeveer 38 % van het geheel. Vgl.
10 0Pi
de lijst aldaar, leerzaam voor de betrekkelijke draagkracht der steden.
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bleef men nalatig in de opbrengst, dan zou men de beoordeeling dier nalatigheid overlaten aan den Prins en eenige door hem te kiezen leden der
Staten. De heffing geschiedde maar wekte veel ergernis, vooral daar alleen
de gegoeden haar ten slotte opbrachten en de behoeftigen en mingegoeden Of werden vrijgesteld Of nalatig bleven, terwijl zij toch vroeger ook
in de lasten hadden gedeeld; er werd geklaagd en gemord over ongelijkheid in schatting, over willekeur daarbij, over het vrijlaten van vreemdelingen, die te voren toch belast waren; ook liet de uitvoering van de
zaak veel te wenschen over, in weerwil van herhaalde aanschrijving.
Een en ander duurde tot het einde van I 749, daar het zeer moeilijk
bleek een goede en billijke belasting te vinden, al regende het ontwerpen.
Menig belangrijk geschrift zag daarbij het licht. De populaire amsterdamsche porseleinkooper Daniël Raap liet zich in April 1749 hooren met een
"Zedige overweging" 1), waarin hij ernstig de vraag stelde, of het niet wenschelijk was sommige voorloopig met de verpachting zelve afgeschafte
lasten op de levensmiddelen, met name die op brood, boter, bier, turf
en zout, voorgoed af te schaffen ten bate van den gemeen en man en de
belastingen voortaan alleen te heffen van datgene, wat verdiend werd
boven de voor allen noodige levens behoeften; op deze wijze konden
de armen belangrijk ontlast worden, vooral wanneer graan en vleesch daarbij,
door intrekking der accijnsen hierop, goedkooper werden. Daartegenover
verscheen spoedig een "klaar bewijs, dat de gemeene lieden uit hoofde
van billijkheid en eigen belang verpligt zijn de lasten des vaderlands te
helpen dragen" 2), vooreerst omdat ook zij deelden in de vrijheid van godsdienst, die de grondzuil was van het gemeenebest, maar ook omdat de
"geringe lieden" hier te lande ruimer bestaan genoten dan elders wegens
de door de rijkeren betaalde hoogere loonen, de betere gelegenheid om
vooruit te komen, de milddadigheid der vermogenden ; schafte men die
rechten af, dan zou men de toch reeds zwaar belaste vermogenden nog
zwaarder moeten treffen en hen daardoor brengen tot beperking hunner
uitgaven, wat dan weder ten nadeele van de armen zou strekken, vooral
wanneer de lasten zoo hoog werden, dat de vermogenden het land zouden
gaan verlaten; de lasten op huizen, landerijen en losrenten, de 20ste penning op erfenissen, obligatiën en actiën, de 40ste penning op den verkoop
van vaste goederen, de lasten op koffie en thee, op de rijtuigen legden
toch alle te zamen in Holland reeds meer dan 10 millioen belasting aan de
rijken op. Ook deze auteur kwam evenwel tot het besluit, dat men wel
zou kunnen treden in het voorstel van den Prins tot verlichting van den
tt •
"gemeenen man
man".
Den 2den Mei 1749 kon de Prins twee ontwerpen aan de Staten van
Holland aanbieden. Het eerste bestond in de instelling van een familiegeld
als hoofdgeld, te heffen IO. van ieder persoon twee stuivers per week, 2°.
door schatting op grond van huishuur, 3°. door een bedrijfsbelasting, geschat
naar de gebezigde werktuigen, de huurwaarde of de werkelijke waarde van
gebouwen, waarin het bedrijf werd uitgeoefend. Het tweede stelde de heffing
der vroeger verpachte middelen door inzameling of collecte van landswege voor. De Staten werden uitgenoodigd tusschen deze voorstellen te
kiezen onder opmerking, dat het wenschelijk zou zijn, ingeval men den
laatsten weg insloeg, de "kleine gemeente" te verlichten door vermindering
van de rechten op aardappelen en roggebrood en door vergemakkelijking
van het verkrijgen van turf bij wintertijd. Uit deze opmerking bleek
. I) Knuttel, Catalogus, IV, nO. 18223.
2) ib., nO. 18224.
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duidelijk, dat de overheid thans bedacht was op ontlasting der mingegoeden,
waaraan door de regenten vóór dezen tijd weinig aandacht was geschonken. De Staten verkozen ten slotte de collecte in te voeren en in den loop
des jaars werden nu de instructiën voor de "collecteurs" of ontvangers, de
dwangmiddelen enz. vastgesteld, zoodat men met 1750 in dit gewest de
oude middelen op deze wijze ging innen - een belangrijke verbetering,
die voorloopig ook goed voldeed. De pachters werden voor de geleden plundering met 3 ton gouds schadeloosgesteld.
Maar ook in dit gewest, zetel der regententirannie, welker druk zich
hier vooral deed gevoelen, was men niet tevreden met een andere regeling
van het belastingstelsel. Men had over veel meer te klagen. Het schandelijke beheer der stedelijke financiën ten voordeele van enkele weinige
regenten, de ongeloofelijke misbruiken bij de vergeving van ambten, de
veilheid en verregaande partijdigheid van de rechtsprekende colleges wekten algemeene ergernis over de regentenheerschappij, die van geen volksinvloed op de regeering wilde weten en, niet minder dan in Friesland of
Groningen, alleen hare eigen leden met de voordeelen uit het bestuur
begiftigde. De steeds luider sprekende volksmeening, eischte meer en
meer algeheele regeeringsverandering, in de eerste plaats onmiddellijke
verwijdering der totnogtoe heerschende partij uit de regeeringscolleges. De
Prins zelf had den 25sten Juni 1748 ook op de wegneming der bezwaren
omtrent begeving der ambten en afdoening van de te Amsterdam nog
hangende zaak der posterijen aangedrongen. Zijn voorstel aan de Staten,
alom gedrukt verspreid, had in hef gansche gewest indruk gemaakt
maar de machtige en zelfbewuste vroedschap van Amsterdam, waar~n sedert
jaren de uitgestrekte familieverwantschap der Corvers, Sixen en Sautijns
alle gezag in handen had 1), toonde zich weinig geneigd om daarop in te
gaan: burgemeesteren wezen erop, dat zij druk bezig waren om de lijsten
der ambten en van de inkomsten daaruit vast te stellen gelijk men ook
elders zich daarmede onledig hield; de vroedschap besloot (3 Juli), zooals
zij reeds meer dan eens had gedaan, zich daarmede tevreden te stellen
maar bovendien de posterijen "ten eeuwigen· dage tt aan de stad te
houden ten einde daaruit armenzorg, herstel en onderhoud der godshuizen,
kerken, openbare gebouwen en werken te bekostigen, al was men wel
geneigd om daarvan ook iets ten behoeve der landskas af te staan 2). Ook
de stedelijke verpachtingen bleven vooralsnog hier in wezen.
Dit afwijzende antwoord op 's
t s Prinsen vertoog wekte diepe ergernis bij
de amsterdamsche burgerij, die door agenten van Bentinck en de zijnen
heimelijk aangezet en niet buiten weten van den Prins, zeker met medewerking
der Prinses, die wij hier het eerst in deze woelingen betrokken zien, terwijl de bevolking door pamfletten bewerkt, hare ontevredenheid meer en
meer toonde 3). Reeds op het einde van Juni werden door den chirurgijn
Andries Boekelman, den patroonteekenaar Hendrik van Gimnig, den publicist Rousset en eenige anderen geheime bijeenkomsten gehouden, waarin
die geschriften, met name een uit den tijd van den oorlog en gericht
tegen het gedrag van de regenten der Vereenigde Nederlanden gedurende
dien tijd, zoogenaamd uit het Engelsch vertaald, ijverig werden gelezen
1) Elias, De Vroedschap van Amsterdam, blz. 193 vlg.
2) Wagenaar, 1.1., blz. 268.
8) Over de bewegingen te Amsterdam, behalve Wagenaar, F. G. Slothouwer, De
Doelisten (Leiden, 1875), Krämer's Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling
1747/1748 te Rotterdam en Amsterdam (Bijdr. en Meded. Rist. Gen., dl. XXIII, blz. 377
vlg., vervolgens, dl. XXVI, blz. 1 vlg. en dl. XXVIII, blz. 342 vlg.).; Geyl, 1.1.

Vgl. over het aandeel der Prinses in deze woelingen ook de uiting bij Hardenbroek,
Gedenkschriften, dl. I, blz. 13, V&rder de stukken bij Bussemaker, Archives, t. I. passim.
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en verspreid in weerwil van het verbod door het Hof van Holland wegens
de schandelijke verdachtmaking van Gilles en andere voorname hollandsche staatslieden. De heftigste aanleggers liepen de herbergen en koffiehuizen af, vertoonden zich te midden van de schutters op de nachtwaak
en verzamelden zoo spoedig een aanhang, die weldra veel verder wilde
gaan dan de zaak der ambten en posterijen en den 27sten Juni "elf
articulen, gegrond op de handvesten van Amsterdam" opstelde. In deze
elf artikelen, die alom door den druk werden verspreid, werd gesproken
van herstel der oude gilderechten, van een door de burgerij gekozen krijgsraad, van verkiezing van burgemeesters en schepenen door de burgerij,
die ook de bewindhebbers der Compagnieën zou moeten aanstellen, van
afschaffing van alle pachten, accijnsen en "overtollige lasten". Een tweede
en een derde ontwerp, het eene acht, het andere veertien artikelen bevattend, waren geheel van denzelfden aard, hoewel dat der acht artikelen veel
gematigder mocht heeten. Een deel dezer zaken was ontleend aan de in
1672 opgestelde eischen en, naar het ontwerp der elf artikelen voorgaf,
het geheel was door den Prins zelven goedgekeurd. De gematigde Raap
vond, dat dit alles veel te ver ging, maar kon de drijvers niet tegenhouden. Den 14den Juli werd ook de oranjegezinde rotterdamsche koekebakker,, Laurens van der Meer, die bij het herstel der rust in die stad zijn
ker
diensten had verleend, in de zaak gemengd door een agent van Bentinck,
die deze "wonderlijke en onregtvaardige dingen tt minder geschikt vond en
den meer vertrouwden Rotterdammer vroeg over te komen ten einde de
amsterdamsche "vrienden op het rêgte spoor" te brengen. Van der Meer
gaf hieraan gehoor, raadpleegde in Den Haag met Bentinck en 's Prinsen
secretaris De Back, eindelijk met de Prinses, en ging daarop naar Amsterdam,
waar hij bemerkte, dat enkele leiders werkelijk de stadsregeering "het onderste
boven wilden keeren tt • De amsterdamsche advocaat Feitama, die blijkbaar het
pensionarisschap der stad begeerde, speelde daarbij toen een hoofdrol. In overleg met het hof, dat van een omverwerping der stadsregeering aanvankelijk
niet hooren wilde, werden nu door Van der Meer en De Huyser in overleg
met Raap en volgens de door de Prinses zelve verbeterde redactie drie
gematigde artikelen opgesteld, die men bij rekest aan de vroedschap zou
aanbieden. Maar de heftige hervormingsgezinden wilden hiervan niets weten.
Zij hielden in het koffiehuis Vredenburg 1) en elders samenkomsten. Op
een dier vergaderingen werd den 20sten Juli vastgesteld, dat het wenschelijk was "de burgerij" te doen vergaderen door het kiezen in elke wijk van
2, 3 of 4 personen, "mits zijnde burgers en geen employ van stad of
land hebbende", om de grieven te overwegen en volgens de oude privilegiën herstel voor te dragen. Een commissie van 5 personen zou worden
aangewezen om "deze propositie voor te stellen daar zulks behoort" 2).
De burgemeesters, van een en ander onderricht, riepen Boekelman voor
zich en dienden hem een berisping toe, terwijl zij hem dwongen zijn
medewerkers te noemen. Maar zij waagden het niet om krachtiger maatregelen tegen de beweging te nemen. Derhalve ging deze voort en besloot
men de vergaderingen voortaan openlijk te houden in den Kloveniersdoelen, waarop de burgerij, naar men beweerde, een oud recht bezat. Den
9den Augustus had inderdaad onder grooten toeloop de vergadering in
dien Doelen plaats 3). Hier ontvouwde Van Gimnig het ontwerp der elf
artikelen, door hem met Rousset en Feitama opgesteld tot herstel der "ver1) Wagenaar, blz. 271. Zoo zal te lezen zijn voor "Ouden burgt" bij Krämer,
Bijdrage, dl. XXIII, blz. 432.
I) Slothouwer
Slothouwer,t blz. 24.
I) Wagenaar, blz. 273.
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vallen burgerlijke vrijheden", en verlangde, onder afkeuring van alle oproer
en plundering, de onmiddellijke aanwijzing van de bovenbedoelde commissie uit de 60 stadswijken, om, evenals in Friesland was geschied, de
gewenschte hervormingen te formuleeren. Daartegenover stelden de gematigden onder leiding van De Huyser voor het rekest der in Den Haag
IO. opdracht
goedgekeurde drie artikelen in te dienen. Deze behelsden 1) 1°.
der posterijen aan den Prins, 2°. verbetering der misbruiken bij de begeving der ambten, die alleen aan ingeboren of genaturaliseerde burgers
mochten komen, 3°. herstel der voorrechten van de gilden als anderszins
en benoeming der kolonels en kapiteins der schutterij uit de burgerij buiten de stadsregeering. Beide stukken werden door een aantal personen, in den
Doelen aanwezig, geteekend maar de groote meerderheid bleek voor
het ontwerp van Van Gimnig en de zijnen gestemd te zijn 2). Een hevige
strijd ontstond tusschen de meer en meer overstemde gematigden en de
heftige partij, een strijd, waarin zich op de den volgenden dag voortge2;ette
zette bijeenkomst Raap zelf mengde, die zich totnogtoe op den achtergrond
gehouden had. Het "concept" van Van Gimnig, waarvan de opstellers ook
al beweerden, dat de Prins het goedkeurde, hield meer en meer de bovenhand over het "rekest" van Raap en de zijnen, totdat Van der Meer en
Raap weder naar Den Haag togen om de meening van de Prinses over
het verschil te hooren en den krachtigen steun van het hof te vragen voor
hunne gematigde inzichten.
Inmiddels nam de stadsregeering eindelijk hare maatregelen tegen de
wassende beweging, riep den burgerkrijgsraad bijeen, die als vertegenwoordiger der schutterij min of meer de bevolking vertegenwoordigde, en verzocht,
2;ocht, onder afkeuring der onwettige vergaderingen van de "Doelisten",
"Doelistentt, den
hoofdofficieren der schutterij de burgers in hunne wijken bijeen te roepen
en hen te vragen, of zij eenige voorstellen of klachten hadden in te brengen,
wat dan kon geschieden door aan die hoofdofficieren in te dienen onderteekende bezwaarschriften 3). De Doelisten gaven hun zaak evenwel niet op.
Raap, uit Den Haag teruggekeerd, bracht het bericht mede, dat de Prins,
met wien zelf hij en Van der Meer werkelijk hadden gesproken, aan de drie
artikelen van Van der Meer en De Huyser de voorkeur had gegeven en
het concept van Gimnig c.s. had afgekeurd. Zoo werd dit laatste "agter
bank" geworpen. Terwijl nu den 13den
I3den Augustus de hoofdofficieren, in
de bank"
kerken, wachthuizen of herbergen gezeteld, hun werk deden en verreweg
de meeste wijken, door de Doelisten bewerkt, de drie artikelen als antwoord indienden 4), boden Raap, De Huyser en Chatin volgens den raad
der Prinses dit stuk in copie namens de Doelisten "in alle stilte en met
beleefdheid" ook den burgemeesters aan, die hen "op het minsaamste"
ontvingen. Daarna opnieuw naar Den Haag getogen, waar zij door Prins
en Prinses om hun beleid werden geprezen, kwamen Raap en zijn vrienden,
getooid met oranje, den II 5den terug met het bericht, dat de Prins hunne
gematigde houding goedkeurde en de Doelisten zou beschermen, mits zij
zich van oproer onthielden 5).
6). Dagelijks bleef men nog, hoewel tegen den
zin der gematigden, op den Doelen vergaderen, in toenemend ongeduldige afwachting van een vroedschapsbesluit op het den 17den
I7den nogmaals
1) Slothouwer, blz. 55.
2) Krämer, Bijdrage, blz. 434.
8) Krämer, blz. 436•
436.

') Het trekt daarbij de aandacht, dat de heimelijk met het hof in Den Haag
ûjn naam liet
samenwerkende burgerkapitein Christiaan Scholten die artikelen met zijn
drukken en in de wijken rondzenden.
')
I) Krämer, 1.1.,
l.I., blz. 438.
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ingediende rekest. Dagelijks werden in deze vergaderingen door de leiders
aanspraken gehouden over den toestand van handel en nijverheid, over
het heerschende verval van den staat, over de posterijen, de ambten enz.
Men trachtte de invloedrijke predikanten voor de zaak der drie artikelen
te winnen en stelde zelfs den tekst vast van een kerkgebed "voor de
beschermers en herstellers der vrijheid"
vrijheid" zooals de Doelisten zich noemden.
Een aantal geschriften, gedrukt onder het volk verspreid, hield de belangstelling in een en ander gaande 1). Eerst den 20sten werd een besluit door
burgemeesteren aan de drie burgers kenbaar gemaakt. Het hield in, dat
burgemeesteren en vroedschap, ofschoon hun niet het origineele rekest
(dit was door Van der Meer aan de Prinses gebracht) maar slechts een
ongeteekende copie was ter hand gesteld, bereid waren te zeggen, dat over
de posterijen met den Prins "in
,,in minzame onderhandeling"
onderhandelingtt was getreden,
dat de lijsten vàn de ambten in bewerking waren en in September bij
de Staten zouden worden ingeleverd, dat het derde punt (betreffende
de oude privilegiën) steeds door de regeering in acht genomen was, terwijl
niet getreden kon worden in het verzoek betreffende de schutterij, die
reeds volgens de oude instellingen geregeld was.
Dit antwoord wekte hevig misnoegen op den Doelen maar Raap en de
zijnen, begeerig om de zaak te schikken, lieten zich weder naar Den Haag
afvaardigen en kwamen weldra terug met het bericht, dat de posterijen
reeds waren afgestaan en dat alles naar genoegen zou worden geschikt,
mits men geduld had en zich rustig hield. Ook Van Gimnig, die ook
uit Amsterdam was gekomen en nog in Den Haag was achtergebleven,
kwam eveneens (23 Aug.), na ernstig door het stadhouderlijke hof over het
drijven zijner partij onderhouden te zijn, terug met het bericht, dat alles
zou worden geschikt. Intusschen begon de heftige partij zich weder te
"bijltjestt, de scheepstimmerlieden van
roeren, vooral toen de altijd rumoerige "bijltjes",
"eilandentt, zich bij de beweging hadden aangesloten. Men riep steeds
de "eilanden",
luider om de begeerde hervorming van den krijgsraad en Raap met de
zijnen, in de voor oproer bevreesde vroedschap geroepen, rieden daar tot
toegeven. Maar het toen door de vroedschap genomen voorwaardelijke
besluit: ,,fiat, mits niet strijdende tegen de resolutiën van de Staten en de
intentie van Zijne Hoogheid en wegens de ambten voor zooved
zooveel het is
domesticq"
domesticqtt 2), voldeed weder volstrekt niet. De nog altijd door Van der
Meer en Raap geleide gematigde partij trachtte de in ergernis uitbarstende en reeds om wapenen roepende menigte in den Doelen te bedaren.
Een nieuwe bezending ging naar Den Haag met het dringende verzoek aan
den Prins om over te komen, terwijl Raap en de zijnen hun uiterste best
deden om het over de teleurstelling hevig tegen de regeering verbitterde
volk nog in toom te houden en aan den anderen kant bij de burgemeesteren
op volledig toegeven aandrongen. Eindelijk kwamen burgemeesteren hiertoe en
teekenden den 27sten het rekest der drie artikelen met hun "fiat".
"fiaft. Maar nu ontbrak nog de toestemming van de vroedschap. De menigte, door Boekelman en
zijn medestanders aangezet, verlangde ook deze, waarop de vroedschap den
28sten Augustus eindelijk toegaf maar tevens verklaarde hare waardigheden
vrijwillig neder te leggen; slechts één raadslid, Gerard Bicker van Swieten,
wenschte in functie te blijven. Nog was het volk niet geheel voldaan; men vreesde
voor misleiding en wantrouwde de feitelijk reeds afgetreden regeering, totdat
den 2gsten Bentinck, bevreesd voor de woelingen der partij van Van Gimnig,
namens den Prins in de stad verscheen en, na overleg met de gematigden 3),
1) Wagenaar, blz. 27
278.
8•
2) Slothouwer, bb;.
blz. 73; Wagenaar, blz. 281.
3) Krämer, blz. 443.
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op den Doelen, waar men reeds bezig was met een verzoek aan de Staten om den Prins te machtigen de stadsregeering te veranderen, de vraag
stelde, of men liever niet alles aan den Prins zou overlaten en of men
zijn komst wenschte, als wanneer men zich als "rechtgeaarde burgers" zou
moeten gedragen. Een eenstemmig ja volgde, waarop Bentinck weder naar
Den Haag vertrok. In afwachting van de komst van den Prins deed de
gematigde partij nu in den Doelen een voorstel, bestaande uit acht artikelen, die den Prins zouden worden aangeboden: afschaffing der stads-:imposten, hervorming der admiraliteitscolleges, vervanging van alle magistraatspersonen, verkiezing van burgemeesters door den Prins uit een dubbele nominatie, verkiezing van den hoofdschout door den Prins, verbod
aan raadsleden om hoofdschout, burgemeester of schepen te zijn, verkiezing van de zestig schutterkapiteins door de wijken, van de vijf kolonels
door den Prins uit een dubbeltal, eindelijk fiat van den Prms op de drie
artikelen 1). Bij de levendige discussie over dit voorstel en de toenemende
gisting in de wijken deden de heftige Doelisten onder leiding van Van
Gimnig en Rousset nog wel opnieuw een poging om door verkiezing
van eenige gecommitteerden, naar het friesche voorbeeld, ter voorlichting
van den Prins de democratie krachtiger te doen optreden maar de door
het prinselijke hof gesteunde gematigden wisten deze naar hunne meening
gevaarlijke nieuwigheid te voorkomen, al keerden zij zich scherp tegen de
houding der stadsregeering. Van Gimnig en de zijnen gaven echter hun
zaak nog niet op. Zij trachtten een nieuw rekest van hun maaksel door
de wijken geteekend te krijgen maar toen het gerucht zich verspreidde, dat
ook voor de oude stadsregeering een rekest ter teekening rondging, trokken op hun aandrang en onder hunne leiding een paar duizend "bijltjes"
dreigend door de straten.
Een en ander moest een einde nemen, wilde men niet voor een ernstige
volksrevolutie komen te staan, en op het rapport van Bentinck namen de
Staten van Holland een besluit, waarbij den Prins werd opgedragen, "alle
middelen in het werk te stellen om Amsterdam weder in rust te brengen
en om desnoods de regeering te veranderen", "zonder nadeel ten opzichte
van de privilegiën" 2). Den 2den September vertrok de met ongeduld verbeide maar over dit alles weinig gestichte Prins, die echter begreep, dat
hij iets doen moest om de sympathie des volks niet te verliezen 3), met
Bentinck, den griffier Fagel en zijn secretaris De Back naar Amsterdam,
waar hij door de geestdriftige volksmenigte ingehaald, door de regeering
plechtig in het Heerenlogement werd ontvangen en op zijn beurt ook de
beide Doelistenpartijen in audientie ontving, hun belovend, "de rust te
herstellen en alles te schikken" '). Men werd het m~t den Prins, die nog
gehoopt had zonder verandering der regeering de orde te kunnen herstellen 5), eens over de wenschelijkheid der altijd door de heftige partij begeerde keuze van gecommitteerden uit de wijken 8), die dan ook den volgenden dag reeds een uitvoerig rekest indienden 7) tegen de "abuizen van
tijd tot tijd in Stadspolitie, Financiën en Negotie ingeslopen", zich hevig
beklagend over de tegenwerking der zittende stadsregeering en over hare
1) Slothouwer, blz. 80.
2) ib., blz. 84.
3) Zie de houding des volks te Rotterdam reeds in Nov. 1747: Bijdr. en Meded.
Hist. Gen., dl. XLIII, blz. 74.

') Bussemaker, Archlves, I, p. 243 suiv.

6) Vgl. Krämer, 1.1., blz. 449.
I) Corresp. met de Prinses, Sept. 1748 (Bussemaker, l.I., p. 263 suiv.). Vgl.
Colenbrander, De Patriottentijd, I, blz. 13 en 23/4.
7) Slothouwer, blz. 86 vlg.
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handelingen tegen de "intentie der burgerije"
burgerije tt en den Prins verzoekend de
vervangen;j bovenstadsregeering geheel te ontslaan en door een andere te vervangen
dien vroegen zij onmiddellijke overgave der posterijen aan den Prins, instelling van een "vrijen burgerkrijgsraad"
burgerkrijgsraadtt en keuze van de vroedschap voortaan door kapiteins der schutterij en gecommitteerden uit de wijken. Men
bleef op den Doelen vergaderen en eischen stellen, ook nadat (6 September) de burgemeesters waren vervangen en inderhaast op aanwijzing van
een vijand der heerschende coterie, den oudschepen Lestevenon van
Berkenrode 1), 17 van de 36 vroedschapsleden waren afgezet. De thans bij
de Doelisten bovendrijvende fellere partij was hiermede niet voldaan
voldaan~*
Zij sprak er zelfs van den Prins door een nieuwen oploop van de "bijlt~es" te dwingen om verder te gaan en zich niet te bepalen tot verandet~estt
rmg
nng van personen.
De Prins, als altijd afkeerig van al deze volksbewegingen, geen "goevernement populair
populair"tt begeerend en den hoogen toon vooral van Van Gimnig
en Feitama met moeite verdragend, wilde namelijk in de vestiging van een
burgerkrijgsraad niet toestemmen en trachtte de gemoederen tot bedaren te
brengen, wat ook Bentinck tot diens ergernis in geenen deele gelukt was,
hetgeen den Prins, die den "grostribun
"grostribun"tt wel lastig vond, niet mishaagde.
Maar 's Prinsen eigen positie was niet ongevaarlijk. Hevige disputen op
den Doelen, waar men hem zelfs "zoo goed als de rest
rest"tt begon te beschouwen 2), leidden weldra tot de afscheiding van Raap en zijn partij, die zich
daarover bij de gecommitteerden uit de wijken per brief verontschuldigden, zich beklagend over het hun getoonde wantrouwen en het drijven van
Van Gimnig en de zijnen. Dezen wendden zich nu zelf tot den Prins met het
verzoek om den begeerden krijgsraad in te stellen, waarin dan geen lid
of verwant der regeering mocht zitting hebben. Hij weigerde opnieuw.
"heetgebakerden tt aan
Oploopen en ten slotte zelfs een nachtelijk bezoek der "heetgebakerden"
den Prins, die te bed lag, konden hem niet overhalen. Hij weigerde zich
wijze te laten dwingen 3), totdat hij eindelijk een tusschenweg vond
op deze wîjze
en toestond een "vrijen krijgsraad
krijgsraad"tt te vormen uit de bestaande schutterij,
schutterij"
die compagnie voor compagnie daarvoor eenige kapiteins, luitenants en
vaandrigs zou aanwijzen, aan wie de keuze van vijf kolonels en vervanging
van "niet aangename
aangename"tt officieren door andere zou worden toegestaan,
tenzij zij beter vonden den Prins dubbeltallen aan te bieden. Na een hevige
verwarring in de geheele stad werd die krijgsraad eindelijk aangewezen en
werden de officieren gekozen, vervolgens op verlangen der Doelisten nog
een aantal leden van den oudraad afgezet. Daarmede hielden de veranderingen op, terwijl in de plaats der afgezetten verscheiden leden uit
den koophandel werden benoemd uit familiën, die nog niet of lang geleden
in de regeering hadden gezeten. Zij vormden een achtbare reeks van "patri48 tt • Bij mondelinge overeenkomst werd bepaald, dat de Prins
ciërs van •'48".
voortaan ieder jaar twee burgemeesters en twee schepenen zou mogen
tt, een afspraak, die op den duur Amsterdam geheel in de
"recommandeeren
"recommandeeren",
geleefd had 4).
4)~
macht van den Prins had kunnen brengen, wanneer hij langer gel'eefd
Den 15den
I5den vertrok de Prins, begeerig om zoo spoedig mogelijk de woelige
st.ad
st:1d te verlaten, gevolgd door de zegenwenschen der menigte, al waren er velen,
dle
~he over den afloop der zaak ontevreden waren en zich beklaagden, dat hij hen
in
m den steek had gelaten. Hij reisde niet over de ook onrustige steden Leiden
en Haarlem, maar over Alfen naar den Haag terug. De gecommitteerden
9, blz;.
1) Colenbrander, l.I.,
Elias',
1.1., blz;.
blz. 23;
23i Elias
blz. 2II vlg.
2) Krämer, blz. 455.

3) Correspondentie met de Prinses, 10 September 1748 (Bussemaker, 1.1.,
l.I., p. 2 67)"
')
Eliasi, 1.1.
l.I.
4) Elias',
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uit de wijken legden nu hun mandaat neder maar de leiders der heftigste
Doelisten, die op verre na niet hun zin hadden gekregen, bleven, hoewel
men niet meer op den Doelen bijeenkwam, nog lang voortwoelen tegen de
vroegere regenten, die· zij te zacht behandeld achtten. Op het einde der
maand verscheen van hunne zijde weder een nieuw ,,Billijk verzoektt, dat
de uitvoering ook der overige wenschen des volks met aandrang vroeg maar
aanstonds streng door de nieuwe regeering, die van volksinvloed even
weinig wilde weten als de vorige, werd verboden. Zoo liep de geheele
volksbeweging ten slotte uit op een bloote verandering der stadsregeering,
tot ontevredenheid van de menigte, die Raap en de zijnen beschuldigde
omgekocht te zijn. Van de democratische beginselen, door Van Gimnig en
de zijnen met zooveel heftigheid voorgestaan, was onder het volk sedert
weinig sprake meer. De onzekerheid, die in dezen zomer te Amsterdam
heerschte 1), had namelijk den handel veel nadeel berokkend en velen,
die bij den handel betrokken waren - dat is bîjna gansch Amsterdam hadden zich van de Doelisten afgewend, hun de schuld gevend van de
zware verliezen, die in dien zomer waren geleden en op de inkomsten
ook der arbeiders een noodlottigen invloed hadden gehad. Toen Raap in
1754 stierf, gaf zijn begrafenis zelfs aanleiding tot weerzinwekkende tooneelen van afkeer en wantrouwen, tot oproerige uitingen, niet alleen
nee1en
tegen den gestorven "landverrader". De andere leiders der Doelisten hadden hunnen invloed op de volksmenigte niet minder snel zien tanen.
Feitema zag zich bitter teleurgesteld; Van Gimnig was later genoodzaal«
bij het stadhouderlijke hof om onderstand te bedelen; Van der Meer, in
October met een collecteurspost begiftigd, maakte zich schuldig aan verduisteringen en werd tot langjarige tuchthuisstraf veroordeeld; Rousset werd
in Mei 1749 op aandrang van Bentinck zelven, die thans zijn praktijken
doorzag 2), door den Prins ontslagen als diens "raad" en "historieschrijver", later verbannen wegens uitlatingen over de fransche politiek en
stierf in armoede te Brussel. Dat was het einde van de democratische
leiders te Amsterdam.
Ook in andere hollandsche steden waren bewegingen tegen de regeering
uitgeloopen op een verandering van personen, hier en daar op een verwijdering door gemachtigden van den Prins, op zijn beurt door de Staten
hiertoe gemachtigd, van slechts enkele leden der vroegere regeering, in
ieder geval op versterking van den stadhouderlijken invloed. Te Haarlem
werden zeven vroedschapsleden door een commissie namens den Prins
ontslagen; te Leiden 3), waar men in September op het voorbeeld van
Amsterdam volksvergaderingen had gehouden, gecommitteerden had gekozen
en verzoekschriften had opgesteld, duurde de beweging tot half November, ook nog nadat een viertal leden der regeering bij een plotseling
optreden van "Tienmannen" was afgezet; zij moest door de zending van
krijgsvolk worden beëindigd; te Rotterdam 4) was een dergelijke beweging
spoedig tegengehouden met verwijdering van vijf leden uit de vroedschap.
Zoo ging het ook elders in het Zuiderkwartier toe, hier en daar na
vermeerdering of vermindering der vroedschap met enkele leden; alleen
Dordrecht, dat in de Staten vergadering het voorstel had gedaan tot machtiging van den Prins om de rust in de steden te herstellen, desnoods do?r
verandering in de regeering, bleef van alle verandering verschoond; m
het Noorderkwartier, waar alleen te Hoorn en te Enkhuizen een noe1) Slothouwer,
Slothouwert blz. IIS.

2) Bussemaker
Bussemaker,t Archivest
Archives, It
I, p. 380 suiv.
3) Blok,
Blokt 1.1.
4) Geyl,
Geylt De agent Wolters, 1.1.

480

EINDE DER WOELINGEN

menswaardige . beweging was ontstaan, zagen ook slechts enkele leden der
vroedschappen zich van hun ambt ontslagen maar, gelijk overal, met de
ongekrenkt tt werd geacht. In een aantal
bijvoeging, dat hun "goede naam ongekrenkt"
steden werd de nieuwigheid ingevoerd, dat de Prins er voortaan het recommandatierecht voor de op te maken nominatiën bij vacatures in de vroedschap zou verkrijgen. Een algemeene amnestie voor wat er tijdens de
"jongste verwarringen" gebeurd was, besloot I October I749 alle woelingen,
met streng verbod van alle beleediging der overheid, van alle vergadering
van staatkundigen aard, van alle partij namen, ook van allen overlast aan
afgetreden regenten, eindelijk van alle verzet tegen belastingambtenaren 1).
Op dezelfde wijze werd in de andere naburige provinciën gehandeld,
terwijl bovendien de reglementen uit den tijd van Willem 111 in Utrecht,
Gelderland en Overijsel bijna geheel onveranderd werden hersteld, zonder
dat er, behalve te Nijmegen, van eenige onrust sprake was; in Zeeland
werd een enkel lid der middelburgsche regeering tot vrijwillig heengaan
bewogen.
Van eigenlijk gezegde hervormingen in het staatsbestuur van de vijf provinciën
was dus nog weinig sprake. Ook het herstel der reglementen in de drie onder
WiIlem 111 daarmede voorziene gewesten kon niet als zoodanig worden aangemerkt. Het algemeene karakter der aangebrachte veranderingen was, dat aan den
Prins een aanzienlijk grootere invloed op den gang der zaken was toegekend, in
Holland vooral door hem de verandering der regeering naar zijn inzicht en
de recommandatie toe te staan, terwijl alleen op het stuk der posterijen
en der inning van de belastingen een ommekeer van belang was ingevoerd.
Ingrijpender waren de wijzigingen, nu weldra in Friesland en Groningen
tot stand gebracht. Het friesche "reglement reformatoir tt van December
I748, door den Prins persoonlijk aan de Staten van dat gewest overhandigd en dadelijk afgekondigd, bevatte 6I artikelen, waardoor de wijze
van stemming vooral ten plattelande aan ingrijpende herziening werd
onderworpen om een einde te maken aan de willekeur en de oppermacht
der grietmannen; bovendien werd de verbinding van stedelijke met plattelandsambten verboden ten einde voor het vervolg alle familieregeering te
voorkomen; de landdag zou eenmaal 's jaars, met Februari I749 te beginnen,
gedurende zes weken worden gehouden; de "volle rechtoefening tt van het
gewestelijke Hof werd gewaarborgd evenals die der vredegerechten, met
uitsluiting van alle staatkundige bemoeiingen; op het gebied der financiën
werden betere voorzieningen gemaakt; de Prins zelf echter "behieldt de
tt• Voordat hij het gewest verliet, droegen Leeunadere uitlegging aan zig
zig".
warden en Franeker hem het alleen hier nog aan de stadsregeering voorbehouden recht tot aanstelling dier regeering op; een algemeene amnestie
beëindigde de verschillen.
In Groningen had de zaak meer voeten in de aarde. Toen in December
's Prinsen gemachtigden, Van der Capellen van den Boedelhof, Van IJtsma
en Persoon, in de stad verschenen, werd bij hen onmiddellijk aangedrongen op "licentiatie tt der regenten. Toen de drie heeren hieraan niet dadelijk gevolg gaven maar op 's Prinsen last een commissie uit Stad en Lande
verkozen om met hen te overleggen, ontstond in Januari I749 een hevig
oproer, waardoor de zittende regenten bewogen werden om hunne posten
,,in den schoot van Zijne Hoogheid" neder te leggen 2), al bleven zij op
zijn verzoek nog in hunne ambten. Het regende nu verzoekschriften
en raadgevingen betreffende in dit gewest in te voeren hervormingen, maar
1) Colenbrander, De Patriottentijd, I, blz. 44.

2) Heeres, 1.1., blz. lI8.
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de Prins liet onder toezicht van een daartoe benoemde comnussle in het
voorjaar een vergadering voor de Ommelanden bijeenkomen en ook de
Statenvergadering van den zomer werd geheel onder het toezicht zijner
Statenvergadering
gemachtigden gehouden; zij besloot tot de vervanging van de verpachting
telling tt zou
der middelen ook hier door collecte, waartoe een "generale telling"
plaats hebben. Eerst 22 November kwam de Prins zelf uit Holland over,
ontbond de stadsregeering, stelde een andere aan, bezette de gewestelijke
en generaliteitsambten met nieuwe leden en legde den Staten ook in deze
provincie een uitvoerig "reglement reformatoir tttt voor, waarna hem het
erfstadhouderschap overeenkomstig de ten vorigen jare genomen besluiten
plechtig werd opgedragen. Het onmiddellijk door de Staten "geaggreëerde"
"geaggreëerde tt
"reglement politicq"
51 artikelen, bestemd om
politicqtt van 28 Nov. 1749
I749 1) bevatte 5I
wet" misbruiken te stuiten en de daaruit mogeals "onverbrekelijke weet
lijk voortspruitende "onheylen voor te koment
komen"... Het herstelde in de stad
het oude verkiezingsrecht der Taalmannen en Gezworen Gemeente ten
resolutiën,t
opzichte van den Raad "met annulatie van alle interpretatoire resolutiën
ingekropene gebruiken, soogenaamde recommendatiën en ligues, alsmede
van alle verteringen bij sollicitatie",
sollicitatiett, onder goedkeuring thans van alle keuzen van den erfstadhouder, die ook anderen uit de burgerij mocht aanstellen. De keuze der "burgerofficiers"
"burgerofficiers tt bleef aan de regeering der stad,
die ook hare rechtspraak behield. De gilden werden hersteld in hunne
oude rechten en privilegiën, met name in hun aandeel in het onderzoek
der stadsrekening. De oude ommelander staatsinrichting zou blijven bestaan
met vernietiging van de "smaldeeling
"smaldeeling"t• der kwartieren, waardoor de oligarchie was bevorderd, en met de bepaling, dat twee der drie kwartieren
samen de beslissing zouden hebben bij verschil. De "monsterheeren"
"monsterheeren tt en
"arbiters
"arbiters"tt zouden door den erfstadhouder uit de ommelander regeering
worden gekozen. De hooge justitiekamer 2) zou door den erfstadhouder
worden aangewezen. Hij zou alle binnen- en buitenlandsche commissiën,
alle geestelijke, stedelijke en landsambtenaren mogen aanwijzen, ook de
curatoren der hoogeschool, de hoogleeraren en leeraren ; een jachtgericht
zou door hem als opperhoutvester worden ingesteld. Delfzijl en Appingedam werden als afzonderlijk stedelijke lichamen erkend, hunne vertegenwoordiging in de Staten werd geregeld. Contracten met eigenerfden over
het uitbrengen hunner stemmen en andere middelen om het bestuur
brengen tt
der Ommelanden weder "in eenige weinige familiën over te brengen"
werden streng verboden. Misbruiken bij de rechtspraak en het beheer der

schepperijen en zijlvestenijen werden afgeschaft en de hooge justitiekamer
met het toezicht daarop belast. Ook op het gebied der financiën werd
hervormd, o.a. door het bevel tot opmaking van een nieuw kohier van den
400sten penning, om de twee jaren te herzien, en door strenger toezicht
der gewestelijke rekenkamer. Ook hier hield de Prins de "interpretatie en
explicatie tttt van het reglement aan zich; ook hier sloot een algemeene
amnestie de periode van onrust. De Prins verliet daarop het gewest.
Steeds hooger rees zijn vorstelijk gezag. Op het einde van 1748
I748 hadden
de Staten-Generaal hem tot erfstadhouder over de Generaliteitslanden en
I749 stelden
erfkapitein-generaal en admiraal der Unie benoemd. In Maart 1749
de beide groote handelscompagnieën hem aan tot haren opper
directeur
opperdirecteur
en oppergouverneur met het recht om zich "representanten"
"representanten tt uit de hoofd1) Heeres.
Heeres, blz.
bh;. 126 vlg.
2) Vooral deze en in verband daarmede het geheele rechtswezen,
rechtswezen. "een der sekerste

steunsels van het landt",
landt". lag den Prins zeer na aan het hart, zooals blijkt uit zijn
correspondentie met A. H. I. van Iddekinge, vooral uit een brief van 13 Sept.
1749 (Bussemaker, Archives, !,
I, p. 467).
BLOK, Gesch. Nederl.
Neder!. 'VOlk,
roZk, 111
III

31

LANDSREGEERING

482

partIC1panten
participanten toe te voegen, die, gelijk hij, zoowel besluitende als raadgevende stem zouden hebben; hij zou bewindhebbers uit een hem aangeboden drietal mogen kiezen en de advocaten en andere ambtenaren evenzoo
uit een drietal mogen nemen; hij zou "met voorkennisse" van bewindhebbers "orde" mogen stellen op de huishouding der Compagnie, in het
bijzonder op de versterking en verdediging harer indische bezittingen;
hij zou vergaderingen van hoofdparticipanten tot voorlichting der besturende Kamers mogen beschrijven.
.
Zoo was de staatsinrichting der Republiek in monarchale richting
ontwikkeld en de erfstadhouder thans machtiger dan een zijner voorzaten,
in werkelijkheid het "illustre hoofd", ja feitelijk de beheerscher van het
samengestelde staatswezen. Hem was de oppermacht toegekend. Van hem
werd nu een betere algemeene leiding, een krachtiger ontwikkeling der
hulpbronnen van den staat, hervorming ook van leger en vloot, herleving
der oude welvaart, wedergeboorte der gansche natie verwacht - een zware
taak, waartegen de aldus aan het hoofd der Republiek geplaatste vorst
met reden opzag. Want hij kon het zich niet ontveinzen: bij dat alles
was de oude staatsmachine niet verbroken maar slechts zijn macht
om haar te besturen aanzienlijk vergroot en daarmede zijn verantwoordelijkheid verhoogd. Het had in zijn hand gelegen, gesteund als hij
was door de burgerij, om door vestiging of door vermeerdering van
den invloed dier burgerij op de regeering de staats machine te verbeteren
en te wijzigen in de richting, die de groote prins Willem I had aangewezen 1). Maar hij heeft dit niet gewild: hij heeft den ouden "artistocraticquen tt regeeringsvorm willen handhaven, tevreden met verhelping der
schreeuwendste misbruiken, met verwijdering van de meest gehate regenten en hunne vervanging door de later zoogenaamde "achtenveertigers"
"achtenveertigers";;
eindelijk - als tegenwicht tegen de ook thans misschien nog dreigende
oligarchie, tegen de herhaling der pas ondervonden misstanden - met
krachtige versterking der bevoegdheden van het "eminente hoofd" der
Republiek. Maar het was er verre van af, dat "het swervende schip behouden binnen gebragt was zooals een juichend "klinkdicht" van 1749 zong.
Het tegenwicht kon de Prins alleen blijven geven door een op den duur
verderfelijk stelsel van min of meer geheime briefwisseling en verstandhouding met de voornaamste regenten in stad en land, door een samenweefsel van intriges en gunstbewijzen, waardoor dikwijls de laagste hartstochten tot regeermiddelen werden verheven. Zoo kon de Republiek niet
voorgoed behouden blijven.
In deze dingen had de Prins de raadgevingen gevolgd van hen in zijn
omgeving, die hij het meest vertrouwde. De beide Bentincks moeten in
dit verband in de eerste plaats genoemd worden, vooral Willem, de oudste en bekwaamste, die evenwel zijn invloed op den Prins zeer benadeelde
door zijn groote zelfingenomenheid, zijn gebrek aan zelfbeheersching en
tact, zijn lust om zich met alles in te laten 2); dientengevolge gaf hij dikwijls vrij spel aan andere minder bekwame, ten deele minder vertrouwbare
dienaren als Onno Zwier van Haren, Sirtema van Grovestins, den intri;..
ganten baron van Gronsfeld, den bekwamen maar heerschzuchtigen secretaris
De Back, die sedert jaren in Friesland tot 's Prinsen omgeving hadden
behoord en zoowel bij den Prins als bij de Prinses, die met Bentinck
weinig ingenomen was, een gewillig oor vonden; mannen als de griffier
tt

1) Zie deel 11,
lI, blz.
bb;. 105.
2) Brief van den Prins aan Charles Bentinck, 21 Sept. 1749 (Huisarchief).
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Hendrik Fagel en de in handelszaken ervaren raad De Larrey hadden met dezen
invloed der friesche gunstelingen van de vorstelijke familie aanhoudend te
kampen. De raadpensionaris Gi1les, het willige creatuur der regentenheerschappij,
die zich aanvankelijk in alles geschikt had, hoewel hij in niets werd
gehoord, moest natuurlijk op den duur het veld ruimen; hij nam den 3den
Mei I749 op aandrang van Bentinck 1) zijn ontslag en werd 2I Juni, weder
op raad van Bentinck, vervangen door een uiterst bekwaam financier, maar
staatsman zonder ervaring en met de algemeene europeesche staatkunde
weinig vertrouwd, den pensionaris van Haarlem, Pieter Steyn, die bij zijn
instructie moest beloven "zorg te draegen, dat de tegenwoordige regeeringsvorm, met name de resolutie op het erfstadhouderschap" werd gehandhaafd en verder den erfstadhouder van alle staatszaken geregeld verslag moest
doen, zoodat deze ambtenaar van Holland voortaan de eerste minister van
den erfstadhouder mocht heeten.
Bentinck, die de buitenlandsche zaken liefst zelf in handen had gehouden,
had de oprichting gewenscht van een stadhouderlijken Raad, verdeeld in
departementen en bestemd om te nemen maatregelen voor te bereiden,
alvorens zij aan de Staten werden voorgelegd, of op eigen gezag ingevoerd.
In een memorie van 25 Maart I749 2) heeft hij dit denkbeeld in een uitgewerkt voorstel belichaamd en de Prins scheen werkelijk geneigd hierin
te treden 3). Er werd zelfs tot de oprichting van zulk een Raad besloten
in verband met de toen te verwachten aftreding van Gi1les, maar tijdens Bentinck's kort daarop gevolgde afwezigheid buitenslands wisten zijn tegenstanders aan het hof zijn plan op den achtergrond te brengen en den
alleszins nuttigen maatregel te verijdelen. Zoodoende ontbrak den erfstadhouder het lichaam, waarmede hij een krachtige leiding aan de zaken had
kunnen geven, en werd zijn werkzaamheid verlamd.
Toch kwam het tot de instelling van een stadhouderlijken Raad, bestaande
uit de beide Bentinck's, den raadpensionaris, de heeren
heer en De Back en
Gronsfeld 4), naast wie ook de griffier Fagel en de raad De Larrey optraden.
Een ander plan van Bentinck had meer succes. Dat het leger ingrijpende
hervorming behoefde, leed na de ondervinding in den laatsten oorlog niet
den minsten twijfel. De afdanking der in I748 in dienst genomen waardgelders, bovendien van een aantal der gedurende den oorlog aangenomen
troepen was het natuurlijk gevolg van den vrede. Nieuwe subsidieverdragen, door de beide zeemogendheden met de keurvorsten van Beieren en
Saksen gesloten tot onderhoud van 6000
6000 man ieder ten behoeve der beide
mogendheden tegen betaling van respectievelijk 40000 en 48000 pond
sterling 's jaars, schenen voor een toekomstigen krijg voldoende te zijn.
Maar dat alles was nog geen hervorming. De Prins zelf gevoelde zich
daartoe ongeschikt en had reeds in 1747 het oog gevestigd 5) op den oostenrijkschen veldmaarschalk hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel, die in den Successie-oorlog en in Hongarije de aandacht had getrokken en in I746 in de Nederlanden had gediend. Bij gelegenheid van
Brunswijk's toenmalig optreden als bevelhebber der oostenrijksche troepen
in Brabant had de Prins den 29-jarigen veldmaarschalk reeds aangeboden
in dien rang bij het staatsche leger over te gaan en daarvan dan bij
mogelijk sterven van den Prins de leiding te hebben, maar de hertog, wel
1) Vgl. de memorie's van W. Bentinck bij Bussemaker, Archives, t. I, p. 227
suiv., 280 suiv. en de aant. p. 333 suiv.
2) Bussemaker, t. I, p. 345 suiv.
3) Nijhoff, De Hertog van Brunswijk, bl%. 224.
')
C) Bussemaker, l.I., p. XXXI.
Ii) Nijhoff, bh;.
bl%. 4 vlg.
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bekend met den treurigen toestand van dat leger en met de in de Republiek heerschende verwarring, weigerde tot driemaal toe. Bentinck kwam nu
in het voorjaar van 1749
I749 op dit plan terug en begaf zich op t s Prinsen
(31 Aug.) zoogenaamd voor de zaak van zijn proces met zijn vrouw,
last (3I
naar Weenen om den hertog opnieuw het gewichtige aanbod te doen
en ook daardoor te gelijk het "oude systeem Utt van bondgenootschap
van Oostenrijk met de zeemogendheden te versterken benevens de nog
altijd hangende zaak van het herstel der barrièrevestingen en van de
betaling der daarvoor door Oostenrijk schuldige subsidiën te bepleiten 1).
Met veel moeite wist hij den hertog eindelijk over te halen en keizerin
Maria Theresia te bewegen in het belang der alliantie met Engeland en
de Republiek het gevraagde offer te brengen. Ook vooral ter wille van de
alliantie en de redding der Republiek uit haren dreigenden ondergang, die
den politieken toestand van Europa in gevaar zou hebben gebracht 2), nam
Brunswijk in overleg met de Keizerin ten slotte het voorstel aan; een aanzienlijk traktement van f 62500 en de belofte van het lucratieve gouverneurschap van Den Bosch, met behoud van rang en titel van oostenrijksch veldmaarschalk en generaal der artillerie van het duitsche Rijk, schenen hem
schadeloos te stellen voor wat hij in oostenrijkschen dienst opgaf. Den I5den
December 1750
I750 kwam de nieuwe veldmaarschalk in Den Haag aan, waar
hij al zeer spoedig klaagde over den jammerlijken toestand van het slecht
betaalde en slecht onderhouden leger, over de treurige verwarring, waarin
alles verkeerde, over den wanhopigen staat van zaken in de doodelijk zieke
Republiek, niet het minst over de tegenwerking van de intrigeerende friesche
I75I
hofkliek en de zwakheid van t s Prinsen karakter 3). In den loop van 1751
scheen er echter eenig werk van de verbetering der defensie gemaakt te
zullen worden.
Iets minder teleurstelling baarden de hervormingsplannen ten opzichte
van de vloot. De Prins had daarbij de gewenschte voorlichting van den
bekwamen vice-admiraal Cornelis Schrijver gevraagd. Schrijver, die reeds
als kapitein op den treurigen toestand van het zeewezen den vinger had
gelegd, bleef niet in gebreke om te wijzen op het treurige verval der "navale
magtutt ten gevolge van verwaarloozing en onverstand a).
magt
i). De aanwezige
schepen waren grootendeels onbruikbaar, de scheepsbouw zoo vervallen,
dat men reeds in 1727
I727 bij de amsterdamsche admiraliteit engelsche scheepsbouwmeesters in dienst had moeten nemen; de bemanningen waren ongeoefend en schaarsch, het kader onvoldoende, zoodat men zich met haar
niet aan de vaart durfde wagen, laat staan een belangrijke expeditie uitzenden, ja daarvoor tal van vreemde matrozen moest werven; het
korps officieren was ten gevolge van schandelijk nepotisme grootendeels
onbekwaam en onbruikbaar; de tucht op de vloot liet alles te wenschen
over. Op aandrang van Schrijver werd door den Prins bij de andere admiraliteitscolleges gewezen op de wensche1ijkheid
wenschelijkheid om meer eenheid van bouw
in acht te nemen en het amsterdamsche voorbeeld van het aannemen van
engelsche bouwmeesters te volgen, maar de admiraliteiten gehoorzaamden
slechts schoorvoetend aan deze wenken of lieten ze geheel buiten overI747
weging. De oprichting van een "zeemanscollegie Utt te Amsterdam in 1747
tot verbetering der opleiding van zeeofficieren was een goede schrede
voorwaarts en de Prins, die zich van beter onderwijs veel voorstelde,
1) Vgl. over die reis de brieven en aanteekeningen in t. II der Archives, 4me
sérle, uitg. Bussemaker, bh;.
série,
blz. I vlg.
2) Nijhoff, bh;.
10 i Archives, 11,
b1z;. 10;
II, p. 9, 30.
3) Nijhoff,
I I vlg.
Nijhofr, bb;.
blz. 11
vlg •
•')) De Jonge, IV, blz. 256 vlg.
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gaf zich veel moeite om den bloei dier school te verzekeren. De benoeming
van Schrijver tot luitenant-admiraal en de aanstelling van een aantal vlagofficieren verbeterde de leiding der vlootzaken evenals de benoeming van
bekwame ,,representanten tt des stadhouders bij de admiraliteitscolleges,
in Zeeland van jhr. Van Borsselen, in Holland van Gerard Hasselaer. Ook
op de zoo dringend noodzakelijke hervorming der admiraliteitscolleges
had de Prins het oog gevestigd, maar het mocht niet gelukken daarin
afdoende verbetering te brengen, daar zelfs Holland in gebreke bleef een
groot deel der noodige gelden op te brengen; leeningen ten behoeve der
admiraliteiten moesten dienen om ten minste eenigen gang in de zaken te:
houden. Met dat al deed de Prins in den korten tijd van zijn bestuur voor
dit aanzienlijke landsbelang wat hij doen kon, doch ook hier bleek,
dat zonder ingrijpende hervormingen niets goeds te doen viel. En daarvoor was de Prins de man niet, al herdacht men later met erkentelijkheid
wat zijn "vaderlijke zorg en nooit volprezen ijvertt 1) hadden teweeggebracht.
Ook het herstel der welvaart moest noodzakelijk ter hand worden genomen; de toestand van handel en nijverheid eischten ernstige maatregelen
van hervorming en verbetering. De handelsverdragen met vreemde mogendheden, in de eerste plaats met Frankrijk moesten worden hernieuwd..
De Larrey, reeds in 1748 onmiddellijk na den vrede met den amsterdamsehen koopman Marselis naar Parijs gezonden 2), vond er aanvankelijk
weinig geneigdheid om goede handelsconditiën toe te staan en weinig
vertrouwen op den staat van zaken; van een herstel van het voordeelige
handelsverdrag van 1739 was geen sprake, maar toch verkreeg hij voorloopig de afschaffing van het opgelegde vatgeld en een vermindering van
het recht op zoutevisch. De ijverig staatsgezinde ambassadeur Van Hoey
werd vervangen door den prinsgezinden Lestevenon van Berkenrode,
die in Maart 1750 zijn post aanvaardde. Dreigend voor onze stoffelijke belangen was de oprichting in Engeland geweest van een groote gecharterde:
visscherijcompagnie, die vele hollandsche visschers naar Engeland lokte,.
zoodat een streng plakkaat der Staten-Generaal in 1750 moest worden uituit-gevaardigd tegen het dienstnemen bij handel of visscherij van vreemde:
mogendheden en tegen den uitvoer van haringtonnen, haringwant en pekel;
afschaffing van alle uitgaande rechten op de haring en ontheffing van den
impost op levensmiddelen zoowel ten behoeve van de haringvisscherij als;
van de eveneens door engelsche mededinging bedreigde ijslandsche visscherij,.
visscherij"
kwam het belangrijke bedrijf zeer ten goede 3). Maar deze bescherming
kon den verdwenen koopmansgeest niet doen herleven. Op de hamburgsche markt werd in 1753 een poging gedaan om de engelsche haring
te verdringen, en met goeden uitslag, doch het behaalde voordeel werd
niet krachtig gehandhaafd. De ijslandsche visscherij profiteerde van den
genomen maatregel vooral bij den verkoop aan de Eskimo's langs clandestienen weg van goedkoop verkregen victalie, terwijl de neiging tot de
altijd wisselvallige visscherij niet werd aangewakkerd. Ook Pruisen, thans
in het rustige bezit van Oost-Friesland, begon als mededinger op te treden
door voorbereiding van maatregelen tot bevordering van de emder haringvisscherij, ja zelfs door oprichting te Emden van een nieuwe oostindische
en afrikaansche compagnie, waarvoor koning Frederik 11
II te vergeefs toegang tot de havens der staatsche O.I.C. verzocht maar die toch eerlang
op China begon te handelen 4). Zweden trok een aantal onzer fabrikanten
1) De Jonge, IV, blz;.
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Manger, Recherches, p. 9 suiv.
Beaujon, Zeevisscherijen, blz;. 89 vlg.
Wagenaar, XX, blz. 406/7.

PORTOFRANCO

486

tot zich en werd door zijn, nog wel met hollandsch geld gedreven compagnieën te Gothenburg een zegevierende mededinger in den theehandel.
De handel op Spanje en Portugal was in engelsche, fransche, zweedsche,
hamburgsche handen overgegaan. Die op de Middellandsche zee, waar
vroeger geen schip uit de Oostzeelanden verscheen, begon meer en meer
in handen van kooplieden uit Zweden, Hamburg, Lubeck, Stettin te komen.
Die op China dreigde aan de O.I.C. geheel te ontglippen. Engelschen en Franschen begonnen de Nederlanders op tal van markten te vervangen. Zelfs
in de Oostenrijksche Nederlanden trachtte men door het graven van kanalen
en het verbeteren van andere verkeerswegen zich van de staatsche
handels heerschappij te bevrijden en katoendrukkerijen en suikerbakkerijen op te richten 1).
De toenemende buitenlandsche mededinging, het verval van handel en
nijverheid hier te lande sprongen steeds sterker in het oog en beide
takken van volkswelvaart riepen luid om voorziening en bescherming. Op
de ernstige klachten der zijdewevers te Amsterdam over den achteruitgang
van hun bedrijf volgde in Mei 1749 een verklaring van den Prins, dat hij
besloten had voor zich en zijn hof voortaan alleen inlandsche stoffen te
gebruiken; de Staten van Holland richtten zich met een verzoek van dezelfde strekking tot de regenten en ambtenaren en verboden den uitvoer
van alle weversgereedschappen. Maar tot verdere beschermende bepalingen
kwam men niet, zoowel in het belang van den handel als om de verhouding
tot de vreemde mogendheden niet te bederven 2).
Het belang van den handel, zoo was de bijna algemeene overtuiging,
eischte meer vrijheid. De Larrey raadpleegde daarover namens den Prins
een aantal der meest bekende kooplieden uit Amsterdam en Rotterdam,
onder wie de firma's Marselis, Hope, Brouwer, Van Eys, Dull, Martin, Van Herzeele en Wor, die, evenals de reeds vóór 20 jaren met den Prins
te dezer zake in betrekking getreden rotterdamsche koopman Caillaud 3)
bijna allen van gevoelen waren, dat de handel het best gediend zou zijn
niet door een plan als dat der admiraliteiten van 1740 noch door eenvoudige wijziging van het tarief van 1725 maar door algeheele afschaffing
van in- en uitgaande rechten, door het maken dus van het gansche land
tot een vrijhaven, een "portofranco", op welken weg Hamburg en Bremen reeds waren voorgegaan. Alleen dat kon "préserver notre ruine totale".
Een "conseil de commerce" in Den Haag, naar het voorbeeld van Frankrijk, waar zulk een college uitstekend had gewerkt, met kamers van koophandel in de voornaamste steden, zou den stadhouder in handelszaken moeten
voorlichten. Ten behoeve van landbouw en fabrieken konden op den vrijen
handel enkele uitzonderingen worden toegestaan 4).
Het resultaat van deze overleggingen was een uitgebreide "Verhandeling
over den Koophandel van den Staat der Vereenigde Nederlanden", vermoe~
delijk door De Larrey op grond der genoemde adviezen opgemaakt ó). In
dat hoogst belangrijke geschrift werd na een overzicht van de redenen,
die tot den bloei van den handel hier te lande hadden geleid, de verval1) Pirenne, V, p.
2) Wagenaar, XX,
3) Hij adviseerde,
den Prins
over
P~ins ook oyer

260 suiv.

blz. 411.
4I I •
hoewel reeds 80 jaar oud, door middel van den griffier Fagel
belastingen en andere .zaken:
zaken: Archives, tt.•. I, p:
p. ~74 suiv.
be~astingen
') Zie de
adviezen In
in de correspondentie van Larrey (Huisarchief);
~e adViezen
(HUisarchief); Archives, I,
p. 490 suiv.
swv.
5) Een overzicht daarvan bij Wagenaar, blz. 412 vlg. Het gehee1e stuk in de
Neder!. Jaarboeken, 1751, blz. 894 vlg. en Sloet's Tijdschrift, I, .3, blz. 57 vlg.
Vgl. De Beaufort, Engelsche en Hollandsche vrijheidsplannen, in Geschiedkundige
blz. 154 vlg.
Opstellen, I, bb;.
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len toestand nagegaan. Er werd gewezen op h~t ledigstaan van winkelhuizen, op de schaarschheid van bootsvolk, op den levendigen directen
handel tusschen de Oost- en de Middellandsche zee, zoodat hennep, vlas,
indigo en zuidvruchten onze havens, vroeger de stapelplaatsen daarvan,
voorbijgingen, op het verdwijnen der hollandsche handelshuizen in Spanje,
op de sterke vermindering van ons aandeel in den handel op SpaanschAmerika en den Levant. De in- en uitgaande rechten waren in de laatste
jaren wel aanzienlijk gestegen maar dit was te verklaren uit de behoefte hier
te lande aan levensmiddelen, zelfs aan boter en kaas uit den vreemde, bovendien uit den handel der oorlogvoerende mogendheden over ons land heen,
zoolang het onzijdig was geweest. Zware lasten en zware concurrentie waren
hoofdoorzaken van het verval. Aangewezen was dus afschaffing dier
lasten, waardoor ook de concurrentie van onze zijde lichter zou worden.
Maar de inrichting der admiraliteiten, op die lasten aangewezen, en het
belang van landbouw en nijverheid eischten eenige beperking bij die
afschaffing; ook de bestaande handelsverdragen diende men in het oog te
houden. Zoo werden dan vier ontwerpen ingediend, waartusschen te
kiezen viel: I 0. vrij transito van alle ingevoerde waren, die weder werden
uitgevoerd; 2°. herziening der lijst van I725; 3°. algemeen portofranco
met vestiging van een lastgeld op de schepen tot onderhoud der admiraliteiten; 4°. beperkt portofranco, met aanwijzing, welke goederen geheel
vrij zouden zijn, welke bij invoer belast zouden worden tegenover teruggave van betaalde rechten bij uitvoer (drawback). In ieder geval moest
sluikerij streng worden geweerd en moesten de middelen te water eenparig
over het geheele land worden geheven. Vooral het beperkte portofranco werd
aangeprezen en tegen bezwaren verdedigd, al gaf het stuk toe, dat het
nog slechts een begin was eener algemeene verbetering van den toestand.
De Prins diende dit stuk den 27sten Augustus I75I bij de Staten-Generaal en bij Holland in om er ten spoedigste over te raadplegen. Het werd
daarop aan de andere gewesten en aan de admiraliteitscolleges gezonden,
bovendien ter algemeene kennisneming gedrukt. Aanstonds werden opmerkingen van allerlei aard gemaakt. Ten opzichte van de tariefherziening werd
opgemerkt, dat zij vooral scheen te moeten dienen om landbouw en veeteelt te verheffen: de vermindering der inkomende rechten op ingevoerd
graan tot op de helft, afschaffing van die op de veeteelt, verbod van invoer van varkens, instelling van een recht op ingevoerd hooi, verhooging
van dat op buitenlands eh meekrap, behoud van dat op vermiljoen, handhaving van een deel der rechten op boter, kaas, boomvruchten en brandhout - dat alles scheen te zeer in het belang van het grondbezit te zijn 1).
Gewichtige bezwaren kwamen van den kant der fabrikanten, vooral van
de fabrikanten van geweven stoffen, die zich over achteruitzetting van het fabriekswezen ten voordeele van den handel beklaagden, ja
van meening waren, dat men niet allereerst den handel maar veeleer het
fabriekswezen diende te "redresseeren tt, als wanneer het redres van den
handel van zelf zou volgen; ook die bezwaren werden wel aanstonds geuit 2)
maar over het algemeen werd het ontwerp met groote voldoening ontvangen en de verschillende colleges zetten zich aanstonds aan de bestudeering van het plan.
Ook ten opzichte van de groote handelscompagnieën scheen het oogenblik van ingrijpende hervorming en verbetering gekomen te zijn, ten minste
0.

1) De Beaufort, 1.1., blz. 159.
I) Vg1. het pamflet: Consideratiën over het stuk van de manufacturen en fabrycquen

(Knuttel, Catalogus, IV, nO. 18385); Posthumus, Leidsche textielindustrie, dl. V,
VI
passim.
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voor de oostindische, die in Van Imhoff thans een krachtig en hervormingsgezind, met den Prins zelf in volkomen overeenstemming verkeerend
gouverneur-generaal bezat. Reeds had de Kamer van Zeventien zijn
tt
in het voorjaar van I742 grootendeels goedgekeurd 1),
"Consideratiën"
"Consideratiën
ten minste voor zoover zij de verbetering der bestaande misbruiken op het
tt geoog hadden en al werden door de bewindhebbers vele "restrictiën
"restrictiën"
maakt. De op 28 Mei I743 te Batavia aangekomen landvoogd sloeg aanstonds
met groote voortvarendheid de hand aan het werk, vaardigde reglementen
uit, liet projecten uitwerken en rapporten indienen met koortsachtige haast.
Het regende maatregelen: reglement voor de zeevaart, instructie voor de
retourschepen, verbetering van den hygiënischen toestand van Batavia,
afschaffing van de geregelde geschenken der Chineezen met nieuwjaar aan
regeeringsleden, instelling van een marine-academie en een latijnsche school,
ordonnantie op het zegel, openlijke verpachting der Compagnie's gronden
conditiën"tt bij de verpachting der middelen, zooen regeling der "generale conditiën
dat reeds voor I744 bijna de dubbele bate daaruit werd getrokken, beperking van den sluikhandel in opium, welks verkoop in detail aan een
"amfioensociëteit"tt werd overgedragen. Aan het door Van Imhoff geliefkoosde
"amfioensociëteit
denkbeeld van opening der vrije vaart in Indië werd spoedig een begin
van uitvoering gegeven, al bleef de handel in stoffen aan de Compagnie
voorbehouden en mocht de vrije vaart geen tusschenhavens aandoen doch
bleef zij tot die van en naar Batavia bepaald; de kustvaart op Java en
die op den "overwaP'
"overwal" van Borneo werd geregeld, vooral bij de nadere regeling in I747; de handel op Sumatra's westkust werd voor alle natiën
geopend; de slechts met twee schepen gedreven theehandel op China werd
uitgebreid en tot zeker bedrag ook aan particulieren toegelaten; een soort
van kamer van koophandel met rechtsmacht, een bank van leening, een
postkantoor werden te Batavia opgericht; de japansche handel werd weder in het
oog gevat, de jaarlijksche retouren werden aanzienlijk verbeterd. Van Imhoff stelde voor den handel uit Nederland geheel vrij te geven, mits men
de schepen der Compagnie gebruikte, die dus een soort van handelmaatschappij in den lateren zin zou worden; hij wilde ook den handel in
edelgesteenten, in goud en zijde aan particulieren overgelaten zien, mits
in schepen der Compagnie; hij begon den handel op Mexico en Californië te openen, ook al protesteerde de spaansche regeering tegen deze
schending van den munsterschen vrede; hij trachtte europeesche landbouwers te lokken door gunstige voorwaarden voor uitgifte van grond, waardoor
ook een 20-tal boeren werden overgehaald; ook den landbouw der inlanders,
die door het wanbeheer der laatste tijden en de verwoestingen van den
Chineezenoorlog veel had geleden, trachtte hij op te heffen uit het verval; in een stuk onbebouwd land aan den voet van den Salak liet hij zich
als gouverneur-generaal een aanzienlijk gebied als donatie voor zich en zijn
ambtsopvolgers afstaan en begon hier, te Buitenzorg, voor eigen rekening
een uitgebreide cultuur te vestigen; hij maakte een einde aan de verwoesting van koffieboomen ter beperking van de cultuur en breidde de peperteelt uit. Te midden van al die bemoeiingen had hij, bij zijn krachtig
ingrijpen in de zaken ook der inlanders, te kampen met bezwaren in
Oost- en Midden-Java. Met den Soesoehoenan, die Madoera, den Oosthoek en het kustgebied van Semarang, Soerabaia, Rembang en Japara
moest afstaan, werd in I744 vrede gesloten: de Javaansche vorst vestigde voortaan
zijn zetel in de stad Soerakarta aan de Solo. In den Oosthoek kreeg de
Compagnie groote moeilijkheden met den madoereeschen prins Tsjakra
1) De Jonge, Opkomst, X, blz.
bbo;. XI vlg., blz.

I

vlg.
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en zijne balische helpers, zoodat daar een werkelijke oorlog moest worden
gevoerd, die eerst in 1746 werd beëindigd en daarna gevolgd werd door
organisatie van de toestanden in Oost-Java door den gouverneur-generaal
in persoon. Nieuwe moeilijkheden ontstonden intusschen met den rebel'
Mangkoeboemi, die na den dood van den Soesoehoenan (1749) diens
erfenis wilde aanvaarden en niet weten wilde van den afstand van het gansche
rijk, door den Soesoehoenan, even voor zijn dood, ten behoeve der Compagnie gedaan, terwijl ook de wettige troonopvolger verklaard had zijn
titel "uit enkel gunst en genegenheid ter beheering uit handen der
Compagnie" te hebben ontvangen. In Bantam, waar de sultan krankzinnig was geworden, ontstonden ernstige bezwaren tegen de in 1748 in
zijn plaats gestelde regentes en bedreigde een hevige opstand van den
wettigen troonopvolger haar gebied en zelfs de omstreken van Batavia.
Te midden van dat alles ging Van Imhoff onvermoeid voort met zijn
hervormingen en verbeteringen, zijn vertoogen en rapporten aan de Reeren Zeventien in Europa, die evenwel, als in Coents
Coen's dagen, begonnen terug
te schrikken voor zoo ingrijpende maatregelen, waardoor het gansche karakter der oostindische Compagnie scheen aangetast te worden. De verheffing van den
Prins, de vestiging van diens invloed ook op de zaken der Compagnie
scheen echter zijn plannen te zullen steunen. Ook tot den Prins richtte
hij dus weder "memoriën" van verbetering en hervorming om Indië te redden "uyt hare niet min levenloose als sorge1ijke gesteldheden". Maar
voordat hij krachtig gebruik kon maken van de gunstige omstandigheden,
voordat hij nog rijpe vruchten zag van zijn hervormingsplannen, is hij (I
Nov. 1750) gestorven, juist op het oogenblik, dat de opstand in Oosten West-Java ernstige verhoudingen aannam en zelfs het voortbestaan der
macht van de Compagnie begon te bedreigen. De directeur-generaal Mossel, onmiddellijk met de leiding der zaken belast en later als gouverneurgeneraal bevestigd, liet voorloopig alle verdere hervormingen staken om
allereerst het gezag der Compagnie op Java te redden.
Ook in West-Indië werd getracht den particulieren handel uit te breiden
door het aanmoedigen van den handel op het rijke Essequebo; maar de
kamer Zeeland der westindische Compagnie, die dit gebied als haar domein
beschouwde, verzette zich tegen deze plannen en de daardoor ontstane
twist sleepte voort in vertoog tot vertoog. De toestand der westindische
bezittingen, die voortdurend rijke baten afwierpen, liet intusschen, afgezien
van de slavenopstanden op de plantages, op het oog niet zooveel te wenschen
over, dat aan hervorming groote behoefte scheen te zijn. Toch was ook hier
veel wat verbetering broodnoodig had. De krachtige gouverneur van Suriname,
J. J. Mauricius, die er van 1742 tot 1751
175I het bewind leidde, had een hevigen
tt van een aantal invloedrijke kolonisten, die
strijd te voeren tegen de "cabale
"cabale"
zich niet ontzagen hem ten slotte bij het bestuur van de Republiek aan te klagen
wegens willekeur en wanbeheer. Maar een onderzoek toonde duidelijk aan,
dat hij onschuldig was, al gaf de directie toe, dat hij bij zulk een stemming der
kolonisten niet langer kon worden gehandhaafd. In de naburige koloniën Essequebo en Demerary werden onder leiding van den bekwamen directeur-genet s Gravesande sedert 1750 de grondslagen gelegd voor beter
raal Storm van 's
beheer en krachtiger ontwikkeling der cultures.
Waren zoo de eerste jaren van het bestuur des Prinsen vol beroering, ook na
de regeling van een en ander bleef de onrust, de onzekerheid nog voortduren.
Men gevoelde, dat het oppergezag in den lande niet berustte in krachtige handen, en betreurde, dat de Prins, nu eens onder den invloed van Bentinck, Steyn,
Fagel en De Larrey, dan weder toegevend aan de inblazingen van de zeer invloed-
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tt van Gronsfeld, De Back en de Van Harens 1), die aanvankelijk
rijke "cabale H
een krachtigen steun in de op Bentinck weinig gestelde Prinses vonden, vastWi1lem Bentinck op
heid miste. Vooral tijdens de langdurige afwezigheid van Willem
.'zijn
zijn oostenrijksche reis, die eerst einde September 1750 eindigde, had de hoffactie vrij spel 2). Gronsfeld, die totnogtoe het volle vertrouwen van den aan
systeem" gehechten Bentinck had genoten, begon dezen en Fagel
het "oude systeem"
op zijde te dringen en met De Back de zaken te leiden in een andere richting
dan totnogtoe gevolgd was en tot welker steun Bentinck op reis was gegaan;
met name tegenover Engeland, welks al te overwegende invloed hij door "cultt van Frankrijk wilde doen matigen ten einde "dans l'occasion pouvoir
tiveeren H
tt 3). Dit was feitelijk het "bascule
"basculeH-stelsel
tt-stelsel
montrer les dents au Roi d'Angleterre H
van De Witt, thans weder door Amsterdam voorgestaan en dat ook de Prinses
zeer mishaagde. Na de terugkomst van Bentinck uit Weenen ontstond er dientengevolge een breuk tusschen dezen en Gronsfeld i), zoodat bij de samenstelling van een "conferentie
"conferentie"tt voor de buitenlandsche zaken (19 Maart 1751)
de anderen werden uitgesloten, ofschoon hun invloed op den Prins niet
gering bleef. Van dat oogenblik af behoorde de leiding der buitenlandsche zaken
bij deze "conferentiett,
"conferentie H, samengesteld uit de ervaren diplomaten Bentinck en
Frederik Hendrik, heer van Wassenaar-Katwijk, den raadpensionaris Steyn, den
griffier Fagel en den raad De Larrey, welke laatste als secretaris optrad.
De conferentie, waartoe sedert Juli 1751 ook de hertog van Brunswijk en verder
dikwijls Charles Bentinck benevens soms andere invloedrijke ambtenaren werden
toegelaten, heeft acht jaren lang de buitenlandsche staatkunde der Republiek
beheerscht.
Maar reeds begonnen de klachten zich luide te verheffen. Toenemende
ontevredenheid, ook met de wijze, waarop de gewenschte staatshervormingen
door de slechts weinig veranderde regeeringscolleges werden toegepast, begon
zich in 1750 in den lande kenbaar te maken 5). Men klaagde over gemis
aan ernst, aan klem en orde bij het beheer, over veilheid en intriges
van invloedrijke hovelingen, over verwarring in 's Prinsen zaken, met
name in de financiën, vooral toen onder den invloed van zijn toenemende
lichaamszwakte en zijn daarmede samenhangende slapheid tal van dingen,
ondanks Bentinck's waarschuwingen, onafgedaan bleven. De invordering
der in plaats der verpachting tijdelijk omgeslagen schatting, weldra ook
die der thans bij collecte geïnde belastingen, de teleurstelling van hen, die
op vermindering van lasten hadden gehoopt, gaf hier en daar tot nieuwe
woelingen aanleiding, vooral te Haarlem, waar omstreeks nieuwjaar 1750
een volksbeweging tegen de collecte en het financieele beheer ontstond,
die op last van den Prins met geweld door krijgsvolk onderdrukt werd 6).
Het pamflet "Hollands maegtH
maegt" klaagde in het openbaar over de handelwijze der hooge overheid in deze. Te Amsterdam, waar de Doelisten
tt geraakt waren, en te Rotterdam verhief zich
"in de gemeene veragting H
in den zomer van 1751 een hevig verzet van de zijde der wijnkoopers
tegen de ook voor den impost op wijnen ingevoerde collecte en den daarbij
tot wering van sluikerij van hen gevorderden eed van 's lands rechten
niet te zullen verkorten; maar ook deze oproerige bewegingen werden zonder
veel moeite onderdrukt. De volksbewegingen in de niet stemmende steden
en ten plattelande in Holland, waar men verandering der regeering even1) Vg1.
Vgl. Hardenbroek, Gedenkschriften, I, bh;.
blz. 64.

2) Archives, I, p. 385 suiv.
I) ib., I, p. 439; II, p. 81.
')
I)
A) ib., I, p. 50 4.
5)
6) ib., t. II, p. VIII.
')
I) Hardenbroek, Gedenkschriften, I, bb;. 61, 67, 71, 133.
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als in de stemmende steden begeerde, gaven tot nieuwe moeilijkheden aanleiding, maar de Prins gaf hieraan niet toe doch handhaafde bijna overal
de zittende regenten. Een kerkelijke twist te Steenwijk 1) nam zoodanige
verhoudingen aan, dat het noodig werd de regeering aldaar, die zich
aan schromelijke willekeur schuldig gemaakt had, te veranderen.
Ook van engelsche zijde kwamen ernstige klachten over de stemming
van den Prins tegenover het "oude systeem", over zijn herhaaldelijk
gebleken neiging tot Gronsfeldts
Gronsfeld's denkbeelden 2). Engeland wees op de
gevaren, waaraan het Huis van Oranje zich blootstelde door voet te geven
aan de oude staatspartij, die, met Amsterdam aan het hoofd en door
Frankrijk en Pruisen gesteund, reeds begon te herleven.
De gezondheidstoestand van den Prins ging intusschen steeds achteruit
en het bleek reeds in Mei noodig de Prinses officieel in vele regeeringszaken te betrekken. In den zomer verergerde de toestand zoozeer en werd
zijn kortademigheid, gevolg van een verouderde kromming in de
ruggegraat, zoo ernstig, dat een verblijf te Aken in September noodig
scheen. Half hersteld teruggekeerd, begon de Prins opnieuw koortsig
te worden; welhaast kwamen toevallen, afgewisseld door oogenblikken van
beterschap, de ongerustheid vermeerderen, totdat de vorst den 22sten October onverwachts overleed ten gevolge van een plotseling opgekomen roos
in het hoofd 3).
Hij was iets meer dan 40 jaren oud geworden en liet de herinnering na
aan een goedhartig, braaf en welwillend man, niet ongezind tot verbetering van misbruiken maar tevens een man van middelmatige begaafdheid,
met neiging tot kleinigheden, met weinig zelfstandigheid, niet berekend voor
heid,met
de zware taak, die de ontredderde toestand van de Republiek hem op de
schouders had gelegd, toen zij zich geheel onder zijn leiding stelde. En
dit was zoo duidelijk gebleken, dat bij zijn dood geen noemenswaardige
ontroering in den lande ontstond, hoe hoog ook een enkele officieele
lijkredenaar opgaf van de alom heerschende droefheid, hoe vleierige verzenmakers klaagden over zijn "acerba et immatura mors" '). Meer vertrouwen
verdient de koele uiting van een prinsgezinden regent: "geen consternatie ter
werelt" 5), en de verklaring van Brunswijk zelven iets te voren aan keizerin
Maria Theresia: "de groote liefde, die de Prins eertijds onder het volk genoot,
is veranderd in koelheid en verachting, ja in nog iets ergers"
ergers" 6). En het
ergste was, dat de Prins zelf had moeten erkennen, dat er reden was
voor die stemming 7). Er scheen bij dat alles geen reden te zijn om zijn
S), gelijk
dood als een groot verlies voor de Republiek te beschouwen 8),
meer dan een pamflet zelfs de wenschelijkheid van het dragen van rouw
ernstig betwijfelde.
1) Wagenaar, X, blz.
bh;. 339 vlg.
2) ib., blz. 360 vlg.

3) Archives, 11, p. 131 suiv.

') Een aantal lijkredenen enz. vermeld bij Knuttel Catalogus, IV, blz.
blz;. 293/4.
blz;. 75, 81.
5ló) Hardenbroek, Gedenkschriften, blz.
G)
t
Nijhoff, blz;.
blz. 14/5.
7)
7 Hardenbroek, 1.1., blz.
blz;. 47.
8
Zie het gesprek van Brunswijk met George 11 bij Nijhoff, blz.
8)
blz;. 216 vlg

DE PRINSES-GOUVERNANTE"
PRINSES-GOUVERNANTE

492

HOOFDSTUK II
HET REGENTSCHAP VAN PRINSES ANNA

Al ware niet de periode van een regentschap een ongeschikte tijd voor
de invoering van werkelijk ingrijpende hervormingen, toch zou van dergelijke hervormingen weinig sprake zijn geweest onder leiding van de vorstin,
die thans volgens de gemaakte bepalingen en, dank zij den krachtigen
steun van Willem Bentinck en de nog voortwerkende vrees der regenten voor de
houding der burgerij, zonder bezwaar aan het hoofd der Republiek
optrad. Prinses Anna toch, opgevoed in de traditiën van het engelsche
hof, zich een geboren koninklijke prinses van Engeland gevoelend, had,
"fermiteieu,t , daarvoor te weinig
met al hare onmiskenbare schranderheid en "fermiteit
inzicht in de behoeften en nooden van den staat, aan welks hoofd zij met een zoo
uitgebreide bevoegdheid stond. In het algemeen gezind om het goede te doen
en van krachtiger energie dan haar overleden echtgenoot, onvermoeid bij den
arbeid, eenvoudig en huiselijk, onberispelijk van levenswandel, leed zij aan een
zwakke gezondheid en miste de zelfstandigheid om zich te kunnen onttrekken
aan den invloed harer omgeving, in het bijzonder der friesche hofkabaal, die
reeds tijdens het leven van den Prins met hare hulp zoo dikwijls een noodlottige
werkzaamheid ook in staatszaken had doen gevoelen; haar drift, hare wantrouwendheid, hare neiging tot intrigeeren, hare jaloersche vrees voor inbreuk
op haar gezag, hare onverzettelijke hoofdigheid maakten hare taak nog moeilijker 1). Zij zocht de hoogste staatsmanswijsheid in het laveeren tusschen de par-parzoo den al te grooten.
tijen, beurtelings de eene en de andere believend en hopend zoo
en weder zich verheffenden invloed van het machtige Amsterdam en zijn thans
staats-door de burgemeesters Gerard Hasselaar en Pieter Rendorp geleide staatsgezinden te kunnen weren 2). De intrigante secretaris De Back, ziel van het
hofcabaal, die werd gevormd door Gronsfeld, Onno Zwier van Haren, Grovestins, Hobbe van Aylva, Bigot, den gardeofficier De la Sarraz e.a., was welhaast de
hoofdpersoon aan het hof, terwijl de Bentincks en de raadpensionaris Steyn, tegelijk
meer
met den goedgezinden maar weinig energieken griffier Fagel, meer en meer
op den achtergrond werden gedrongen en zelfs de hertog van Brunswijk, de
aangewezen leider der militaire zaken niet alleen maar ook de aangewezen raadsman der Gouvernante, aanvankelijk ter zijde werd gelaten. De Prinses had reeds
lang een persoonlijken afkeer van Willem Bentinck, wiens onmiskenbare heerschzucht en gebrek aan zelfbeheersching, wiens zelfingenomenheid ook haar van
den beginne af hoogst onaangenaam geweest waren 3). De handigheid, waarmede
hij onmiddellijk na den dood van den Prins de noodige maatregelen wist te nemen en te doen nemen om de opvolging volgens de gemaakte bepalingen en
afspraken te doen plaats hebben en daardoor de eenigszins gevaarlijke situatie
redde 4), kon dien afkeer niet geheel overwinnen en zijn vijanden aan het hof
maakten daarvan gebruik om zijn invloed te verzwakken; zij wantrouwde den
zich voorzichtig op den achtergrond houdenden Brunswijk, dien zij verdacht
van pogingen om zichzelven aan het hoofd der Republiek te stellen, en gaf in
dit opzicht aanvankelijk geen gehoor aan de raadgevingen van den bekwamen
en voorzichtigen raad De Larrey, den trouwen maar ook al weinig doortastenden
medewerker van haren echtgenoot, die haar met den hertog trachtte te verzoe1) Bussemaker, in Archives, 1I,
lI, p. XII, 268 suiv.
2) Groen van Prinsterer, Handboek, 5de druk, blz. 517; Elias', blz. 220 vlg.
3) Nijhoff, De hertog van Brunswijk, blz. 22, 37 vlg. Zie boven, blz. 456.
456•

')
t) Archives, 1I,
lI, p. 163 suiv.
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nen maar ten slotte zelf de leiding in handen trachtte te krijgen. Bentinck en
Brunswijk, nog steeds in onderling vertrouwen samenwerkend, ruimden intusschen
schen voor het friesche cabaal het veld niet: de eerste, lid van den Raad van
State, leider der hollandsche ridderschap en sedert 1753 van Gecommitteerde
Raden van Holland en daardoor nog steeds man van invloed, vooral in de buitenlandsche zaken, waarvoor de "conferentie" hare werkzaamheid bleef voortzetten, ging, evenals zijn broeder Charles 1), voort met de Prinses harde waarheden
te zeggen. Brunswijk trachtte, hoewel zich moeilijk schikkend in de omstandigheden, met hulp van De Larrey en in geheim overleg met het oostenrijksche
hof, allengs het beleedigende wantrouwen der Prinses te overwinnen. Naast
hen wist Steyn, ten minste in de binnenlandsche zaken van Holland, zijn
invloed te laten gelden, zich vooral houdend aan Amsterdam en de zoogenaamde
"republikeinen", sedert de Prinses, onder invloed van zijn persoonlijken vijand
De Back, hem weinig meer in de zaken moeide, voor zoover zijn ambt niet vanzelf aanleiding gaf om hem daarvan in kennis te stellen. De eigenlijke staatszaken
waren niet die, waarop hij zich bij voorkeur toelegde of waarvoor hij talent had:
uitnemend financier, gaf hij zich met den bekwamen tresorier-generaal der
Unie, Johan Hop, de uiterste moeite om de ontredderde financiën van Holland,
dat in 1750 een schuld van 70 millioen en een tekort van 28 millioen had, weder
in beteren staat te brengen, zoo niet door ingrijpende hervormingen dan toch
door beter en vooral zuiniger beheer. Ook de financiën van het Huis van Oranje,
die evenmin in goeden staat verkeerden, nam hij ter hand, vooral bij de in 1750
door Frederik II geopende onderhandelingen over den aankoop der uit de erfenis van Willem III nog in pruisische handen zich bevindende goederen in
Holland, welke aankoop in 1754 plaats vond. In het belang der financiën
toonde Steyn voortdurend neiging om krachtige maatregelen van verbetering,
laat staan van hervorming, die noodzakelijk geld moesten kosten, tegen te houden; de vrede vooral ging hem om dezelfde reden ter harte.
Onder deze omstandigheden was er van hervormingen, weldra zelfs van
het voortzetten van wat door den Prins begonnen was, geen sprake en stelde
de Prinses zich tevreden met het ongerepte behoud van hare macht. Zij zag
zich echter genoodzaakt om in Holland de verkiezing der magistraten uit nominatiën door de steden aangeboden voortaan aan de Staten over te laten, terwijl
omtrent de meerderjarigheid van haar zoon werd vastgesteld, dat de jonge Prins
volle 18 jaren oud zou moeten zijn en voor het toezicht op zijn opvoeding een aantal
regeeringspersonen door Anna moest worden gekozen; de hertog van Brunswijk
zou zoolang representant van den kapitein-generaal zijn. Een en ander werd
reeds in Januari 1752 door Holland vastgesteld. In de andere gewesten
bleef voorloopig alles op den ouden voet, behalve in Friesland, waar de raadsbestelling in de steden aan de oude prinses Maria Louise, de in het gewest zeer
populaire "Maike-Meu", werd opgedragen.
De beraamde handelsplannen raakten in het vergeetboek. De hollands cm
admiraliteitscolleges antwoordden 2) in April 1752 na lange overweging, dat zij
de invoering van het ontwerp van een beperkt of volledig portofranco niet zonder
meer konden aanraden, tenzij men eerst het beheer der admiraliteiten geheel
hervormde; zij voegden er waarschuwend bij, dat zulk een hervorming, reeds
langer dap. een eeuw begeerd, zeer bezwaarlijk geacht moest worden; intusschen
zou men gedurende een vijftal jaren de proef kunnen nemen met het stelsel
van beperkt portofranco, mits de heffing der nieuwe middelen eenparig en stipt
onder behoorlijke contróle plaats had. Klonk dit advies, hoewel niet bepaald
1) Deze trok zich in 1754 terug als drost van Twente en afgevaardigde ter StatenGeneraal voor Overijsel, verbitterd over de hem door de Prinses gedane verwijten.
2) Wagenaar, XX, blz. 433 vlg. Het geheele stuk in de Ned. Jaarboeken 1752,
blz. 1002, 1223, 1304 vlg.
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afwijzend, toch weinig
welmg bemoedigend, dat van het zeeuwsche admiraliteitscollege, door een advies der Staten van dat gewest krachtig gesteund 1), achtte
vooral de zeeuwsche belangen door de zaak geschaad. Het gaf wel toe, dat er in
theorie veel voor te zeggen was, maar uitte op grond van de overal toegenomen
concurrentie ernstigen twijfel aan de wenschelijkheid in de tegenwoordige omstandigheden; het zocht de oorzaak van het verval van den handel in gebrek
aan ervaren kooplieden, in deelneming van nederlandsch kapitaal in buitenlandsche maatschappijen, in het drijven van handel voor buitenlandsche rekening, in het belasten onzer producten buitenslands. Het portofranco zou aan
dit alles weinig veranderen; de invoering van het stelsel van "drawback" zou
bovendien de deur openen voor uitgebreide smokkelarij; de compagnieën
zouden hebben te worstelen met toenemende concurrentie van buitenlandsche
maatschappijen; de inlandsche weverij zou bij vrijen invoer van vreemde stoffen
zeer lijden; de graanbouwende gewesten zouden veel verliezen hebben bij de
verlichting van den invoer, al was die voor Holland voordeelig; de zoutnering
zou verloopen. Ook het transito-ontwerp werd door Zeeland nadeelig geacht.
Om echter niet alles af te wijzen en verbetering te brengen in het onmiskenbare
verval van den koophandel liet het zeeuwsche college hooren, dat men de buitenlandsche concurrentie wel niet zou kunnen tegenhouden maar dat men, ten
einde den warenhandel weder over ons land te leiden, de in I745 ontworpen
nieuwe lijst van convooien en licenten zou kunnen invoeren. Mocht men tot
een portofranco besluiten, dan zou men in ieder geval voor de inkomsten der
admiraliteiten moeten zorgen, de compagnieën en de inlandsche neringen
moeten helpen door vrijstelling van grondstoffen bij invoer en door verbod
van uitvoer daarvan, door vermindering van rechten op de vischvangst, door
aanvoer van vreemde arbeiders en bes.cherming
bescherming van den inlandschen scheepsbouw; verbod van deelneming in vreemde maatschappijen, van uitzetting van
geld buitenslands, eindelijk verminderitlg
vermindering der in het buitenland op onzen handel
gelegde lasten zouden bovendien goeden invloed hebben. De zeeuwsche Staten
verseren die gronden ende maximen,
waarschuwden om toch niet te "ren
"renverseren
maximen,.
waerby de Republiq zich zoo wel bevonden en gemaintineerd heeft" en achtten
de grondslagen van het nieuwe stelsel "onzekere hoop en louter hazard". De
aangevoerde bezwaren, door vele hollandsehe, met name amsterdamse
amsterdamsche
he kooplieden en door de regeering van Amsterdam gedeeld 2), gaven tot nieuwe overleggingen aanleiding, die nog geen einde genomen hadden, toen in I755 de groote
zeeoorlog tusschen Frankrijk en Engeland uitbrak, waardoor de handel dezer
beide mogendheden ernstig werd benadeeld en daarentegen, ten gevolge van de
onzijdigheid der Republiek, de nederlandsche koophandel opnieuw begon te
bloeien, zoodat bijzondere maatregelen niet meer noodig schenen.
Zoo bleef de zaak van den handel op de lange baan, ook. in verband
met de klachten der nijverheid. De maatregel omtrent het dragen van
inlandsche stoffen had voorloopig evenmin eenig effect en in I753 moest
worden verklaard, "dat de inlandtsche fabricquen het verwagte soulaas tot
derselver opbeuring daar van niet genooten" 3). En al verzekerde de Prinses,
dat zij aan de verheffing der inlandsche nijverheid nog "door kundige
persoonen werken liet", al drong zij aan op nieuwe besluiten tot het dragen
1) Ned. Jaarb., XX, Bijvoegsels op 1754, blz. 496 vlg. Het advies van de zeeuwz;eeuween.
sche admiraliteit werd in Sept. 1752 afzonderlijk gedrukt en lokte aanstonds een
aantal .ttAanmerkingen"
"Aanmerkingen" uit. Belangrijk is vooral Lafarguets
Lafargue's Onderzoek van de Verhandeling
aIs van de Aanmerkingen
handehng zoowel als
A!lnmerkingen (Den Haag, 1752), en zijn brochure: Onderzoek van de Aanmerkin~en op het advis der admiraliteit van Zeeland
benevens een klaare en trouwe expOSitie
tt advis der Hollandsche admiraliteiten
expositie van 't
(Den Haag, 1753).
2) De Koopman,
Koo~man, lIl,
UI, blz. 258 vlg.
3) Luzac, Hollands Rijkdom, lIl,
IU, blz. 78 der Bijlagen.
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van inlandsche stoffen, de zaken gingen er niet beter om. Bescherming was
de leus. In Gelderland vroegen de veluwsche papierfabrikanten om rechten op
buitenlandsch papier en lompen. In Utrecht werd vooral aangedrongen op
bescherming der tabaksindustrie. In Overijsel jammerden de twentsche linnenfabrikanten over de verwaarloozing hunner belangen. In Stad en Lande
vroegen de veenbazen om rechten op steen- en houtskool ten voordeele
hunner turf. In Friesland verlangde men steun voor de kalkbranderijen. Allen
te zamen klaagden over achteruitzetting der nijverheid en te groote bevoordeeling van den handel in de voorgestelde plannen. Bovendien kwamen ook de
grondbezitters op tegen den vrijen handel, die hunne belangen benadeelde,
gelijk de veehouders vreesden voor buitenlandsche mededinging; de graanhandel zelf dreigde bij invoering der drawbacks met hoogere graanprijzen. Ieder
zag zijn eigen belang aan voor dat van het algemeen en eischte erkenning voor
dat belang. Het bleek, al "resteerde
"resteerde"
tt er ook, volgens mededeeling der Prinses
I753, bezwaar "omtrent maar een point, waarin reeds genoegsaam alle leeden
in 1753,
convenieeren tt 1), toch te bezwaarlijk om de tegenstrijdig
met den anderen convenieeren"
geachte belangen van handel en nijverheid met elkander te verzoenen en vooral
om, zonder ingrijpende hervormingen in den staat, de admiraliteiten aan andere
inkomsten te helpen dan die, welke zij door de voorgestelde hervormingsplannen zouden hebben verloren; de "grijze praktijk der voorouderen"
voorouderen tt won het van
tt
de "luchtig op een zandgrond opgeslagen"
opgeslagen nieuwe denkbeelden.
Op een groote vergadering van de gecommitteerden der admiraliteitscolleges
in Den Haag (Maart 1754)
I754) 2) werd na "langdurige en taedieuse besogne"
besogne tt eindelijk besloten om een "gelimiteerd portofranco"
portofranco tt voor te stellen, waarbij de uitgaande rechten op enkele goederen bestaan bleven en slechts betrekkelijk weinige
van inkomend recht werden bevrijd; bovendien zou een en ander slechts voor
zeven jaren gelden. Maar het met veel moeite en na lang gehaspel verkregen
ontwerp, dat 284 artikelen behelsde met een bijgevoegd tarief, een reglement
op de scheepsmaat en een op het transito van geverfde wolstoffen en dat in
December aan de Staten-Generaal werd aangeboden, heeft het niet verder dan
tot dit college gebracht: het bleef liggen, zonder dat er verder ooit over is beraadslaagd. Zoo kwam van het gansche plan der invoering van een volledig of gelimiteerd
portofranco of zelfs van een ingrijpende tariefherziening niets en bleef de handel
in de Republiek gevestigd op dezelfde grondslagen als voorheen, al waren velen
overtuigd, dat aan die grondslagen veel te verbeteren viel.
Met de nijverheid ging het intusschen voortdurend bergaf. Men berekende
omstreeks

1770
I770 3),

dat in de laatste dertig jaren niet minder dan

22000

arbeiders

uit gebrek aan werk het land hadden verlaten; te Leiden waren van de 80
lakenfabrieken in 1735
I735 zestien jaren later meer dan de helft verdwenen en het
I757 alleen verlieten 60 huisgezinnen die stad om
aantal nam voortdurend af; in 1757
in Spanje de lakenfabricage voort te zetten. De haringvisscherij zag een achterI750 tot 149
I49 in 1770
I770 en dat nog wel terwijl in
uitgang van 235 haringbuizen in 1750
Frankrijk eenige jaren lang, tijdens den zeeoorlog met Engeland, de nederlandsche
haring vrij was toegelaten ; de nieuwe deensche haringvaart begon de onze
ernstig te benadeelen 4). De walvischvaart kon met de opbrengst der visscherij
alleen hoe langer hoe minder hare kosten goedmaken en zocht steeds meer
hare winst in den oogluikend toegelaten handel op Groenland en de noordamerikaansche kusten.
Niet anders ging het met de groote compagnieën. Al bleven enkele verbeteringen van Van Imhoff standhouden, de hoofdzaak van zijn hervormingsI)
2)
3)
4)
')

Luzac, 1.1., b12;.
VgI. De Beaufort, Geschiedk. Opstellen, I, blz.
blz. 79. Vgl.
blz;. 160 vlg.
De Beaufort, 1.1.,
I.I.i blz. 166 vlg.
De Koopman, 111,
I I, blz.
blz;. 264.
Beau;on,
Beaujon, 1.1.
l.I.
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stelsel, invoering van vrijen handel, werd losgelaten en zijn opvolger Mossel
plaatste zich weder op het koopmansstandpunt : "de Compagnie is een gedistingueerd koopman en daarom moet hare handel een gedistingueerde, geprivilegieerde handel zijn en moet zij gedistingueerde en geprivilegieerde artikelen
voor zich behouden" 1). Hij verbood dan ook de opgekomen vaart tusschen
Ceilon en de Molukken, vernietigde de handelsvereeniging voor Sumatra's
westkust, weigerde den handel op China te heropenen en toonde zich beschroomd
om de landsheerlijke rechten der Compagnie te handhaven, omdat zij immers
"als koopman moest betalen wat zij als landsheer verteerde". Zoo eindigde de
hervormingsperiode ook hier en bleef men ook hier bij het oude. Alleen gelukte het
Mossel, schoon de onmacht der oostindische Compagnie om met wapengeweld de
orde in het rijk van Mataram te herstellen duidelijk aan het licht kwam, door handig
gebruik te maken van de oneenigheden tusschen de opstandelingen deze te
verdeelen en op die wijze ten slotte toch het aanzien der Compagnie te redden.
Gesteund door den bekwamen gouverneur van Java's Oostkust, Nicolaas Hartingh, gelukte het hem eindelijk den oproerigen Mangkoeboemi te bewegen zich
als sultan van Djogjakarta tevreden te stellen met het bezit van de helft der
deerlijk verwoeste javaansche bovenlanden van het oude rijk van Mataram, en
wel als leen van de Compagnie; de andere helft bleef aan den Soesoehoenan van
tt
Soerakarta als een gebied hem "uit gunst" door de Compagnie "ter beheering
beheering"
afgestaan. Het tractaat van Ganti van I3 Februari I755 bracht zoo geheel
Java onder de opperheerschappij der Compagnie, die thans met steun der
beide van haar afhankelijke vorsten erin slaagde om de laatste sporen van het
verzet te doen verdwijnen. Maar deze vergrooting van macht bracht geen
inwendige verbetering aan en zoowel Mossel als zijn opvolgers stelden zich
tevreden met de weldra in Indië algemeen gehoorde leus: "het zal mijn tijd wel
uithouden". En de leiders der Compagnie in het vaderland dachten er niet
anders over: leening op leening moest de Compagnie in staat stellen hare
verplichtingen na te komen en de schandelijkste misbruiken waren en bleven
rijke bronnen van welvaart voor bewindhebbers en ambtenaren •••• zoolang
de kruik nog niet barstte.
In West-Indië ging het iets beter. De door prins Wi1lem
Witlem IV ook voor Suriname
aangekondigde maatregelen tot verbetering, in de eerste plaats door verzekering der veiligheid van de plantages tegenover de rooverijen der steeds
aangroeiende menigte boschnegers, tegenover de herhaalde slavenopstanden
"cabalett, die
op de plantages zelve, hadden wel geen voortgang, terwijl de "cabale",
den bekwamen gouverneur Mauricius het leven zuur had gemaakt, ook den
bekwaamsten van diens opvolgers, Wigbold Crommelin, niet spaarde; de aantt waren tevreden met hunne percenten en
deelhouders der "Groote Societeit
Societeit"
bekommerden zich weinig om het overige. Toch gelukte het Crommelin de
kolonie tot steeds grooteren bloei te brengen en het aantal der plantages te doen
toenemen. In Essequebo en Demerary ging onder den energieken Storm van
's Gravesande de toestand insgelijks vooruit, zoodat men er omstreeks I770
respectievelijk meer dan 70 en I30 plantages telde, in Essequebo suiker en
katoen, in Demerary suiker en koffie in groote hoeveelheden opleverend 2).
Berbice, hoewel minder goed beheerd 3), ging insgelijks in productie aanzienlijk
vooruit; de vestiging aldaar van de Hernhutters of Moravische broeders in
I738 had een gunstigen invloed op de houding der Indianen, maar ook hier
werd de kanker der slavenopstanden en oorlogen met de weggeloopen negers
niet door krachtige maatregelen beperkt. Zoo werden deze koloniën weldra
1) De Jonge, Opkomst, X, blz. LXIII.
2) Netscher, Geschiedenis van Essequebo, Demerary en Berbice, bh;.
blz. 130.
130.
3) ib., blz. 182.
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de voordeeligste nederzettingen buiten Europa, al liet hare toekomst veel zorgen over en bleef in het bestuur veel ook hier bij het oude.
Evenmin kwam er veel van de uitvoering van de plannen tot hervorming
en verbetering van leger en vloot. De vooral in den beginne minder gunstige
onderlinge verhouding van de Prinses tot het thans opgetreden legerhoofd, den
hertog van Brunswijk, speelde ten opzichte van het eerste daarbij een rol; de
Prinses wekte de ergernis van den hertog door haar buiten hem om 1) in Dec.
1752 ingediend voorstel aan de Staten van Holland om de troepen aanzienlijk
te verminderen en een aantal bezuinigingen in te voeren, die inderdaad van
beteekenis waren, daar zij 11 / 2 millioen per jaar besparing zouden opleveren.
Het voorstel werd aangenomen en de hertog schikte er zich in, maar het bleef
er ook bij, al was nu voortaan ten minste de geregelde betaling der kleine overblijvende troepenmacht verzekerd en werd een einde gemaakt aan het feit,
dat van de 50000 man, waaruit zoogenaamd het leger bestond, misschien de
helft aanwezig was 2). Aan hervorming en verbetering der vloot werd niet gedacht, al spoorde de Prinses nu en dan de admiraliteiten aan om den handel beter
te beschermen, vooral tegen de weder toenemende algerijnsche rooverijen, in
weerwil van een in 1752 met Marokko gesloten vrede na veertigjarigen krijg 3).
Een formeele oorlogsverklaring van Algiers in 1755 opende een tijdperk van
openlijken oorlóg met dien machtigen roofstaat. Op aandrang der Prinses,
die zelve haar woord gaf voor de betaling der onkosten door de admiraliteiten
van Amsterdam en de Maas, werd een deel van de opbrengst der "liberale
gift" van 1747 uit Oost-Indië voor de uitrusting van een eskader van acht schepen bestemd, dat onder den schout-bij-nacht Hendrik Boudaen de koopvaart
in de Middellandsche Zee moest beschermen en die taak dan ook gelukkig volbracht evenals in het volgende jaar en in 1757 dergelijke eskaders onder Johan
van Wassenaer en Sels, zoodat de Dey van Algiers zich genoodzaakt zag vrede
te sluiten. Zoo bleek duidelijk, dat, al bleven hervormingen uit, met de vloot
toch nog wel meer te doen viel dan in de laatste jaren geschied was; maar van
een aan de beteekenis van de Republiek als zeemogendheid geëvenredigde zeemacht was geen sprake en van de groote plannen van admiraal Schrijver "tot
redres van de vervallen zeedienst en zeemagt't kwam weinig meer dan pamfletschrijverij ervoor en ertegen ').
De hoofdfout, ten deele reeds in de dagen van prins Willem IV begaan, was,
dat aan de hervorming van het staatsbestuur niet met den noodigen ernst
werd gedacht. Van een werkelijken regeeringsraad, reeds door Slingelandt
gewenscht en door Bentinck herhaaldelijk den Prins aanbevolen, was geen sprake
meer; alleen voor de buitenlandsche zaken ging de Prinses voort met zich te
bedienen van de "conferentie", waarin naast den raadpensionaris Steyn en den
griffier Hendrik F agel nog steeds Bentinck en De Larrey zitting hadden; voor de
binnenlandsche liet zij zich voornamelijk leiden door de raadgevingen van hare
bekende, over het geheel onbekwame, gunstelingen, die welhaast de overtuiging
vestigden, dat aan haar hof alles voor geld te koop mocht heeten 5). De
veranderingen, door den Prins in de regeeringskringen van stad en land gemaakt,
hadden den geest dier kringen niet kunnen verbeteren. De gunst of ongunst
van het hof of van den met de hofcabaal samenwerkenden leider der regeering
in gewest of stad besliste thans in de meeste gevallen over de vacatures, die zich
in de regeeringscolleges opdeden; intrige was het hoofdmotief, waardoor de
keuzen werden geleid 6). De oude correspondentiën, conventiën en ligues staken
1) Nijhoff, blz;.
blz. 29. Vgl. Hardenbroek, I, blz.
blz;. 83.
2) Hardenbroek, I, blz.
blz;. 81.

ajal

0 5.
De Jonge, Zeewezen,
Zeewez;en, IV, blz.
blz;. 3305.
, Knuttel, Catalogus, IV, nO. 18535 vlg.
Hardenbroek I, blz.
6
blz;. 76.
a ib., passim.
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in de steden den kop weder op, de oude cabalen en twisten van persoonlijken aard, uitingen van factiezucht in haren kleingeestigsten vorm,
lieten zich weder overal gelden, de alom heerschende verwarring en intrigegeest deed velen van de beste regeeringsleden zich uit de zaken terugtrekken
of ten minste zich voorloopig op den achtergrond houden. In Overijsel vooral
vertoonden zich bedenkelijke teekenen van ontbinding bij den hier weder
opkomenden strijd tusschen stadsmagistraten en meenten, die te Zwolle
zelfs verklaarden te wonen in een stad, die "niemand boven zich erkende als.
alleentt.
God alleen".
Het bewind der Prinses, die men als vreemdelinge nog minder meende te
moeten ontzien dan haren gemaal, wekte weldra algemeene ergernis en deed
overal partijschap tegenover haar opkomen, die de voortduring van haar gezag
ernstig bedreigde. Reeds begon in Friesland een voor de rechten van den
jongen stadhouder dreigend verzet zich te verheffen tegen de militaire
jurisdictie, in het bijzonder tegen den ook in het leger zelf gehaten en
onnoodig geachten Hoogen Krijgsraad 1), den regenten vanouds een doorn in
het oog wegens den inbreuk daardoor gemaakt op hun gewone rechterlijke
bevoegdheid en ook bij het over het algemeen van militaire zaken weinig
I746 tegen den zin
gediende volk gehaat. Zij was er door den Prins in 1746
van het gewestelijke Hof op grond eener resolutie van de Staten gehandhaafd; de Prinses wist den opkomenden storm nog door een nieuwe staatsresolutie van 1753
I753 te bezweren, hoewel het verzet slechts bleef sluimeren
om later weder met kracht op te treden. In Overijsel werd ernstig geklaagd
over de wijze, waarop de Prinses de stedelijke regeeringen te Zwolle, Deventer
en elders veranderde overeenkomstig de raadgevingen van de heeren Van
Rechteren en Van Heyden in Den Haag. Ook in Utrecht ontstond weldra gisting om dezelfde redenen. Ook in Holland werd in 1754
I754 op opheffing der
militaire jurisdictie aangedrongen. Reeds begonnen de pamfletten te Amsterdam tegen de Prinses een beleedigenden toon aan te slaan, zonder 'dat de amsterI748
damsche regeering, waar Hasselaer, die nog wel bij de verandering van 1748
door den Prins in dit burgemeesterschap gebracht was, nog steeds de leiding
had, zich er iets van aantrok, zoodat de Prinses, op reis naar Friesland, de
stad vermeed. Die regeering toch had zich in 1752 van het vier jaren te voren
opgelegde juk weten te bevrijden en de "recommandatie" der Prinses bij de
burgemeesterskeuze niet gevolgd: naast Hasselaer waren tegen haren zin op
den 8sten Februari de heeren Deutz, Hooft en Temminck verkozen, terwijl zij
de oranjegezinden Van Collen, Six, Temminck en Huidekoper had aanbevolen.
Wel hield de Prinses nog haar recht aan zich en benoemde herhaaldelijk tot
schepenen personen, die door burgemeesters in de nominatie niet als hun keuze
waren "aangestipt", maar de meerderheid verbond zich door een "correspondentie" tot handhaving der burgemeesterlijke oppermacht, "alsoo de macht der
stadt daerdoor bestaet", tegenover de dreigende oppermacht van het "eminente
hoofd",
hoofdtt, waardoor de "privilegiën, rechten en gerechtigheden" der stede zouden
komen te vervallen. Zoo bleef de amsterdamsche regeering, heimelijk gesteund
door de hovelingen, met wier hulp De Back trachtte zich in de regeering van
Rotterdam te doen opnemen, en ontzien door den raadpensionaris, in de
2).
oppositie in weerwil van het verzet daartegen van enkele "achtenveertigers" 2).
Het ontbrak intusschen niet aan waarschuwingen van allerlei aard tegen
den loop der zaken. Bentinck schroomde niet in zijn gesprekken met de Prinses
')
~) ,Archives
Archives 1I,
lI, p. 452, 462 suiv. Bentinck zelf raadde aan dezen Krijgsraad tot een
minimum van
mlrumum
v~n omslag en kosten terug te brengen door hem te laten bestaan uit een
president en een vasten secretaris, terwijl voor buitengewone gevallen uitvasten presldent
breiding mogelijk zou zijn.
2) Eliasi,
198•
EliasI, blz. 230 vgl.; Archives 1I,
11, p. 186, 198.
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haar de bestaande gevaren onder het oog te brengen; De Larrey deed bemiddelend 1;ijn best om de nadeelen te verzachten; Brunswijk liet zich de aanvankelijke achteruitzetting aanleunen op hoop van beter dagen. De woede
van het amsterdamsche volk tegen het lijk van den als stadhoudersgezind bekenden Daniël Raap op den 15den Januari 1754 was niet alleen gericht geweest
tegen den voormaligen Doelist maar ook tegen den aanhanger der stadhouderlijke regeeringswijze, die tot zooveel teleurstelling aanleiding had gegeven.
Naast een aantal, grootendeels vuilaardige schimpschriften, spotverzen en spotprenten 1) verscheen dan ook spoedig een geschrift van zekeren A. v. K., in
wien men den leidschen stadhoudersgezinde Elie Luzac meende te herkennen,
verdedigt" 2), waarin
onder den titel: "het gedrag der stadhoudersgezinden verdedig!"
de noodzakelijkheid van het stadhouderlijke bewind en zijn groote voordeelen
boven de in 1748 tijdelijk geëindigde regentenheerschappij werd aangetoond
tegenover de vervolgingen en aanklachten, waaraan de stadhoudersgezinden en
het stadhouderlijke geslacht thans weder werden blootgesteld. Schepenen
van Amsterdam lieten het boekje met nog een ander, dat ertegen inging, als
"seditieus" en "lasterlijk" openlijk verbranden, hetgeen niet belette, dat de
anonieme auteur, op wiens ontdekking een hooge premie was gesteld, zich over
zijn geschrift verantwoordde en het in het volgende jaar aanzienlijk vermeerderd
opnieuw liet verschijnen, ditmaal zelfs het brutaal opdragend aan "die van
den gerechte" van Amsterdam. De nieuwe uitgave scheen wenschelijk om opnieuw een tegengif in te geven tegen "de zucht welke men in sommigen bespeurt
om het volk een haat tegen het Doorluchtig Huis van Oranje, en die dezelven
toegedaan zijn, in te blazen" en verdedigde met talent wat in 1747/9 was gebeurd.
Maar dat het wenschelijk scheen te waarschuwen tegen de "duizenden van stadhouders" uit den stadhouderloozen tijd, bewijst, dat algemeene ontevredenheid
de nog zoo kort ingestelde regeeringswijze ernstig bedreigde en dat de oude
partijschap begon te herleven.
Dat de zaken op die wijze ellendig gingen en de Republiek op den weg
was om binnen- en buitenslands alle aanzien te verliezen, behoeft geen
betoog. De hofpartij toonde onder leiding van De Back en Van Haren
sterke neiging om zich met Frankrijk en Pruisen op goeden voet te
stellen en de oude verbintenis met Engeland en Oostenrijk te laten varen.
De na den vrede van Aken te Parijs begonnen onderhandelingen over het herstel
der voor de belangrijke scheepvaart op Frankrijk gunstige bepalingen van 1739
waren daarbij in de eerste plaats van belang. Maar de weinig toeschietelijke
fransehen gezant maakte
houding der hollandsche regenten tegenover den franschen
de fransche regeering minder dan ooit geneigd om in de vooral door De Larrey
en Marselis gevoerde onderhandelingen iets toe te geven, al liet men te Parijs
niet onduidelijk doorschemeren, dat gunstige handelsbepalingen de prijs konden
zijn voor nauwere staatkundige betrekkingen met Frankrijk 3). Bentinck waarschuwde de Prinses herhaaldelijk daarvoor, erop wijzend, dat de vanouds tot
Frankrijk geneigde regentenpartij, die in het begin van den Successieoorlog
zooveel werkzaamheid had ontwikkeld, op verre na niet verdwenen was maar
nog heimelijk voortwerkte, terwijl de voor het "oude systeem" van het bondgenootschap met Engeland gevoelenden zich lang niet genoeg aaneensloten ').
De engelsche
enge1sche regeering, sedert eind 1751 vertegenwoordigd door kolonel sir
Joseph Yorke, was zeer zeker gezind voor dit bondgenootschap, door haar
nog steeds als den grondslag van Europa's staatkundig evenwicht beschouwd,
maar zij begon reeds te overwegen, hoe zij handelen moest, als de Republiek
1) VgI.
Vgl. Knuttel, Catalogus, IV, nO. 18421 vlg.
') ib., n°. 18414 vlg., nO. 18475.
a ) Manger, Recherches, p. 10
IQ suiv.
a)
4 ) Neder!. Rijksarchief, I, blz. SJ vlg.
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haar ontzonk of het stadhouderschap, waarmede naar hare meening het systeem
stond of viel, voor het geval van den dood der Gouvernante kwam te
verdwijnen 1).
Van belang was in dit opzicht de vraag, hoe het gaan zou met de door de
Franschen geslechte Barrièrevestingen, die nog altijd in een treurigen toestand
verkeerden: alleen Namen had nog werkelijk muren en wallen. Oostenrijk
weigerde op dien grond de sedert 1744
I744 achterstallige subsidiën aan te zuiveren,
weigerde
terwijl Engeland weigerde geld daarvoor te geven 2). De fransche gezant in Den
Haag, De Bonnac, deed zijn best om het meermalen voorgenomen herstel
der vestingen te beletten en vond krachtigen steun bij de franschgezinde leden
der regentenpartij, weldra ook bij Amsterdam, zoodat de onderhandelingen
daarover met het hof van Weenen, dat de Barrière op zichzelf als een vernedering beschouwde en voor de aanhoudende klachten uit de Oostenrijksche
Nederlanden een open oor had, weinig voortgang hadden. Een bezoek van New'Castle aan Brussel en Den Haag (April 1752)
I752) gaf aanleiding tot ernstige besprekincastle
gen en de vaststelling in overleg met hem en Yorke van de voorwaarden, waarop
de zeemogendheden bereid zouden zijn om aan de handels bezwaren van Oostenrijk
te ge moet te komen en het daardoor te bewegen tot een nieuw Barrière-tractaat 3).
En Brunswijk, door keizerin Maria Theresia zelve aangezocht,
aangezocl1t, deed zijn best om
de overeenstemming tusschen Oostenrijk en de zeemogendheden tot stand te
4). Een groote commissie, samengesteld uit zuidnederlandsche, engelsche
brengen ').
en hollandsche heeren, kwam wel te Brussel bijeen (Mei 1752)
I752) maar geraakte niet
tot een eenigszins bevredigend resultaat. Eindelijk ging Bentinck in Januari 1753
I753
te Brussel de zaak bespreken in samenwerking met den staatschen gezant
Wi1lem van Haren; maar weldra werd het hun duidelijk, dat de oostenrijksche
Willem
regeering bij het eventueel sluiten van een nieuw Barrière-tractaat ook trachten
wilde de belemmeringen voor handel en nijverheid der gewesten van het Zuiden,
in verband daarmede aan de Zuidelijke Nederlanden opgelegd, en de klachten
over machtsoverschrijding door de bevelhebbers der Barrière-garnizoenen en
over bemoeilijking van den katholieken godsdienst in de Barrière-steden weg
te nemen ; een nieuw handelstractaat met de zeemogendheden werd door haar
aan Bentinck en Van Haren voorgelegd en Bentinck toonde zich niet ongeneigd daarop in te gaan, begeerig als hij was om het oude bondgenootschap
Amsterdamts
zoo lang mogelijk te handhaven. Maar de hollandsche handel, door Amsterdam's
regeering geleid, wilde er niets van weten en Bentinck, die juist in dien tijd ten
gevolge van de langdurige oneenigheden met zijn vrouw, Sophia van Altenburg,
naar algemeene bekendheid in geldelijke ongelegenheid verkeerde, werd zelfs
openlijk beschuldigd van omgekocht te zijn. Ook de Prinses wilde er niet van
hooren en zoo bleven de onderhandelingen slepen, terwijl de stuursche en
driftige Yorke niet de man was om ze met handigheid te helpen voeren.
Daarentegen muntte de nieuwe fransche gezant, DtAffry,
D'Affry, die, evenals vroeger
DtAvaux, sedert zijn komst op het einde van 1755
I755 de nauwste betrekkingen
D'Avaux,
met een aantal franschgezinde regenten onderhield - wat zijn voorganger,
De Bonnac, die hier nog eenigen tijd naast hem bleef, nog weinig gelukt was 5)
- uit in handige staatsmanskunst. En de Van Hoey's en de Wassenaer's
Wassenaerts
.bleken hunne oude gezindheid nog niet te hebben opgegeven; Hasselaer,
1) Archives, 11, p. 168 suiv.; Pirenne, V, p. 235 suiv.
2)
~) Nijhoff, bh;.
blz. 47, Vgl.
ygl. Hubert, Les garnisons de
d~ la Barrière
Barr~ère (Brux. 1902), p. 282
suiv.;
Histoire des Pays-Bas, p. 527 suiv.;
SUlV:; Gachard,
qacha.rd, HistOlre
SUlV.; Archives,
ArchlVes, 11, p. 174 suiv. en
passlm In
passim
in dit
dlt deel.
I) Archives, 11, p. 198 suiv.
0)
4) ib., p. 213 suiv.
5) Vgl. Colenbrander, De Patriottentijd, !,
I, blz. 46 vlg., 367 vlg.; uittreksel uit

zijn correspondentie met zijn regeering, in Bijdr. en Meded. Hist. Gen., dl. XXVII,

blz. 269 vlg.
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Boreel en Meerman te Amsterdam, Van Rechteren in Overijsel, D'Ablaing in
Utrecht, Brouwer in Gelderland, Onno Zwier Van Haren en Aylva in Friesland
toonden zich ontvankelijk voor de tegemoetkomingen van fransche zijde.
Zoo bleef de Barrière in naam nog in stand maar zonder dat de vestingen in
eenigszins bevredigenden staat werden hersteld. En toch was de Barrière min of
meer het cement van het befaamde bondgenootschap der zeemogendheden
met Oostenrijk tegen Frankrijk.
Terwijl onze staatslieden dat "oude systeem" nog tot grondslag van.
hun politiek namen, ja Bentinck zich daarmede geheel vereenzelvigd had
en de handhaving ervan als zijn levensdoel beschouwde 1), welke stemming
geheel en al overeenkwam met die der engelsche regeering tijdens de leiding
der buitenlandsche zaken door Newcastle 2), was dit systeem reeds ver op
weg om te gronde te gaan. De strijd tusschen Maria Theresia en Frederik II
van Pruisen, waarin zij ook tegenover Frankrijk lang tevergeefs de ten slotte
onvoldoend gebleken hulp der met haar verbonden zeemogendheden had
gevraagd, deed haar tot toenadering tot Frankrijk besluiten 3). Zij deed dit op
aandrang vooral van den leider harer diplomatie, graafVon Kaunitz, die, nadat
in 1750 een eerste poging om het met Frankrijk eens te worden mislukt was, op
I Mei 1756 zijn plannen met succes bekroond zag door een te Versailles tusschen
Oostenrijk en Frankrijk gesloten verbond, waarbij men zelfs hoopte, dat de
Republiek zich zou willen voegen, hetgeen evenwel voorshands niet te wachten
was. De Barrière was sedert een bespotting der bestaande verhoudingen.
Die plotselinge omslag in de algemeene europeesche politiek, bekend onder
den naam van "Ie renversement des alliances", gaf een harden stoot aan de
grondslagen, waarop sedert langer dan een halve eeuw de buitenlandsche staat~
kunde der Republiek was gevestigd 4). Aan het "oude systeem", dat door WiIlem III was gegrond, waaraan door Heinsius en Slingelandt met alle macht was;
Willem IV was gevolgd, opnieuw bevestigd als het
vastgehouden, dat ook door Wi1lem
scheen door de komst van den bij Maria Theresia in hooge gunst staanden oostenrijkschen veldmaarschalk Brunswijk naar de Republiek, was met dien omslag een
plotseling en voor onze staatslieden volkomen onverwacht einde gemaakt. Volkomen onverwacht, daar tot het laatst toe de oostenrijksche diplomatie ook Brunswijk, wiens gansche positie in de Republiek met het "oudesysteem" onverbrekelijk
scheen samen te hangen, van den voorgenomen nieuwen koers onkundig liet.
Het nieuwe verbond was intusschen van fransche zijde niet gesloten om
Maria Theresia te helpen tegen den doodvijand harer monarchie, den Koning,
van Pruisen, maar voornamelijk om het in Januari gesloten verbond tusschen
Engeland en Pruisen, dat, bij de oude betrekkingen tusschen Engeland en Oostenrijk en het bestaan van een pas gesloten engelsch-russisch verdrag, de kern
had kunnen worden van een nieuwe europeesche alliantie tegen Frankrijk,.
onschadelijk te maken en zich te vrijwaren voor een aanval van de landzijde.
De betrekkingen tusschen Frankrijk en Engeland waren in den laatsten tijd
zeer gespannen geworden ten gevolge van de moeilijkheden tusschen beide
nati ën in Azië en Amerika. De fransche koloniale politiek had zich vooral na
den vrede van Aken krachtig doen gelden. In Voor-Indië was de bekwame
fransche administrateur Dupleix met goeden uitslag bezig den franschen invloed
tegenover den engelschen omhoog te brengen. Van Canada uit werden pogingen
gedaan om door een postenketen langs het Ohiodal deze belangrijke fransche
bezitting ten noorden van de gesloten reeks der enge1sche koloniën aan de
1) Nijhoff, blz;. 43
2) Archives, 1I,
lI, p. 168 suiv.
3) Archives, lIl, p. 146 suiv.
f) Vgl. over de gevolgen daarvan voor de Republiek vooral de studie van Bourget in Revue Historique, t. 81 en 82: Le Duc de Choiseul et la Hollande.
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oostkust vast te knoopen aan Louisiana, de andere fransche kolonie ver in het
zuiden aan den mond der Mississippi, en zoo de Engelschen af te sluiten van het
onafzienbare amerikaansche binnenland. Op de westindische eilanden heerschte
een scherpe concurrentie tusschen de beide mogendheden, die elkander het
Afrika waren de eilanden
recht op verschillende daarvan betwistten. Ten oosten van Mrika
Bourbon en Mauritius, in verband met de nog niet vergeten oude vestiging
op Madagascar, voor Frankrijk posten op den weg naar Indië. De fransche
zeehavens bezaten thans door dat alles een bloeienden kolonialen handel,
gesteund door een zich krachtig ontwikkelende scheepsmacht, die de onrust
van Engeland gaande maakte. Engeland, weldra door den krachtigen en genialen
staatsman William Pitt, die de hulp der zwakke Republiek voor Engeland in
het minst niet onontbeerlijk achtte, geleid op den weg naar de algemeene heerschappij ter zee tot steun van zijn toenemende handelsmacht, was dan ook vast
besloten dezen opkomenden mededinger te verpletteren en reeds in 1755 begon
de krijg feitelijk in Amerika; een engelsche vloot ving fransche koopvaarders op
en liet zelfs fransche oorlogsschepen niet ongemoeid. In den voorzomer
was de groote zeeoorlog tusschen de beide mogendheden een feit. In November was tevens Newcastle, de vriend van het "oude systeem", afgetreden:
er was geen plaats in de wereld meer voor deze staatkundige combinatie.
Die zeeoorlog was voor de Republiek, zoo nauw met Engeland verbonden,
een uiterst zorgelijke zaak: de tractaten met Engeland, letterlijk opgevat, zouden haar dwingen - Newcastle had het reeds in Maart 1755 aan Bentinck laten
weten 1) - om zich aan Engeland's
Engelandts zijde te stellen: Engeland wist, dat Frankrijk er niet over dacht om den oorlog tot Amerika te beperken, als het daar nadee1en leed, maar het oog had op Hannover, en hoopte voor dat geval op verdeelen
sterking van het engelsche leger met in Holland geworven troepen naast de
oude schotsche regimenten in staatschen dienst. Het gevaar in de Zuidelijke
Nederlanden, waarvan Frankrijk zich zou kunnen meester maken, was
vóór den plotselingen omkeer der oostenrijksche staatkunde dreigend geacht.
Ja, er werd op gerekend, dat Frankrijk en Pruisen, dat reeds lang het oog op
Hannover had, zouden trachten gezamenlijk dit land en de Oostenrijksche
Nederlanden te bemachtigen, voor welks bescherming het zwakke engelsche leger,
ook met door subsidiën verzekerde russische hulp niet berekend was. Maar
deze vrees kon verdwijnen, toen Frankrijk zich met Oostenrijk verbond en
Pruisen nauwer bij Engeland zich aansloot, de groote verandering, die aan de
europeesche staatsverhoudingen
staats verhoudingen een andere gedaante gaf. Echter kon de landkrijg, waartoe Pruisen, tegen hetwelk ook Rusland en Saksen-Polen zich thans
met Oostenrijk verbonden hadden, ten einde niet overvallen te worden in
Augustus 1756 zelf het initiatief nam, haar niet onverschillig blijven. Maar wat
zou de Republiek met haar ontwricht leger en hare ontredderde vloot zich
mengen in een krijg, waarin de grootste legers en de machtigste vloten der wereld
tegenover elkander zouden staan? Weerloos stond zij tegenover ieder, die het
gewaagd zou hebben haar aan te vallen 2). Dat dit laatste in werkelijkheid niet
gebeurd is, lag vooral aan de vrees, dat hare groote geldmacht den tegenstander
in zulk een geval tot steun zou verstrekken, meer nog dan aan de wisselende oorlogskans.
Onzijdigheid was de algemeene wensch in den lande 3), al sloeg men met
toenemende sympathie voor den bedreigden Koning Frederik 11 den ongelijken
krijg tusschen den protestantschen Pruisenkoning en de meerendeels katholieke
engelschen bondmogendheden gade, al gunde men aan den anderen kant zijn engelsehen
1) Archives, lI,
II, p. 471 suiv.
2) ib., p. ~22 suiv.: de meening van Hop over den toestand van de Barrière en

de grensvestmgen.
3) Nijhoff, 01%.
blz. 57/8.

ZEVENJARIGE OORLOG

50 3

genoot, den ouden mededinger op de wereldmarkt, wel een gevoe1igen
gevoeligen slag.
Onzijdigheid eischte vooral de handel, die als vanouds hoopte op groote voordee1en voor de staatsche kooplieden als tusschenpersonen tusschen de oorlogdeelen
voerenden. Onzijdigheid eischte volgens Steyn en Cornelis Hop, leiders van het
financieel beheer, ook de financiee1e
financieele toestand der Republiek: zelfs in het vermogende Holland, dat altijd de onmachtige of onwillige landprovinciën door voormoet was gekomen, werd vermeerdering van bestaande
schotten en leeningen te ge
gemoet
lasten ten behoeve van de landsverdediging ondoenlijk en invoering van nieuwe
ondenkbaar geacht, ja eerder ontheffing, bezuiniging op de militaire uitgaven
als een gebiedende eisch van den financieelen toestand aangemerkt; vooral in
Holland gold Steyn's grondstelling, dat "eene goede staatkunde moet worden
onderschikt aan die van Financie tt 1). Het was een onzijdigheid, die gespeend
was van zelfbewuste staatkunde en gevoel van eigenwaarde.
Frankrijk, dat aan den Rijn en in Hannover dacht te opereeren, verlangde
niets liever dan die onzijdigheid en D'Mfry
D'Affry onderhield zorgvuldig zijn betrekkingen met leidende staatslieden, vooral met de burgemeesters van Amsterdam,
met den invloedrijken De Back, die thans geheel voor Frankrijk gewonnen
was 2), en Frederik Hendrik van Wassenaer-Obdam, ook door het gul uitdeelen
van riddertitels aan aanzienlijke regenten. Maar Engeland begeerde, dat de
Republiek zich zou houden aan de oude tractaten van 1678
I678 en 1689
I689 die haar
bij een aanval op dat land verplichtten tot hulp met 6000 man troepen en
20 schepen; Pruisen drong er op aan, dat de Republiek zich bij zijn alliantie
met Engeland zou aansluiten; Oostenrijk verlangde van zijn kant ernstig deelneming in zijn nieuwe fransche alliantie, ofschoon Brunswijk volstrekt weigerde
in die richting mede te werken gelijk hij trouwens ook weigerde om over een
engelsch-pruisisch legerkorps aan den Rijn het bevel te voeren 3). Zoowel de
Prinses, die persoonlijk den Koning van Pruisen zeer genegen was, als de raadpensionaris Steyn, die met Amsterdam tot iederen prijs den oorlog wilde
vermijden, waren, gelijk Brunswijk en bijna alle andere staatslieden in de
Republiek, van meening, dat deze ten slotte, als het onvermijdelijk was, met
Engeland moest samengaan, mits dit financieele hulp verstrekte tot verdediging
van de Zuidelijke Nederlanden en de eigen grenzen 4), maar anders zoolang
mogelijk de meest volstrekte onzijdigheid in acht moest nemen. Ook Bentinck,
wiens invloed intusschen merkbaar daalde, nu het "oude systeem", zijn ideaal,
feitelijk vervallen was, dacht, na de mislukking van al zijn ook door Brunswijk
gesteunde pogingen om de legervermeerdering door te zetten, ten slotte niet
anders. Reeds begon de pers hare taak te vervullen en de openbare meening
voor te bereiden; de beide partijen gingen elkander met pamfletten te lijf en
betoogden om strijd de wenschelijkheid of onwenschelijkheid van aansluiting
bij een der strijdende partijen. Maar over het algemeen bleef onzijdigheid het
aangeprezen redmiddel. De bekwame geschiedschrijver Wagenaar betoogde
in een geruchtmakende serie van brochures, die anoniem verschenen en door
de engelschgezinde publicisten Lafargue en Leclerq
Lec1erq heftig bestreden werden,
dat de Republiek volstrekt niet tot hulp aan Engeland verplicht was 5).
Op D'Affry's
I756 aangaande de partij,
D'Mfry's voorzichtige aanvrage in Februari 1756
door de Republiek te kiezen, werd officieel nog vrij fier geantwoord 6), dat de
1) Vgl. vooral zijn uitgebreide Memorie over de financiën van Holland
Bolland (ms. 7918,
Rijksarchief), uit het jaar 1755, waarin een belangrijk historisch overzicht over de
wording
wordin~ der Hollandsche schuld.
I) Bijdragen en Med. Hist. Gen., dl. XXVIII, 320.
3) Nijhoff, blz. 59 vlg.
')
4~ Archives, I1,
II, p. 530 suiv.
5)
Vgl. Knuttel, Catalogus, IV, nO.
ó
n°. 18508
18 08 vlg.
•') Vaderl. Historie, XXII, blz. 253. D'Affry
D'~ffry spotte, dat het scheen alsof de Republiek
nog 650000 man en 80 schepen had (Groen van Prinsterer, Handboek, blz. 527).
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Republiek onzijdig begeerde te blijven, mits de oorlog niet naar Engeland zelf
werd overgebracht en in de hoop dat de wel ontmantelde maar toch nog, ten
minste te Namen, van zwak staatsch garnizoen voorziene Barrière en het staatsche
grondgebied in het algemeen van fransche zijde zouden worden ontzien. Aan
Yorke, die met het oog op de fransche toerustingen den 13den aandrong op
levering der 6000 man, waarvoor Engeland, dat thans nog niet van de 20 verplichte oorlogsschepen sprak, onmiddellijk de benoodigde transportschepen
zou zenden, werd na een scherp en dreigend vertoog van DtAffry daartegen
vreesachtig en in diepe verlegenheid, na lange besprekingen en onder invloed
Holland,
van DtAffry's ondershandsche vertoogen bij de stedelijke regeeringen in Holland;
geantwoord, dat men stipte onzijdigheid in acht zou nemen "onverminderd
de alliantiën tt, terwijl men ondershands aan Yorke vroeg, of men de verplichte
hulp zou kunnen nalaten zonder Engeland al te zeer te kwetsen. De engelsche
gezant berichtte 22 Maart dan ook, dat zijn regeering bereid was om voorloopig van haren eisch af te zien, daar de troepen nu toch te laat zouden
komen, en deed de reeds, na een ondershandsche belofte der Prinses zelve 1),
1I Maart te Hellevoetsluis verschenen transportschepen terugkeeren. Maar
Engeland vergaf de bedekte weigering niet en dreigde sedert herhaaldelijk
met de intrekking der aldus geschonden tractaten.
De gevolgen dezer betreurenswaardige zwakheid - DtMfry merkte op,
dat "la crainte est Ie seul mobile de ce païs"
païs tt 2) - bleven niet uit. Terwijl Frankrijk, de onzijdigheid der Republiek verkiezend boven hare aansluiting bij de
tegenpartij, zich zeer voldaan toonde over de houding der Republiek en ter
belooning haren handel aanstonds door gunstige bepalingen (n.l. ontheffing
van het vatgeld en verlaging van het recht op zoutevisch) 3) bevoordeelde, begon
Engeland, dat in 1755 onzen handel nog niet lastig had gevallen, thans, nu
het bleek, dat het van de Republiek niets te verwachten noch ook iets te
vreezen had, met het opbrengen en daarna met de gerechtelijke prijsverklaring
4).
"contrabande"tt voerden of heetten te voeren ').
van staatsche schepen, die "contrabande
Het viel trouwens niet te ontkennen, dat vele nederlandsche kooplieden ten
opzichte van den handel op de fransche eilanden in West-Indië gereede
aanleiding tot een dergelijk optreden gaven. Die handel, totnogtoe van weinig
beteekenis, begon zich sedert den oorlog, nu de toegang tot alle engelsche
koloniën in Amerika gesloten was, onder begunstiging der fransche regeering
zeer krachtig te ontwikkelen ó) maar Engeland kon niet toelaten, dat zijn tegenpartij aldaar werd voorzien van allerlei artikelen, die de voortzetting van den
krijg mogelijk maakten. Ook de hollandsche handel op de fransche kusten zelve
gaf reden tot gewettigde klachten van engelsche zijde, want het was een feit,
dat menig hollandsch handelsvaartuig een lading voerde, die niet met de bepalingen omtrent den geoorloofden handel bij een oorlog tusschen andere mogendheden was overeen te brengen, hetgeen ook van de zijde der kooplieden niet
Enge1sche kapers, die de zeeën als bevolkten,
ten eenenmale ontkend werd 6). Engelsche
vielen overal de staatsche schepen lastig en brachten ze bij menigte op, zoodat
enge1sche als met bar bade assurantiekosten evenzeer rekening hielden met engelsche
rijsche rooverijen 7); ook engelsche oorlogsschepen deden hetzelfde. Hevige
klachten volgden van staatsche zijde over den langzamen gang van zaken
bij de enge1sche
engelsche prijsgerechten, maar noch deze klachten noch nieuwe regle1) Archives, lIl, p. 9. Van veel belang voor deze kwestie zijn ook de verdere
stukken in dit deel.
2) Bijdr. Meded. Hist. Gen., dl. XXVII, blz. 313.
3I3.
3) Manger, Recherches, p. 14.
8)
I4.
') Vader!. Hist., blz. 259 vlg.
5)
ó) Archives, IV, p. 5.
")
6) Vgl.
V~l. over een en ander de bij Knuttel, IV, nO. 18701-4
I8ZQI-4 aangewezen pamfletten.
') D
Affry, in Bijdr. en Med. Hist. Gen., dl. XXVII, blz. 374.
D'Affry,
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menten van de Staten-Generaal over de behandeling van vreemde oorlogsschepen en kapers konden den toestand afdoende verbeteren. Aan de andere
zijde aarzelden de admiraliteiten om konvooi te verleenen tot bescherming van
deele uit vrees voor moeilijkheden ter
den handel tegen alle aanranding, ten dee1e
zee gelijk die tot den eersten engelschen oorlog hadden geleid, ten deele uit
gebrek aan fondsen, daar zij tot over de ooren in de schulden zaten en aan alles
behoefte hadden. Bovendien drong Frederik II, wiens overwinningen en nederlagen, als die van het Protestantisme, op de bevolking diepen indruk maakten 1),
bij de nadering der Franschen door de Oostenrijksche Nederlanden, op welker
neutraliteit tevergeefs door de Republiek werd aangedrongen, aan op het
opstellen van een observatieleger of ten minste op bezetting zijner vestingen
Wesel en Kleef door staatsche garnizoenen; men had reeds over schending der
staatsche grenzen in het land van Overmaas te klagen en de in Hannover en
aan den Rijn gevoerde krijg dreigde zich tot op het staatsche grondgebied
uit te strekken. De Republiek, wel verre van aan Frederik's wenschen gehoor
te geven, uit vrees om Frankrijk te ontstemmen, willigde in 1757
I757 zelfs den
doortocht van fransche oorlogsbehoeften door Namen en Maastricht in
en liet toe, dat fransche troepen Oostende en Nieuwpoort bezetten.
Zoowel te land als ter zee diende echter gezorgd te worden tegen gewelddadigheden van de oorlogvoerende partijen en konden ieder oogenblik
bezwaren voorkomen. En dat deze vrees niet overbodig mocht heeten,
blijkt uit menige beweging der fransche en pruisische legers in de richting
van de volstrekt openliggende oostelijke grenzen, telkens nog gelukkig
door zegepralen der tegenpartij op een ander deel van het oorlogsterrein
bijtijds gestuit.
Natuurlijk moest nu de vraag dringend worden overwogen, of niet tot
handhaving der onzijdigheid zoowel leger als vloot dienden versterkt te
worden: het eerste om voorbereid te zijn op alle mogelijkheden ingeval
van schending van staatsche rechten door Pruisen of Frankrijk, het laatste
engelsche kaperij, ook de dikwijls met ruwheid gehandom, behalve de enge1sche
haafde engelsche aanspraken op het recht van onderzoek der staatsche
schepen te kunnen afweren. Vooral ter zee scheen een krachtig optreden
noodig, daar fransche kapers uit Havre en Duinkerken hun engelsche
tegenpartij tot .vlak onder onze kust nazaten, terwijl engelsche
enge1sche kaperschepen voortdurend in den omtrek onzer zeehavens kruisten. De hollandsche kooplieden begeerden natuurlijk sterke konvooien voor hunne koopvaarders en richtten zich telkens met krachtige vertoogen tot de Staten. Maar het
op 6 Aug. 1756
I756 door Holland genomen besluit tot het voorstellen van "mesures
voor securiteit van commercie en navigatie", met verwijzing naar het besluit
I74I om 25 schepen uit te rusten, hoewel schijnbaar dringend tegenover
van 1741
Engeland, was nog ver van de uitvoering, al verbitterde het Engeland
zeer 2). Een poging van de amsterdamsche en later van de rotterdamsche
afgevaardigden ter Statenvergadering op een audientie in September bij de
Prinses, om tegenover de Engelschen
Enge1schen een "equipagie ter zee tot beveiliging van hun vaart en handel" tot stand te brengen, werd door haar welwillend beantwoord maar tevens met te wijzen op de even dringende noodzakelijkheid van beveiliging der landgrenzen 3). En hoe weinig de Engelschen
het goede recht onzer onzijdigheid erkenden, bleek herhaaldelijk, met name
bij het geval van kapitein Johan Evertsen, den laatsten zeevoogd uit dit
geslacht, die in Augustus 1756
I756 met zijn schip een koopvaardijvloot in het
Kanaal begeleidde en door een britsch eskader werd lastig gevallen: een
1) D'Affry,
D'Affry. 1.1., blz. 330, 348.
2) Archives, lIl, p. 195 suiv.; Res. Hol!.
HoU. dd.

3) Archives, lil,
lIl, p. 252 suiv.; 270 suiv.
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groot deel der lading moest hij in engelsche handen laten 1). Dit geval, waarbij
de behoefte aan strenge instructies voor onze zeekapiteins duidelijk uitkwam
maar niemand, uit vrees voor oorlog met Engeland, de verantwoordelijkheid
daarvoor wenschte te dragen, noch de Prinses, noch de Staten, gaf eindelijk
aanleiding tot een voorstel van Holland om zwaarder konvooien uit te
rusten, waarop de Staten-Generaal in October eindelijk besloten 14 schepen
met 4000 man als konvooiers in zee te zenden. Maar de admiraliteiten
hadden geen geld om het bevel uit te voeren en zoo werd als buitengewone maatregel voorgeslagen het last- en veilgeld te verhoogen, hetgeen evenwel, bij den langzamen gang der staatsmachine, eerst in het
begin van het volgende jaar door alle gewesten werd toegestaan.
En Engeland liet het niet bij zijn eerste aanvrage om actieve hulp volgens de
tractaten, vooral sedert de zeeoorlog werkelijk begonnen was. Maar de
engelsche vertoogen werden onbeantwoord gelaten op aandrang van Holland, dat de uitvlucht te baat nam alsof Engeland eigenlijk in Amerika
oorlog voerde, terwijl de tractaten alleen voor Europa zouden gelden.
Het bleek intusschen, dat aan den bouw van de helft der reeds in 1741
toegestane 25 schepen nog niet begonnen was, terwijl de andere helft nog
grootendeels op stapel stond. De Generale Petitie voor 1757, eerst door
de Prinses en den Raad van State opgemaakt, wees dan ook ernstig op de
"droevige laagte" der nog geen 30 schepen tellende zeemacht, zoodat de
ondergang van handel en zeevaart voor de ,deur stond; de Petitie voerde aan,
dat, als men niet met ijver den aanbouw van schepen ter hand nam en de
admiraliteiten niet van hare schulden ontlastte, het onmogelijk zou zijn om tegelijk
den handel en de kust te beschermen; zij stelde zelfs de mogelijkheid, dat, om
geld voor de verdediging der kust te vinden, magazijnen, werven, schepen en
geschut verkocht zouden moeten worden, uit de opbrengst de schulden zouden
worden gedelgd, dan de in- en uitgaande rechten zouden worden afgeschaft
en de bescherming van den handel eenvoudig aan de kooplieden zelf zou
worden overgelaten.
Zoover was het met de staatsche zeemacht gekomen. Ook de vermeerdering van het leger werd in die merkwaardige Generale Petitie krachtig bepleit,
met te wijzen op de noodzakelijkheid om onverwijld het tot op 33000 man
gedaalde leger en de grensvestingen te versterken en de magazijnen te voorzien.
Het stuk maakte diepen indruk. Vier provinciën stemden in alle voorstellen toe, maar Zeeland verklaarde zich onvermogend en Holland en
Friesland, de noodzakelijkheid tot vermeerdering der zeemacht beamend,
weigerden om die van het leger, als "niet bijzonder tot deze overweging behoorende", goed te keuren, zoodat de zaak hangende bleef, daar de Prinses
ten eenenmale weigerde de vloot te voorzien zonder ook voor het leger
beschikkingen te maken met het oog op de oorlogskansen te land, als men
die ter zee aandurfde. Met moeite brachten intusschen de verarmde
admiraliteiten nog de in October verlangde 14 schepen in zee en die van
de Maas en Amsterdam bouwden zelfs enkele oorlogsvaartuigen af om als
konvooiers te dienen. Enkele van die schepen handhaafden de eer der
vlag op voortreffelijke wijze maar zij waren veel te gering in aantal om den
wereldhandel onzer kooplieden op alle zeeën te beschermen. Van alle
kanten kwamen klachten en becijferingen omtrent de reeds geleden verliezen, die op meer dan 12 millioen geschat konden worden bij een verlies van 56 schepen, die op Curaçao, St. Eustatius en de andere Antillen
voeren 2). Terwijl Holland, in weerwil der bezetting van Oostende en Nieuw1) De Jonge

IV, blz. 323 vlg.

2) Vaderl. Historie, dl. XXII, blz. 392.
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poort door fransche troepen en herhaalde schending van staatsch grondgebied aan de Maas, de noodzakelijkheid van vermeerdering des legers
bestreed en hierin door Friesland werd gesteund; terwijl Y
orke namens
Yorke
Engeland luid klaagde over de werkzaamheid der fransche legers in de Oostenrijksche Nederlanden onder medeweten der oostenrijksche regeering, begonnen nu
de kooplieden van Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht, die zich reeds herhaaldelijk tot hunne stadsregeeringen hadden gewend, pogingen bij de Prinses zelve
te doen gelijk Amsterdam reeds in Sept. 1756 begonnen was 1). In het
begin van Juni 1758 vervoegde zich een aantal hunner afgevaardigden
ten hove en ontving de belofte van krachtigen steun, mits de Prinses
de noodige bewijzen voor hun klachten ontving. Deze werden haar in
het laatst van Juli overhandigd door een nieuwe deputatie, maar reeds
te voren had de Prinses tweemaal een bezoek gebracht aan de hollandsche
Statenvergadering en daar, krachtig door Bentinck en Brunswijk gesteund,
aangedrongen op vermeerdering van leger en vloot beide onder ernstig beroep
op de eischen van de eer zoowel als van de veiligheid van den staat.
Maar het bleek wederom aan "goede directie" te ontbreken en
de raadpensionaris zelf kon die niet geven, angstvallig onzijdig als hij
zich ook in deze zaak hield 2). Holland besloot nl. werkelijk tot het uitrusten van zes fregatten, en deze nog wel grootendeels op kosten van
den handel zelf, daar de geldmiddelen der admiraliteiten door de uitrusting der 14 schepen van het vorige jaar geheel uitgeput waren; de landprovinciën echter verlangden tevergeefs daartegenover een vermeerdering van
het leger met 13000 man. Zoo kwam men eigenlijk geen stap verder en
intusschen namen de verliezen ter zee toe. Het gehaspel met Engeland
over de wederzijdsche verplichtingen en de wederzijdsche klachten hield
niet op en de vertoogen van den staatschen gezant te Londen, Hendrik
Hop, werkten weinig uit; zijn aanhoudend beroep op de tractaten maakte al
even weinig indruk als zijn dreigen met "kragtdaadige voorzieningen"
tegen de gepleegde geweldenarijen.
Intusschen begon de oorlogstoestand zich te doen gevoelen in de
armoede der gezinnen van in Engeland opgehouden schepelingen, in
stilstand van sommige in hun uitvoer getroffen bedrijven, in zware verliezen door sommige kooplieden geleden. Nogmaals wendden zich de kooplieden tot de Prinses, hopend door hare tusschenkomst hetzij van George
U, haren vader, hetzij van de Staten iets te zullen verkrijgen, en boden
lI,
haar bij de derde audiëntie in November nieuwe verlieslijsten aan, die
bij de reeds aangegeven 12 millioen
mil1ioen nog 13 mil1ioen aan verliezen door
het opbrengen van niet minder dan 60 staatsche schepen in Engeland
sedert Augustus hadden te vermelden; zij klaagden luid over de vermindering der bescherming van wege den Staat. De Prinses, wanhopig over
den toestand maar nog steeds niet gezind om alleen de vloot te versterken, verklaarde gedaan te hebben wat zij kon. Zij vroeg ontstemd: "wat wilt gij, dat ik zal
doen?" en verzocht nog eenige weken geduld om de werking van hare
nieuwe vertoogen te Londen af te wachten, terwijl zij intusschen een konvooi voor Curaçao en St. Eustatius beloofde en de hoop uitsprak om
spoedig meer te kunnen doen. Maar het bleek weldra uit overgeleverde
enge1sche
engelsche brieven en uit de berichten van Hop, dat Engeland nooit den handel op de fransche eilanden in West-Indië en dien in scheepsmateriaal
op Frankrijk zou toestaan, terwijl de tegemoetkoming aan de andere
klachten door de engelsche regeering, die zelf klaagde over de schending
1) Archives, lIl, p. 252 suiv.
2) ib., p. 551 suiv.
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van het begrip contrabande door staatsche kooplieden en aandrong op
nakoming van het tractaat tot wederzijdsch hulpbetoon, op langen termijn werd uitgesteld. De kooplieden, aan wie ondershands was te kennen
gegeven, dat zij eerst tot vermeerdering van het leger moesten medewerken, besloten nu een nieuwe talrijke bezending naar Den Haag te
richten om te kennen te geven wat er gedaan moest worden; den 7den
December brachten zij ten getale van veertig aan de Prinses een heftig gesteld
vertoog over, waarin werd aangedrongen zoowel op krachtige pogingen om
Engeland te bewegen de geroofde schepen met hunne lading terug te
gehee1e
geven als op "genoegzame bescherming voor de zeevaart door de geheele
assuradeur
wereld" 1). Men verklaarde bij monde van den amsterdamschen assuradeur
Op'
Jan van de Poll, dat het water aan de lippen was en men den winter op
die wijze niet durfde ingaan; men eischte oorlogsschepen. De kooplieden
verzochten door de Prinses, die immers "het voornaamste bestuur in de
staatsschikkingen van de Republiek" had, van wie "alleen het afhing hun
te helpen", en wie het slechts "één woord behoefde te kosten", ditmaal niet
met een kluitje in het riet "naar anderen gerenvojeert" doch werkelijk geholpen
zee" t
te worden. Zij verlangden met aandrang "formidabele equipagie ter zee",
geheel afgezien van de misschien ook gewenschte uitrusting te land, waarover
zij zeiden niet te kunnen oordeelen. Zij begeerden bovendien een aanzienlijke bezending der Staten-Generaal naar Engeland om schadevergoeding te vragen en overleg met de andere neutralen om, bij weigering
van Engeland, gezamenlijk een einde te maken aan de ondraaglijke "alleenheersching der Engelschen ter zee". De Prinses antwoordde, dat het niet
hare schuld, maar die der haar op allerlei wijze weerstrevende regenten
van Dordrecht, Haarlem, Amsterdam, Gouda, Rotterdam en Den Briel
was, dat land- en zeemacht niet in staat waren haren plicht te doen;
dat zij beloften van haren vader had ontvangen, op grond van welke Yorke nog
dienzelfden dag met de Staten-Generaal zou kunnen onderhandelen;
van den heer De Larrey, haren raad, zou men meer kunnen hooren.
Maar De Larrey kon niets anders zeggen dan dat de Prinses, staande op
haar "point d'honneur", absoluut geen vermeerdering der vloot zonder
vermeerdering van het leger wilde goedkeuren en bovendien, dat er zeer
weinig kans bestond op teruggave der door Engeland genomen schepen.
Eenige dagen later beklaagde zich de Prinses in de Staten-Generaal hevig
over den toon, door de bezending tegenover haar aangeslagen, terwijl
zij nog eens aandrong op "augmentatie te lande" èn "equipagie ter zee",
naar hare meening niet van elkander te scheiden.
De kooplieden uit Amsterdam en Rotterdam, over het antwoord der Prinses
slecht tevreden, lieten het hierbij niet maar wendden zich thans om
uitkomst tot de Staten van Holland, terwijl hun bij duizenden exemplaren
gedrukte toespraak tot de Prinses de gisting in den lande vermeerderde en
de ontevredenheid met het bewind der onverzettelijk op haar stuk staande
vorstin, die van alles de schuld kreeg, deed toenemen. Besprekingen ook
tusschen Yorke en de amsterdamsche burgemeesters 2), die uitliepen op een
engelsche zijde tegen den handel op de fransche
zeer onbevredigend vertoog van enge1sche
koloniën en dien in scheepsmateriaal, terwijl van teruggave der genomen
schepen geen sprake was, brachten niets dan verbittering te weeg. Ook
de zeeuwsche kooplieden begonnen nu ernstige klachten te laten hooren
over engelsche geweldenarijen en over de zware verliezen, die zij leden.
') Vaderl. Historie, dl. XXII, blz. 400
400 vlg. Vgl. over·
over' dit alles: Nodig bericht
a.an de ingesetenen ,:,.an
~.an Nederland, eon de Verdediging van het gedrag der koopaa!1gewezen blJ Knutt~l, l.I., n. 18744 en 18745; Archives, lIl, P.589 SUlV.
heden, aap.gewezen
suiv.
2) ArchlVeS,
Archlves, lIl, p. 609 SUlV.
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Men begon reeds te spreken van pruisische kapers, die in het volgende voorjaar den handel in de Oostzee zouden aanvallen gelijk de engelsche het
dien in West-Indië hadden gedaan. En steeds meerderen in den lande,
ook zelfs onder de Oranjegezinden, gaven aan de Prinses, wier onverzettelijke
hoofdigheid algemeen werd afgekeurd, de schuld van den meer en
meer wanhopigen toestand, van de toenemende anarchie, die in den zomer
van I758 zelfs tot oproerige bewegingen in verschillende hollandsche steden en tot heftige pamfletten en strooibiljetten tegen de "fransche Loevensteiners" aanleiding gaf. Men meende in deze dingen de hand van Bentinck
te zien, gedachtig aan de bewegingen van I747 en volgende jaren 1).
De Prinses had bovendien ernstige ergernis gewekt door hare houding
bij de magistraatsbestelling in September I757 te Haarlem, waar zij, nadat
reeds vroeger moeilijkheden met de regeering van Haarlem waren voorgekomen, op raad van haren persoonlijken raadsman, den raadsheer in
het Hof van Holland, Adriaan van der Mieden geweigerd had een haar voor
de benoeming van vier burgemeesters toegezonden nominatie als zoodanig te erkennen, op grond van ergerlijke partijdigheid eener ligue van de
groote meerderheid van aanvankelijk 20, later 30 leden op de 32 in de
vroedschap dier stad 2). De gekrenkte meerderheid wendde zich tot den
souverein, de Staten van Holland, die de Prinses om inlichting verzochten,
waarop zij zich in krachtige termen beriep op haar recht en plicht als
voogdes van haar zoon. De zaak gaf aanleiding tot heftige twisten zoowel
in de Staten, waar Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Briel
Haarlem steunden maar de meerderheid op de hand der ook in deze zaak
weder slecht gediende Prinses was, als daarbuiten ten gevolge van de
beteekenis der zaak en den samenhang ervan met den aard der stadhouderlijke macht, zoodat de twist zich weldra over het gansche recht van magistraatsbestelling in de steden van Holland uitstrekte. Maar de meerderheid
der Staten, waarin Bentinck aan het hoofd der ridderschap nog altijd wat
had in te brengen, stelde de Prinses in het gelijk, alhoewel Amsterdam en
Rotterdam zich veroorloofden om tegen die beslissing met nadruk te protesteeren en het recht van den souverein verkracht achtten door deze overstemming der minderheid in het Statencollege.
In het volgende jaar kwam de zaak opnieuw ter sprake, toen de Prinses een door de ligue driemaal gepasseerden haarlemschen burgemeester
buiten de nominatie om benoemde. Opnieuw wendde zich de meerderheid
der haarlemsche vroedschap, na een vruchteloos vertoog bij de Prinses,
tot de Staten, tot wie ook de Prinses zich richtte met een buitengemeen
scherp beklag over de handelwijze dier meerderheid, die zij thans zonder
omwegen als een voor de stad verderfelijke "komplotteerende ligue" kenschetste. Op verzoek van de vroedschap werd de behandeling van deze
netelige zaak nog verschoven om de meerderheid te Haarlem gelegenheid
te geven zich te verantwoorden over de tegen haar ingebrachte bezwaren.
Veroorzaakte een en ander onrust en gisting, niet minder werden de
gemoederen, ook van de gezeten burgerij, die zich meer en meer van het
stadhouderschap en van Engeland begon af te wenden 3), in beweging gebracht
door een heftigen pamflettenstrijd over het karakter van Johan de Witt
en zijn "factie". Het geschrift van Elie Luzac tot handhaving van het
goede recht der stadhouderlijken was in den strijd tusschen engelsch- en
franschgezinden nog gevolgd door menig strijdschrift van beide kanten,
1) D' Affry, in Bijdr. en Meded. Hist. Gen.,
Gen.~ dl. XXVII, blz. 346
~46 vlg.
.
2) Vader!. Hist., XXII, blz. 335 vlg.; Archives, II, p. 615 suiv.
SUIV. en lIl, passim.
paSSIm.
3) D'Affry, in Bijdr. en Meded. Hist. Gen., dl. XXVII, blz. 314.
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vooral in.
in verband met de onzijdigheid en den koophandel, waarin de
oude partijschappen weder waren opgehaald. Een in 1757 verschenen
smaadschrift van den fel
oranjegezinden publicist Lec1ercq "om te dienen
feloranjegezinden
I663 tot 1672"
I672"
tot ophelderinge der vaderlandsche historie voor de jaren 1663
was de oorzaak van een langer dan een jaar woedenden "Witten-Oorlog",
waarin mannen als de geschiedschrijver Wagenaar, als de hoogleeraren
Petrus Burman en Tiberius Hemsterhuis de nagedachtenis van den raadpensionaris, diens "edel wit" en weldra ook niet minder de zaak van de
oude staatspartij in statig Hollandsch en deftig Latijn verdedigden, terwijl
Luzac,
Luz;ac, Lafargue, Lec1ercq e.a. de zaak der oranjepartij in de hand namen
"ter
tIter zuiveringe" op hun beurt "der vaderlandsche historie". De partijgeest, die in de laatste jaren verzacht scheen, werd door deze reeks van
felle pamfletten 1) en paskwillen weder op bedenkelijke wijze aangewakkerd.
De oude twistvraag, of de prinsen van het Huis van Oranje dan wel
Oldenbarnevelt, De Witt en de "loevensteinsche factie" het ware heil des
vaderlands hadden betracht, werd van beide zijden opnieuw toegelicht
met dezelfde argumenten, die reeds zoo dikwijls dienst hadden gedaan,
geput uit de geschiedenis zoowel als uit het ingewikkelde staatsrecht der
Republiek. Vooral in de omstandigheden, waarin het land zich in dezen tijd
bevond, was het oprakelen dier verschillen zeer gevaarlijk en de ontevredenheid
over het bestuur der Prinses werd er niet minder door, daar menig staatsgezind
pamflet zich niet onthield van overduidelijke toespelingen op den treurigen staat, waarin het nieuwe stadhouderlijke bewind, van welks zegeningen men zoo hoog had opgegeven, de Republiek liet voortleven. Het was
de herleving van den ouden kamp, die in 1747
I747 door de verheffing van
den Prins voorgoed beslecht scheen maar thans bleek nog diep in het
volksbewustzijn te leven.
Klachten over de nog altijd in de omgeving der Prinses machtige hofpartij en hare creaturen in de provinciën, onder wie te Utrecht vooral
de beide heeren De Pesters zich gehaat maakten, bleven niet achter; geldgeld..
gierigheid van sommige hovelingen 2), intriges bij het vergeven van belangrijke posten, behandeling van alle buitenlandsche zaken van belang door
den "secreten raed der Prinses, terwijl de adviezen der "conferentie"
door de Prinses dikwijls in den wind werden geslagen 3), van de binnenlandsche
zaken door de gunstelingen der Prinses, onder wie thans Grovestins,
Onno Zwier Van Haren en Van der Mieden op den voorgrond traden, wekten veel ergernis. Men schreef hare houding tegenover Engeland aan hare
overwegend engelschgezinde omgeving toe; de val van den thans
als heimelijken aanhanger der "loevensteinsche factie" gesmaden secretaris
I758 werd daarentegen terecht aan zijn door de
De Back in September 1758
onderschepping van d'Affry's correspondentie gebleken en door Bentinck en
anderen reeds vroeger onderstelde 4) fransche relatiën geweten gelijk ook de
invloed van den eveneens met D'Affry nauw verbonden Onno Zwier van
ó), dat in Den
Haren ten hove begon af te nemen. In het algemeen meende men 5),
Haag wel veel engelsch- of franschgezinden maar "geene Hollanders" waren,
zoodat daar engelsche of fransche belangen en niet hollandsche den doorslag gaven. Menig scherp pamflet uit dezen tijd moest dienzelfden indruk
tt
tt

1) Een zeventigtal beschreven bij Knuttel, IV, blz. 321 vlg. Lijst van pamfletten met
de prijzen bij Tydeman achter dl. X van Bilderdijk's Geschiedenis des Vaderlands.
2) Vgl. daarover Hardenbroek, Gedenkschrifteno'
Gedenkschriftenc! I, passim.
3) Hardenbroek, I, blz. 131; Knuttel, Catal. n. 18706 vlg.
')
4) Archives,
Ar~hives, 111,
lIl, p. 560; Larrey werd zijn opvolger. Gronsfeld was thans gezant
gezant.
te Berlijn.
6) Hardenbroek, 1.1.
l.I.
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wekken 1) en Bentinck zelf klaagt mismoedig over den toestand, die meer en
meer op anarchie uitliep bij volslagen gebrek aan vaste leiding, zoowel bij de
eene als bij de andere partij, zoowel in de Staten-Generaal als in die van Holland,
zoowel in de groote als in de kleine steden 2). Hij, Brunswijk en Steyn schenen
de aangewezen leiders van den staat maar hem werd die leiding door de
Prinses niet gegund en de raadpensionaris was evenmin als de Prinses geschikt
om die leiding te geven, terwijl Brunswijk zich nog steeds voorzichtig terugtrok, zijn tijd afwachtend, steeds in goede overeenstemming met Bentinck,
wiens invloed door den persoonlijken afkeer der Gouvernante tot een
minimum beperkt bleef. Met recht kon de onvermoeide Elie Luzac in
een zijner talrijke geschriften uit dezen tijd klagen over de noodlottige
overdrijving, die den franschen schrijver van een in 1756 verschenen
,,Examen de la conduite de la Grande Bretagne à l'égard de la Hollande"
in een hoog opgehaald, weldra in het Hollandsch overgezet historisch betoog,
tot de conclusie bracht, dat Engeland ook thans nog onze groote vijand mocht
heeten. Met recht kon hij wijzen op de wenschelijkheid om niet meer
verbittering te zaaien maar in deze moeilijke omstandigheden veeleer
van beide kanten matiging te betrachten in het belang van de Republiek.
Maar zijn gematigd betoog noch het voortdurende streven der Prinses om
de toenemende opwinding tegen te gaan kon den wassenden stroom der
openbare meening weerhouden, die ten slotte onvermijdelijk tot een
oorlog met Engeland zou moeten leiden.
Te midden van dien heftigen strijd van belangen en intriges, weldra
dreigend door de schuld van de vinnige pamfletten, die van weerszijden
de stemming verbitterden, op een heftigen partij kamp te zullen uitloopen;
te midden van de binnenlandsche moeilijkheden, die samenhingen met
den aard der staatsche regeering, en van de buitenlandsche gevaren, die
de Republiek bedreigden in hare welvaart, misschien zelfs in haar bestaan,
kon de Prinses de teugels van het bewind nauwelijks meer in handen
houden. Hare in de laatste jaren zeer zwak geworden lichamelijke gesteldheid, thans duidelijk de verschijnselen van tering vertoonend, was tegen de
zware taak, die op hare schouders lag, steeds minder opgewassen. Zij wist niet meer,
waarheen zich te wenden, wantrouwde zoogoed als iedereen in hare omgeving en
nam telkens de meest onverwachte besluiten; slechts de tot regeeren onbekwame
Van der Mieden, thans president van het Hof, bleef zichin hare gunst verheugen.
Zij had zich van het begin af ongaarne ingelaten met plannen tot regeling der
voogdijschap over haren jongen zoon en hare dochter, afkeerig als zij, op haar gezag
naijverig, was van samenwerking met Brunswijk, die anders de aangewezen persoon mocht heeten om voor het geval van haar overlijden als voogd op te treden 3);
de friesche adel in hare omgeving waarschuwde haar voortdurend voor de eerzucht van den hertog. Maar deze wist in overleg met Bentinck eindelijk haar
dikwijls beleedigend wantrouwen te overwinnen en hare volledige toestemming
te verkrijgen op het reeds in 1152 voorbereide plan van Holland om hem voor
het geval van haar dood met de voogdij over den jongen oranjeprins te belasten;
de tegenwerking van prinses Maria Louise en de friesche heeren, die, ten minste
voor Friesland en liefst voor de Republiek, een voogdij van de jonge pinses
Carolina gewenscht hadden, voor wie dan natuurlijk hare grootmoeder feitelijk de
leiding der zaken zou gehad hebben, waren niet in staat om de Prinses
en op haar aandrang de overige provinciën van deze gezindheid af te
brengen, ofschoon de reeds in 1755 door de andere provinciën dienaan="
dienaan-:-"
gaande genomen besluiten nog altijd niet officieel in de Staten-Generaal
1) Vgl. Knuttel, Catalogus, IV, nO. 18507 vlg.
2) Archives, lIl, p. 319 suiv.

3) Nijhoff, blz;. 32.
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werden gebracht. Er was bij dat alles sedert 1754 zelfs reeds sprake
geweest van een verdeeling van het stadhouderschap door aan de zestienjarige prinses Carolina na haar huwelijk met den jongen Karel Christiaan,
vorst van Nassau-Weilburg, sedert 1756 generaal-majoor van het staatsche
leger en gouverneur van Bergen op Zoom, over welk huwelijk ernstig werd
gedacht, het stadhouderschap van Friesland en Groningen op te dragen,
een plan, dat de geheele staatsregeling van 1748 in duigen zou hebben
doen vallen 1) maar dat steun vond in de voortdurende oneenigheden der
Prinses zelve ook met deze provinciën 2).
De reeds lang gevreesde gebeurtenis kon, naar men duidelijk inzag, niet
lang meer uitblijven. De Prinses had zich bij de ontvangst der kooplieden, bij
haar laatste bezoek in de Statenvergadering van Holland nauwelijks op de been
kunnen houden. In de eerste dagen van 1759, toen zij nog maatregelen trof
tot onmiddellijke voorbereiding van het huwelijk harer dochter met NassauWeilburg en daarvoor, met het oog op de erfopvolging, de toestemming der verschillende gewesten had gevraagd 3), werd haar toestand zoo, dat men alle hoop
op beterschap moest opgeven. Zij overleed den I2den Januari, ruim 49 jaren
oud, in haar laatste oogenblikken hare beide kinderen wijzend op den hertog, in
wien zij een vader zouden vinden en wiens raad zij in alles hadden te volgen.
HOOFDSTUK !II
DE REPUBLIEK TIJDENS DE VOOGDIJ VAN DEN HERTOG VAN BRUNSWIJK
EN DEN JONGEN WILLEM v

De dood der Prinses maakte over het algemeen nog minder indruk dan
die van haren echtgenoot. Zelfs onder de aanhangers van het Huis
van Oranje waren er velen, die haar heengaan geenszins als een groot verlies
voor dat Huis beschouwden: hare onverzettelijkheid, hare trotschheid,
hare toegankelijkheid voor intrige, hare hartstochtelijkheid dreigden op den
duur de positie ook van haren zoon, ja die van het gansche erfstadhouderschap in de waagschaal te stellen. De staatsgezinde partij, die dagelijks
meer kracht ontwikkelde, beschouwde haren dood inderdaad als een verlossing.
De papieren "gedenkzuilentt, door sommige predikanten opgericht, de "accents
plaintifs", hier en daar gehoord, waren eigenlijk meer uitingen van medelijden
met de verweesde kinderen in het stadhouderlijke kwartier dan klachten
over het verlies der "landsmoeder tt • Het kwam erop aan thans het kennelijk
bedreigde erfstadhouderschap, ook op den duur, voor haren zoon te redden.
De hertog van Brunswijk, die, evenals bij den dood van den Prins, met
Bentinck samen 4) onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen had genomen,
gesteund door Steyn en Fagel, scheen min of meer de man van het oogenblik. Met groote handigheid, meester als hij was in het "onderhandsche
behandelen der saken tt 5), wist hij zich spoedig de gunst van beide partijen te verzekeren en, voor den tijd der minderjarigheid zich schijnbaar op den achtergrond
plaatsend, door te bukken voor de omstandigheden de prerogatieven der
stadhouderlijke macht voor de toekomst ongerept te bewaren. Daarmede
bewees hij aan de zaak van het erfstadhouderschap, van welks opheffing
of ten minste beperking bij den dood der Prinses anders ernstig sprake
1) Archives, 11, p. 401 suiv.
2) Archives, 111, p. 56 suiv. Ook verscheidene andere stukken daarover in dit deel.

3) Vaderl. Historie,
') Archives, IV, p.
0)
ó) Hardenbroek, I,

dl. XXIII, bh;. 32 vlg.
9, 15.
blz. 455, 476.
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geweest zijn, een grooten dienst. De voogdij over den nu bijna elfjarigen Prins, die hij onder toezicht van koning George II en prinses
Maria Louise en met medewerking van een uit vertrouwde Oranjegezinden
samengestelden raad van opvoeding zou uitoefenen, werd hem als "besturend voogd tt door het testament der Prinses en thans ook door de verschillende gewesten, volgens de vroeger genomen besluiten, bij plechtig
besluit der Staten-Generaal "staatsgewijstt opgedragen. In het burgerlijke
trokken de Staten der verschillende gewesten volgens in 1752
I752 en 1755
I755
gemaakte afspraken de magistraatsbestelling in de steden aan zich, over
het algemeen gelijk in den stadhouderloozen tijd geschied was; alleen
Friesland droeg die aan de persoonlijk zeer geliefde maar weinig zelfstandige 1) prinses Maria Louise op, met de beslissing over de deswege
voorkomende geschillen en de begeving der ,,rondgaande tt ambten. In
Overijsel, waar in 1755
I755 2) de gezworen meenten in de steden bezwaar hadden
gemaakt om de regeerende burgemeesters in plaats van voor één jaar, voor den
geheelen duur der minderjarigheid van den erfstadhouder te kiezen, protesteerde alleen de meente te Kampen ernstig maar zonder gevolg tegen
het "reglement van tutele tt, dat "eene onbepaalde en langduurige regeering tt
der regentenaristocratie zou invoeren 3). Het ambt van kapitein-generaal der
Unie en het militaire gezag als kapitein-generaal in de verschillende gewesten
werd aan Brunswijk ter waarneming opgedragen, waarbij in zijn instructie bepaaldelijk werd aangegeven, dat hij zich met het burgerlijke gezag niet had
in te laten en ook het recht van patent aan de Staten bleef; dat van
admiraal-generaal werd, tot groot nadeel van het zeewezen, tijdelijk "buiten
beschikkingtt gelaten, terwijl de admiraliteiten onder het onmiddellijk toezicht van de Staten-Generaal werden gesteld.
In verband met al deze regelingen stond ook de zaak van het huwelijk
van prinses Carolina met den lutherschen vorst van Nassau-Weilburg,
die door deze verbintenis voor zijn nakomelingschap aanspraken op de
erfopvolging zou verkrijgen. De friesche "cabale tt dacht er ook thans nog
ernstig aan om de zestienjarige prinses tot gouvernante te verheffen ten
,einde den ge haten hertog van Brunswijk op zijde te kunnen zetten. Onno Zwier
van Haren, Gronsfeld, Van der Mieden en de ondanks alles nog steeds werkzame
Zlme De Back gaven zich daarvoor veel moeite; maar de grootmoeder, de
prinses van Nassau, weigerde hare medewerking en Brunswijk was op zijn hoede,
zoodat de intrige voorloopig zonder gevolg bleef. Het was intusschen duidelijk,
hoe het huwelijk der jonge prinses met den eenige jaren ouderen nassauschen
vorst aan Brunswijk een gevaarlijken mededinger had kunnen bezorgen 4).
Overijsel, Gelderland en Friesland stemden zonder bezwaar toe; zoo deden
ook na eenige aarzeling Zeeland en Stad en Lande; maar in Utrecht en Holland
rezen ernstige moeilijkheden over den godsdienst van den vorst, die volgens
de bepalingen van 1748
I748 omtrent het erfstadhouderschap moest zijn "van den
Christelijken Hervormden godsdienst zoo als die geleerd werd in de Openbare
Kerken dezer Landentt. Deze bezwaren beletten evenwel niet, dat het huwelijk in Maart 1760
I760 werd voltrokken, ofschoon Holland alleen verklaard had het
te willen "aanzien tt en Utrecht weigerde een besluit tot goedkeuring te nemen 6).
Zoo was dan Brunswijk, hoewel volstrekt niet met de geheele erfstadhouderlijke
macht bekleed, voor den eerstvolgenden tijd de meest in het oog vallende
ZOU

1) Vgl. het oordeel van Brunswijk over haar: Archives, IV, p. 64.
2) Vader!.
Vaderl. Historie, XXII, blz. 205 vlg.
8) Vader!. Historie, XXIII, blz. 27 vlg.
.

') Nijhoff, blz. 87; Hardenbroek, Gedenkschriften,
Gedenkschrtften, I, blz. 158, 162, 222; Groen
van Prinsterer, Handboek, blz. 533, 535·
6) Vader!. Hist., XXIII, blz. 104 vlg. _
BLOK, Gesch. Neàerl. volk, IIL
IIr
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persoon in de Republiek, daar men hem, den voogd van den jongen Prins~
ook buiten zijn eigenlijke bevoegdheden in veel raadpleegde 1). Hoe hoog
reeds dadelijk zijn aanzien was, kan blijken uit het feit, dat in het begin van
1759, nog even vóór den dood der Prinses, een aantal sallandsche edelen
met de groote overijselsche steden zich niet alleen plechtig verbonden "tot
conservatie van de tegenwoordige form van Regeering en tot maintien
van het plan van eventueele tutele tttt gelijk tot "onderlinge goede harmonie"
harmonie n
en "voorstand van het Hoogvorstelijk huis van Oranje en Nassau, onzen doorlugtigen Erfstadhoudertt, vooral bij begeving van ambten en beraadslaging
op de kwartierdagen, maar ook om "ten allen tijde goede correspondentie te
houden met den Here Hertog Louis van Brunswijk tttt,, den aangewezen
handhaver der bestaande erfstadhouderlijke staatsinrichting 2). Maar hier en
daar, met name in Utrecht en Overijsel vertoonden zich reeds weder verschijnselen, die wezen op herleving van de stedelijke en zelfs staatsgewijze
tt, die een gevaar ook voor hem konden opleveren, ofschoon
"correspondentiën",
"correspondentiën
in Holland nog weinig daarvan bleek 3). De geringe bekwaamheid der "republikeinsche tttt regenten van dezen tijd bleek dagelijks en gaf den hertog in zekeren
zin vrij spel, al maakte hij daarvan slechts omzichtig gebruik.
De groote moeilijkheden, waarin de Republiek tegenover de thans in Europa
en daarbuiten oorlogvoerende mogendheden gewikkeld was geworden, bleven
intusschen in volle mate voortduren. Hoewel zoogoed als Bentinck overtuigd van de wenschelijkheid om met Engeland zoowel als met het hem
dierbare Oostenrijk de oude banden weder aan te knoopen, was Brunswijk
zeer verontrust over de verliezen, die Engeland in den krijg onzen handel
had berokkend; ook tegenover Pruisen en Frankrijk wenschte hij een strikte
onzijdigheid in acht te nemen, wel wetend, dat de Republiek volstrekt buiten
staat was om oorlog te voeren en hield hij zich voor het oog buiten de
"affaires politiques tt, als zijnde niet "de son ressord tttt •• Hij begon, door middel
van Bentinck, met Holland over te halen voor zijn kooplieden af te zien
van den handel op de "fransche
,,fransche eilanden tt in de West ten einde Engeland
gunstiger te stemmen, ook zelfs af te zien van het recht van overscheping
van goederen uit fransche schepen in staatsche in de havens van St. Eustatius
en Curaçao en tevens zich ter zake der genomen schepen te onderwerpen
aan de engelsche prijsrechters '). Hij hield zich ten minste voor het oog
buiten de eigenlijke leiding. Natuurlijk wekte dit nu weder de ergernis van
Frankrijk, dat krachtig protesteerde en voor zich herhaaldelijk om vrijen
doorvoer van oorlogsbehoeften verzocht, wat dan ook werd toegestaan.
Maar de engelsche kaperijen, die zoowel den vroegeren bloeienden handel
op West-Indië als dien op Frankrijk onmogelijk maakten, konden toch op
den duur niet voortduren. Op aandrang der steen en been klagende kooplieden uit Amsterdam en Rotterdam werd in Maart 1759 door de StatenGeneraal eindelijk besloten een plechtig gezantschap naar Engeland te
zenden, daar de onderhandelingen met Yorke in Den Haag over een
schikking toch tot geen resultaat leidden evenmin als die van den gewonen
gezant Hendrik Hop te Londen en noch vrijlating der genomen schepen noch
zekerheid voor de toekomst op den duur daaruit kon verwacht worden. Het
gezantschap, bestaande uit de franschgezinde amsterdamsche heeren Jacob
Boreel, Van de Poll en Gerard Meerman, die zich slechte diplomaten toonden,.
had niet het beoogde succes: de enge1sche
engelsche kaperijen en visitaties hielden aan en

1

1) Vgl. Nijhoff, bh;.
blz. 2,
2 , noot I.
2) Huisarchief, archie Willem V, nO. 337,

I.

a)
I) Archives, IV, p. 20 suiv. Toch bestond zoo iets zeker sedert 1752 al te Amsterdam

(Eliasi, Inleiding, olz.
l::ilz. 227 vlg.).
C)
4) Groen van Prinsterer, Handboek, blz. 535.
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Yorke bleef heftig tegen den handel op de fransche kusten en koloniën protesteeren en dreigen met de vernietiging der voordeelige tractaten van 1674. Men
moest zichzelf helpen, als men ten minste niet wilde treden in het op den
vriendelijksten toon ter wereld gedane voorstel van D'Affry om "het ongelijk
de (staatsche) vlag aangedaan" met krachtdadige hulp van fransche schepen
te doen ophouden of zich met Denemarken nauwer wilde verbinden tot
gezamenlijke verdediging van de rechten der neutralen, waarop van fransche
zijde eveneens werd aangedrongen 1). Bentinck echter hoopte nog zijn oude
betrekkingen tot den weder in het bewind opgenomen Newcastle te kunnen gebruiken tot herstel der goede betrekkingen met Engeland 2). Nog
altijd zag hij daarin de beste toekomst voor de Republiek 3).
Holland, door D'Affry aanhoudend bewerkt, had reeds op den laatsten
dag van het leven der Prinses voorgesteld 25 schepen uit te rusten
en over dit voorstel, gepaard met andere om het geheel ontbrekende
bootsvolk te verkrijgen op de gewone wijze, d.i. door verbod van
dienstneming bij vreemde natiën en heffing van den tienden man van de
Groenlandsvaarders, van den vijfden van andere schepen 4), binnen vier
weken te beslissen. Mochten de andere provinciën weigeren, dan zou
Holland - zoo besloot het bij secrete resolutie van denzelfden dag - met
de beide andere zeeprovinciën en desnoods alleen de kosten dragen, zonder
verder uitstel. Met groote moeite, onder protest van Overijsel en halve of
nog geringere medewerking der drie andere landgewesten, dreef Holland,
thans niet meer op den tegenstand der Prinses stuitend, zijn plan door. Wel
kwamen er slechts 21 schepen gereed maar het was nu ten minste mogelijk
voldoend konvooi te geven en de handel trok daarvan aanstonds groot
voordeel, daar de engelsche gewelddadigheden bij deze krachtiger houding
onmiddellijk verminderden. Ook in de volgende jaren werd een gelijke macht
uitgerust en met gelijk goed gevolg, ofschoon een nieuwe zeeoorlog, die
tusschen Engeland en Spanje in 1762 nieuwe moeilijkheden dreigde te veroorzaken, niettegenstaande het toen door de Staten-Generaal genomen besluit
om grof hout, voor scheepsbouw bestemd, van konvooi uit te sluiten.
De onzijdige houding der Republiek maakte haar de aangewezen bemiddelaarster tusschen de oorlogvoerende mogendheden, die den vooraf in
Duitschland vreeselijk woedenden krijg eindelijk moede begonnen te worden. Maar ook thans bleek de onbekwaamheid harer leiders duidelijk en
Yorke had geen ongelijk, toen hij dit Bentinck heftig verweet ó). Na de
groote nederlaag bij Kunersdorf tegenover de verbonden oostenrijksche en
russische legers werd Frederik II zoo in het nauw gebracht, dat hij
op het einde van October 1759 den hertog van Brunswijk door engelsche
tusschenkomst liet verzoeken bemiddelend op te treden 8). Brunswijk nam,
na overleg met Fagel en Bentinck, de vereerende taak op zich en bracht
werkelijk het engelsch-pruisische aanbod van onderhandeling aan de regeeringen van Rusland, Oostenrijk en Frankrijk over; maar deze, door de
behaalde voordeelen aangemoedigd, antwoordden na lang oponthoud
in het voorjaar van 1760 met weinig tegemoetkoming, al werden de
betrekkingen tusschen de gezanten der oorlogvoerenden in Den Haag
sedert nooit geheel afgebroken en bleven de nederlandsche staatslieden
naar bemiddeling trachten. Er scheen ten slotte zelfs eenig uitzicht te
1) D'Affry, in Bij dr. en Meded. Hist. Gen., dl. XXVII, blz. 361, 367 vlg.;
Archives, IV, 1'. 71 suiv.
2) Archives, IV, p. 76 suiv.
3) ib. p. 113 suiv.
A) Vaderl. Hist., XXIII, blz. 66/7.
Ii) Archives, IV, p. 237 suiv.; Koser, Friedrich der Grosse, II, S. 239 ff.
") Nfjhoff, blz. 73 vlg. Vgl. Archives, IV, p. 181, 200 suiv.
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bestaan, dat de Republiek, die reeds in 1760 Breda als plaats van onderhandeling aan Frankrijk had aangeboden 1), hoewel zelve niet oorlogvoerend,
aan het eindelijk· voorgenomen vredescongres te Augsburg of elders deel
zou kunnen nemen en daarbij voor zich eenige voordeelen zou kunnen
bedingen. Deze hoop werd intusschen wederom teleurgesteld en in het
begin van 1762 scheen de oorlog door het optreden van Spanje krachtens
het "bourbonsch familieverdrag" naast het in zijn koloniën zwaar
getroffen Frankrijk, terwijl Portugal daarentegen de engelsche zijde koos,
zich zelfs nog verder te zullen uitbreiden, toen de plotselinge dood der
russische keizerin Elisabeth, die een persoonlijke vijandin van den deerlijk
besprongen Frederik II was en opgevolgd werd door diens oprechten
bewonderaar czaar Peter lIl, den staatkundigen horizon verhelderde. Rusland
en Zweden trokken zich onmiddellijk uit den oorlog terug, ja het eerste
plaatste zich nu naast Pruisen; wel veranderde de schandelijke moord
op den nieuwen russischen heerscher het uitzicht belangrijk maar ook
zijn opvolgster Catharina II handhaafde de door haren echtgenoot begonnen vredespolitiek. Zoo moest Oostenrijk, thans alleen op het zwakke
Polen en Saksen steunend, terwijl Frankrijk genoeg met den engelschen
oorlog te stellen had, zich schikken in den vrede van Hubertusburg,
waarbij het Silezië aan Pruisen .overliet.
overliet. De gevaarlijke landkrijg nam
daarmede een einde.
De voor de staatsche handelsbelangen nadeelige, thans nog in omvang
toegenomen zeeoorlog in alle werelddeelen, ten eenenmale als een koloniale oorlog te beschouwen, ontwikkelde zich meer en meer ten voordeele
van het de zeeën beheerschende Engeland, dat ook onder den in 1760
opgetreden George III alle krachten inspande om de fransche en spaansche
koloniale macht voorgoed te fnuiken en aan den landkrijg hoofdzakelijk
<J1leen door financieelen steun aan Frederik II deelnam. Onder leiding
van.
van William Pitt trad het met zijn krachtige vloot van meer dan 150
schepen overal zegevierend op tegen de meer dan de helft kleinere
fransche en de onbeteekenende spaan'sche
spaansche marine; het verlies van Minorca,
waarmede de krijg in I756 geopend was, werd van enge1sche
engelsche zijde schitterend gewroken door afdoende blokkade der gehee1e
geheele fransche kust en herhaalde aanvallen op fransche havens, waarbij de zwakke fransche vloot
bijna geheel verloren ging, zoodat er geen sprake kon zijn van een landing van fransche troepen in Engeland, waaraan gedacht was. En in de
koloniën ging het den bondgenooten niet beter: Canada viel in engelsche
handen; in Hindostan vernietigde de geniale Clive als veldoverste der
engelsche Oostindische Compagnie wat er nog was overgebleven van het
groote fransche rijk in Indië, waarvan Dupleix gedroomd had, en viel
in I761 zelfs de oude hoofdplaats der fransche macht, Pondichéry, den
vijand in handen; Senegal in Mrika, Martinique, Grenada, S. Lucia en
Tabago in West-Indië volgden denzelfden weg.
Geheime besprekingen te Rijswijk en in Den Haag tusschen de fransche
en engelsche gezanten, onder bemiddeling weder van de staatsche politieke leiders 2), leidden eindelijk onderhandelingen in over een afzonderlijken
vrede, die dan ook in Februari 1763 te Parijs tot stand kwam en den
tijdelijken ondergang van Frankrijk als koloniale en zeemogendheid bezegelde. Canada met zijn dependentiën, de forten aan de Ohio en den lin1) Revue Historique, t. 82, p. 239.
befaamde avonturier, de graaf de St. Germain, die zich in het voor• 2) Ook de b.efaamde
jaar van 1760 in
m Holland bevond, trachtte daarbi;
daarbij een rol te spelen maar week uit
,aar
vrees
vr~es voor uitlevering aan
a~n Frankrijk
Fran~~ijk plotseling
plotseling. uit Den Haag (Archives, IV, P.255
p. 255
suiv.).
wij hem weder in
SUlV.). IJ? 1762 echter vinden
vmden Wl'
m de Republiek (ib. p. 3 10).
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keroever van den Mississippi met uitzondering alleen nog van Nieuw-Orleans
en Louisiana, verschillende eilanden in West-Indië, bijna geheel Senegal,
geheel fransch Hindostan behalve Pondichéry en een paar kleinere plaatsen werden engelsch bezit; Spanje moest Florida opgeven en verkreeg daarvoor het fransche gebied aan den rechteroever van den Mississippi. Engeland was voortaan zoowel in Noord-Amerika als op de Antillen, in WestMrika en Hindostan heer en meester, in het laatste gebied alleen nog door
de enkele verwaarloosde forten en kantoren der nederlandsche Oostindische Compagnie belemmerd. Reeds verhieven zich in Bengalen ernstige
geschillen tusschen de daar thans overmachtige engelsche en de nederlandsche compagnie, die klaagde over engelsche aanmatiging en willekeur
en eraan dacht om te trachten hare bedreigde positie aldaar met hulp
van een lands eskader en landstroepen te versterken, ja de oude suprematie
in deze streken te heroveren 1). Het was duidelijk, dat bij steun der StatenGeneraal voor zulke plannen en bij de in Engeland tegenover de Republiek
bestaande stemming een oorlog met Engeland zoogoed als onvermijdelijk
zou zijn, hetgeen de franschgezinden ook wenschten.
Met onrust had Holland de zegepraal van Engeland zien naderen en irl
in
het begin van 1762 had het op aandrang van Amsterdam nog eens met
nadruk aangedrongen op een aanzienlijke versterking der zeemacht. De
Raad van State, zich daarbij aansluitend, vroeg voor dit jaar bij zijn petitie,
behalve de reeds voorgenomen uitrusting van 12 voor Indië bestemde
schepen, nog 30 andere 2). Tevens werd door Brunswijk en Bentinck ernstig
gehandeld over een versterking van het leger, waartoe aanvankelijk ook
Amsterdam thans geneigd bleek 3) maar wat Frankrijk ongaarne zag, zoodat
ten slotte Amsterdam weder omsloeg. Men kon, evenals vroeger, van de
andere gewesten echter een zoo sterke wapening ter zee niet gedaan krijgen;
het eene gewest na het andere verklaarde zich onvermogend om zooveel
op te brengen, alleen Holland was daartoe bereid en men moest ten slotte
tevreden zijn met de helft van het gevraagde. Het was ook duidelijk, dat
Brunswijk en Bentinck, uit vrees voor een conflict met Engeland, de wapening ter zee zooveel mogelijk hadden tegengehouden. Het dappere gedrag
van kapitein Salomon Dedel, die met één klein schip bij Texel de eer
der vlag verdedigde tegen zeven engelsche vaartuigen, die zijn konvooi
wilden aanranden, bewees intusschen, al moest hij het onderspit delven voor
de overmacht 4), dat de hollandsche zeelieden nog durfden. Maar het was
duidelijk, dat de engelsche zeemacht sinds lang de staatsche verre te boven
ging en dat ook de engelsche koloniale macht voortaan de eerste van de
wereld mocht heeten. Wee de Republiek, zoodra zij de oude mededinging
weder openlijk zou willen opnemen en daardoor de beschermende vriendschap van het machtige Engeland in vijandschap zou doen verkeeren! De
staatkunde van Bentinck vooral was er dan ook nog steeds op gericht om
ó) in goede verstandhouding te blijven en zoo mogelijk het
met Engeland 5)
oude bondgenootschap der zeemogendheden, door een plechtige hernieuwing der tractaten van 1674 en 1678, weder in zijn volle beteekenis te
herstellen: van het overwonnen Frankrijk was evenmin als van het verzwakte Oostenrijk meer iets te verwachten, en tegenover het eerzuchtige
Pruisen diende de Republiek op hare hoede te zijn. Maar Bentinck kon
Archives, IV, P~374
p. 374 suiv.; d'Affry, 1.1., blz. 393.
Vaderl.
Vader!. Hist., XXIII, blz. 200 vlg.
Archives, IV, p. 401.
De Jonge, Zeewezen, IV, blz. 344 vlg.
Hij bleef ook onder George lil
III met Newcastle, die tot in Mei
regeering bleef, in correspondentie (Archives, IV, p. 315 suiv).
1)
2)
3)
4)
5)

1762 in
in

de
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tegenover Amsterdam en den aan die stad en hare belangen zeer verbonden
raadpensionaris Steyn de door hem voorgestane politiek niet krachtig doorzetten, ook niet met steun van den zich voorzichtig op den achtergrond
houdenden Brunswijk, en zoo liep de staatkunde der Republiek uit op een
zwakkelijk heen en weder slingeren tusschen Engeland en Frankrijk 1).
In Engeland zelf had men zich reeds lang daarvan rekenschap gegeven:
men telde de Republiek daar niet meer en een V'ijandige stemming begon
zich tegenover haar te verheffen, allereerst gevaarlijk voor haar onverdedigd
koloniaal bezit; de partij van het "oude systeem" had er thans weinig meer
in te brengen tegenover Pitt, den man van den nieuwen tijd, of Bute, den
gunsteling des nieuwen Konings.
De Zevenjarige oorlog had echter aanstonds voor de Republiek deerlijke
gevolgen.
De nederlandsche handel had, hoewel enkele groote kooplieden aanzienlijke winsten hadden gemaakt, door de langdurige onveiligheid ter zee
aanmerkelijke schade geleden 2); vooral de kleine handelaars op West-Indië
hadden veel geld verloren 3). Rijke kooplieden, beducht voor de zware
verliezen, die bij den goederenhandel hun kapitaal bedreigden, trokken
zich uit de zaken terug en gingen van hunne renten leven; jonge koopmanszoons, in weelde grootgebracht, ontwenden aan de kantoorkruk,
verteerden hunne door de vlijt der vaderen V'erzamelde schatten in ledigheid en vergenoegden zich evenzoo met het innen hunner renten. Wel
was na den val der regentenpartij in I748 een aantal harer jongere leden
weder in den handel getreden maar menigeen ook van deze was zich
niet langer op den warenhandel maar op den grooten winst belovenden
geldhandel gaan toeleggen ') en het aantal kassiers- en bankiershuizen
te Amsterdam nam ziender oogen toe. De Zevenjarige oorlog, die
verscheidene mogendheden in groote geldverlegenheid bracht, en daaronder Engeland niet het minst, had daarop een belangrijken invloed.
Het kapitaal, door de in handel en nijverheid geleden V'erliezen afgeschrikt,
had zich meer en meer gewend tot belegging in staatspapieren, vooral
vreemde staatspapieren, die hooge rente plachten af te werpen. Amsterdam, vroeger de zetel van den goederenhandel, was thans ook die van den
geldhandel geworden en met dezen had de beursspeculatie in fondsen de
handelswereld sterker overheerd, al was de handel ook in goederen nog
steeds van groote beteekenis.
Het behoeft geen nader betoog, dat de in de I8de eeuw van alle
kanten komende aanvragen tot het sluiten van leeningen te Amsterdam
spoedig konden vinden wat zij begeerden. Vreemde mogendheden, van
Engeland ó), Frankrijk en Oostenrijk af tot Rusland, Denemarken, Spanje,
Zweden, Polen, tot de kleinere en kleinste duitsche staten toe, buitenlandsche V'orsten voor zich persoonlijk, duitsche steden en bergwerken,
eilanden in de Antillen, inlandsche en buitenlandsche maatschappijen,
hooge en lage overheden V'an stad en land, admiraliteiten, plantages in
Suriname en het overige Guyana, ook in Engelsch-Amerika, bijzondere
1) Archives, IV, p. 323 suiv.
2) ib. p. 327 suiv.
3) Vaderl. Hist., XXIII, blz. 229 vlg.
') Elias 2, Inl., blz. 234 vlg. Vgl. Manger, p. 16 suiv.
5) Van de 100 mill. pd. sterl., waarop de engelsche staatsschuld toen geschat
werd, was
~as 1/. in hollandsche handen (Hardenbroel{, Gedenkschriften, I, blz. 2 1 7);
bovendien
bovendlen bezaten nog velen hier te lande aandeelen in engelsche maatschappijen,
zoodat men berekende dat hier jaarlijks 15 mil!. pd. aan interest van engelsche
schuld geïnd werd. Vgl. De Koopman, dl. lIl, passim, en Sautijn Kluit, De Amsterdamsche Beurs in 1763 en 1773 (Amst. 1865), blz. 76 vlg.
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personen met aanzienlijk grondbezit, waterschappen en dijkgenootschappen
binnenslands kwamen naar de amsterdamsche beurs om geldleeningen te
bewerkstelligen. "Daar is schier geen broederschap, die de besmetting van
deze geldligting niet ondervonden heeft", zegt Elie Luzac 1); de lijst van
geregeld op de beurs verhandelde fondspapieren nam van jaar tot jaar toe 2).
Door die omstandigheden veranderde de amsterdamsche handel zelf, door
de toenemende concurrentie toch reeds geslonken, van karakter en trad de
geldhandel in de oude handelsmetropool
handels metropool steeds meer op den voorgrond.
De wisselhandel, ongeveer sedert het begin der 18de eeuw hier te lande
zeer ontwikkeld bij den toenemenden uitvoerhandel naar Duitschland en
het Noorden, vooral naar Rusland, kon in die omstandigheden welig
tieren, zoodat honderden en honderden in den lande aanzienlijke winsten
maakten uit het disconteeren der wissels, waarvoor zij hun kapitaal beschikbaar stelden. Het bankiersbedrijf begon te Amsterdam een steeds meer
gezochte tak van werkzaamheid te worden en tal van kleine kapitalen,
samen "onnoemelijke sommen" vertegenwoordigend, waren daarbij in
steeds hoogere mate betrokken. Vooral de Joden legden zich met kracht
op dien handel toe en toonden zich als vanouds meesters op dit gebied,
zoowel die van de "portugeesche natie", die reeds in de zeventiende
eeuw veel in actiezaken en speculatie gemengd was geweest, als van de
"duitsche natie", die in den laatsten tijd zeer in welvaart was toegenomen.
En de oude aantrekkingskracht van het beursspel liet zich ook nu weder
krachtig gelden. Gelijk omstreeks 1720 begaven zich weder tal van kleine
kapitalisten en ook rijke kooplieden tot het "wedspel"
"wedspel",, tot verderfelijke
speculatie op het rijzen en dalen der "publieke effecten" onder den
invloed van bijna niet te berekenen staatkundige en economische oorzaken.
De "actionisten" begonnen weder hun onzalig werk. Bij de belangrijke
geldoperatiën, die door den Zevenjarigen oorlog in Duitschland noodzakelijk
waren geworden, zoo voor de militaire behoeften der oorlogvoerende
mogendheden zelf als voor de betaling der talrijke aan stad en land
opgelegde schattingen, was de amsterdamsche beurs sterk betrokken 3).
Die geldoperatiën nu gaven aanleiding tot reusachtige uitbreiding van den
reeds vroeger door den reëelen handel bloeienden wisselhandel met
Amsterdam en Hamburg tot middelpunten, welke handel welhaast bij de
ontelbare endossementen der wissels op zijn beurt een omvangrijke "wisselruiterij" deed ontstaan, het gevolg van buitengewone behoefte aan krediet
zonder al te nauw toezicht op de financieele waarde dier endossementen.
Nog erger werd de zaak, toen Pruisen en Zweden in hun uitersten
nood tijdens de vooral voor het eerste land gevaarlijke crisis omstreeks
1760 de munt gingen verzwakken en het laatste rijk, tot nadeel der waarde
zijner munt, ongedekt papiergeld bij massa's uitgaf, waarvoor groote sommen
in specie daarheen moesten worden gericht. Hamburg, door zijn ligging
als aangewezen om als tusschenstation voor die operatiën te dienen, was
in een en ander diep gewikkeld en menig koopman ook aldaar stak zich
veel verder dan zijn middelen hem veroorloofden in de speculatie, die het
dadelijk gevolg ervan was, omdat zij bij succes reusachtige winst beloofde.
Maar ook te Amsterdam werd misbruik gemaakt van het krediet, dat de
1) Hollands Rijkdom, lI, b12;.
blz. 304, 309.
2) In het Rijksarchief bevindt zich onder de papieren van Steyn een lijst van
"vreemde negociatiën ten comptoire" van amsterdamsche firma's, waarop voor 1772
I7l2
een Iootal
IOotal leeningen worden genoemd tot een bedrag van bijna 100
100 millioen, àà. 5 %
Yo

door elkander, buiten de engelsche papieren. Vgl. verder Van der Meulen, Westindische p'lantageleeningen,
plantageleeningen, in Bijdr. en Meded. Hist. Gen., dl. XXV, blz. 490 vlg.
3) Sauhjn
Sautijn Kluit, De Amsterdamsche Beurs, blz. 2 vlg.
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amsterdamsche koopman vanouds buitenslands bezat, en een wilde wisselruiterij begon ook daar op te komen. Nu kwam in 1763 de vrede en
daarmede de pogingen van Frederik 11 om den tijdelijk verwarden toestand zijner munt weder te verbeteren door intrekking der oude en het
slaan van nieuwe muntstukken, wat opnieuw verwarring in de middelen
van verkeer, dat is in het verkeer zelf, veroorzaakte. Groote hoeveelheden
goud en zilver vloeiden naar Hamburg, ten deele tot betaling der tijdens
den oorlog vervallen wissels, ten deele ten behoeve der nieuwe munt,
die in Pruisen en daarna in de naburige van dat rijk economisch afhankelijke kleinere duitsche staten zou worden geslagen. Maar het bestuur
der hamburgsche Bank, die na den oorlog, om tot afrekening te komen,
juist de groote beleeningen, op edel metaal bij haar gedaan, had opgezegd,
weigerde al het nieuwe metaal aan te nemen, dat nu naar Amsterdam
terugvloeide, waar men het voor de groote engelsche leeningen dier dagen
zeer goed kon gebruiken. Daar was de reëele zoowel als de fictieve wisselhandel op Duitschland en de Noordsche rijken altijd meer toegenomen,
zoo zelfs dat de wissels langzamerhand
langzamer hand een bedrag vertegenwoordigden
verre - men berekent tot vijftienmaal - boven de werkelijke waarde, dat is
zonder dat de fondsen voor de betaling bij de trekkers aanwezig waren.
lederen postdag werd voor duizenden en duizenden aan niet betaalbare
wissels van Zweden uit op Amsterdam getrokken met order om tegen
.
den vervaldag weder op Hamburg te trekken 1).
Dit ging· alles nog vrij goed, zoolang er niet afgerekend werd en het
geld ruim vloeide, maar moest op den duur spaak loopen en in den voorzomer van 1763,
I763 t toen de afrekeningen na den vrede in vollen gang kwamen, liepen er reeds allerlei geruchten van zoowel te Amsterdam en te
Hamburg als in andere aanzienlijke koopsteden te wachten faillissementen.
Het groote handelshuis van Jean De Neufville te Amsterdam, sedert lang als een
steunpilaar der beurs bekend maar diep in de wisselruiterïj van den laatsten tijd en bovendien in allerlei aandeelen-speculatie betrokken 2), viel
den 25sten Juli plotseling, met een passief van bijna 3 millioen, en sleepte
een groot aantal kleinere huizen van "negotie" - men sprak van een 50-tal
- in zijn val mede. Daarmede werd aan het krediet te Amsterdam een
zware slag toegebracht, zoodat het toch al spaarzaam vloeiende contante
geld zich angstig terugtrok en de amstèrdamsche Bank al hare krachten
moest inspannen om.
om bij de toenemende paniek een algemeene ineenstorting van het krediet te voorkomen. En de hier gevallen slag deed zich
aanstonds niet minder te Hamburg gevoelen, waar bij de honderd aanzienlijke, met amsterdamsche firma's in betrekking staande handelshuizen
hunne betalingen moesten staken en de Bank zelfs tijdelijk gesloten werd.
Er dreigde in die stad oproer tegen de Joden, die men voornamelijk van
de kwade wissel praktijken beschuldigde. Eerst in September herstelde de
hamburgsche beurs zich met moeite van den ontvangen schok, die ook
te Stockholm, Kopenhagen, Berlijn en Leipzig gevolgen had gehad. Zoo
ernstig was de zaak, dat de regeeringen, beducht voor een algemeene
geldelijke crisis over gansch Europa, met name die van Pruisen, welke het
zwaar geteisterde land op allerlei wijzen weder trachtte omhoog te heffen,
zich met haar bemoeiden en Frederik 11 op verzoek zijner kooplieden bij
de Staten-Generaal aandrong op een snelle regeling te Amsterdam ten
einde het huis De Neufville, met welks lot zoovele andere huizen, die met
1) Sautijn Kluit, blz;. I l .
2) Ib., blz;. 39. Reeds in 1761' was het bijna failliet maar werd toen nog bijtijds

geholpen (d'Affry, 1.1., blz;. 389).
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de pruisische en engelsche regeeringen zaken deden 1), verbonden waren,
nog door krachtige staats hulp van den ondergang te redden, iets waarop ook
van Hamburg uit met ernst werd aangestuurd. Maar de Staten-Generaal
waren niet gezind zich in te laten met den "windhandel" en ook die van
Holland, ofschoon eerst wel geneigd om iets te doen, lieten ten slotte
"het strenge regt zijn loop". Zoo werd de zaak van het amsterdamsche
huis dus aan den rechter overgelaten.
De paniek, die te Amsterdam in Augustus en September 1763 had geheerscht en bijna geen handelshuis van beteekenis ongemoeid had gelaten,
nam in het najaar langzamerhand een einde, al werd sedert deze gebeurtenissen de daardoor weinig of niet aangetaste beurs te Londen met
Hamburg ook op het gebied van den geldhandel een scherpe mededingster
der amsterdamsche. Het gebeurde gaf, zooals te verwachten was, wederom
aanleiding tot de verschijning van een gansche reeks van pamfletten, brieven,
projecten, overwegingen, blijspelen, paskwillen en gedichten, waarvan
"de luifels der boeknegotianten stijf stonden" 2) en die vooral gericht waren
tegen de bankroetiers in het algemeen en tegen de Joden, welke laatsten
ook hier te lande voor de schuldigen aan de crisis werden gehouden.
Maar het grootste nadeel voor den amsterdamschen handel was, dat het
krediet der oude handelshoofdstad, "de eerste grondzuil van den handel",
een ernstigen schok had ondervonden, al kwam spoedig het geld, dat niet
lang renteloos kon blijven liggen, weder uit de kisten en kasten der renteniers voor den dag en kon de reëele wisselhandel spoedig weder zijn gewonen loop nemen. Door langzame afwikkeling der zaken van menige in het
nauw gebrachte firma kwam nog veel terecht wat op het eerste gezicht
verloren scheen. De Neufville beloofde een jaar later 60 % uit te zullen
keeren en het veelszins verdachte maar om zijn groote operatiën ook
veelbenijde handelshuis werd aldus gerehabiliteerd: op het einde der eeuw
wachtte echter nog menig crediteur op zijn aandeel in de uitbetaling, die
zeer langzaam in het werk ging.
Ook andere, binnenlandsche, geldelijke aangelegenheden leverden in dezen
tijd bezwaren op. Een in 1665 door het gewest Stad en Lande voornamelijk
bij hollandsche kapitalisten geplaatste leening op lijfrenten was sedert 1685
niet meer betaald geworden, ofschoon nu en dan de Staten van Holland
voor hunne ingezetenen waren opgekomen bij die van het nalatige gewest,
dat bij Holland zelf gewoonlijk in voorschot stond, zooals trouwens met
andere gewesten eveneens het geval placht te zijn. Maar niets mocht helpen:
de onder Willem IV ten opzichte der generaliteitskas nog altijd achterstallige
provincie bleef ook onder prinses Anna nalatig in het nakomen harer
verplichtingen. Na Anna's dood begonnen de thans door geen ten voordeele
van het gewest bemiddelende Prins of Prinses meer gehinderde Staten van
Holland zich de belangen hunner ingezetenen krachtdadig aan te trekken.
Zij namen 9 Mei 1759 een resolutie om hen te beschermen en hun in
het insolvente zustergewest "justitie te verschaffen". In het najaar werd
dan ook krachtens dit besluit overal in Holland door de schuldeischers
van Stad en Lande beslag gelegd op eigendommen der inwoners van dat
gewest, welke maatregel door de Staten aldaar beantwoord werd met beslag
op de goederen, "welke de Hollanders zijn toebehoorende",
toebehoorende" , terwijl zij
allen handel op Holland afrieden. Deze onhoudbare toestand, duidelijk
getuigend van de geringe beteekenis der centrale regeering in dit tijdperk
1) Zoo kreeg de zaak ook een politieken kant (vg!.
(vgl. Archives, IV, p. 486).
2) Een groote verzameling daarvan wordt bewaard in de Bib!.
Bibl. Thysiana te Leiden.
(Cat. lIl, bh;. 142 vlg.; vgl. ook Knuttel, Catalogus, nO. 10773/4.
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tegenover de ,,in
"lfl een band van alliantie" verkeerende gewesten, maakte
de tusschenkomst der Staten-Generaal noodig. Een door dit lichaam aangewezen commissie slaagde er ten slotte in om in het voorjaar een
schikking te treffen, waarbij Stad en Lande eindelijk zijn verplichtingen
beloofde na te komen 1).
Bracht dit alles moeilijkheden, niet minder zorg baarden de intriges
van den franschen gezant D'Affry met sommige leden der regeering, over
wie deze zelf in zijn brieven aan zijn regeering intusschen de grootste
minachting toonde. VooralOnno Zwier van Haren en Gronsfeld stonden
in nauwe betrekking met D'Affry en deze erkent zelfs, dat de altijd om
geld verlegen Gronsfeld zich voor 10000 livres te koop had aangeboden,
terwijl Van Haren, die eenmaal betuigde "vouloir vivre et mourir françois" 2), door zijn afkeer van Brunswijk zich liet verleiden om met den
franschen gezant in geheim overleg te treden tot bestrijding van den
invloed des gehaten hertogs 8).
S). Zelfs prinses Maria Louise meende, dat
Wi1lem I en zijn zoons, bij Frankrijk
het Huis van Oranje, als onder prins Willem
zijn heil had te zoeken. Maar de verre van schitterende rol van den
frieschen staatsman, die in zijn geschriften een zoo edel vaderlander
schijnt, was weldra uitgespeeld. Een treurige familiegeschiedenis 4), die
op zijn zedelijk karakter een onuitwischbare vlek wierp, werd het middel
om hem uit Den Haag en uit de regeeringscolleges te verwijderen. Beschuldigd van schandelijke sexueele praktijken tegenover zijn eigen dochters en,
wat in ieder geval hoogst bedenkelijk is, zijn schuld zelfs schriftelijk erkend
hebbend, moest hij zich ter vermijding van vervolging door den rechter
op zijn friesche goederen terugtrekken, waar hij nog jaren lang leefde,
zich luid beklagend over de hem aangedane behandeling en troost
zoekend in de dichtkunst, al liet hij ook toen niet na den hertog naar
tt, die eerst
vermogen tegen te werken. Met hem viel de friesche "cabale
"cabale",
Bentinck en toen den hertog had belemmerd, op de schandelijkste wijze,
die men zich denken kan. Ook Grovestins, Van der Mieden en andere
leden der oude friesche partij werden thans ter zijde geschoven of van het
hof verwijderd. De met haar nauw verbonden prins en prinses van Nassau-Weilburg, die zich na hun huwelijk in Den Haag hadden gevestigd,
trokken zich nu ook terug 5).
6).
De hertog, door Bentinck gesteund, terwijl Steyn als altijd tusschen de
partijen trachtte door te zeilen en noch in de buitenlandsche noch in de
binnenlandsche zaken, buiten de financiën, eenige bekwaamheid toonde 6),
slaagde er ook elders in om pogingen om hem den voet te lichten met
goeden uitslag te bestrijden. Daarbij evenwel moest hij, wiens positie in de
Republiek door de regelingen van 1759 slechts op wankelende grondslagen
gevestigd, ja geheel van den goeden wil der regenten afhankelijk was,
op de hem eigen hoogst voorzichtige en handige wijze - "extraordinair
politicqttt zegt Hardenbroek 7) - te werk gaan. Het gelukte hem zijn verpoliticq",
1) Vgl. Vader!.
Vaderl. Historie, XXIII, b12;.
bh;. 138 vlg.; Heeres, in Groninger Volksalmanak 1890, blz. 175 vlg. Over den financieelen toestand van het gewest: vgl. Heeres
in Bijdr. voor Vaderl. Gesch., 3de Reeks, IV, blz. 324 vlg.
I)
2) D'Affry, 1.1., blz. 376 zegt, dat "sa passion et son animosité contre Ie prince
Louis de Brunsvic (Ie) conduisent plus que l'intérêt de sa patrie".
8) Nijhoff, blz. 86 vlg.
') Vgl. daarover Nijlioff
Vaderl. Hist., XXIII, blz. 207 vlg.; De
Nijlioff,t blz. 90
go vlg.; Vader!.
Beaufort, in Geschiedkundige Opstellen, I, blz. 186 vlg.; Busken Huet, Litt. Fantasiën, Nieuwe Reeks, dl. II, blz. 8.
5) Archives, IV, p. 7.0/
7.0 /1.
1•
I) Dit blijkt duidelijk uit tal van stukken in Archives, IV. Vgl. over de verhouding van Bentinck en Steyn aldaar, p. 189 suiv. Ook bij d'Affry 1.1., blz. 391.
7) Gedenkschriften, I, blz. 155, 159, 173.
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houding tot de machtige regeering van Amsterdam op voor beide partijen
bevredigende wijze te regelen door zooveel mogelijk te gemoet te komen
aan de wenschen en behoeften van den handel en overigens de amsterdamsche regenten, onder wie in dezen tijd Cornelis Hop, broeder van den
gezant te Londen en neef van den tresorier-generaal der Unie, Gerard
Hasselaer en de heerschzuchtige De Vrij Temminck zonder veel glans
de grootste rol speelden 1), vrij te laten in hunne werkzaamheid, die zich
vooral tot de handelsaangelegenheden en tot de daarmede samenhangende
betrekkingen met Engeland en Frankrijk beperkte. Steyn zag hen zorgvuldig naar de oogen en zij richtten zich vooral naar de adviezen van
hunnen secretaris Cornelis Graafland, die den invloed van Bentinck op de
buitenlandsche zaken feitelijk vrij wel neutraliseerde, en van den na zijn terugkeer uit Pruisen als lid der amsterdamsche admiraliteit weder invloedrijken
Gronsfeld, die samenwerkte met luitenant-generaal Von Hompesch, lid der
hollandsche ridderschap en in militairen rang volgend op Brunswijk. Ook
de te Dordrecht na den dood der Prinses ontstane geschillen over de vraag,
of men de van 1702 tot 1747 daar geldende overeenkomst tusschen de
regenten aangaande de verdeeling van ambten en commissiën thans weder
in werking zou stellen op den ouden voet, die sedert Willem IV in
onbruik was geraakt, werden na hevigen pamflettenstrijd beëindigd met
regenten partij , hier geleid door den energieken
de zegepraal der oude regentenpartij,
burgemeester Cornelis de Witt, die zelf een scherp pamflet onder den
naam van "Irenophilus tt in het licht had gezonden en dit ook openlijk
erkende. Langzamerhand wist Brunswijk overal in de steden en gewesten
der Republiek in de voornaamste posten een aantal zijner vertrouwde aanhangers te plaatsen, die voortdurend met hem in betrekking bleven, gelijk
eertijds Wi1lem
Witlem III en IV overal zijn getrouwe correspondenten had, en
hem waarschuwden, als gevaar scheen te dreigen. Zoo werd hij allengs,
hoewel in naam alleen met de militaire vertegenwoordiging van den Erfstadhouder en met diens voogdij belast, invloedrijk ook in de buiten- en binnenlandsche staatkunde.
Een dreigend gevaar voor zijn macht in den lande naderde in het begin
van 1765, toen van het friesche kwartier Zevenwouden uit 2), waar nog
altijd Van Haren en de zijnen heimelijk tegen hem werkten en wroetten,
bij verrassing het door Brunswijk's vijanden reeds vroeger geopperde voorstel werd gedaan om t s Prinsen meerderjarigheid te vervroegen door dezen
tegen ~jn zeventienden
zeventienden verjaardag met het erfstadhouderschap aldaar te

bekleeden. Hij was, volgens de in 1759 gemaakte bepalingen, reeds in
1763 met allen eenvoud in de Staten-Generaal en den Raad van State
toegelaten. Maar de in Friesland invloedrijke Prinses-douairière verklaarde zich
tegen deze zaak, zoodat daarvoor in de friesche Statenvergadering weinig steun
werd gevonden. Ook in Holland werd het denkbeeld, dat een gelegenheid
geopend zou hebben om de stadhouderlijke rechten te beperken 3), zonder
veel bezwaar op zijde gezet. De dood der oude vorstin in April 1765
I765 deed
hare waardigheden in Friesland volgens vroeger gemaakte afspraken overgaan op prinses Carolina, die echter te korten tijd in het bewind zou
kunnen blijven om Brunswijk nog te bemoeilijken. Zoo bleef hij de
leiding van den jongen Prins behouden en verwierf, dezen geen oogenblik
uit het oog verliezend 4), door zijn groote zorgen voor diens geestelijk
en lichamelijk welzijn, ook door zuinig beheer van diens financiën, den
1)
2)
3)
4)

Hardenbroek, blz. 199. Vgl. Elias2, I, Inl., blz. 228 vlg.
Vader!. Hist. XXIII, blz. 315.; Archives, IV, p. 525 suiv.
Colenbrander, De Patriottenttjd,
Patriottentijd, I, blz. 67.
Vgl. Hardenbroek, Gedenkschriften, I, blz. 257/8, 279.
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dank van allen, die zijn werkzaamheid daarbij hadden te beoordeelen 1).
Wat ook daaromtrent later door de vijanden des hertogs beweerd werd,
werd~
het lijdt geen twijfel, of dergelijke praatjes moeten als lastertaal worden
gebrandmerkt, al
aL is het waar, dat de Prins ten gevolge van het onophoudelijke toezicht des hertogs meer en meer leerde slechts door diens oogen
te zien. Zoowel uit de tot ons gekomen dagboeken als uit de briefwisseling van den hertog 2) blijkt, dat de jonge vorst een zorgvuldige opvoeding heeft genoten, welke echter de gebreken van zijn karakter, die later
duidelijk aan den dag kwamen, niet heeft kunnen verwijderen of belangrijk
verzachten, evenmin als zij zijn gebrek aan scherpte van intellect heeft
kunnen vergoeden door overmaat van kennis.
Maar zooveel kreeg de hertog althans gedaan, dat hij zoo niet de genegenheid dan toch het vertrouwen der staatsgezinden wist te winnen, overtuigd
als zij waren van zijn uit de feiten gebleken gezindheid om de rechten der
regenten te eerbiedigen, met Amsterdam, zij het dan met voorzichtigheid en
ondershands, samen te werken in goede verstandhouding en zijn pupil van
dezelfde beginselen te doordringen. Zoo scheen het op het einde van de voogdij,.
nu 's Prinsen voogd zich jegens de regenten zoo volgzaam had betoond, alsof
er geen verzet tegen het erfstadhouderschap van het Huis van Oranje meer
bestond. Maar dit was slechts schijn, want Amsterdam, waar de oranjegezindheid ook onder de burgerij hand over hand afnam 3), en de fransche partij
waren nog steeds gevoelig voor alles wat leek op machtsuitoefening door of
namens den Prins en in het bijzonder voor alles wat leek op engelsche
sympathieën, die zij van het begin af bij den Prins en de zijnen onderstelden. Toen de jonge Prins den 8sten Maart 1766 de regeering aanvaardde,
stond de hertog dan ook in blakende gunst bij de regenten. Het regende
dankbetuigingen voor zijn "onmogelijk naar waarde" te schatten verdiensten,
voor zijn "vaderlijke zorgen", die men hoopte nog "bij voortduring" voor het
land te mogen behouden. De Staten-Generaal, de Raad van State, de
Statenvergaderingen putten zich uit in betuigingen van dankgewestelijke Statenvergaderingen
baarheid, ook blijkend, op voorstel van Bentinck, die deze dingen weder
handiglijk voorbereidde '),
4), uit aanzienlijke geschenken in geld, ten bedrage
van meer dan

600 000

gulden, die hem bij :z;ijn
~ijn eveneens aan:z;ienlijke
aan~ienlijke schul-

den wel te pas kwamen.
Het bestaande stelsel van regeering werd aanvankelijk zonder WIJZlglOg
wijziging
door den jongen Prins overgenomen. De erfstadhouderlijke waardigheden,
waardigheden,.
die Willem N had bezeten, gingen zonder eenig bezwaar op zijn zoon
over. Eigenlijk had deze eenvoudig zijn erfenis kunnen aanvaarden maar,
maar,.
op raad van den hertog en tot groote tevredenheid der staatsgezinde
partij, vroeg hij, geboren erfstadhouder, aan de Staten akten van
aanstelling, die hem ook gereedelijk werden gegeven behalve in Friesland
Friesland,...
waar men hem eenvoudig die zijns vaders overgaf. Weinig scherp van
oordeel, wat nog erger werd door zijn achterhoudendheid en koppigheid,.
koppigheid,
met geringe werklust en inzicht in de groote staatsbelangen, terwijl hij
vooral voor het "détail" de oogen wijd geopend had, zeer gehecht aan
zijn "prerogatieven", die hij, evenals het gans,che staatsrecht der Republiek
1) Met de wijze, waarop de leidsche hoogleeraar Weiss als gouverneur diens
495).
opleiding bestuurde, was hij verre van ingenomen (Archives, IV,
2) Zij worden te Wolfenbüttel in het brunswijksche staatsarchie bewaard en zijn
door dr. Nijhoff ten deele gebruikt bij de samenstelling van zijn meermalen aangehaald wer k.
3) Elias2, Inl., blz. 239.
4) Archives,
ArchlVes, IV, p. 533 suiv.
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en de geschiedenis daarvan, tot in kleine bijzonderheden kende, overigens
eenvoudig, vriendelijk en met de beste bedoelingen bezield maar zonder
"nerf dans ltäme",
Päme", was Willem V ook naar zijn eigen overtuiging 1) niet
de man om de zoo noodige staatshervorming, door zijn vader wel begonnen maar, ook ten gevolge van diens vroegen dood, niet doorgezet,
op zijn beurt zelfstandig met vaste hand aan te vatten. En hoeveel hing
er bij de toenmalige staatsinrichting der Republiek niet af van de persoonlijkheid van den vorst, die de regeering voerde? Uit vrees voor
invloeden, die op den jongen vorst konden werken, hetzij van de zijde
der nog altijd haar tijd afwachtende friesche partij, hetzij van die der
Nassau-Weilburgen, werd dan ook kort na het intreden der meerderjarigheid en blijkbaar op aandrang van den hertog, die met toestemming der
oostenrijksche regeering beloofd had nog in het land te zullen blijven,
een maatregel van beteekenis genomen met het doel om de zaken te
houden in de richting, die sedert het begin van het regentschap des
hertogs was ingeslagen. En de jonge Prins, gedachtig aan de wenschen,
door beide zijn ouders op hun sterfbed uitgesproken, vol dankbaarheid
voor de vaderlijke zorgen van hem, die zijn jeugd had geleid, liet zich
gereedelijk tot het goedkeuren van dien maatregel vinden.
Zoo ontstond de voorloopig nog slechts aan zeer enkele hooggeplaatste
regeeringspersonen bekend gemaakte "acte van consulentschap" van den
I7662),
2), waarbij de hertog zich "bij provisie en tot ons beiderzijds
3en Mei I766
toe"tt verbond den Prins "in
,,in het beleit der zaeken,
kennelijk wederzeggens toe
zoowel van het militaire departement als van allen de verdere en andere
departementen onder ons gezag behoorende, met raet en daet te zullen
adsisteeren en bijstaen in alles, ten allen tijden en zoo menigmael wij
zulks van Hoogstdenzelven zullen requireeren en voor ons dienstig en
noodig zullen oordeelen".
oordeelentt. Brunswijk verbond zich den Prins te adviseeren
"zoo<1ls (hij) in goede conscientie tot bewaring van Onze
en te handelen "zooals
Hoogheids prerogatieven en gerechtigheden, mitsgaders ten meesten dienste
en welvaert van den Staet der Vereenigde Nederlanden zal vermeenen
te behooren"
behooren tt en zich "gestadig bij en omtrent onzen Persoon (te) onthouden", met name op de eerlang te ondernemen groote reis des Prinsen
door de Republiek; daartegenover verbond de Prins zich om den hertog
"ter zaeke van al hetgeen Hij tot praestatie van dit engagement en in
het geeven van de gerequireerde raet en adsistentie zal hebben gedaen
en verricht, van alle aenspraek, namaening en responsabiliteit ten vollen
ts Prinsen dood zou
bevrijdentt; bij 's
en volkomentlijk te zullen indemneeren en bevrijden";
de hertog kunnen volstaan met inlevering op diens secretarie van "de
stukken en papieren tot Ons bewint specteerende", zonder verplicht te
zijn tot eenige verantwoording aan de erven. Het door beide contractanten
geteekende stuk, waarop Brunswijk daarna plechtig den eed aflegde, werd
door den secretaris De Larrey onderschreven. Fagel en de delftsche pensionaris Van Bleiswijk, die zich sedert eenige jaren zeer in de gunst van den
hertog mocht verheugen,
ver heugen, waren bij de opstelling van het stuk de hoofdpersonen geweest. De eerste had in Bleiswijkts
Bleiswijk's ontwerp nog eenige wijziging willen brengen ten einde den Prins niet al te zeer en voor altijd
te binden; hij had slechts een overeenkomst voor drie jaren gewenscht maar
ten slotte zich moeten tevredenstellen met de slotbepaling, dat het stuk
1) Vgl. Hardenbroek, I, blz.
blz;. 319 vlg.
2) Gedrukt naar het origineel in Archives, 4de série, éd. Krämer I, p. 21.
Vgl. Ned. Taarboeken 1784, blz. 960 vlg., ten deele bij Nijhoff, blz. 255/6. Vgl.
HardenbroeK,
II7; De Beaufort, Geschiedk. Opstellen, I,
Hardenbroek, I, blz. 434 vlg., en lI,
II, blz. 117;
blz. 197 vlg.

526

REGEERINGSSTELSEL VAN WILLEM V

zou gelden "bij provisie en tot ons beiderzijds kennelijk wederopzeggens toe",..
toe"",
tijden"tt door de daarop volgende woorden
terwijl de uitdrukking "ten allen tijden
eenigszins was verzacht. Slechts enkele vertrouwden, als Bentinck, die er
onder-,
onaangenaam door verrast werd 1), en Steyn, werden van de zaak onder-·
richt, die overigens een diep geheim moest blijven maar toch al dadelijk hier
en daar bij geruchte bekend werd, zelfs aan den nieuwen franschen gezant
Havrincourt, die er zijn regeering mede in kennis stelde. 2) Zoo werd de
invloed van den hertog op den gang van zaken in de Republiek in sterke
mate bevestigd en werd het stelsel van regeering, zooals het zich sedert
omstreeks I760
IJ60 had ontwikkeld, voor onbepaalden tijd bestendigd. Ook
onder Wi1lem V was de regeering der Republiek een regeering van
intrige, eigenbelang en geheim overleg tusschen den erfstadhouder en zijn
creaturen in stad en land, die als "premiers"
"premiers" en "matadors" de stedelijke.
stedelijkeen gewestelijke belangen bestuurden en de posten vergaven naar hun eigen
inzicht, d.i. feitelijk met het oog op eigen voordeel en dat van familieleden
en vrienden - een noodlottig stelsel, dat wij in zijn werking voornamelijk.
voornamelijk
voor de provincie Utrecht van nabij kennen 3) uit de uitvoerige gedenkhandt'
schriften van den regent Hardenbroek en welks "verdervende handt.
ten slotte de Republiek tot een smadelijken ondergang zou leiden. Het
voorname tegenwicht tegen de oppermacht van den erfstadhouder en zijn
omgeving was niet meer de raadpensionaris, die zich bij voortduring alleen
diende"
warm maakte voor de financieele zaken van het gewest, dat hij diende,
en overigens zich naar den Prins, dat is naar den hertog, schikte, maar
de weder van het stadhouderlijke gezag zoogoed als onafhankelijke regeering
van Amsterdam, door die van enkele andere steden in het gewest gesteund ..
Zoolang de erfstadhouder de belangen dier steden en de persoonlijke
belangen harer regenten ontzag, kon hij rustig voortgaan met het bestuur
der zaken in de richting, die hij had verkozen. Het was jammer, dat hij"
hij,..
ofschoon van de beteekenis van dit tegenwicht ten volle overtuigd ')"
'),.
het talent miste om naar die overtuiging ook te handelen.
Van de oprichting van een erfstadhouderlijken regeeringsraad, waarop
aangedrongen"
Bentinck reeds bij Willem IV en later bij den hertog had aangedrongen,.
kwam ook thans niets; zelfs de "conferentie" der voorname ambtenaren
en regeeringspersonen uit de dagen van Willem
Wi1lem IV en prinses Anna
geraakte geheel in onbruik. Bentinck, die de akte van consulentschap als een
"chiffon, res inter alios acta" beschouwde, wees den Prins herhaaldelijk 5),
mondeling en schriftelijk op de wenschelijkheid van een en ander ten
einde de gevolgen van het gebrek aan ervaring en aan kennis van zaken
bij den jongen vorst weg te nemen. Maar Brunswijk, blijkbaar beducht voor
den invloeçl van zulk een officieel lichaam, dat zijn overheerschenden
Prins,
invloed zou kunnen verzwakken, wilde er niet van weten en de Prins.
diensvolgens ook niet; hij meende de zaken zelf te kunnen afdoen met de
aangewezen ambtenaren: den raadpensionaris, den griffier, den tresoriergeneraal en den secretaris van den Raad van State, die hij ieder afzonder-'
afzonder-·
lijk kon raadplegen, als hij verkoos, en buiten wie hij kon spreken, met
wien hij wilde en wanneer hij dit begeerde. Doch ook de samenwerking.
samenwerking,
met deze "ministers" der Republiek liet veel te wenschen over 8).
6). De
Prins, die over het algemeen weinig regel in zijn arbeid kende en menig-·
menig-'
,)
') Archives, 5de ser1e,
série, I, p. 27 suiv.
2) Hardenbroek, die veel vernam,
yernam, hoorde er eerst in 1777 van; Archives, I, p. 30 suiv.,
suiv.
3) In l?-et
het algemeen ook in
de talrijke stukken, door,
m .de
door. Bussemaker en Krämer uit-m de 4de en 5de serie
sene der Archives.
gegeven in
') Hardenbroek, Gedenkschriften, 11, blz. 81.
81.
S)
5) Nijhoff, blz. IlO; Archives, I, p. 86 suiv.
6) Nijhoff, blz. 101; Archives, 5de serie, I, p. 27 suiv. en passim.
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maal de staatsstukken dagenlang ter zijde liet om met zijn omgeving
feest te vieren, werkte niet geregeld met hen, nooit met hen allen te
zamen en deed zich minder door hen raden dan dat hij hun zijn raad,
zijn bevel gaf; het overige liet hij dan aan hen over - een wijze van
werken, waarop de hertog terecht aanmerking maakte, daar zij alle verantwoordelijkheid op den Prins alleen laadde. Ten slotte was de hertog
in de eerste jaren de eenige vaste raadgever, wiens raad dan ook in den
regel werd gevolgd en wiens invloed door niemand meer ernstig werd
betwist, al begon spoedig de ontevredenheid erover ook onder de burgerij toe te nemen 1). Steyn, die zich op zijn werkkamer in het" torentje"
van Holland feitelijk alleen met de financiën inliet; de griffier Fagel, die
in de plaats van den raadpensionaris de leiding der binnen- en buitenlandsche zaken op zich had genomen en voortdurend het oog op Engeland
gevestigd had; de domeinraad De Larrey, die zich voorzichtig op den
achtergrond hield, lieten zich deze heerschappij van den hertog welgevallen, die ook met den amsterdamschen financier Hope, vertegenwoordiger van den Prins bij de 0.-1. Compagnie, nauwe betrekkingen onderhield. Toen de volgzame Steyn (5 Nov. I 772) overleed, deed de hertog
zijn creatuur, den eerzuchtigen Van Bleiswijk, die een gewillig werktuig in
zijn hand beloofde te blijven, in diens plaats benoemen en scheen zijn
overwicht nog beter bevestigd. De niet onbekwame maar karakterlooze en
weifelende Bleiswijk zou intusschen geen op den duur vertrouwbaar werktuig
blijken en voor de buitenlandsche zaken was hij evenmin de man als zijn
voorganger; hij volgde aanvankelijk daarin geheel den wil van den Prins,
dat is weder dien van Brunswijk, maar weldra met heimelijke toenadering tot
Amsterdam en den franschen gezant. Behalve hij was de raadsheer, later
secretaris van den Raad van State, Herman van Hees, heer van Berkel en
Rodenrijs, een vertrouwde van den hertog, die dagelijks met hem, meest in
overleg ook met Steyn en Fagel arbeidde 2). De hertog, die, evenals vroeger
prinses Anna, een cynischen kijk op de menschen had en meende "que tout
homme est prenable par l'intérêt pécuniaire" 3), hield er bovendien nauwlettend het oog op, dat niemand zich in de omgeving van den Prins
tegen hem kon verheffen en hield dezen daardoor steeds in zijn "subjectie".
De hooghartige Bentinck zag zich tot zijn diepe ergernis geheel op zijde
geschoven 4). Hij trachtte zich toch tegenover den hertog te doen gelden,
vooral als voorzitter der Gecommitteerde Raden van Holland, welk college
hij op den voorgrond trachtte te plaatsen als het aangewezen lichaam om,
de souvereine Staten van het gewest bij afwezigheid vervangend, zelfs
buiten den raadpensionaris om, met den Prins de zaken der provincie
te besturen. Gesteund door den bekwamen en hartstochtelijken, in I762
opgetreden amsterdamschen pensionaris Van Berckel, zoon van een in
I748 afgezetten regent en fel voorstander der staatsgezinde denkbeelden,
richtte hij zich in I7685) naar aanleiding eener moordzaak te Woerden
tegen de ook vroeger door hem afgekeurde militaire jurisdictie van den
erfstadhouder en den Hoogen Krijgsraad, weldra in samenwerking met de
amsterdamsche burgemeesters en andere bekende anti-stadhouderlijken in
het algemeen tegen de "usurpatiën" van het stadhouderlijke gezag. Hij,
in I747 de hersteller van dat gezag, werd daarom weldra als een tegen~~ Hardenbroek, I, blz.. 310, 318, 328, 336 enz.

Ib., blz. 317; Archlves, I, p. 305.
Archives, I, p. 90.
.
') Nijhoff, blz. II2 vlg.; Hardenbroek, I, blz. 3°9, 317 enz.; Archives, 5de serie,
sene, I,
passim.
i) Archives, I, p. 107 suiv., II4 suiv., 151 suiv.
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stander daarvan aangemerkt en maakte ook voortdurend vinnige aanmerkingen op de wijze, waarop zelfs de geringste zaken door Prins en Hertog
werden behandeld buiten de voornaamste "ministers tt van den Staat om
en met voorbijgang van alle steeds in acht genomen vormen. En het
gelukte hem soms den hertog een gevoeligen stoot toe te brengen, zij
het dan slechts in kleine dingen en onbeteekenende gevallen. Maar het
is duidelijk, dat hij den Prins, wiens dierbare "prerogatieven tt hij op die
wijze bedreigde, zeer tegen zich moest innemen en daardoor den invloed
van Brunswijk nog meer bevestigde. Zijn uit de dagen van Willem IV
engelsche regeering,
dagteekenende verstandhouding met sommige leden der enge1sche
die hem ten onrechte in dien tijd van omkooperij zelfs in verdenking bracht
van in betaalden dienst dier re~eering te zijn, ook met den oostenrijkschen
gezant Reischach en andere diplomaten kwam hem zeer te pas om ten
minste nog eenigszins op de hoogte der zaken te blijven. Maar het bleef
tusschen Bentinck en den hertog bij persoonlijke kibbelarijen en onaangenaamheden, die het toch reeds door financieele en huiselijke moeilijkheden verbitterde leven van den ouden staatsman nog meer verbitterden,
totdat de dood 13 October 1774 den hertog van dezen vijand verloste.
Met Bentinck's opvolger als eerste lid der Ridderschap, Jacob Philips van
Boetzelaer, had de hertog minder last, al klaagde hij dikwijls over diens
slapheid. Ook Bentinck's broeder, de eveneens onder Wi1lem IV invloedrijke
Charles, behoorde tot de tegenstanders van den hertog en werd dientengevolge nu uit de omgeving van den Prins verwijderd. Zoo was en bleef
de hertog van Brunswijk de leider der regeering in de Republiek, ook nu
de Prins haar heette te· regeeren.
Met groote zorg overwoog hij reeds vroeg de kiesche zaak van
een door den Prins te sluiten huwelijk 1); engelsche, deensche, brunswijksche prinsessen waren reeds genoemd, de laatste zeer ernstig, o.a.
door Bentinck gewenscht 2), met nadruk en, reeds sinds 1764, ook de
jonge prinses Frederika Sophia Wilhelmina van Pruisen, de geliefde
lI, wier moeder een brunswijksche prinses, zuster
nicht van Frederik II,
van den hertog, was. Frederik lI,
II, die, in verband met zijn algemeene
politiek, gaarne zijn invloed in de Republiek versterkt zag, had herhaaldelijk den hertog over dit huwelijk doen polsen en deze, wetend hoe
weinig een nieuw engelsch huwelijk bij de bevolking der gewesten in den
smaak zou vallen, stemde na eenige aarzeling tegenover den pruisischen
heerscher, wiens bedoelingen hij doorzag, erin toe, ook ter wille zijner
eigen brunswijksche verwantschap. De nauwelijks zestienjarige prinses,
levendig, energiek, uitstekend onderwezen, verstandig en bevallig, werd zoo
in October 1767 te Berlijn met den erfstadhouder in het huwelijk verbonden en kwam een maand later onder algemeen vreugdebetoon naar Den
Haag, waar zij zich voorloopig op den achtergrond hield maar de overheersching van den hertog spoedig moede werd. De pruisische freule
Von Danckelmann was haar door haren oom, den Koning, toegevoegd om haar,
de onervarene, van raad te dienen en haar tegen den invloed van Brunswijk
te beschermen, wat deze dame dan ook aanstonds de felle vijandschap van
Brunswijk op den hals haalde 3). Gedurende de eerste jaren echter onthield
de Prinses zich van ieder zelfs schijnbaar vijandelijk optreden tegen dezen.
Het huwelijk met een "koninklijke tt prinses uit het verwante, thans zoo
hoog gestegen geslacht Hohenzollern scheen het prestige van het Huis van
1) Vgl. daarover Archives, 4de serie, IV, p. 513; 5de serie, I, p. 43 suiv.; Thulemeyer, Dépêches, uitg. Colenbrander, blz;. 4 vlg.
') Archives, I, p. 6.
3) Hardenbroek, I, blz;. 344 vlg.
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Oranje nog te verhoogen en men dacht er in 1768 ernstig over om dèn
Prins, edstadhouder der Republiek en vorst van Nassau, zoon en echtgenoot
van "koninklijke Htt prinsessen, in macht menigen koning gelijk en reeds
in proza en dichtmaat, op penningen en medailles, op steen en metaal
als "onze teergeliefde vorst ttH toegesproken, ook door een hoogeren
officieelen titel te onderscheiden en hem als "koninklijke hoogheid" den
rang van zijn moeder en zijn vrouw te verzekeren 1). Zoover is het evenwel
niet gekomen en de Koning van Frankrijk, bezitter van het prinsdom
Oranje, toonde zich zelfs niet geneigd om den Prins, die, evenals diens
vader, aanspraak maakte op de beide prinselijke titels van Oranje en Nassau,
den eersten titel toe te kennen, al gunde hij hem dien van "altesse tt
wel, waarmede eertijds 's Prinsen voorvader Frederik Hendrik door Lodewijk
XIII was onderscheiden en dien ook Willem Il,
I1, Willem III en Willem IV
hadden gevoerd. De glans aan het haagsche hof deed intusschen voor
geen ander onder en de geboorte in 1770 van een prinses, weldra door twee
prinsen gevolgd, bevestigde de toekomst van het feitelijk de Republiek
regeerende stamhuis.
De eerste jaren der regeering van prins Willem V gingen voorbij in
betrekkelijk ongestoorde rust. De in westelijk Europa heerschende, ofschoon
nu' en dan bedreigde en door den oorlog tusschen Rusland en de Porte
zelfs ernstig verstoorde vredestoestand begunstigde de ontwikkeling van
handel en nijverheid. Het door Steyn's zuinig beheer weder bevestigde
krediet van den Staat, slechts tijdelijk geschokt door de beurscrisis van
1763, werd ook door een dergelijke van tien jaren later, toen de speculatie
in aandeelen der engelsche Oostindische Compagnie ten gevolge van de
schitterende zegepralen dier Compagnie onder Clive in Voor-Indië eerst
te Londen·
Londen en vervolgens ook te Amsterdam zware bankroeten na zich
sleepte 2), slechts zeer van ter zijde aangetast. De plotselinge val van het
oude huis Clifford te Amsterdam tegen nieuwjaar 1773, waardoor eenige
andere aanzienlijke huizen werden medegesleept, was vooral weder het
gevolg van de onmatige speculatiezucht, die onder de kleine kapitalisten
tal van slachtoffers maakte maar ten slotte onder krachtige medewerking
der amsterdamsche Bank en der amsterdamsche regeering wederom werd
beteugeld. De financieele staatkunde van Steyn en de tresoriers-generaal
Johan Hop en Gilles had, onder begunstiging der neutraliteit en der angstvallige
bezuiniging, zoowel de schulden van de Generaliteit als die van Holland
aanzienlijk doen afnemen en den lagen rentevoet van 21/2
% hier als nor/2%
maal gevestigd 3), terwijl de jaarlijksche renteschuld op ruim 2 millioen
werd begroot en er van gebrek aan krediet of van schaarschheid van geld
in de "landstresoren Htt thans geen sprake meer was '). En Steyn's opvolger
ging op denzelfden weg voort door de aflossing van een aantal obligatiën van Holland reeds kort na zijn optreden, waardoor de renteschulden
van dit gewest alweder met eenige tonnen gouds werden verminderd, een
maatregel, die den bezitters dier obligatiën intusschen slechts matig beviel 5).
Er waren wel enkele bezwaren en twisten, die door tusschenkomst van
den jongen edstadhouder moesten worden beslist, maar van ernstigen aard
waren die bezwaren niet. In Friesland, waar de partij der Van Harens nog
altijd bleef woelen, ontstond verzet tegen de willekeurige wijze, waarop het
gewestelijke hof optrad tegen de hoogeschool te Franeker en hare jurisdictie

.

Een bundel daarover in het Huisarchief der Koningin (archief Willem V, n°. 337, 2).
Sautijn Kluit, De Amsterdamsche Beurs in 1763 en 1773, blz. 65 vlg.
De Koopman, lIl, blz. 179.
ib., blz. 187. Vgl. Hardenoroek, I, blz. 408; I1, blz. 146•
•} Bilderdijk, Geschiedenis, XII, blz. 40 vlg.

1)
2)
3)
t)
4)

BLOK, Ge8Ch. NeàerZ. 'Volk, III
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over hare. studenten aanrandde 1) ; ook de Staten van het gewest toonden
zich niet voldoende doordrongen van de beteekenis der stadhouderlijke
rechten op beslissing in zulke gevallen.
Ernstiger was de twist tusschen de magistraten van Harlingen en Sneek
en de Gedeputeerde Staten van Friesland, die zich veroorloofd hadden~
gelijk vroeger het gewestelijke hof, zich te mengen in "domestique stedelijke zaken" en thans door den stadhouder, naar hij verklaarde geneigd
om Friesland "bij derzelver wettige constitutie te bewaren", streng op de
grenzen hunner bevoegdheid werden gewezen; het vinnige protest van het
kwartier Oostergoo daartegen werd beantwoord met een scherp vertoog
van 's Prinsen wege over het "erfstadhouderlijk gezag, het sterkste bolwerk
ter bescherming van de rechten en vrijheden der ingezetenen", waarbij
niet nagelaten werd te wijzen op de ,,slinksche wegen en landverderflijke
kunstenarijen van sommigen". Zoo hoog stond het gezag van den erfstadhouder, dat hij zich dit durfde veroorloven tegenover hen, die nog
voor kort hunne "souvereine rechten" luid hadden doen klinken. Het
Reglement Reformatoir van I749 werd op deze wijze in Friesland met
nadruk maar niet met omzichtigheid gehandhaafd en juist dit laatste
wekte hevige ergernis onder de friesche regenten.
Minder krachtig waagde de Prins het in het eveneens vanouds aan zijn
geslacht gehechte Zeeland op te treden. De zeeuwsche regentengeslachten
toch waren sinds Odijk's wanbeheer onder Willem III meer en meer
afkeerig geworden van de groote macht, die de Prinsen van Oranje~
bezitters van de waardigheden van Eersten Edele en markiezen van Veere
en Vlissingen en zeker van de sympathie der volksmenigte, steeds in
dit gewest hadden uitgeoefend. De traditiën van een Lieven De Beaufort,.
wiens Verhandeling over de "Vrijheid in den Burgerstaae' het gevaar
van een "eminent hoofd" in een republiek duidelijk had aangewezen~
leefden hier onder de regenten krachtig voort en hadden zelfs onder
onverdachte oranjegezinden grooten invloed, zoodat ook daar de bezwaren
tegen de genoemde hooge waardigheden ernstig waren gevoeld. Bij het
aftreden van den machtigen, van den hertog van Brunswijk afkeerigen
Willem van Citters als vertegenwoordiger van den Eersten Edele in I767
had de Prins den nieuwen zeeuwschen raadpensionaris Steengracht, een
vriend van Brunswijk, opgedragen voorloopig in zijn plaats op te treden in
het zeeuwsche admiraliteitscollege 2), maar Middelburg en Tholen, verontrust
over deze verbinding van bevoegdheden en door de familie Van Citters
gesteund, verzetten zich ernstig daartegen, zoodat de middelburgsche
afgevaardigden zelfs de Statenvergadering verlieten en de Prins ten slotte
een ander, J. A. van de Perre, als zijn vertegenwoordiger moest aanwijzen.
De Prins deed het gewest spoedig zijn ontevredenheid gevoelen. De oude
kwestie der aanspraken van Zeeland op het monopolie van den handel
op Essequebo en Demerary werden door hem als scheidsrechter ten nadeele
van het gewest afgewezen. Ook het sedert I752 reeds herhaaldelijk
bij de Staten-Generaal ingekomen verzoek van het sedert het begin der
I8de eeuw verarmde en meer en meer ontvolkte gewest om vermindering zijner oude, uit de I6de eeuw dagteekenende quota, al was het maar
Zee1and's zin ook hierin als scheidsvoorloopig, werd door den tegen Zeeland's
rechter benoemden Prins afgeslagen, ofschoon hij het gewest voor zeven
jaren van een bijdrage van drie ton aan de fortificatiën ontsloeg en uit
zijn eigen vermogen een ton gouds beschikbaar stelde. Slecht financieel
1) Vader!. Hist., XXIV, blz.
b12:. 58 vlg.
=) Ib., blz. 148 vlg.
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beheer en ongenoegzame belasting, terwijl zonder overleg leening op leening ter voorziening in geldgebrek was gesloten, waren volgens de andere
gewesten oorzaak geweest van het zeeuwsche verval, veel meer dan de
werkelijke verarming of ontvolking 1). Zoowel in Friesland als in Zeeland was
het verzet vooral uitgegaan van hen, die den hertog en zijn creaturen den
voet dwars wilden zetten; en dat de overigens onbeteekenende Van de Perre
tot die creaturen behoorde, was een openbaar geheim. Het door den
bekwamen pensionaris van Goes, Van de Spiegel, bij deze gelegenheid ten
behoeve van zijn gewest anoniem uitgegeven pamflet: ,,Brief van een heer
uit Gelderland aan een zijnder vrienden in Zeeland", bewijst intusschen
afdoende de onrechtmatigheid der zeeuwsche aanspraken, al scheen het
bestemd om ze te steunen. De zaak zelve liet duidelijk zien, van welke
personen de Prins zich soms moest bedienen om zelfs een zoo duidelijk
sprekend landsbelang te kunnen handhaven; zij deed den vinger leggen op
de wonden van de praktijk der toenmalige constitutie; zij legde den grond
voor een gevaarlijke ontevredenheid onder de machtige zeeuwsche regentenfamiliën, die zich op den achtergrond geschoven zagen ter wille van
onbekwame maar volgzame vrienden van den hertog.
Ook in Holland kwamen reeds spoedig, en niet zonder medewerking van
Amsterdam, dat onder leiding thans van burgemeester Temminck en den
hartstochtelijk staatsgezinden pensionaris Van Berckel 2), nog altijd het thans
ook in dit gewest oppermachtige erfstadhouderlijke gezag met argwaan
beschouwde, gelijk aan den anderen kant Brunswijk aanhoudend den Prins
voor Amsterdam waarschuwde, teekenen van het nog altijd bestaan van een
heimelijken geest van verzet tegen dit gezag onder de regenten, die in
1747
I747 en 1748
I748 onder den drang der omstandigheden hadden moeten berusten in de toekenning daarvan. Te Monnikendam, een dier kleine steden,
waar de stadhouder steeds invloed op de samenstelling der regeering
had kunnen oefenen, ontstond in 1767
I767 een hevige twist over de vraag
der verkiezing van burgemeesters uit of buiten de vroedschap, waarbij
sommige leden der stadsregeering eenvoudig de geheele magistraatsbestelling en de vergeving van alle ambten en commissiën ondershands aan den
Prins wilden afstaan 3) maar andere zich tot handhaving der verkiezing
uit de vroedschap op de Staten beriepen. De Staten handhaafden de
verplichte verkiezing uit de vroedschap als overeenkomstig de privilegiën der
stad en verzochten haar zich voor het vervolg met een verzoek tot wijziging dier privilegiën tot hen, de souvereinen, te wenden.
Het bleek bij deze gelegenheid te over, dat de vurige wensch, tegen den
tijd van het optreden van den Prins door den Raad van State in zijn
petitie voor 1766
I766 uitgesproken, dat de namen prinsgezind en staatsgezind
"dezelfde beteekenis zouden krijgen of liever geheel verbannen zouden
4), nog op verre na niet in vervulling was gekomen, al kon men
worden" '),
van eigenlijke partijschap ook thans nog niet spreken en hoorde men die
namen ten minste weinig: de vreugdebedrijven, waarmede de jonge erfstadhouder kort na zijn optreden in de verschillende gewesten was ontvangen, gaven getuigenis van de goede verwachting, die men van hem had,
en van de hoop, dat van zijn bevestigd gezag "de aanvang van 's lands
herstelde magt en luister" zou dagteekenen.
1) Fruin, Verspreide Geschriften, V, blz. 219 vlg.; Archives, I, p. 229, 243, 256 suiv
2) Vgl.
Vg!. Archives, I, p. 381 suiv. In 1774/5 was het vooral de zaakvanhulpverleening

aan Suriname, die de stad met den Pnns
Prms in verschil bracht en ook de verhouding
tot Engeland tijdens den opstand in Noord-Amerika.
3) Vaderl.
Vader!. Rist.
Hist. XXIV, blz. 141 vlg.
")
') Ib., XXIV, blz. 6.
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Dat de toestand des lands, ten minste voor de hoogere klassen, omstreeks
niet ongunstig mocht heeten, bleek uit den in de nieuwe periode van
vrede snel weder toenemenden handelsbloei en de oprichting in deze jaren
van tal van geleerde genootschappen tot beoefening van letteren en
natuurwetenschappen; ook uit de voorgenomen droogmakerijen op het
platteland van Zuid-Holland, waarbij tevens maatregelen. werden beraamd
om het meer en meer invretende haarlemmer meer te beletten zich met de
in den omtrek daarvan uitgeveende plassen te vergrooten en met name
het ernstig bedreigde Aalsmeer te beschermen. Ook aan de zorg voor de
rivieren werd onder leiding van den leidschen hoogleeraar Lulofs, inspecteur van 's lands stroomen, meer dan ooit aandacht gewijd, hetgeen intusschen niet verhinderen kon, dat in 1770 en 1771 onder invloed van zware
regens en ijsgang hevige doorbraken in de Betuwe tot Gorkum toe,
later ook aan de Maas en de Lek het land teisterden. Zoowel hierdoor
als door de in deze jaren weder ernstig woedende veepest werden de
landprovinciën, vooral Gelderland, zwaar getroffen en de liefdadigheid
ook in Holland moest herhaaldelijk met aanzienlijke sommen bijspringen.
Dringend was de behoefte aan verbetering der toestanden bij het zeewezen en reeds in het eerste voorstel, dat de Prins op het einde van
1767 bij gelegenheid der petitie tot de Staten-Generaal richtte, wees hij
op het uiterst geringe aantal schepen van oorlog bij altijd te voorzien
oorlogsgevaar 1); hij drong aan op uitvoering der vroeger genomen besluiten
tot aanbouwen nieuwe uitrusting van 25 schepen om op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn. Maar de ontwijkende of afwijzende antwoorden der
verschillende gewesten gaven weinig hoop op de vervulling dezer wenschen,
al liet de Prins niet na ze jaar op jaar in de petitiën te doen herhalen.
Zoolang er geen oorlogsgevaar bestond, was men als vanouds niet geneigd
om groote sommen voor de landsverdediging te besteden. Eindelijk kwamen
de Staten van Holland zelf ') in Februari 1771, ter gelegenheid van hun
consent in de op den Staat van Oorlog gevraagde sommen, tot de verklaring, dat het zeewezen zijn ondergang nabij was, wanneer men niet aanstonds maatregelen nam tot aanbouw van schepen en wel in de eerste
plaats door geld te verschaffen aan de admiraliteiten; anders zou de naam
van zeemogendheid voor de Republiek slechts een ,.bloote tytel"
tytel tt worden.
Het gewest, de reeds herhaaldelijk opgeworpen bezwaren kennend, verklaarde
zich bereid tevens een ,.modique versterking der militie" tot voorziening
ook in de dringende behoeften van het leger te bevorderen en verzocht den
Prins en den Raad van State een plan daarvoor op te maken; het betuigde
tevens, ernstig waarschuwend,
waarschuwend. wanneer de andere gewesten medewerking
gereede1ijk
weigerden, niet geneigd te zijn om zijn eigen consenten zoo gereedelijk
toe te staan als in de laatste tijden. Dit laatste dreigement hielp eenigszins, zoodat dan ook door den Raad van State reeds in April een
voorstel werd ingediend tot aanbouw van 24 zware linieschepen. Zoo
zou men ten minste met de 66 vaartuigen, die men nog in dienst had, al
waren er onder, die dertig of veertig jaren telden en nauwelijks meer zeewaardig konden heeten, nog eenigszins behoorlijk voor den dag kunnen
komen, als het noodig was. Doch hoe weinig beteekende ook dit nog in
vergelijking met de krachtige, bijna 300 schepen met 100000 man tellende
britsche of ook met de thans ruim 200 schepen tellende fransche vloot!
Men schaamde zich bij de gedachte daaraan en beval in het belang des
geheimhouding aan· ten opzichte van den ,.deplolands zooveel mogelijk geheimhouding
1770

1) De Jonge, V, blz. 390 vlg.

2) Vader!. Hist., XXIV, blz. 248 vlg.
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rabelen" toestand der vloot. Maar tot handelen kwam het nog niet. De
.ruim 4 millioen, die de aanbouw kosten moest, gaven aanleiding tot eindelooze overleggingen, bezwaren en opmerkingen van de zijde der meeste
provinciën; eerst in 1778, na zes jaren, kwam men, onder den drang der
tot werkzaamheid dwingende omstandigheden, tot overeenstemming en werd
het voorstel eindelijk aangenomen. Maar toen was het te laat.
Ook in tijd van vrede konden zich zulke omstandigheden opdoen.
Een hevige opstand der slaven in Berbice had de directeuren dier met den
ondergang bedreigde rijke volkplanting in 1762 gedwongen tot het verzoek
aan de Staten-Generaal om een paar schepen met krijgsvolk. Zij werden
onder leiding van kapitein Haringman werkelijk afgezonden en slaagden
erin om den opstand te bedwingen. De daartoe gebruikte troepen, 600 man,
werden op voorstel van Brunswijk onder hun kolonel De Salve als regiment . mariniers in vasten dienst gehouden en in 1766 voorgoed als zoo.danig aangenomen 1). Ook de barbarijsche zeeroovers., bij den achteruit....
gang der staatsche zeemacht zich wederom aan de gesloten verdragen
onttrekkend, zoowel in Algiers, Tripoli en Tunis als in Marokko, moesten
herhaaldelijk door vlagvertoon tot rede gebracht worden. In 1768 volbracht
een vijftal met .moeite door de admiraliteit van Amsterdam uitgeruste
fregatten onder vice-admiraal Roemer Vlacq (den jongen) die taak,
doch men verkreeg van de beheerschers dier roofstaten alleen door rijke
geschenken en groote toegeeflijkheid een tijdelijke erkenning hunner ver';'
verplichtingen - een schijnbaar succes, dat weldra tot andere moeilijkheden
aanleiding gaf. De Keizer van Marokko werd thans namelijk zoo brutaal,
dat hij dreigde een eskader naar de Noordzee te zullen afzenden
ten einde nadruk bij te zetten aan zijn eisch tot betaling eener vaste
schatting, een eisch, dien hij te kennen gaf in vormen, getuigend van
de uiterste minachting voor de thans ter zee onbeteekenende macht der
Republiek. Het kwam nog wel niet zoover, dat marokkaansche roofschepen
de staatsche havens en kusten bedreigden, maar de oorlog met Marokko
brak toch feitelijk uit en in 1775 werd eindelijk een eskader van negen
schepen onder den schout-hij-nacht
schout-bij-nacht Hartsinck uitgezonden. Onder dezen en zijn
opvolgers, kapitein Lodewijk graaf van Bylandt en schout-bij-nacht Pichot,
werd de marokkaansche kust een drietal jaren geblokkeerd, waarbij de
kapiteins Dedel, Wolter baron Bentinck en Van Kinsbergen zich onderscheidden. Marokko sloot toen vrede op den voet van dien van 1752.
Men was evenwel genoodzaakt om nog eenige jaren een scheepsmacht
op de marokkaansche kust te onderhouden ten einde den handel in de
Middellandsche zee voor kaperij te vrijwaren.
Maar nieuwe moeilijkheden met Engeland waren toen reeds aangevangen.
De amerikaansche koloniën van dat land, sedert den vrede van Utrecht
zeer ontwikkeld en tot een samenhangend gebied aan de oostkust van
Noord-Amerika met 11/2 millioen blanke bewoners en honderdduizenden
slaven aangegroeid, waren door den gunstigen afloop .van den zeeoorlog
met Frankrijk en Spanje nog krachtiger geworden. Hare blanke bevolking,
samengesteld uit de nakomelingen van meerendeels om het geloof uitgeweken engelsche, hollandsche, fransche, duitsche, in het Zuiden ook reeds
oudtijds in de 16de eeuw om andere redenen hierheen gekomen spaansche
emigranten, gestaald in den voortdurenden krijg tegen de steeds meer
landwaarts in teruggedrongen Indianen, bezat een groot gevoel van zelfstandigheid. Vooral die der noordelijke koloniën van. engelsche en hollandsche afkomst boden een eigenaardig, hijna
bijna reeds nationaal type aan,
1) VaderI. Hist. XXIV, bh;. 359.
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dat als namerikaansch"
namerikaansch" zich wezenlijk van dat der voorvaderen onderscheidde.
De handel van Boston en New-York op de eigen kusten en West-Indië, de
rijst-, tabak- en indigo-plantages van Carolina en Maryland, de landbouw
van Pennsylvanië bloeiden en verspreidden welvaart en rijkdom; ook de
beschaving en de wetenschap begonnen zich te ontwikkelen, niet het minst
aan de enkele reeds in de I7de eeuw hier opgerichte universiteitsinstellingen,
en de naam van den grooten natuurkundige Benjamin Franklin weerklonk
ook in Europa.
Die krachtige, energieke bevolking, door de aanhechting der voormalige
fransche bezittingen nog toegenomen in beteekenis, had ernstige bezwaren
tegen de wijze, waarop hare belangen bij die van het moederland in
Europa werden achtergesteld. De engelsche scheepvaartwetten, vooral de
oude Navigatie-akte, die haren belangrijken in- en uitvoer eng bonden
aan het moederland en het gebruik van andere dan engelsche schepen
verboden, de daarmede samenhangende strenge douaneregeling, waardoor
de amerikaansche handel en industrie geheel afhankelijk bleven van de
engelsche, had reeds herhaaldelijk tot bezwaren aanleiding gegeven, niet
het minst ten gevolge van de bij zoo strenge bepalingen bloeiende sluikerij,
die in de Antillen haar punt van uitgang had. Nu kwam in 1765 daarbij
een poging om door invoering eener zegelbelasting en nog krachtiger toepassing der douaneregeling in verband daarmede de koloniën sterker te doen
deelen in de lasten van het moederland, dat zeer gebukt ging onder de
financieele gevolgen van den laatsten, immers ook tot groot voordeel der
amerikaansche koloniën gevoerden zeeoorlog. De Amerikanen protesteerden
tegen deze zonder hunne toestemming opgelegde belasting, strijdig met de
dierbaarste traditiën van den engelschen en hollandschen burger. Hun
vertegenwoordiger te· Londen, Franklin zelf, wees namens sommige koloniën, die hem als haar agent hadden aangesteld, met nadruk op het feit,
dat de koloniën geen zitting hadden in het Parlement, dat dezen last
oplegde. Acht jaren lang reeds protesteerden zij heftig tegen de engelsche
koloniale politiek, zich meer en meer één gevoelend tegenover het moederland en onder aanvoering van mannen als Franklin, John Adams, George
Washington, Patrick Henry alle middelen van juridieken aard uitputtend
om hun recht te bewijzen. Maar de engelsche regeering, sedert eenige
jaren niet meer door Pitt en zijn Whigs maar door Butets Tcries geleid,
zag de beteekenis van het steeds toenemende verzet niet in. Toen zij
eindelijk op aandrang der liberale oppositie iets toegaf en de ingestelde
rechten introk behalve die op de thee, werd juist deze laatste belasting
oorzaak van een formeel oproer te Boston, waar vermomde kolonisten de
van alle zijden ingevoerde ladingen thee in de haven over boord wierpen,
terwijl in andere havens de thee niet ontscheept kon worden of in de
pakhuizen verrotte. De engelsche regeering besloot nu krachtige maatregelen tegen een en ander te nemen en zond troepen naar Amerika, waarop
de amerikaansche kolonisten de wapenen opnamen en in September 1774
een congres te Philadelphia bijeenriepen. Twaalf koloniën waren daar
vertegenwoordigd j zij besloten hare rechten te handhaven en voorloopig
allen handel met Engeland te schorsen. In het volgende voorjaar stieten
de engelsche troepen bij Lexington op de vrijwilligers van Massachusetts
en daarmede begon de amerikaansche opstand tegen Engeland, weldra onder
leiding van Washington als opperbevelhebber namens het thans alle dertien staten vertegenwoordigende Congres. Engeland zond legers en vloten
uit om de koloniën tot _gehoorzaamheid te dwingen maar deze, gebruik
makend van het tijdperk van voorbereiding daartoe noodig, bleven niet
staan bij hun verzet doch verklaarden zich den 4den Juli 1776 onafhanke-
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lijk, welke verklaring dadelijk door negen koloniën werd geteekend, waarbij
1;ich
zich later ook de andere aansloten. Maar de koloniën, van het begin af
reeds door den tegenstand van vele aan Engeland gehechte kolonisten in
zichzelf verdeeld, bovendien in weerwil van allen heimelijken steun uit
Frankrijk en de europeesche bezittingen in de Antillen niet toegerust met
de middelen om een grooten oorlog te voeren, leden in de eerste jaren,
niettegenstaande de schitterende leiding van Washington en de zijnen,
1;Ware
zware nederlagen, door enkele zegepralen slechts ten deele vergoed.
Met groote belangstelling was in Europa de loop dezer dingen gevolgd,
vooral in Frankrijk, waar men hoopte de nadeelen van de pas in den Zevenjarigen zeeoorlog geleden nederlaag te kunnen wegnemen. Ook in de Republiek,
waar men in sommige kringen, denkend aan het eigen verzet tegen
Spanje, sympathie gevoelde voor de republikeinsche staatsinrichting der
Amerikanen, die in sommige opzichten uitdrukkelijk de staatsche hadden
gevolgd, en vooral hoopte de macht van den geduchten mededinger, voor
talloos velen in den lande in weerwil van een eeuw van vriendschap nog
altijd den erfvijand aan de overzijde der;
der· Noordzee, een gevoeligen knak te
zien krijgen. In beide landen was de begeerte naar voordeelige handelsbetrekkingen met de rijke, totnogtoe, buiten den sluikhandel, alleen voor
engelsche
engelsc11e kooplieden toegankelijke amerikaansche gewesten het krachtigst
werkzaam. Dit laatste was voor onze bezittingen in de Antillen, van waar uit
reeds sedert vele jaren een uitgebreide smokkelhandel op de amerikaansche
koloniën van alle natiën werd onderhouden, een zaak van groot belang.
de. laatste jaren het gevaar voor de suprematie van
Bovendien scheen in de
Engeland ter zee even dreigend voor de onafhankelijkheid der andere
natiën als vroeger die van Spanje of Frankrijk te land 1). Frankrijk trad
heimelijk met het sedert 1761 nauw daarmede verbonden Spanje in overleg en wist ondershands de opstandelingen te ondersteunen met geld,
wapenen en kleeding; reeds ging de jonge markies De la Fayette met
een aantal vrijwilligers onder de toejuichingen van geheel Frankrijk scheep
naar Amerika. Franklin, thans te Passy bij Parijs gevestigd, werd door het
amerikaansche Congres belast met de onderhandeling over een verbond,
dat ook den 6den Februari 1778 tusschen Frankrijk en de Vereenigde Staten
werd gesloten en in het volgende jaar door de aansluiting van Spanje werd
versterkt. De oorlog, zoo in Europa feitelijk aangevangen, ofschoon nog
1;onder
zonder oorlogsverklaring, noodzaakte Engeland het oog op zijn kusten en
handelsbelangen te houden en had op den loop van den krijg in Amerika
een beslissenden invloed; hij schonk Washington en den zijnen nieuwen
moed, aangewakkerd ook door de verschijning van een fransch hulpkorps
in Amerika en een fransch-spaansche vloot in de Antillen; hij verlamde
tevens de werkzaamheid der engelsche troepen in de koloniën. Weldra stond
Washington, wiens leger in 1777 door geldgebrek bijna verloopen was,
weder aan de Hudson en drongen zijn onderbevelhebbers de Engelsehen
Engelschen
naar de zuidelijke havens terug.
Welke houding zou de Republiek aannemen'?
aannemen? Zou zij weder neutraal
blijven als in den laatsten zeeoorlog'?
zeeoorlog? Zou zij gehoor geven aan den aandrang van engelsche zijde om den ouden bondgenoot, met wien evenwel
de nog omstreeks 1760 !;lauwe
J;lauwe betrekkingen, ten deele ook door Yorke's
schuld, sedert eenige jaren zeer waren verloopen, zoodat er geen sprake
komen?'?
was van vriendschappelijk overleg, in het dreigende gevaar te hulp te komen
Of zou zij, geestdriftig gestemd voor dit verzet tegen dwingelandij ofwel
begeerig naar het openen van nieuwe handelswegen, zicl1
zi~ bij de Amerikanen,
1)
') Vgl. daarover Choiseul's uiting, in Revue Historique, t. 82, p. 233233.
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Frankrijk en Spanje aansluiten en den geduchten mededinger op de wereldmarkt een gevoeligen slag helpen toebrengen'? Deze vragen waren in de
eerstvolgende jaren de hoofdzaak in de Republiek, niet alleen bij hare
regenten en bij hare kooplieden maar bij hare gansche bevolking, die met
levendige belangstelling den loop der worsteling over den Oceaan gadesloeg
en zich onwillig voegde in de angstvallig voorzichtige staatkunde der landsregeering, die weder, gelijk in den laatsten zeeoorlog, de onzijdigheid, het
"menageren" van beide mogendheden nastreefde.
In staatschen dienst was sedert het einde der 16de eeuw nog altijd de
schotsche brigade 1) een zeer gewaardeerd korps, dat vroeger geregeld uit
Schotland werd aangevuld maar thans wegens de toenemende tegenwerking
der engelsche regeering, die ten slotte zelfs alle verdere recruteering had
verboden, weinig schotsche manschappen meer telde, ja was "composé de
toutes sortes de nations" en grootendeels uit deserteurs bestond, ofschoon
.zij nog door schotsche of van oorsprong schotsche officieren werd gecommandeerd. Bij de groote behoefte aan troepen, door den zich in Amerika
/uitbreidenden krijg voor Engeland noodig, richtte de engelsche Koning zich
bij monde van den nog altijd in Den Haag resideerenden Yorke e1nd
September 1775 tot den erfstadhouder met het verzoek om hem deze, door
hem als "nationaal schotsch" betitelde brigade, thans zes bataillons te willen
doen leenen. De Prins bracht dit aanvankelijk geheim gehouden verzoek, tegen
welks inwilliging hij ernstig bezwaar had, na overleg met Bleiswijk en Fagel
en natuurlijk ook met Brunswijk, die er ernstige bezwaren in zag om aan het
verlangen van Engeland te voldoen zonder het stellen van voorwaarden 2),
op herhaalden aandrang der enge1sche regeering in November over aan
de Staten-Generaal, die er nu de gewesten mede in kennis stelden. Het
wekte groote opschudding, vooral toen de overijselsche regent Joan Derk
van der Capellen tot den Poll een heftig advies tegen het verleenen der
toestemming, door hem in de overijse1sche Statenvergadering ingediend,
openbaar maakte. Capellen 3), een man van talent en algemeene ontwikkeling, die veel sympathie met de amerikaansche rebellen maar weinig
staatkundig doorzicht had, gaarne van zich deed spreken en zich placht
te uiten in de heftigste bewoordingen, liet luide door het gansche land
klinken, dat een volk, hetwelk eenmaal zelf "den naam van rebellen
gedragen" had, geen "troepen van een vrijen staat" mocht verhuren aan een
"tiran", die daarvoor liever "Janitsaren" moest
moest. koopen; hij wees erop,
dat zoo iets ook strijden zou met de veelgeprezen onzijdigheid en met het
belang van den handel en dat de vermindering van· troepen hier te lande
weder aanleiding zou kunnen zijn tot vermeerdering van de altijd nadeelige
landmacht, die werkte met "gedrogten" als de gehate militaire jurisdictie.
Ook Amsterdam, dat in ieder geval de voorwaarde wilde stellen, dat
deze troepen niet in Amerika zouden gebruikt worden maar intusschen
nog liever de geheele brigade aan Engeland wilde verkoopen en daartoe
zelfs een voorstel deed, wilde van een simpele uitleening der troepen
niet hooren; en Brunswijk, die meende, dat men de troepen niet kon
missen, en andere bedoelingen bij Engeland, n.l. het veroorzaken van
inwendige twisten, onderstelde, ried de zaak bepaald af 4). De zwakke
raadslieden des Prinsen schrikten ten slotte terug voor de verantwoordelijk1) Vgl.
11, p. 468; Archives,
V:g~. Ferguson, The
Th~ Scots Brigade in Holland (Edinb. 1899"
1899',11,
sde série,
sene, I,p. 407 sJliv.
sJ.IlV.
2) Nijhoff, Brunswijk, blz. 140 vlg.
8) Vgl. ,over
over hem de
4e, uitvoerige biografie
biog,rafîe van De Jong (Groningen, 1921).
0) Archives, sme série,
sene, I, p. 409 suiv.
SU1V.
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heid eener weigering zoogoed als voor die eener toestemming en zoo,
ofschoon vier provinciën: Gelderland, Friesland, Groningen en Overijsel,
reeds hadden toegestemd, werd de zaak door den Prins, die aanvankelijk
had getracht Engeland over te halen tot de door Amsterdam en anderen
gewenschte beperking tot het gebruik in Europa 1) en het in geen geval
door een weigering wenschte te tarten, volgens het advies van den hertog
behandeld. Hij antwoordde in Maart, dat zulk een uitleening van troepen
mogelijk scheen, als men ze alleen in Europa wilde gebruiken en mits
Engeland op eigen kosten duitsche troepen ten behoeve der staatsche garnizoenen daarvoor in de plaats stelde en voor het vervolg de in de laatste
jaren ernstig bemoeilijkte recruteering uit Schotland van allen last onthief.
Engeland kwam er thans echter niet verder op terug en het vermoeden
van Brunswijk scheen aldus niet ongegrond geweest te zijn.
Weldra kwamen andere bezwaren van ernstig karakter de moeilijkheden
ten opzichte van Engeland vergrooten. Gelijk in den fransch-engelschen
zeeoorlog werden de Antillen weder het tooneel van handel in contrabande op groote schaal, te ,eer omdat deze eilanden, met hunne talrijke
en welvarende plantages, vanouds levendige handelsbetrekkingen hadden
met de engelsche koloniën op de amerikaansche kust, van waar zij
voornamelijk hun hout en levensmiddelen betrokken gelijk zij er hunne
producten ter markt plachten te brengen, voor zoover de strenge engelsche
bepalingen op de scheepvaart dit toelieten. De hollandsche eilanden St.
Eustatius en Curaçao, de eenige, die vrijheid van handel bezaten in de
Antillen, waren het middelpunt van dezen handel. Vooral het eerste
eiland, vroeger 2) een onbeteekenende kale rots, die thans "magazine for
all the nations of the earth" mocht heeten, beleefde goede dagen. De
bevolking nam er aanhoudend toe; honderden kooplieden kwamen er zich
vestigen; het werd bezocht door duizenden schepen 3), varend uit en
naar de engelsche en fransche koloniën. De gouverneur van het eiland,
Heyliger, moest wel op aandrang van Engeland in September 1776 worden
vervangen maar zijn opvolger, de energieke Joannes de Graaf, toonde niet
meer lust om de Engelschen te believen en de sluikhandel bleef op St.
Eustatius ongehinderd voortgaan. Daar werd den 16den November 1776
de nieuwe amerikaansche vlag door den nieuw benoemden hollandschen
gouverneur met saluutschoten begroet 4) en ook verder als die eener onafhankelijke . mogendheid behandeld op alle schepen der rebellen, die niet
alleen tabak, suiker en indigo maar ook geschut, wapenen en oorlogsbehoeften van allerlei aard aan de opgestane koloniën brachten. Die feitelijke erkenning wekte de rechtmatige ergernis van Engeland en Yorke
diende (21 Februari 1777) een ongehoord scherp, ja "fulminant" protest
in met den eisch om ontslag ook van dezen gouverneur en met mondelinge dreigementen 5), dat de engelsche gezant zou worden teruggeroepen,
als hij niet binnen drie weken satisfactie kreeg. Nog heftiger liet zich de
driftige Yorke uit bij zijn onderhoud met den Prins, den hertog en den
raadpensionaris, wien hij grove ondankbaarheid jegens Engeland verweet,
dat alles gedaan had om den Prins tegenover Amsterdam de hand boven
. 1) Archives, 5me série, I, p. 427 suiv.

2) Jameson, St. Eustatius in the American revolution: North American Revi~w,
July 1903, p. 683 ff.).
8) Thulemeyer, Depéches, uitg. Colenbrander, noemt in Juni 1779 het getal van
5754 schepen in I I maanden.
') .Vgl. daarover de Deductie van De Graaf, verschenen in 1779. Het was niet
de allereerste maal - op het deensche eiland St. Croix was het 27 Oct. gebeurd
- maar toch de eerste maal, die in het oog viel (Jameson,
(JamesoD, l.I. p. 691).
6) Archives, I, p. 455 suiv.
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het hoofd te houden maar nu wel genoodzaakt zou zijn om de machtige stad
billijkerwijs van hem
de hand te reiken, als de Prins niet deed, wat men billijkerwijs'
mocht verwachten. Ook de hertog was ten diepste verontwaardigd over dit
ongehoorde optreden van den engelschen gezant, wiens "violente" taal
hem reeds dikwijls gehinderd had. Ook hij verlangde "mannelijke fermiteit" 1) tegenover Yorke en drong aan op maatregelen van versterking
der vloot, bescherming der zeegaten tegen britsche kapers en beveiliging
van de havens door versterking van garnizoenen om op alle gebeurlijkheden
voorbereid te zijn. Maar het viel niet te ontkennen, dat men op een
oorlog met Engeland volstrekt niet ingericht was. Het kwam er dus op
aan om Engeland tot bedaren te brengen en tevens weerstand te bieden aan
Amsterdam, dat aanvankelijk een "vigoureus" optreden verlangde, waarmede
onze "situatie" echter niet in overeenstemming zou geweest zijn. De StatenGeneraal beklaagden zich dan ook in hun antwoord aan Engeland wel
zeer ernstig over den toon van het protest maar erkenden de verplichting
2;eer
om tegen het vervoer van contrabande te waken en riepen De Graaf ter
verantwoording naar huis, ofschoon hij, zich beroepend op ziekte, weldra
naar zijn standplaats kon terugkeeren. St. Eustatius bleef zoo het middelpunt van den sluikhandel, het rendez-vous van alles wat de rebellen noodig
hadden, de stapelplaats ook hunner eigen artikelen; deze handel werd
bij het verschijnen van een fransch-spaansch eskader in de Antillen levendig voortgezet in weerwil van de scherpe klachten van Yorke, die namens
de engelsche regeering streng toezicht daarop begeerde. Maar ook deze
zaak gaf nog geen aanleiding tot oorlog, want ook Engeland wilde
zich niet meer vijanden op den hals halen. Zij bleef verder rusten en St.
2;ich
Eustatius bleef een paar jaren lang het "Tyrus" der Antillen, zooals Burke
het noemde, de rijke "mijn van fortuin" voor staatsche en amerikaansche,
zelfs voor britsche kooplieden, die niet aarzelden de winst op te zoeken,
waar die te vinden was.
Uit alles bleek, dat de onaangename verhouding tusschen Engeland en
de Republiek uit de eerste jaren van den Zevenjarigen zeeoorlog thans
opnieuw was ontstaan en dat de openbare meening in de Republiek
thans scherper dan ooit tegen den ouden bondgenoot gekeerd was.
Zij, die èn in het belang van den handel èn ter wille der algemeene staatkundige verhoudingen vasthielden aan het oude bondgenootschap, werden
steeds minder in aantal en steeds meerderen vroegen zich af, of nu niet
het oogenblik gekomen was om den gelukkigen mededinger in zijn gevoeligste plek te treffen. Tal van pamfletten betoogden de wenschelijkheid
eener aansluiting bij Frankrijk, Spanje en Amerika; andere, zooals de ook
om den naam van den schrijver veel indruk makende "brieven" van den
graaf van Nassau-La Lecq, nakomeling van prins Maurits, bepaalden zich
meer tot het betoog van het goede recht der Amerikanen.
De sympathie met de opgestane kolonisten was hier te lande overigens
minder dan in Frankrijk 2); zij uitte zich slechts zelden als sympathie met
de nieuwe republikeinen, ofschoon men in 1769 den van hier naar Engeland overstekenden leider der tegen Frankrijk opgestane Corsikanen, den
beroemden Pascal Paoli, uitbundig had toegejuicht en zelfs de Prins dezen
had ontvangen. In nog beperkter kring voelde men sympathie met den
1) Nijhoff, l.I., blz.
blz;. 150 vlg.; Archives, !, p. 457 suiv.
2) Vgl. Brieven van Joan Derck van der Capellen tot den Poll, uitg.
uitg.· De Beaufort, blz.
blz;. 40 vlg. Over Capellen's ontwikkeling het daarop door Sillem gegeven
blz. 204 en 401 vlg.; verder vooral
Aanhangsel en diens studie in De Gids, 1882, blz;.
De Jong's Capellen en Van Wijk, De Republiek en Amerika (Leiden, 1921).
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,democratischen geest, die in Engeland zelf machtig het hoofd opstak
,en in Amerika de gemoederen in beweging had gebracht. De denkbeelden
van Montesquieu en van de' franschewijsgeeren
fransche wijsgeeren van dien tijd hadden in
ge:geletterde
~eletterde kringen eenigen invloed in die richting ook hier te lande uit
uitgett,
Social",
dat in 1762
,oefend; Rousseau's wegsleepend boek "Le Contrat Social
opnieuw het oude, reeds bij Hugo de Groot ontwikkelde denkbeeld van een
staatsverdrag op den voorgrond stelde, waarbij het volk oorspronkelijk
de macht aan de overheid zou hebben opgedragen, deed hier onder de
talrijke beoefenaars der fransche letteren zijn invloed gevoelen. Krachtiger
echter nog werkten op Van der Capellen en zijn vrienden, die hij niet
.alleen
alleen in de hollandsche regentenkringen maar sedert zijn optreden in
1776 ook onder de ontwakende burgerijen telde, de denkbeelden der
engelsche democraten 1). Richard Price's door Van der Capellen vertaald
werk "Aanmerkingen over den aart der burgerlijke vrijheid", zijn idealistische "Observations on the importance of the American revolution and
the means of making it a benefit to the world" werden hier te lande in
die kringen ijverig gelezen; met hem en andere amerikaansch-gezinde
Engelschen stond Van der Capellen in levendige briefwisseling. Priestley's
wijsgeerig-theologische beschouwingen werden evenzoo onmiddellijk vertaald en gelezen. Gelijk deze geschriften van vrijheidlievende auteurs
in Engeland zelf aan de opkomende radicale beweging steun verleenden,
waren zij ook van invloed in de Republiek, waar de in 1747 en volgende
jaren luid klinkende democratische leuzen ook thans weder de lucht
begonnen te vervullen. Vele bewonderaars van Oldenbarnevelt en De Witt,
felle tegenstanders eener overheerschende stadhouderlijke macht zooals die
thans in de Republiek bestond, zagen zelfs in deze fiere voorvechters der
.aristocratische
aristocratische regeeringsbeginse1en volksmannen in den zin der toenmalige
democratie, die de "ware volksrechten" tegenover de "tirannen" uit het
Huis van Oranje hadden willen verdedigen en daarvoor hun leven
hadden gelaten. De brochures uit den Witten-oorlog 2) werden weder voor
den dag gehaald.
Nog was het niet velen duidelijk, dat hier twee richtingen moesten wor,den onderscheiden: die der aristocratische regenten, die in de eerste helft
demOCr:ltische volksder eeuw hun hoogtij hadden gevierd, en die der democrntische
Zou";
mannen, wier denkbeelden thans eerst zich in hun volle beteekenis zouden gaan ontwikkelen. In de hoofden ook van Burman en Van der Capellen, van den heftigen doopsgezinden leidschen predikant Van der Kemp,
van zoo menigen anderen voorvechter der nieuwe leerstellingen op staatkundig
gebied liep dat alles nog dooreen. Niet het minst in de kringen der door
de overheerschende gereformeerde Kerk als "dissenters" nog steeds ter
zijde gestelde Doopsgezinden, Remonstranten en Katholieken vonden de
nieuwe denkbeelden geestdriftige aanhangers. Zij, door de toenemende
welvaart der burgerklasse, waartoe zij behoorden, zich tegenover de regentenfamiliën meer en meer zelfstandig ontwikkelend, meenden in deze beweging,
die zich vooral bij die klasse deed gelden, een middel te zien om zich zoowel
van het kerkelijke als van het aristocratische juk te kunnen bevrijden en
juichten de nieuwe denkbeelden met geestdrift toe.
Maar de neigingen
neiO'ingen der stadhouderlijke regeering van het oogenblik,
zij onder omstandigheden ook voor de "volksvrijheid't-worden
hoe gevaarlijk zij
"volksvrijheid" ·worden
kon, de "vreedzame en beminnelijke" regeering, waarvan Simon Stijl nog
in 1778 getuigde als van de "voor de gemeene zaak allerheilzaamste'"
1) Van
V~n Wijk, bh;.
blz. 94 vlg.; De Jong, Capellen, passim.
a) ZIe
bl:z;. 509.
')
Zie boven blz.
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staatsinrichting, welks voortbestaan "tot in de laatste nageslachten tt de talentvolle jonge Pieter Paulus in zijn uitnemende "Verklaring der Unie van Utrecht tt
(1772) hoopte - die neigingen konden, meende men, in deze omstandigheden geen hinderpaal zijn om die sympathie ook in daden te toonen.
De zaak van Amerika bleef voor Van der Capellen en de zijnen vooreerst de
hoofdzaak in de staatkunde der Republiek en al mochten zij toornen tegen
de militaire jurisdictie, al mocht Van der Capellen de "slavernW' der
"haatlijke tt drostendiensten, "veragtlijke gedenkteekenen der barbaarschheid tt,
in het Overijselsche - in werkelijkheid geringe overblijfselen uit den ouden
middeleeuwschen tijd van den gedwongen arbeid der landbewoners ten
behoeve van de vertegenwoordigers der overheid en sedert lang in licht
te dragen geldelijke verplichtingen omgezet - geeselen met al den pathos
zijner licht ontvlambare ziel 1), op Amerika bleef veler blik gevestigd.
De handel van Amsterdam, die op een voordeelig verkeer met de voormalige engelsche koloniën hoopte, had het oog eveneens op Amerika
geslagen en werkte de bedoelingen van Van der Capellen en de zijnen
gereedelijk in de hand.
Behalve naar Amerika zag men naar Frankrijk, den machtigen bondgenoot van de amerikaansche rebellen, dat niets liever wenschte dan gezamenlijk met de nog altijd, geldmarkt voor iedere oorlogvoerende mogendheid als zij was, als bondgenoot begeerlijke Republiek, die, als zij wilde,
met haar overvloed van geld nog vloten van beteekenis kon bouwen,
tegen den ouden landsvijand over Kanaal en Noordzee op te trekken.
De zending als fransch gezant in Den Haag van den jongen diplomaat
Paul François de Quelen, hertog de la Vauguyon (Dec. 1776), was in
dit opzicht van groote beteekenis 2). Hij was de man om te bereiken wat
D'Affry tijdens den zeeoorlog tevergeefs had nagestreefd en wat thans
weder de fransche minister Vergennes wenschte: het opgeven der angstvallig begeerde onzijdigheid om zich in de armen van Frankrijk te werpen.
Handig intrigant, moest hij de zorgvuldig onderhouden betrekkingen van
De Bonnac en D'Mfry met de regenten opnieuw aanknoopen zonder het bij
den immers nog altijd machtigen stadhouder geheel te verkerven; zijn
gezantschapssecretaris Bérenger stond hem daarbij ijverig ter zijde, vooral
wat betreft zijn betrekkingen met de machtige amsterdamsche regenten
en hun voortvarenden pensionaris Van Berckel, den intiemen vriend van
Van der Capellen. Met vriendelijke woorden aan de regenten van de hollandsche steden, in de eerste plaats van Amsterdam, met dreigementen
desnoods tegenover den van engelschgezindheid verdachten Stadhouder en
den zwakken raadpensionaris dacht De la Vauguyon zijn doel te bereiken.
En bovendien kwamen na den grooten oorlog tusschen Rusland en de
Porte, die van 1768 tot 1774 geheel Oost-Europa in beweging bracht, de
plannen tot verdeeling van Polen, eindelijk de zoogenaamde beiersche
plannefl:
Successie-oorlog van 1778 tot 1779, die Pruisen en Oostenrijk weder tegenSucceSSie-oorlog
over elkander in de wapenen stelde, waaruit gevaar voor verandering
in. de Zuidelijke Nederlanden ontstond. Maar de Republiek hield zich
bwten dat alles, nu hare aandacht vooral werd beziggehouden door den
strijd van Engeland, die een strijd om het bestaan scheen te kunnen worden.
De Prins zag den algemeenen toestand in 1778 met groote bekommering
is· en de
en "zwaarmoedig"
,,~a'arm?edigtt in: "de
,,~e situatie is erger
er~er .als zij in lang geweest is
Republicq blijft alleen dnJven
drijven zonder allianties, zonder fortificatiën, zonder
Repubhcq
barrière, zonder genoegzame voorraad in de magazijnen, met een geringe
1) Vgl. Vaderl. Bist. (Vervolg op Wagenaar, Amst. 1786), I, blz. 296 vlg.

2) Colenbrander, Patriottentijd I, blz. 121.
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land- en zeemacht en, wat het slechtste van allen is, zonder eendracht
tt , schrijft hij aan Fagel;
regeering",
de Concordia van
en harmonie in de regeering
het oude devies was Discordia geworden 1). Maar tusschen dit inzicht en
het aangrijpen van middelen tot verbetering was een groote afstand.
D~ bij de houding van Frankrijk
Frankrijk steeds dreigender oorlogstoestand en het
stouter optreden der Engelschen tegen onze koopvaarders maakte in de
eerste plaats en in ieder gev·al
geval versterking van de vloot dringend noodig
en de Raad van State drong in zijn petitie van 1777 dan ook op de
bekende wijze daarop aan. De Prins was, evenals Brunswijk, volkomen
overtuigd van de noodzakelijkheid om èn te land èn ter zee voor voldoende
wapening te zorgen bij de toenemende kans op een algemeenen oorlog en
tot handhaving der ook door hem voorgestane onzijdigheid, die in den
Zevenjarigen oorlog ten slotte zooveel stoffelijk voordeel had aangebracht 2).
Maar het was weder Amsterdam, dat zich in het bijzonder tegen de
wapening te land verklaarde, wijzend op den slechten staat der financiën,
ja zelfs tot versterking van de vloot zich niet geneigd toonde. Na lang
gehaspel bracht de bepaalde eisch van Holland, dat ernstig den bouw
van de reeds lang besproken 24 linieschepen bepleitte en bij weigering
een zeker aantal der door dit gewest betaalde troepen dreigde af te danken
om de admiraliteiten tot bouwen in staat te stellen, de Staten-Generaal
op het laatst tot aarzelend handelen. Op aandrang van de Westindische
Compagnie en een aantal bij den handel op West-Indië, die vooral bedreigd scheen, bij den sluikhandel op de Antillen niet het minst, belanghebbende kooplieden werd nog in 1777 Van Bylandt met een eskader naar
de West gezonden om de engelsche kapers in toom te houden en in Mei
1778 kwam men eindelijk en ten laatste tot toestemming in het vijf jaren
te voren reeds door den Prins en den Raad van State in zoo ernstige
bewoordingen gedane voorstel van schepenbouw 3). Maar "geresolveerde"
oorlogsschepen waren nog geen oorlogsschepen in zee; ofschoon weldra
eenige schepen gereedlagen, zeilden zij nog niet uit ter verleening van
het konvooi, waarom de kooplieden, inderdaad door de Engelschen
sterk benadeeld, steeds dringender vroegen. Een bezending van kooplieden, waaronder er waren, die reeds op hoop van winst groote hoeveel4), richtte zich in November met
heden scheepshout hadden ingeslagen '),
hevige klachten eerst tot de Staten-Generaal, en die van Holland, daarna
tot den Prins zelf.
Deze kooplieden handelden niet zonder medeweten van De la Vauguyon.
In de onderhandelingen met Engeland over de voorwaarden, waarop deze
mogendheid den handel in de West zou willen toelaten, was namelijk
sedert de oorlogsverklaring van Frankrijk een nieuw element gekomen:
zoowel Frankrijk als de Amerikanen zelf trachtten de Republiek tot een
openlijk verbond van handel en vriendschap met de Vereenigde Staten
te bewegen en dit streven was ook voor den goed onderrichten Yorke geen
geheim gebleven 5). Wel was de eerste brief daarover van de amerikaansche vertegenwoordigers te Parijs: Franklin, Adams en Deane, in overleg met de regeering van Amsterdam reeds in April aan den raadpensionaris geschreven maar deze had niet geantwoord doch zich zijnerzijds
in ovérleg met den Prins bepaald tot ondershandsche toezending van het
onwelkome doch niet geheel ter zijde te stellen verzoek aan de hollandsche
1)
I)
a)
3)
4)
6)

Archives, I, p. 547.
Ib.,'p. 504 suiv.
De Jonge, Zeewezen, IV, blz. 393.
Colenbrander, I, blz;.
.
blz. 136.
Ib., blz. 130 vlg.
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steden. Amsterdam echter, door den heftigen Van Berckel onophoudelijk
aangezet, ging verder en liet, in afwachting van de erkenning der onafhankelijkheid van de "Vereenigde Staten van Amerika" door Engeland"
Engeland,.
zijn pensionaris heimelijk op den brief der Amerikanen antwoorden, dat
men, "zoodra" deze erkenning geschied was, gaarne zou medewerken tot
een "tractaat van eeuwigdurende vriendschap en commercie". Het geheim
werd goed bewaard. Een der weinige door de amsterdamsche regeering
daarin betrokken kooplieden, Jean de Neufville, die veel handel met
Amerika dreef, had in overleg met de amsterdamsche burgemeesters
(4 September) te Aken met den amerikaanschen agent William Lee 1) reeds
een voorloopig, ook nog zeer geheim tractaat opgesteld, dat aan de
Republiek, zoodra het genoemde geval zich voordeed, een voordeelig handelsverdrag moest verzekeren. Ofschoon ook de welingelichte Yorke nog niet
wist van dit tractaat, hij had genoeg van Amsterdam's gezindheid vernomen
om zijn regeering te waarschuwen, dat. het hoog tijd werd om krachtig
op den Prins en Brunswijk te werken, terwijl de weifelende Van Bleiswijk"
Bleiswijk,.
naar hij meende, geen ernstige bezwaren zou opwerpen. Een nieuwe
poging der Amerikanen bij den raadpensionaris in October werd door dezen
overeenkomstig het advies van den Prins van April medegedeeld in de
Statenvergadering van Holland en de Staten-Generaal 2).
De engelsche regeering had zich, na een ernstig beklag ook van den Prins
zelven op aandrang der amsterdamsche kooplieden over de aangedane
"vexatiën", thans ernstig beducht voor een aansluiting der Republiek bij hare
vijanden, in gematigde taal bereid getoond om den gewonen handel der
hollandsche kooplieden met Frankrijk te ontzien en reeds bevel gegeven om
een aantal opgebrachte hollandsche
hoIlandsche schepen los te laten. Om haar eenigszins
te bevredigen en tegelijk iets voor den door de engelsche kapers en oorlogsschepen belemmerden handel te doen, sloeg Van Bleiswijk nu in de StatenGeneraal den door Engeland aangewezen uitweg voor om nl. wel konvooi te
verleenen aan de bedreigde koopvaarders maar daarvan die uit te zonderen,.
welke beladen waren met masten en hout, geschikt voor den bouw van
oorlogsschepen 3). Tegen dit "beperkt konvooi"
konvooi" nu verklaarde Amsterdam,.
gesteund door de belanghebbende kooplieden, zich ten sterkste. Van Berckel drong er bij den Prins op aan, dat men krachtig tegen Engeland zou
optreden, liefst samen met Rusland en de andere noordsche mogendheden,.
om de vrijheid der zee te handhaven. De Prins antwoordde, dat men dan
ook de landmacht moest versterken, daar men uit Hannover in den rug aangevallen kon worden 4). De kooplieden, bevreesd om met hun ingekocht
hout te blijven zitten, verzochten, evenals indertijd in 1758 hunne voorgangers tijdens den zeeoorlog zich tot de Prinses hadden gewend, gehoor bij
den Prins en lieten zich, evenals toen, ook thans in heftigen anti-engelschen
zin uit, hem persoonlijk verantwoordelijk stellend voor de gevolgen eener
weigering om onbepaald konvooi te verleenen. Zij deden hem, nadat de
Prins een plan om hem met een honderdtal kooplieden op de voorgenomen
audiëntie te imponeeren had afgewezen, op 17 Nov. bij monde van Jean
de Neufville á) ongeveer dezelfde verwijten hooren, die onder dezelfde
omstandigheden in 1758 tot zijn moeder waren gericht. De NeufviUe drong
op heftigen toon aan op spoed bij het nemen van ,,kragtdaadige" maat1) Van Wijk, 1.1., blz. 55 vlg.
2i Archives, I, p. 565 suiv.
3
Vervolg op Wagenaar, I, blz. 229 vlg.
• Archives, I, p. 575/6.
5) Vervolg op Wagenaar, 1.1.,
l.I., blz. 225 vlg.; Nieuwe Neder!. Jaarb. 1778, blz. 1423,
1423~
1439 vlg.; Archives, I, p. 587 suiv.
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regelen; hij beriep zich op den Prins als "eerste burger van deeze republicqtt en op het belang voor dezen zelven en diens "nakomelingschap" zoo
goed als op het belang van den handel; hij vroeg, of Amsterdam soms ook
tot kaperij moest overgaan; hij wees met nadruk op de reeds in de havens
gereedliggende oorlogsschepen; hij stelde den Prins verantwoordelijk
voor de te lijden schade en verklaarde van dezen te verwachten, neen te
eischen, dat deze de rechten van den handel der Republiek zou handhaven~
De Prins antwoordde kalmweg, dat de zaak hem zeer ter harte ging, dat
de petitie voor 1779 reeds 32 schepen verlangde en dat men trachten zou
den handel "voldoening en genoegen te geven". Brunswijk maande hem
aan tegenover het met Frankrijk samenwerkende Amsterdam op dit standpunt te blijven en desnoods kerkelijke hulp te gebruiken om de stad te
bedwingen maar tevens voorzichtig te zijn, daar de amsterdamsche leiders:
wellicht niet tegen een "révolte
,,révolte générale" zouden opzien 1). Twee dagen
later (19 Nov. 1778) viel onder krachtigen steun van den Prins en den
raadpensionaris en nadat den I8den Holland evenzoo had besloten, het
besluit der Staten-Generaal tot het verleenen van beperkt konvooi, in
beide vergaderingen onder hevig protest van Amsterdam.
En terwijl de moeilijkheden ter zee toenamen, terwijl Engeland en Frankrijk beide door hunne eischen en vertoogen de Republiek in een steeds.
bezwaarlijker toestand brachten, begonnen ook te land zich wolken samen
te pakken. De dood van keurvorst Maximilaan 111 van Beieren op het einde van
1777 scheen aanleiding te zullen worden tot een nieuwen grooten oorlog
tusschen Oostenrijk, dat de beiersche erflanden onder zijn invloed hoopte
te brengen of zelfs in te lijven, en Pruisen, dat een zoo aanzienlijke vermeerdering van de oostenrijksche macht wilde verhinderen. Het kwam zelfs
tot een inval der pruisische legers in Bohemen maar Frankrijk's en Rusland's tusschenkomst wist nog den dreigenden oorlog te voorkomen en de
vrede te Teschen (Mei 1779) maakte voorloopig een einde aan het gevaar.
De verkiezing van aartshertog Maximiliaan, broeder van den avontuurlijken
duitschen keizer Jozef 11, tot coadjutor en aangewezen opvolger van den
aartsbisschop van Keulen wees op nieuwe moeilijkheden, die bij den dood.
der in haren ouderdom vredelievende keizerin Maria Theresia ook van die
zijde konden ontstaan; te eer omdat de jonge keizer blijkbaar het plan
koesterde tot invoering in de Zuidelijke Nederlanden van belangrijke veranderingen, die de belangen der Republiek konden schaden. Jozef 11
II dacht aan een
ruiling van grondgebied met den nieuwen beierschen keurvorst, waarbij deze,
in ruil voor zijn keurvorstendom, de Zuidelijke Nederlanden zou verkrijgen en
dit gebied, gelijk in den tijd van keurvorst Maximiliaan Emanuel, gevaar zou
loopen om onder een zwak bestuur geheel onder franschen invloed te komen.
In deze omstandigheden scheen het geraden zoowel de land- als de zeemacht
der Republiek te versterken, zich "in postuur te stellen", te meer daar
Engeland, met Hannover onder één vorst, in geval van oorlog ook aan de
oostergrens met hare verwaarloosde vestingen een gevaarlijke vijand kon blijken •.
Het oude spel begon zoo weder opnieuw: de landprovinciën wenschten
vermeerdering van het leger, Amsterdam begeerde alleen versterking van
de vloot. Maar de zaak stond nu gunstiger in zooverre als niet de provincie Holland maar alleen nog Amsterdam zich verzette tegen voorziening
in beide opzichten en de andere provinciën niet ongeneigd waren om
ook de vloot belangrijk te versterken en zich voor de verdediging in het
algemeen groote offers te getroosten 2); zelfs Zeeland, dat intusschen als:
1) Archives, I, p. 600.

2) Nieuwe Neder!. Jaarb. 1778, blz. 807, 949, 953, 961, 964, 1351 vlg.
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u , voor zeven jaren aan
voorwaarde stelde de verlenging van het "soulaas
"soulaas",
w.as bereid tot aanzienlijke offers.
dit gewest toegestaan, was
Zoo scheen er nu ten minste kans te bestaan, dat zoowel voor de onzijdigheid der vlag ter zee als voor die van het grondgebied zou worden
gezorgd, zooals de ridderschap van Holland in haar vertoog tegenover
het amsterdamsche protest zeide. Amsterdam echter kon rekenen op den
machtigen steun van Frankrijk. De la Vauguyon 1), door de toenadering
tot Engeland's eischen geprikkeld, diende in overleg met Amsterdam
7 December een scherp en dreigend vertoog in tot handhaving van
volledige handelsvrijheid als het kenmerk eener "volmaakte onzijdigheid"
onzijdigheid U en
zelfs der onafhankelijkheid eener natie, aan het slot niet onduidelijk dreigend
met intrekking door Frankrijk van de daar aan de neutralen toegestane
handelsvoordeelen. Eenige dagen later kwam hij nogmaals met een memorie,
w.aarin hij nog scherper aandrong op intrekking van het in zake het konwaarin
vooi genomen besluit; den Prins persoonlijk wees hij op de ook voor dezen
mogelijke gevolgen. Aarzelend antwoordden de Staten-Generaal volgens
Holland's voorstel, dat men door het konvooi-besluit juist die "volmaakte"
onzijdigheid wilde handhaven, en deden een beroep op Frankrijk's billijkheidsgevoel. Maar De la Vauguyon had instructie om verder te gaan.
Hij weigerde dit antwoord aan te nemen gelijk ook de staatsche gezant te
Parijs, die het zou overbrengen, daar op zijn beurt werd teruggewezen; hij
kondigde openlijk aan, dat hij reeds een ordonnantie in handen had met
beperkingen ten opzichte van den handel der Republiek in zijn land.
De Staten-Generaal, door de bij den handel in grof hout belang hebbende, . benevens door de op Frankrijk handelende kooplieden heftig.
bestookt en door Amsterdam's aanhoudende protesten verontrust, geraakte
steeds meer in een wanhopige stemming. De Prins zelf, die bij het toenemende verzet van Amsterdam de vroegere op samenwerking met die
stad gegronde staatkunde van den hertog van Brunswijk, ook door dezen
zelf bij de houding der stad thans losgelaten, als minder deugdelijk had
leeren beschouwen 2), zocht zijn steun, waar hij dien vinden kon; hij vroeg
in zijn verlegenheid en eigenlijk tegen den zin van Brunsw.ijk,
Brunswijk, die nooit
met Frederik II
11 wilde aanbinden, hulp en raad bij zijn oom, den koning
van Pruisen, die hem spottend afwees; hij trachtte door den gezant
Van Welderen Engeland tot een tegemoetkomender houding te bewegen
en het te wijzen op de wenschelijkheid, ook voor Engeland, om niet
in de kaart van Amsterdam en Frankrijk te spelen; hij zocht aan den
anderen kant Amsterdam tot een "conciliatoir" te brengen 3). Maar het
een na het ander had weinig succes. Hij wist ten slotte niets beters te .,
doen dan tijd te winnen en intusschen met Amsterdam te onderhandelen,
in de hoop dat dit eindelijk zou toegeven, terwijl De la Vauguyon niet
naliet de deputaties der hollandsche steden persoonlijk op de voor hare
franschen handel te wijzen. Het
burgerijen mogelijke schade in haren fransehen
gelukte dezen zoo Haarlem, waar de pensionaris, Adriaan van Zeebergh,
vurig medestànder van Van Berckel was, tot de amsterdamsche zijde
over te halen. Nog handhaafden de Staten-Generaal den I8den Januari
1779 hun besluit, ofschoon bij Engeland weder ernstig tegen de kaperijen
werd geprotesteerd, maar De la Vauguyon kondigde het voor dat geval
aangekondigde strafedict af en nu begonnen werkelijk verscheidene hol-

1) Colenbrander, I, bb;.
blz. 137 vlg.
2) Reeds in 1777 zijn duidelijke sporen daarvan te zien; vgl. Hardenbroek, I, blz. 413,

41Ó,
416. Op het einde van 1778 was de zaak een feit. Vgl. Colenbrander, I, blz. 148/9;
Hardenbroek, 1.1., ook blz.
443, 456, 459, 466, 478.
Hardenbrc;>ek,
blz., 429, 435,
435',443,
3) Archives,
Arch1ves, I, p. 616 SU1V.,
suiv., 663 suiv.
SU1V. .

FRANKRIJK EN ENGELAND

545

landsche steden te aarzelen. In deze moeilijke dagen was de raadpensionaris
de man, die den Prins van raad diende en hem overhaalde tot de meest
dubbelzinnige en gevaarlijke politiek: hij liet De la Vauguyon in Holland
vrijelijk wroeten en woelen en hield zich aan het gevoelen der landprovinciën tot handhaving van het besluit van 19 November: zoo meende
hij Frankrijk en Engeland tegelijk te kunnen believen en den Prins buiten
schot te houden. Maar deze slimheid bereikte haar doel niet. Holland,
aan de intriges van De la Vauguyon en Amsterdam overgelaten, sloeg den
30sten Maart voorgoed om en verklaarde zich bij meerderheid van 10
tegen 9 stemmen voor onbeperkt konvooi. Een derde pensionaris, die van
het kleine Gorkum, Cornelis de Gijselaar, verleende daarbij zijn diensten,
weldra beloond met het pensionarisschap van Dordrecht. Maar in de StatenGeneraal bleef Holland met zijn voorstel alleen staan, zoodat het ernstig begon
te denken over een provinciaal konvooi aan de uitgesloten houtschepen.
Nog erger werd het, toen Engeland zelf volstrekt niet tevredengesteld
bleek te zijn met het genomen besluit tot verleening van beperkt konvooi en voortging met het aanhouden en opbrengen van schepen met
contrabande, ja in ernst begon te denken over een oorlogsverklaring aan
de in zichzelf verdeelde Republiek, nu deze nog op verre na niet voor een
oorlog gereed was: dat het ten slotte toch ertoe komen zou, verwachtte
de engelsche regeering zonder twijfel en een onmiddellijke oorlogsverklaring
zou
~ou onze koloniën grootendeels in engelsche handen hebben doen vallen,
terwijl onze vloot van geen beteekenis was tegenover de engelsche. Maar
Engeland, in Amerika ernstig getroffen, was toch bevreesd, dat de Republiek ingeval van oorlog zich geheel aan Frankrijk zou overgeven. Het
besloot dus alsnog af te wachten en verklaarde alleen geen vervoer van
contrabande,
çontrabande, zelfs onder konvooi, te zullen toelaten. De Prins, hoezeer
aansluiting bij Engeland als staatsbelang beschouwend, bleef van meening,
dat men zich niet slechts ter zee tegen Engeland's machtsoverschrijding
maar evenzoo te land tegen Frankrijk moest wapenen, opdat men
tegenover beide zijn onafhankelijkheid zou kunnen bewaren!);
bewaren 1); van een
eenzijdige wapening ter zee vreesde hij terecht, dat zij zou uitloopen op
een feitelijke onderwerping aan Frankrijk. Amsterdam toonde hoogstens
eenige geneigdheid om tot een "modicque augmentatie" van de troepen
te komen maar wilde vooral sterke wapening tegen Engeland in het belang
van den handel. Aan het gehaspel tusschen beide partijen kwam geen einde.
Frankrijk zat niet stil. Het beloonde aanstonds Amsterdam en Haarlem
door hen van het strafedict uit te zonderen; eind Juni, toen Holland den
24Sten besloten had om van de Staten-Generaal binnen vier weken intrekking van het gewraakte besluit van 19 November te eischen, zich ingeval
van weigering op eigen gelegenheid met de vermeerdering der vloot te
belasten en voor "importante middelen" te zorgen tot bescherming zijner
onderdanen, beloonde het dit gewest opnieuw door schorsing van .het
edict voor dit gewest en voor die vier weken 2). Zoo voordeelig was de
vriendschap met Frankrijk! Maar ook, zoo weinig volgde men hier te lande
den ten slotte door Frederik den Groote aan de Prinses gegeven raad:
"de plus respecter la République que les voisins et ne montrer de prédilection ni pour les Anglois ni pour les François, ne point se rendre es clave
maïs
mais demeurer l'ami de l'une et de l'autre de ces puissances et de se
faire respecter sur mer par la flotte"
fiotte" 3) ; zoo weinig begreep de Prins,
1) Archives, lI,
II, p. 20. Zijn beschouwingswijze legde hij neer in een memorie,
~edrukt aldaar p. 72 suiv.
.gedrukt
) Colenbrander, I, blz. 161.
8) Ib., blz. 381. Vgl. ook Archives, lI,
II, p. 32.
,BLOK,
BLOK, Gesch. Neder!. 'Volk. lil
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verontwaardigd over Frankrijks "menées u, dat "l'intérêt est l'ame dtune
République marchandeu, gelijk Frederik het uitdrukte, en dat de kooplieden
voor hunnen handel behoefte hadden aan bescherming; zoo weinig begrepen van hun kant de kooplieden, dat zij de speelbal werden der handige
fransche staatkunde. Engeland, door den driftigen Yorke voorgelicht en
door weinig omzichtige staatslieden geleid, deed niets om die staatkunde
met gelijke handigheid te bestrijden; integendeel, zijn krasse memoriën
wierpen olie in het vuur en vermeerderden de verbittering hier te lande
haten mededinger. De regeegehaten
tegen Engeland, den vanouds bij de natie ge
ring der Republiek, die thans geen enkelen staatsman van beteekenis meer
telde, wist niet wat te doen; ook de "goede oude tt griffier Fagel, hoe vast
ook in de traditiën van zijn met de engelsche alliantie groot geworden geslacht,.
miste de kracht, die in deze omstandigheden noodig was geweest 1), en de
Prins was wanhopig over de "dolle tt engelsche politiek, die alle concessies
onmogelijk maakte. Hij besloot ten slotte zich te onderwerpen aan wat
de Staten-Generaal hem zouden opleggen te doen 2). Van krachtige leiding
kon onder deze omstandigheden geen sprake zijn.
De vier weken verliepen en er gebeurde niets. Terwijl de versterking
van het leger in den loop van 1779 steeds minder noodig scheen, nu de
yrede in Duitschland weder hersteld was, en de plannen daartoe met steeds
minder kracht werden verdedigd, werd ook voor de vloot weinig gedaan ..
Wel schreef de Prins in Januari een brief aan de landprovinciën, waarbij
hij de uitrusting vroeg van 50 of 60 schepen en een vermeerdering der
landmacht tot 50 of 60000 man 3); wel werden afgevaardigden der admiraliteiten in Den Haag bijeengeroepen om voorstellen te doen betreffende
de zeemacht en leverden zij een omstandig rapport in '), dat aandrong op
voorziening in de ,,schreeuwende tt behoeften aan schepen, kustbatterijen,.
materieel en bemanning; maar nog in het najaar was er geen esk'ader
gereed, in weerwil van den voortdurenden aandrang der kooplieden op
konvooi. Eerst in de allerlaatste dagen van het jaar kon, volgens besluit
der Staten-Generaal van 8 November tot vorming van een konvooi voor
schepen naar Frankrijk, de West en de Middellandsche zee, Van Bylandt
weder met een vijftal oorlogsschepen van Texel uitzeilen ter bescherming
eener koopvaardijvloot; daarbij mochten evenwel geen schepen met grof
hout zijn, waarom Holland tegen de zaak was geweest.
Het gansche jaar door bleef de zaak van beperkt of onbeperkt konvooi
hangende. De fransche gezant en zijn amsterdamsche vrienden gaven
zich alle moeite om de nog aarzelende kleinere hollandsche steden voorhun inzicht te winnen; beloften en handelsvoordee1en voor elke stad in
het bijzonder, gunstige bepalingen voor den rotterdamschen doorvoerhandel, den dordtschen wijn en de noordhollandsche kaas, voor de leidsche
lakens en de brielsche haring 5), wisselden af met intimidatie en dreigementen. Maar ook Yorke roerde zich thans, nadat hij op last zijner regeering
langen tijd gezwegen had. Nadat in Juni 1779 de officieele oorlogsverklaring:
oorlogsverklaring
van Frankrijk en Spanje eindelijk door Engeland was ontvangen, vroeg
hij wegens nadering eener fransch-spaansche vloot bij Plymouth hulp
aan de Republiek op grond van de oude traetaten - een vraag, die hier
te lande de oude kwestie van de verplichting daartoe, van den "casus
foederis tt , weder in reeksen van pamfletten, van boeken zelfs deed bespre1) Colenbrander, I, bb;. 147/8.

Z) Archives, 11, p. 42.
I) Ned. Jaarb. 1779, blz. 175 vlg.

') De Jonge, IV, blz. 399 vlg.
6) Colenbrander, I, blz. 164.
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ken maar de regeering opnieuw zeer in het nauw bracht, zoodat zij geen
anderen uitweg vond dan haar antwoord zoo lang mogelijk uit te stellen.
Engeland, dat tegenover de Republiek een zonderling weifelende, nu eens
uitdagende, dan weder lankmoedige houding aannam, scheen de zaak
alleen te hebben opgeworpen om haren bondgenoot in verlegenheid te
brengen, want het zette den eisch evenmin door als vroeger dien om de
schotsche brigade of het ontslag van De Graaf. De in Amerika handig
voorbereide komst van den beruchten amerikaanschen
amerikaansehen kaper John Paul
Jones 1) - de ,'pouwel
,,Pouwel Jonas" van het volksliedje - in October op de
reede van Texel met een paar prijzen bracht iets meer leven in de hangende kwestiën maar ook nieuwe moeilijkheden. Yorke verlangde uitdrukkelijk verwijdering van den kaper en uitlevering der prijzen maar Jones
verklaarde geen kaper, doch officier der amerikaansche marine te zijn,
bleef, ofschoon de amerikaansche vlag volstrekt niet officieel door de
Republiek erkend was als die eener oorlogvoerende mogendheid en hij
dus feitelijk als zeeroover moest behandeld zijn, eenvoudig voor Texel
liggen, verkocht zijn buit en kwam herhaaldelijk te Amsterdam en in
Den Haag, overal gevierd als een held en toegejuicht als een bondgenoot.
Drie maanden lang hield Jones zich bij Texel op en toen de StatenGeneraal op voorstel der admiraliteiten wel de engelsche eischen afwezen
maar tevens den Amerikaan het vertrek gelastten, heesch deze de fransche
vlag en toonde een franschen lastbrief, hem door De la Vauguyon in
overleg met Van Berckel en Van der Capellen verleend.
En intusschen ging Engeland, als het ware uitdagend tot den krijg, tot
wanhoop van den Prins voort met het onderzoeken en opbrengen van
onbeschermde nederlandsche schepen, waardoor aan den handel voortdurend veel last en schade werd berokkend. Het was de vraag, wat het zou
doen met de thans door Van Bylandt begeleide koopvaarders. Toen
deze (31 Dec.) op de hoogte van Wight gekomen waren, werden zij,
zooals verwacht werd en de engelsche regeering reeds gedreigd had, door
een sterk eskader onder Fielding aangehouden. Na eenige onderhandeling
en weigering van Van Bylandt begon Fielding met het onderzoek der
koopvaarders, terwijl hij volgens gewoonte en verdragen alleen de papieren
der gekonvooieerde schepen aan boord der staatsche oorlogsschepen mocht
nagaan, hetgeen den bevelhebber vóór zijn vertrek nog eens ingescherpt
was. Dit gaf aanleiding tot een schermutseling, waarna de staatsche vlootvoogd tegenover de overmacht spoedig het gevecht deed staken en de vlag
streek. Fielding nam nu de koopvaarders in bezit en zeilde met hen en
de schepen van Van Bylandt, die zijn vlag weder had mogen hijschen maar
weigerde het konvooi te verlaten, naar Portsmouth, waar Van Bylandt
bericht gaf van het gebeurde. Een hevige gisting ontstond onmiddellijk
in den lande. Men beschuldigde in hatelijke pamfletten niet alleen Van
Bylandt van plichtverzuim maar ook den Prins, die echter diens gedrag
zeer afkeurde 2), van medeplichtigheid daaraan; men eischte schadevergoeding en voldoening voor de beleediging der vlag op 's l'ands oorlogsschepen; men verlangde in heftige taal krachtig optreden tegen den overmoedigen Brit, die allen handel onmogelijk maakte, zoodat de assuradeurs
weigerden om langer schip en lading te verzekeren. En terwijl deze zaak
nog hangende was, kwam Engeland (28 Jan. 1780) met de verklaring, dat het
weldra genoodzaakt zou zijn het handelstractaat van 1674 in te trekken,
wanneer de Republiek volhardde bij haren onwil om het tractaat van onder1) Vgl. over zijn verblijf ook Archives, II, p. 93 suiv.; Van Wijk, Rep. en Amerika;
Van Winter, in Tijdschr. voor gesch., 1922.
2) Archives, 1.1.
l.I. Il, p. 129 suiv.
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linge hulp van 1678, nu die casus foederis aanwezig was, door zending
van troepen en schepen op te volgen: Engeland zou de Republiek niet
langer als bondgenoot maar eenvoudig als onzijdige mogendheid zonder
meer behandelen, dat wil zeggen: alle handelsvoordeelen intrekken.
De oorlog scheen voor de deur te staan, want een behandeling als
onzijdige mogendheid beteekende feitelijk het verbod van allen handel
in wat in den meest algemeenen zin contrabande heette en vrij spel voor
de kaperij, tenzij men sterke konvooien verleende. De fransche staatkunde
was daarmede meester van den toestand, vooral toen twee maanden later
Yorke in een heftige memorie binnen drie weken uitsluitsel verzocht en
bij het uitblijven daarvan eindelijk 17 April de bedreiging met intrekking
der handelsvoordeelen van engelsche zijde werd uitgevoerd. De Prins
en de raadpensionaris waren nu wel gedwongen den stroom te volgen 1);
zij gaven, onder goedkeuring ook van Brunswijk, toe aan den aandrang
der door Amsterdam aangevoerde hollandsche meerderheid op onbeperkt
konvooi, omdat er niets anders overbleef. Niet alleen werd Van Bylandt
voor een krijgsraad gebracht maar de Staten-Generaal besloten met volkomen eenparigheid tot een ernstig protest te Londen en tot den eisch
eis.eh
om schadevergoeding wegens de aanhouding; zij kwamen (24 Apnl)?
April),
konvoOi
met verzet alleen van Zeeland, tot het verleenen van onbeperkt konvooi
en eenige dagen later tot uitrusting van 52 linieschepen en fregatten ter
bescherming van zeegaten en handel, waarvan in October 2/3 gereed was,
zij het dan ook met onvoltallige bemanning en zwak geschut voorzien 2).
Bij de toenemende aanmatigingen der engelsche kapers en oorlogsschepen
was het te denken, dat, zoodra de konvooien uitzeilden, er een botsing
zou ontstaan, die den oorlog kon doen uitbarsten, tenzij Engeland, als in
1762, bij deze krachtiger houding der Republiek nog terugweek.
Nog één kans bestond er op vrede 3). De russische keizerin Catharina II
begeerde bemiddelaarster te zijn tusschen de in westelijk Europa strijdende
partijen en in ieder geval de opkomst harer handelsvloot niet in gevaar
te laten brengen door de toenemend drukkende zeeheerschappij van het
machtige Engeland. Een herhaaldelijk reeds ter sprake gekomen verbond
van de onzijdige mogendheden: Rusland, Denemarken, Zweden, ook de
Republiek en verder misschien zelfs Oostenrijk, Pruisen, Portugal en Napels,
tot
t~t handhaving eener "Gewapende Neutraliteit" lag zonder twijfel in de
lijn
hJn harer denkbeelden. Maar tevens in die van Frankrijk, dat reeds
in 1778 den regel "vrij schip, vrij goed" als richtsnoer had aangenomen op
aandrang van den minister Vergennes, die het denkbeeld bij de hoven
van het Noorden had laten aanbevelen. En de Prins had reeds lang op
een bondgenootschap van dien aard zijn hoop gevestigd. Naar aanleiding
van het opbrengen van een russisch schip door de Spanjaarden stelde
de russische Keizerin 9 Maart 1780 een vijftal artikelen op, die zij door
de onzijdige mogendheden algemeen goedgekeurd wilde zien. Zij behelsden
het volgende: vrije kustvaart voor om;ijdigen; vrij schip, vrij goed behalve
voor contrabande;
~ontrabande; contrabande zijn wapenen, kruit en lood; blokkade moet
effectief
effectlef zijn om geldig te wezen; alle prijs gerechten en admiraliteiten
moeten zich aan deze bepalingen houden.
De Republiek, door den russischen gezant Galitzin reeds in Januari tot
het gezamenlijk
gezam~nlijk aanbieden van gewapende bemiddeling aangezocht, hoopte,
Engeland
~ngeland intusschen
mtusschen zooveel mogelijk tevredenstellend, tijd te winnen,
liever in een mogelijk verbond der onzijdigen
onz;ijdigen hulp te vinden in haar netelilIever
l) Colenbrander, I, blz. 169, Vgl. Hardenbroek, lI, blz. 4 vlg.; Archives, lI, P.132.
2) De Jonge, IV, blz. 430 vlg.
3) Colenbrander, I, blz. 171 vlg.

PAPIEREN VAN LAURENS

549

gen toestand en zoo, "dobberende en worstelende tusschen de droppels
heen", de zaken tot den vrede gaande te houden. Dit was de gang harer
amsterd'amsche
politiek, het streven ook van den Prins 1). De Prins, door de amsterdamsche
regeering, den franschen gezant en zelfs den koning van Pruisen aangemoedigd, liet zich vinden om Rusland voor te stellen met de Republiek in dezen geest samen te werken; Holland verklaarde zich er zeer
voor. Er scheen kans te zijn op verzoening van Amsterdam en den Prins.
Alleen Brunswijk was weinig met het russische voorstel ingenomen en
spotte met de "belle alliance", van welker beteekenis hij zich weinig voorstelde bij de bekende engelschgezinde richting der russische politiek en
de zwakheid der zeemacht van de noordsche mogendheden vergeleken
bij die van Engeland 2); de staatsche gezant te St. Peters burg, De Swart,
was een man van te weinig inzicht om de zaak te leiden. Rusland ging
dan ook niet dan zeer langzaam voort en de Republiek zelve nog langzamer. Wel vroeg het in April de aansluiting der Republiek bij een voorloopige verklaring te Londen omtrent de rechten der neutralen, zooals
Rusland reeds had afgelegd, maar de zomer ging voorbij, zonder dat de
Republiek, die vreesde door Rusland in den steek gelaten te worden, iets
beslissends deed, ofschoon Denemarken en Pruisen toen toetraden. Brunswijk ried den Prins aan liever tijd te winnen en de stemming van Engeland niet geheel te bederven, omdat ten slotte naar zijn meening de beide
natiën het weder eens zouden worden in beider belang S). Intusschen gaf
Engeland voortdurend weinig bewijs, dat het dat belang inzag, en verbitterde de stemming in Holland daardoor steeds meer. De eisch der
Staten, dat het te sluiten verbond hunne overzeesche bezittingen zou
waarborgen, gaf nieuw oponthoud, al gingen Van Wassenaer van Starrenburg en Van Heeckeren van Brandsenburg werkelijk als gezanten naar
Rusland om het tot deze voorwaarde over te halen. De russische Keizerin
bleek echter weldra van zoodanig een waarborg niet te willen weten en zoo
bleef de aansluiting bij het verbond tot in het najaar hangende, al drong
Amsterdam erop aan toch alvast de russische artikelen te teekenen. Het
was in deze omstandigheden bijzonder schadelijk, dat Fagel, de griffier,
even sterk tegen de alliantie met de neutralen was als de raadpensionaris
ervoor bleek 4).
Maar terwijl zoo de zaak nog in October 1780 niet veel verder gekomen
was, gebeurde er iets, dat de verhouding tot Engeland definitief veranderde.
Op een door een enge1sch fregat bij Newfoundland (IQ Sept.) buitgemaakt
vaartuig 6), waarop zich de amerikaansche staatsman Henry Laurens bevond,
voorzien van machtiging om met de Republiek een verbond te sluiten,
vond men den tekst van het in 1778 te Aken opgestelde verdrag - het
bewijs, van de medeplichtigheid der amsterdamsche regeering aan deze
geheime onderhandelingen met de amerikaansche rebellen - eindelijk een
aantal ten deele reeds gedrukte brieven uit de briefwisseling tusschen
Amerikanen en amsterdamsche kooplieden en regenten, benevens de beide
Van der Capellens. De goede vangst werd onmidddlijk door de engelsche
regeering geëxploiteerd, ook in verband met de spoedig te wachten aansluiting
der Republiek bij het verbond van Gewapende Onzijdigheid. Yorke, die,
na geheim overleg met Fage1 en Brunswijk over de vraag wat nu te doen
1) Hardenbroek, lI, blz. 84; Archives, lI, p. 131 suiv.

Nijhoff, Brunswijk, blz. 184 vlg.
Archives, lI, p. 234 suiv.
Archives, lI, p. 271 /2.
Een uitvoerige beschrijving der zaak en der gevonden papieren in het Vervolg
op Wagenaar, lI, blz. 425 vlg.; Archives, lI, p. 290 suiv.
Z)
3)
4)
5)
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stond, n.l. of Engeland niet beter deed aanstonds den oorlog te verklaren, den
16den October den Prins de gevonden papieren ter hand stelde, hopend door de
mededeeling van het gebeurde de aansluiting bij het russische plan nog ter elfder
ure te beletten, toonde zich uiterst verbolgen. De Prins, ofschoon door
Brunswijk gewaarschuwd 1), aarzelde eenige dagen om de zaak aan te vatten,
waarvan het reeds ingelichte Amsterdam gebruik maakte om in de Staten
van Holland de aansluiting bij het russische verbond ook zonder garantie
der koloniën door te drijven, voordat nog de Prins de bewuste papieren in het
Secreet Besogne der Staten-Generaal en de hollandsche Statenvergadering
ter tafel bracht. Het besluit van Holland vond ook bij de overige gewesten
goedkeuring, te meer daar Amsterdam zich over zijn gedrag ten opzichte
van de papieren van 1778 weldra verantwoordde door de opmerking,
dat het te Aken opgestelde verdrag gemaakt was onder invloed van het ter
beurze verspreide gerucht, dat Engeland op het punt stond om vrede
met Amerika te sluiten en de onafhankelijkheid der rebellen te erkennen,
o.a. mits de hollandsche handel op Amerika niet werd toegelaten. Wel
kon zulk een verantwoording het gebeurde niet goed praten, maar zij
maakte toch indruk.
Zoo was de hoop van Yorke en de engelsche regeering verijdeld en
traden de Staten-Generaal, onder protest trouwens van Zeeland, Utrecht
en Gelderland, den 20sten November toe tot het verbond, waarvan de
verklaring binnen zes weken aan de betrokken mogendheden zou geschieden.
Toch
T
och werd eenige dagen later op advies van den Prins het gedrag van
Amsterdam "gedesavoueerd H en ernstig afgekeurd, zoowel door Holland
als door de Staten-Generaal. Dit geschiedde in antwoord op de reeds
10 November door Yorke over het ,,strafwaardig ontwerpH eener "factieH,
"factie H,
eener "kabale H ingediende klacht, waarin hij ernstige bestraffing eischte
van Van Berckel en diens "medeplichtigen" aan het "voorbeeldeloos
comploe' tegen een bevrienden souverein. Maar de engelsche regeering nam
daarmede geen genoegen. Zij was thans, door den op buit belusten en
altijd anti-hollandschen geest harer bevolking gesteund, vast besloten om
niet toe te laten, dat de Republiek van een twijfelachtigen bondgenoot
een geducht vijand of zelfs maar een steun voor de minstens half vijandeI). Een nieuw vertoog, den 12den
lijke noordsche mogendheden zou worden S).
December door Yorke ingediend, begeerde "voorbeeldige strafH en "volkomen voldoening" voor de beleediging, die een ,,schennis van de bataaf·
bataaftt
sche staatsgesteldheid H; waarvan de engelsche Koning zich de "guarandeur H
achtte, een ,,inbreuk op de publieke trouw",
trouw H, een "aanslag op de waardigheid der kroon"
kroon H werd genoemd, en dreigde, als de Staten het niet
deden, zelf van engelsche zijde die straf te doen voltrekken. Drie dagen
later kwam Yorke· op onmiddellijk bescheid aandringen, wederom in termen,
die gekozen schenen om oorlog te zoeken. En daarbij kwam nog de opnieuw
aan de orde gestelde eisch tot het verleenen van hulp aan Engeland,
waartoe ook de Prins geenszins geneigd bleek.
Intusschen was op den loden inderhaast tot onmiddellijke kennisgeving
der aansluiting. van de Republiek bij het verbond van Gewapende Onzijdigheid besloten en diensvolgens de gezant te Londen, Van Welderen, met
de noodige
no~dige volmacht te voorzien, in de ijdele hoop om nog een oorlogsverklaring van Engeland te voorkomen. Maar de engelsche regeering riep
verklarmg
Yorke onmiddellijk terug, weigerde Van Welderen aan te hooren en stelde
dadelijk de oorlogsverklaring op. Zij wetd daarbij geholpen door het toe1) Nijhoff, Brunswijk; blz. 190 vlg.; Archives, lI, p. 295.
Z) Lecky, History of England in the 18th Century, IV, p. 162 ff.
I)
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val, dat juist de zee onstuimig
onstulIIug was en de gemeenschap tusschen Londen
en Den Haag verstoorde, zoodat, terwijl de oorlogsverklaring reeds van
den 20sten December dagteekende, het pakket voor Van Welderen met
de onzijdigheidsverklaring eenige dagen te laat kwam en niet meer door
Engeland behoefde te worden aangenomen als komende van een staat,
waarmede Engeland reeds in oorlog was 1). Ook het besluit van Holland
om de zaak der papieren van Laurens in handen te stellen van het "Hof
Provinciaal" was eerst van den 2Isten December, dus ook al te laat om
Engeland nog te bevredigen. Den 23sten verliet Yorke
Yorke op bevel zijner
regeering Den Haag. Vier dagen later kwam het engelsche oorlogsmanifest
daar aan. De oorlog was uitgebroken en de fransche staatslieden juichten
over het welgelukken van hun plan.
Bij dat alles had het aanzien van den Prins zeer geleden. Het was
duidelijk, dat niet hij maar Amsterdam en de hollandsche meerderheid,
of liever de fransche gezant, thans de leiding der zaken in de Republiek
in handen hadden. Maar hij kreeg toch de schuld van al het gebeurde.
Men verdacht hem, zoon eener engelsche prinses, van engelschgezindheid,
vooral sedert hij, in zijn bij den toestand der Republiek alleszins gewettigde vrees voor oorlog, veel met den engelschgezinden Fagel overlegde
aangaande de wijze, waarop men Engeland tevreden zou kunnen stellen,
en zich sterk uitliet tegen Frankrijk en de fransche intriges met AmsterBerckeI 8). Men schreef het krachtelooze optreden
dam en den ge haten Van Berckel
tegenover de brutale engelsche eischen en den langzamen gang der aansluiting bij het noordsche verbond aan zijn onwil, aan zijn afkeer van Frankrijk toe. Men verweet hem den onvoldoenden toestand der zeemacht,
de schending onzer vlag in het geval van Van Bylandt. Hij, admiraalgeneraal en leider der diplomatie, met zijn weifelenden helper, den raadpensionaris, onvertrouwbaar creatuur van den "dikken hertog", die nog
altijd 's Prinsen "voogd" heette, werden reeds in menig geschrift als de
oorzaken van alle ongeluk aangemerkt. Vooral 's Prinsen persoonlijk aanzien was zeer gedaald: zijn koppigheid, zijn nalatigheid in het behandelen
der zaken, zijn dikwijls kinderlijke onbeholpenheid, zijn wankelmoedigheid
en besluiteloosheid wekten zelfs in zijn naaste omgeving gewettigde
ergernis 3). Tegenover hem, die reeds bij velen als een "schurk" te boek
stond, als een "landverrader" werd uitgekreten 4), beroemde zich de met
den franschen gezant samenwerkende partij van Van der Capellen, Van
Berckel en de amsterdamsche regenten op hare echt vaderlandsche, hare
"patriotsche"
ttpatriotsche" gevoelens. Van der Capellen, man van vele en holle woorden,
wegens zijn drijven in de zaak der drostendiensten in de overijselsche
Statenvergadering vooral door de bij deze diensten belanghebbende overijselsche ridderschap heftig berispt en in I778 zelfs uit die vergadering
verwijderd, had zich toen op den erfstadhouder beroepen tegen de hem door
zijn vijanden in de ridderschap, die hem als een afvallige beschouwden,
tt , als "verspreider en uitvinder
toegedichte bedoelingen als "volksverleider
"volksverleider",
van onwaarheden". De Prins had het beroep om advies naar Overijsel
gezonden maar de ridderschap wilde niet van den spelbreker weten;
het beroep was toen door den Prins onderworpen aan een "onpartijdig
lichaam", het hof van Gelderland, maar Van der Capellen wraakte ook
dit hof en werd nu door den Prins weder naar Overijsel verwezen, waar
1)
2)
8)
a)
4)

Colenbrander, I, blz. 185; Archives, lI,
lIt p. 358.
Vgl. Hardenbroek, I, blz. 521/2.
Hardenbroek, passim.
Hardenbroek, I, blz. 501.
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de woelige edelman door de ridderschap in weerwil van de hem gunstige
gezindheid der drie steden voorloopig buiten de Staten-vergadering werd
gehouden, terwijl zijn zaak en met haar die der drostendiensten, hoewel
in tal van pamfletten voor en tegen toegelicht, slepende bleef. De verontwaardigde "baron tt en zijn vrienden werden meer en meer verbitterd op
den Prins en zijn omgeving, die zij betichtten van medeplichtigheid aan
het tegen den overijselschen regent gepleegde onrecht 1). Zoo vormde
zich in den lande een kern van ontevredenheid, die zich eerst tegen den
persoon van den erfstadhouder zou richten, maar weldra, in verband met
de nog altijd smeulende partijschap, met de ontevredenheid der dissenters,
met de toenemende populariteit der democratische begrippen onder de
burgerij, met de wederom sterk gevoelde behoefte aan hervorming van
den staat, met de telkens weder oplevende denkbeelden der oude staatsgezinde partij, ook tegen het erfstadhouderschap zelf zooals
zooa1s het nu was.
De hollandsche pensionarissen De Gyselaar, Van Zeebergh en vooral Van
Berckel, door den Prins als zijn ergsten vijand beschouwd, de amsterdamsche
regenten, Van der Capellen en zijn vrienden - allen te zamen gesteund
door den franschen gezant, die hier een kans zag om het erfstadhouderlijke
gezag een gevoeligen stoot toe te brengen, zagen uit naar iedere gelegenheid
om den Prins den voet dwars te zetten. En daartegenover vond deze
onder de hooge staatsambtenaren niemand, die hem den voor hem,
33-jarigen hu1pelooze,
hulpelooze, persoonlijk zoo noodigen steun kon verleenen. Aan
Brunswijk, die nog altijd, en dikwijls ongeroepen, van raad diende, schonk
hij niet meer zijn uitsluitend vertrouwen; in plaats van dezen leende hij
het oor aan den onvertrouwbaren raadpensionaris, die, beide partijen beliebe1ievend 2), voor weinig anders oog had dan voor diens "eigen interest", nog
altijd het heerschende regeeringsbeginsel van tal van regenten 3), terwijl
aan een vast regeeringsste1sel
regeeringsstelsel bij den in bijna alle provinciën hopeloos
verwarden binnenlandschen
binnen1andschen toestand de grootste behoefte was. Alleen
regeeringsstelsel der Repuwie de zaken oppervlakkig beschouwde, kon het regeeringsste1sel
bliek thans in prijzende of bewonderende termen roemen. Wie onder de
oppervlakte kon zien, wist wel, dat bederf en bedrog, eigenbelang en
intrige, onbekwaamheid en onverstand alom heerschten en dat de staatsinrichting, hoe "beminnelijk tttt en "vreedzaam" ook op het uiterlijk, in werkelijkheid niet beter was dan zij vóór 1747 was geweest - een samenstel
van instellingen berekend op de heerschappij van weinigen ten koste van
het algemeen. En daarbij kwam nu het verschil van den Prins met Amsterdam en met de meerderheid der hollandsche steden over de tegenover
Frankrijk en Engeland aan te nemen houding, het wederzijdsche wantrouwen, de wederzijdsche smaad, die ongekende vormen aannam in vertrouwelijke gesprekken niet alleen maar ook in pamfletten en paskwillen,
die bij tientallen werden uitgegeven. Er werd reeds door sommige
~ienden van den Prins gezegd, dat het zoo niet langer kon gaan en dat
vrienden
omwenteling"tt zou moeten volgen 4).
binnen een paar dagen een ,;notabile
,;notabi1e omwente1ing
Ook de Prins zelf was daarvoor ernstig beducht.
Groote gevaren, zoowel binnen- als buitenslands bedreigden zoo den
hulpeloozen staat der Vereenigde Nederlanden, die als een
ontredderden, hulpe100zen
wrak zonder roer en zonder stuurman ronddreef op de baren, een weer1) VgI.
Vgl. de stukken in Van der Kemp's gelijktijdig geschrift: Van der CapeUen
Regent; De Jong, blz;.
bIz;. 246 vlg.
2) Thulemeyer, Depéches, uitg. Colenbrander, bb;.
blz. 266.
3) Vlg. daarover ook voor dezen tijd: Hardenbroeks Gedenkschriften, passim. en

vooral I, bh;. 449, en lI, blz. 73.
') Hardenbroek, lI, bb;.
blz. 60.
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looze prooi van alle stormen en windvlagen. Want er was niemand, die
in dit tijdsgewricht als stuurman kon optreden. "Il
,,11 n'y a pas de tête
en Hollande"
Hollande tt schreef Frederik de Groote. Nu Brunswijk, die ten minste
wist wat hij wilde, op den achtergrond was getreden, en de energieke
maar zelve onervaren Prinses, om het gevoel van haar man te sparen,
niet ingreep, was dit volkomen waar: noch de Prins, noch Van Bleiswijk,
noch de griffier Fagel, noch de secretaris van den Raad van State Van
Gi1les, noch de jonge en begaafde, Van
Hees, noch de tresorier-generaal Gilles,
I776 zijn utrechtsch professoraat voor een plaats in de
Goens, die in 1776
vroedschap dier stad had verruild, noch de drentsche premier Van Heyden
Reinestein noch de zeeuwsche Van Lijnden van Blitterswijk, thans representant van den Eersten Edele aldaar, noch de groningsche burgemeester
Van lddekinghe, noch iemand anders uit de omgeving van den Prins, die
zijn belangzuchtige gunstelingen met aanzienlijke pensioenen en vette
posten tevredenstelde 1), kon leiding geven. Maar evenmin konden dit
de leiders der.
der tegenpartij, de oude amsterdamsche burgervaders Temminck en Hendrik Hooft of hun verzoeningsgezinde ambtgenoot Joachim
Rendorp, de onstuimige Van der Capellen, de hartstochtelijke Van Berckel
of een zijner beide medestanders, Van Zeebergh en De Gyselaar. Zoo moest
de Republiek den gevaarlijken krijg met den machtigsten staat der wereld
te ge moet gaan zonder leiding, zonder leider.
HOOFDSTUK IV
DE VOORBODEN VAN DEN NIElJWEN
NIEUWEN TIJD

Op het oogenblik, dat de Republiek in dezen gevaarlijken oorlog werd
gewikkeld, bevond zij zich tevens in het begin eener algemeene crisis.
Want het waren niet alleen zaken van buitenlandsche en binnenlandsche
staatkunde, die hare bevolking verdeelden. Ook economische en geestelijke
vragen deden zich bij menigte op en brachten niet buiten verband met
de staatkundige gebeurtenissen, integendeel daarmede in samenhang, de
gemoederen in heftige beweging.
Er begon onder een deel van het nederlandsche volk, in verband met
de ook elders in Europa door fransche en engelsche
enge1sche schrijvers in breeden
kring verspreide nieuwe denkbeelden, een nog veelszins onbepaald gevoel
van dringende behoefte aan vernieuwing, aan hervorming, aan wedergeboorte te komen, een strooming, die, nog meer dan omstreeks I 740,
geen enkel gebied van het maatschappelijk leven onaangetast liet. Wakker
geschud door de wegsleepende vertoogen van talentvolle schrijvers, vroeg
men zich in de ontwikkelde klassen meer algemeen dan eertijds af wat men
verplicht was tegenover de mensche1ijke
menschelijke maatschappij, tegenover den eigen
staat, de eigen omgeving in het bijzonder. Men richtte het oog op de
gebreken niet meer alleen van de staatsinrichting of de staatsleiding naar
binnen en naar buiten, zooals Slingelandt, De Beaufort en Bentinck hadden
gedaan, zooals na hen nog. menig auteur nu en dan zich had laten hooren,
maar ook, en met niet minder nadruk, die van letteren en wetenschap, van
onderwijs en kerk, van handel en nijverheid. Men gevoelde, dat men
zich rekenschap moest geven van zijn verhouding tot die nieuwe denkbeelden, tot den nieuwen tijd, die voor de beschaafde wereld aanstaande
scheen, den nieuwen tijd, die veel zou zien verdwijnen wat vroegeren
1) Hardenbroek, 1I,
II, blz. 514.
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geslachten gewoon, wat hun dierbaar was geweest. En het verdient de
aandacht, dat nergens in EuroPil,
EuroPl1, ook niet in Frankrijk, dat weldra de
wereld in beroering zou brengen door zijn Revolutie, die nieuwe denkbeelden zoo vroeg vaster lijnen hebben aangenomen als ten onzent; de oude
Republiek, reeds lang in staatkundig en maatschappelijk opzicht het overige
Europa vooruit, met hare betrekkelijk zeer ontwikkelde intellectueelen, stak
ook door welvaart en geestelijke belangstelling boven andere staten in
Europa uit en werd eerder dan die andere door de nieuwe begrippen in
beweging gebracht.
Vooral onder de burgerklasse, door de regenten eeuwenlang in ondergeschiktheid gehouden, deed zich de behoefte gevoelen aan bevrijding
van het opgelegde juk, aan erkenning harer eigen beteekenis; de lagere
volksklasse, in geestelijke en economische onmondigheid verkeerend, was
voor dergelijke denkbeelden nog weinig of niet toegankelijk en zou met
meer of minder kracht, al naar de beweging onder de hoogere klassen
zich zou doen gevoelen, zich laten medesleepen, waarheen de stroom
der tijdsomstandigheden haar voerde, of in die omstandigheden berusten.
De burgerklasse, die hier en daar vroeger reeds, in 1747 en volgende
jaren meer algemeen in de Republiek, hoewel nog zonder veel samenhang in
de bewegingen onderling, zwakke pogingen had gewaagd om zich aan de
bevoogding der regenten te onttrekken, thans door het voorbeeld van den
nieuwen burgerstaat in Amerika bemoedigd, door fransche en engelsche
wijsgeeren en staathuishoudkundigen, Voltaire, Montesquieu, Rousseau en
de encyclopedisten, Hume, Price en Priestley en de hunnen, in de richting
der vernieuwing van staat en maatschappij geleid, begon zich hare werkelijke
macht meer bewust te worden en te streven naar de erkenning daarvan.
Hier is ten duidelijkste - gelijk van tijd tot tijd in het verloop der geschiedenis - een klassenstrijd te herkennen: de strijd eener welvarende, talrijke
groep van ingezetenen, sedert twee eeuwen en langer van allen invloed
op de staatszaken beroofd door een zich steeds meer tot een oligarchie
inkrimpende aristocratie van eveneens burgerlijke afkomst, tegen het patriciaat, dat zich met de overblijfselen van den ouden adel op één lijn had
weten te stellen en met dezen de regeering in stad en land voerde,
slechts noode, uit vrees voor verzet, den Prins van Oranje boven zich
duldend. Lang had die burgerklasse, de kracht der natie, zich tevredengesteld met de verheffing van enkele harer uitnemendste elementen tot
de mederegeering in de Republiek. Nu en dan had zij zich op gewelddadige wijze laten gelden en in een vorst uit het geliefde Oranjehuis een
tegenwicht gezocht tegen de willekeurige regentenheerschappij. Hare welvaart was steeds vermeerderd, hare beschaving en ontwikkeling toegenomen - zou zij zich nog langer in onderdanigheid tevredenstellen met de
kruimels, die het baatzuchtige patriciaat haar toewierp? zou zij nog langer
het gemis aan persoonlijk aanzien, aan persoonlijke veiligheid, aan rechtszekerheid, aan toezicht op het beheer der door haar vooral opgebrachte
belastingen verdragen? Hare voorlichters op het gebied van wijsbegeerte
en staatsrecht, door de toenemende lectuur meer en meer met hun
welsprekend woord indruk makend op hare kringen, gaven haar het antwoord
op deze vragen en zij begon de beteekenis ervan duidelijk in te zien.
Met bekommering zagen velen de teekenen des tijds. Gehecht aan het
oude, met sterke banden van eigenbelang en opvoeding vastgesnoerd aan
den bestaanden toestand, het geluk van de hunnen, van den staat, van de
maatschappij i.n
in gemoede met het bestaande vereenzelvigend, wilden zij
niet weten van verandering, van wijziging der naar hunne meening door
"Gods wijs bestel"
bestel" aldus "verordineerde" instellingen van staat en maat-
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schappij. Zij hadden een diepen afschuw van de fransche "ongodisten",
de "lichtzinnige" verkondigers eener wijsbegeerte, die naar hunne overtuiging streed met de bijbelsche inzettingen, door God zelf aan de menschen
geschonken, met de christelijke waarheid, die hun de hoogste zegen in
dit leven, sleutel en waarborg voor het toekomstige scheen. Zij huiverden
voor de naar hunne opvatting door den den zwakken mensch beloerenden
Satan zelf ingegeven dwalingen, die niet berustten op "biddend onderzoek"
maar op "eigengerechtig oordeel" van het zwakke menschelijke verstand,
de door de tegenpartij hoogvereerde ,,rede". Zij begeerden daarom met
volle overtuiging handhaving van de oude leer en de oude beginselen van
staat en maatschappij. Wie zich daartegen stelden, wie op verandering,
op ingrijpende verbetering aanstuurden, schenen hun vervloekte nieuwigheidszoekers, door ongeloof en valsche wijsbegeerte verleide schepselen,
afvallig van "Gods gebod", door duivelsche list en bedrog van het
"rechte pad" afgeweken 1). En naast die in gemoede overtuigden stonden,
gelijk bij de tegenpartij ook bij hen, een menigte visschers in troebel
water, voor zichzelf en de hunnen hopend op voordeel en genot, wenschend deel te hebben aan de winst, die reeds zoo lange jaren in de
zakken der regenten was gevloeid, of wel de voordeelen te behouden,
door de oude instellingen aan hen en hun geslacht verzekerd - de zwevende massa zonder vast beginsel, die zich zou aansluiten bij de winnende
partij, hetzij die van het nieuwe, hetzij die van het behoud.
Zoo werden meer en meer de twee tegenstellingen van alle tijden, de
zucht tot verandering, verbetering en vernieuwing tegenover die tot behoud
en versterking van het bestaande, ook hier te lande gevoeld: een crisis
naderde, in beteekenis misschien alleen te vergelijken met die, welke deze
gewesten hadden gekend in de dagen van de geboorte der Republiek,
van den opstand tegen Spanje, een crisis, die toen niet het minst op religieus gebied duidelijk was te voorschijn gekomen maar die thans wegens
de dringende, in het oog springende behoefte aan vernieuwing van den
verouderden staat en zijn instellingen het krachtigst zich op staatkundig
gebied zou doen gevoelen. Evenals toen zou echter ook thans geen enkel
terrein der menschelijke samenleving buiten den strijd kunnen blijven:
al trad de staatkundige tweespalt het meest op den voorgrond en zou de
staat zelf ten slotte daarin met oneer te gronde gaan, het gansche maatschappelijke leven werd erdoor aangetast en zou er aanmerkelijk wijziging
door ondergaan, een wijziging, die door komende geslachten als een grondslag voor nieuwe toestanden zou worden aangenomen.
Reeds omstreeks 1760 laten zich de voorboden van den storm bemerken,
met name op het gebied der zaken van kerkelijken, van godsdienstigen
aard. De in de eerste helft der eeuw heerschende denkbeelden van gematigdheid op godsdienstig gebied waren in de regentenkringen zoowel als
in die der burgerij steeds dieper ingedrongen. Krachtig werkte daarbij
de invloed van de buitenlandsche wijsbegeerte, vooral die van den engelschen deïst John Locke, wiens ,,Essay on human understanding" (169°)
geen aangeboren of ingeschapen begrippen maar zintuiglijke gewaarwording of geestelijke overdenking als grondslag der kennis aannam en de
ervaring als kenbron vooropstelde. De geleerde remonstrantsche hoogleeraar Jean Lec1erc en de beroemde natuurkundige t s Gravesande, door
Voltaire als "Ie
"le profond" geprezen, waren hier te lande de voorname verbreiders dier ook door lord Bolingbroke's veelgelezen geschriften verspreide
wijsbegeerte geweest, die allereerst in de beschaafde regentenkringen ingang
1) Een uitnemende schildering dezer gevoelens in Grben's Handboek, § 610 vlg.
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had gevonden en bij de natuurkundigen een tijdlang algemeen werd aangenomen als overeenkomstig met datgene, wat de in de 17de
I7de eeuw door
Newton en Christiaan Huygens gevestigde nieuwe richting in de natuurwetenschap leerde.
De grootmeester der nieuwere fransche wijsbegeerte, de oude Voltaire
zelf, die herhaaldelijk de Republiek had bezocht en er vele vrienden en
aanhangers telde, had niet alleen door zijn klassieke tooneelwerken maar
ook door zijn wijsgeerige geschriften een belangrijken invloed op de denkwijze der beschaafden hier te lande. Vooral zijn in 1764
I764 vertaalde "Traité
sur la tolérance" maakte diepen indruk, door zijn persoonlijk dapper
optreden tegen inquisitiegeweld nog versterkt, niet het minst op vele
predikanten en onder hen in de eerste plaats op de wegens den aard van
hun kerkgenootschap altijd tot vrijzinnigheid geneigde remonstrantsche
en de vanouds voor vrijheid en gematigdheid ijverende doopsgezinde
leeraren.
I762 verschenen "Contrat Social" en andere zijner
Ieeraren. Rousseau's in 1762
tt in Holgeschriften vonden, in weerwil van het verbod van zijn "Emile
"Emile"
land wegens de "verderflijke" strekking van dat wegsleepende boek,
evenzoo tal van bewonderaars van zijn "eerlijk" gemoed - "de groote,
goede uitmuntende Rousseau", heet hij bij Betje Wolff - en zijn schitterenden
stijl. Mannen als Cornelis Loosjes en Maarten Houttu
yn, vrouwen als
Houttuyn,
Betje Wolff, mevrouw De Neufville en Lucretia van Merken spraken van
die wijsgeeren met diepe bewondering 1).
Reeds zagen de aan de oude Kerk gehechte predikanten met diepe
ergernis het voortwoekeren dezer denkbeelden aan. Gelijk zij eertijds tegen
de ,,sociniaansche ketterijen" van een Venema, een Stinstra waren opgeI755 den gematigden zwolschen predikant Van der
komen, gelijk zij in 1755
Os, in weerwil van den steun der zwolsche magistraten en der leidsche
hoogleeraren in de theologie, uit de Kerk stootten met felle veroordeeling
van de "tolerantie," die zij als een toenadering tot het verderfelijke remonstrantisme verafschuwden, zoo richtten zij zich thans met kracht tegen de
"voltairiaansche"
"voltairiaansche neigingen. Zij verlangden en verkregen van de Gedeputeerde Staten van Friesland - Voltaire's vertaald geschrift was te Leeuwarden verschenen - het verbod van diens "door zijn spotzucht het geloof
aantastende" boek, "tot welzijn van Gods kerke en handhavinge en bescherminge van den geopenbaarden Godsdienst" 2). Maar dit verbod had niet
het gewenschte gevolg, daar het naar gewoonte nog meer de aandacht op
het verboden boek richtte, niettegenstaande de ergernis ook in gematigde
kringen over den lichtzinnigen toon van den met alle openbaring spottenden
auteur, die aan zijn verdraagzaamheid eerder het karakter van onverschilligheid voor, ja van haat jegens die openbaring scheen te geven: binnen eenige
jaren verschenen drie uitgaven van de vertaling van dit ook in het oorspronkelijke hier te lande veelgelezen werk en verspreidden alom onder de
lezende burgerij het gevreesde gif van twijfel aan en spot met hetgeen
velen heilig was.
Weldra verscheen de vertaling van een ander geschrift, dat in nog veel
hooger mate de verbittering der orthodoxe predikanten gaande maakte,
namelijk van Marmontel's ,,Bélisaire" 3), dat in 1768,
I768, een jaar na zijn verschijning, in nederlandsche vertaling werd uitgegeven. Het was wegens de
daarin verkondigde beginselen van den "natuurlijken godsdienst" en de
tt

1) Vgl. de correspondentie van Betje Wolff
door dr. Dyserinck, 's-Gravenhage, 19041904•
.)
H~tog, Uit de dagen der Patriotten, blz.
•) Hartog,
3)
~) Zie
ZIe over een en ander, behalve Hartog's
Elisabeth
Eltsabeth Wolff (Haarlem, 1880), blz_
blz. 24 vlg.

in de nieuwe uitgave harer brieven
143143.
belangrijke studie, ook Van Vloten,
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aanprijzing der verdraagzaamheid, de erkenning der mogelijkheid van
deugd bij heidenen, enz. reeds dadelijk door de Sorbonne te Parijs veroordeeld en veroorzaakte ook hier te lande een hevigen storm. De rotterdamsche predikant en hoogleeraar Petrus Hofstede trad aanstonds, naar
aanleiding van de verschijning van dit boek, op tegen de beginselen van,
naar hij meende, overdreven en onchristelijke verdraagzaamheid, daarin
met zooveel talent door den, naar men beweerde, "edelmoedigen advocaat
voor de onwaardeerbare vrijheid der menschelijke natuur" verkondigd.
Hij liet een uitvoerig en scherp geschrift van zijn hand verschijnen: "De
Be1isarius van den heer Marmontel beoordeeld en de kwade zeden der
voornaamste heidenen aangetoond" (I769). Daartegenover echter gaf de
remonstrant Nozeman aanstonds zijn "Socrates eere gehandhaafd" uit en
de zoo ontstane strijd nam nu in de heftige pamfletten, die van weerszijden verschenen 1), spoedig zulk een omvang aan, dat de vraag ook naar
aanleiding van deze geschriften begon te rijzen, of het niet noodig zou
worden om maatregelen te nemen tegen de in veler oogen gevaarlijke vrijheid van drukpers, waardoor het mogelijk was de gemoederen zoozeer
in beweging te brengen. Liep men geen gevaar de herhaling te zullen
beleven van de onzalige twisten uit het begin der I7de eeuw? Stonden
reeds niet weder Remonstranten en Calvinisten tegenover elkander? De
pamfletschrijverij begon zoo heftig te worden, dat de Staten van Holland
in I765 en volgende jaren ernstig dachten aan de instelling eener boekencensuur ter beteugeling met name van die geschriften, die "de gronden
van den christlijken godsdienst of de Heilige Schrift alsmede de waare
Gereformeerde Religie op een spotagtige wijze" behandelden. Er werd in
I770 door het Hof van Holland op aanwijzing der Staten zelfs een plakkaat ontworpen tegen alle "godslasterlijke boeken en geschriften", maar
het krachtige verzet der leidsche en amsterdamsche boekhandelaars, die
zich onder leiding van den vrijheidlievenden en een vaardige pen hanteerenden leidschen vrijzinnigen journalist en uitgever Elie Luzac, redacteur
zijner Leidsche Courant, beriepen op de aloude vrijheid
vrijheid van de drukpers
hier te lande, bewerkte naast het verzet van hoogerhand, ook in naam
der vrijheid, dat de drukpersbeperking, die anders zeker tot handhaving
der gereformeerde beginselen zou hebben moeten dienen tegen de aanvallen van remonstrantsche zijde, voorloopig nog werd aangehouden;
alleen werd een in I7I5 uitgevaardigd plakkaat tegen de verschijning
van niet kerkelijk goedgekeurde werken over godgeleerdheid in 1761 reeds
naar aanleiding van zeeuwsche en hollandsche twisten op dat gebied hernieuwd. De verlichte hertog van Brunswijk, die toen nog alles vermocht,
wilde met breede opvatting van een beperking der drukpersvrijheid in
"ce pays de liberté" niet weten en vooral de beschikking daarover niet
geven aan de stedelijke regeeringen, die hun "despotisme" daardoor voorgoed
zouden willen bevestigen 2).
Dikke boekwerken en vinnige pamfletten, scherpe schimpdichten en hatelijke paskwillen volgden elkander dus ongehinderd op in lange reeks. En
niet alleen de kerkelijke en wijsgeerige beginselen of de deugd van een
Socrates en een Marcus Aurelius en hunne kansen op de zaligheid, maar
ook de staatkundige en maatschappelijke vragen van den dag werden het
onderwerp dier heftige debatten. Batavus' "Lierzang" op de "vaderlandsche
vrijheid" en de "Wedergalmen" daarop bezongen ook andere dingen dan
het recht der Remonstranten en andere dissenters op openlijke godsdienst1} Knuttel, Catalogus, IV, blz.
1)
blz;. 378 vlg.; Catal. pamfl. Thys. lIl, blz.
blz;. 152.
2} Nijhoff
2)
Nijhoff,t Brunswijk
Brunswijk,t blz.
blz;. 323.
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oefening en verkondiging hunner leer in geschriften, dan het goede recht van
roomsch en oudroomsch tegenover elkander. De reeds lang in den reuk
van onrechtzinnigheid staande kring der "Santhorstianen"
,,5anthorstianen tt 1), zoo genoemd
naar het aan den weg tusschen Voorschoten en Den Haag gelegen buiten
van hun aanvoerder, den amsterdamschen hoogleeraar Burman, die in de
juist opgerichte "Vaderlandsche letteroefeningen"
letteroefeningen tt (1761) een aan hunne
denkbeelden verwant tijdschrift hadden, waarin zij die denkbeelden konden
ontwikkelen, leidde met kracht den strijd tegen Hofstede en de zijnen,
uit wier omgeving in 1771 de ,,Advocaat der Vaderlandsche Kerk" van
den niet minder heftigen dordtschen predikant Johannes Barueth tot handhaving van de rechten der "hervormde leer", voortkwam. Aan het hoofd
"baron"tt van Sant
horst zelf, Pieter
Santhorst
der vrijzinnige Santhorstianen stond de "baron
Burman, door zijn vijanden als een zede100ze
zedelooze spotter, een vuige epicurist,
een tweede Voltaire, ja een tweede Aretino gesmaad. En hij gaf dien smaad,
"kudde"tt uitgestort, met woeker terug, hetzij hij zijn
over hem en zijn "kudde
bitteren wetenschappelijken vijand, den utrechtschen hoogleeraar Saxe,
bestreed, hetzij hij den corsikaanschen vrijheidsheld Pascal Paoli of de
herinnering aan De Witt en Oldenbarnevelt, Vondel en De Groot door
maaltijden en feesten vierde I) of den ronden Brederode tegenover den slimmen
Willem van Oranje prees, hetzij hij de orthodoxe predikanten in zijn vinnige
latijnsche verzen geeselde; zijn vrienden, de haagsche burgemeester Dedel, de
leidsche hoogleeraar Lodewijk Caspar Valckenaer, de leidsche griffier Daniel van
Alphen, steunden hem door hun invloed; de talentvolle en spotzuchtige
beemstersche domineesvrouw Betje Wolff, die in 1772 de "Santhorstsche
geloofsbelijdenis"
geloofsbelijdenis tt in rijm bracht ter eere der vrijheid en verdraagzaamheid,
bleef het antwoord niet schuldig op de dikwijls onzinnige lastertaal, die tegen
hen als beweerde vijanden van "het stadhouderlijk gezag,t en de "Vaderlandsche Kerk" werd uitgebraakt. Zij wezen die beschuldiging met nadruk
af. Burman, die in 1771 wegens zijn vertaling van Vonders verzen op
Oldenbarnevelt in sierlijk Latijn door den ,,Advocaat der Vaderlandsche
Kerk" was aangevallen, verklaarde plechtig integendeel alle achting te
hebben voor het "doorluchtig Huys't en voor de diensten, door de leden
daarvan aan het vaderland bewezen. Betje Wolff zelve ontving in 1773 den
Prins in hare pastorie met een vriendelijk gedicht, waarin zij hem van wege
het "bloeyend nageslacht
goede tt voorspelde.
nageslacht"tt den bijnaam van "den goede"
Intusschen toonde de zaak van professor Van der Marck te Groningen
in 1773, bij gelegenheid eener promotie aanhangig gemaakt door de over
zijn op het natuurrecht gegronde academische lessen verontwaardigde classis
van Groningen, hoe machtig en talrijk de voorstanders der oude Kerk
waren. Geen hulp van bekommerde ambtgenooten, geen felle pamflettenstrijd, geen vinnige spotdichten als "De Menuet en de dominéspruik" van
de geestige Betje Wolff op de orthodoxe predikanten konden Van der Maick
of zijn zaak redden voor de vijandschap van den thans als hoogleeraar
in de theologie te Rotterdam opgetreden Hofstede, die hem na "judicature tt
van den Senaat der Academie eindelijk door curatoren deed afzetten, ja
hem zelfs dwong het l~nd te ruimen en zich over de grenzen naar Lingen te begeven om Zich
~ch te onttrekken aan de vervolging zijner bittere
tegenstanders.
Maar met dat al groeiden de aanhangers der nieuwere denkbeelden
voortdurend in aantal; langzaam maar gestadig baanden die denkbeelden
zich een weg in de gegoede kringen, onder de geestelijk ontwikkelden
1) Over hen: Hartog, Uit de dagen der Patriotten, blz.
bb;.
2) Vgl. Neder!. Jaarb. 177°,
1770, blz. 789 vlg.
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der natie. Ook van duitsche en engelsche zijde kwam steun voor de
nieuwere richting in wijsbegeerte en theologie. De duitsche geleerden Ernesti,
Michaëlis en Semi
er deden hunne zwaar gedocumenteerde begrippen omtrent
SemIer
wetenschappelijke schriftverklaring en zelfstandig onderzoek naar de waarde
der door hen niet langer als onaantastbaar goddelijk erkende bijbelsche
geschriften ingang vinden. Leibnitz' en Wolff's juridisch-wijsgeerige theorieën vonden met haar natuurrechtelijken grondslag in het land van Hugo
de Groot en Bijnkershoek, van Arminius en Spinoza hun weg naar de
academische gehoorzalen en van daar naar pleitzaal en kansel. Rechtsgeleerden uit de op het natuurrecht steunende scholen van prof. Trotz te
Franeker en Utrecht, van prof. Pestel te Leiden, van prof. Van der Marck
te Groningen, predikanten uit de gematigde omgeving der leidsche hoogleeraren van dien tijd, leerlingen van Venema en Alberti, verspreidden
alom die denkbeelden, die ook voor de theologie langzamerhand natuurrechtelijke grondslagen voorbereidden in plaats van de, zij het in gematigden
vorm, hier nog overheerschende voetiaansche beginselen. Mannen van hoog
karakter als de alom geprezen amsterdamsche advokaat Hendrik Noordkerk
erkenden gereedelijk, zij het dan niet met voltairiaansche lichtvaardigheid,
het verstand, de ,,raison", en niet meer het kerkgeloof ten richtsnoer van
hun leven te hebben genomen. De strijd voor "common sense", voor
"philosophical necessity", door den veelzijdigen wijsgeer Priestley sedert
1775 in Engeland aangevangen; Price's wegsleepende wijsgeerige vertoogen
over opvoeding en menschenplicht vonden evenzeer belangstelling als hunne
staatkundige geschriften en bereidden de geesten der ontwikkelden ook
in deze richting voor op den nieuwen tijd 1). De oprichting van allerlei
genootschappen in deze jaren geeft blijk van de levendige belangstelling,
waarmede in beschaafde kringen deze dingen werden overwogen en dienstbaar gemaakt aan de verdere ontwikkeling des volks, zij het voorloopig
nog slechts in zijn hoogere klassen. Genootschappen als de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen (1752), de Maatschappij der Nederlandsche
letterkunde te Leiden (1766), bestemd tot krachtige aanmoediging der letteren taalkundige wetenschap, als het Groningsche Pro Excolendo Jure Patrio
(1761), als het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen (1769), het
Bataafsch Genootschap derproefondervinde1ijke
der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam
(1770), de Amsterdamsche Maatschappij ter bevordering van den landbouw (1776), de Vaderlandsche Maatschappij van reederij en koophandel te
Hoorn (1777), de uit de Hollandsche Maatschappij te Haarlem voortgekomen Oeconomische Tak ter bevordering van handel, l<indbouw en nijverheid (1777), Teyler's beroemd genootschap te Haarlem en het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778), toonden
hoe ernstig het streven was om de natie zoowel op geestelijk als op stoffelijk gebied te verheffen door samenwerking van allen, wier "patriotsch~"
gevoelens, zonder partijschap nog, zich "ten algemeenen nutte" krachtdadlg
wenschten te uiten. Prijsverhandelingen en "werken" van allerlei aard verschenen onder bescherming dezer vereenigingen in grooten getale en
bewezen, hoe kennis en wetenschap door haar in ruimer kringen werden
verspreid, hoe ontluikende talenten zich onder hare aansporing en bescherming konden ontwikkelen.
Op het gebied der letteren hadden deze pogingen beteren uitslag dan op
dat der kunst. De laatste, ofschoon vanouds door tal van kunstgenootschappen in onze steden alom verbreid en onder de oude zinspreuk,
1) Vg1. daarover naast Hartog, l.I., ook Franke, Aanteekeningen over de oorzaken
der Patriotsche Woelingen, in Progr. Gymn. Gron. 1887/8, blz. III vlg.; De Jong,
Van der Capellen, blz. IS vlg.

560

KUNST

die tot troost van de geringe talenten zegt, dat zij "door arbeid verkregen"
wordt, algemeener dan ooit beoefend, ontwikkelde zich niet tot een hoogeI8de eeuw had bereikt en
ren trap van bloei dan zij in het midden der 18de
die met haren opgang in de 17de
I7de in geen enkel opzicht te vergelijken
was. Tenzij men het ontbreken van talent meent opgewogen te zien door
algemeener verbreiding en algemeene belangstelling, blijkend uit de grootsche kunstverzamelingen der patriciërs en rijke kooplieden, waarvan ook
deze periode spreekt. Verzamelingen als die van den leidschen schout
Van der Mark, den amsterdamschen koopman Braamcamp, van de amsterdamsche bankiers Hope en GoU, van den erfstadhouder zelven waren
wereldberoemd. Maar het waren verzamelingen van oude, van zeventiendeeeuwsche kunst. Schilders als Frans van Mieris de Jonge, die in 1763
I763
overleed, mochten nog den trant hunner groote voorgangers en naamgenooten trachten te volgen, het bleef bij navolging en ook de naam van
dezen leidschen kunstenaar, den bekendsten onzer toenmalige schilders, is
meer door zijn geschiedkundige geschriften over zijn vaderstad dan door
zijn middelmatig schilderwerk bekend gebleven. Zelfs de namen van de
meeste schilders uit dezen tijd zijn zoogoed als vergeten, terwijl hunne
werken nauwelijks een plaats in de museën waardig worden geacht. De
elegante maastrichtenaar Tischbein kan ternauwernood tot onzen landaard
gerekend worden, al werd hij hier geboren en schilderde hij hier de portretten van de stadhouderlijke familie en van vele aanzienlijke regenten en
hunne vrouwen. De hollandsche schilderschool had zonder eenigen twijfel
den voorrang afgestaan aan de fransche van Watteau en de zijnen, welker
sierlijke, fijn gekleurde, met arcadischen achtergrond van landelijke tafereelen prijkende portretkunst hier te lande door tal van liefhebbers van
beide seksen werd nagevolgd, dikwijls in de meer en meer geliefde miniatuurvormen van den tijd in pastel of dunne verf. Er werd geteekend en
geschilderd met grooten ijver maar de alom opgerichte teekenscholen en
schilderacademies kweekten vooral nauwkeurige navolgers, nateekenaars
en kopieerders, geen oorspronkelijke kunstenaars meer, bezield door het
voorgaan van een genialen meester. De boeken van Lairesse en Houbraken
waren nog de evangeliën van de toenmalige kunstbeoefenaars, die zich met
,5laafsche gehoorzaamheid onderwierpen aan de gestelde regels gelijk vóór hen
,slaafsche
de dichters zich aan de voorschriften der handboeken over dichtkunst
hadden gebonden. Het nateekenen van oude meesters uit de zeventiende
eeuw geschiedde intusschen dikwijls op buitengewoon handige wijze. De
.aanzienlijke verzamelaar en graveur Ploos van Amstel, schoonzoon van Cornelis Troost, die in 1764
I764 "het oog der kunstkenneren verraste" door de
uitvinding eener veelbewonderde en werkelijk artistieke methode om teekeningen met de grootste nauwkeurigheid in plaat te brengen, zoodat afdruk
en origineel bijna niet meer te onderscheiden waren, is een merkwaardig
type dezer van bevallige navolging, van nauwlettende kopie levende kunstperiode, welker streven in zijn uitvinding den grootsten triomf vierde.
De graveurs Jonxis, Koning en Vinkeles waren ook meer nauwkeurige
.afbeelders
,afbeelders dan bezielde kunstenaars met eigen opvatting hunner kunst. De
"zwarte kunst", tusschenvorm tusschen ets en gravure, vond ook hier te
lande vele beoefenaars maar gelijk in de schilderkunst de fransche, zoo
ging in de graveerkunst thans de engelsche school voor de eerste door.
Uitnemende teekenaars als de amsterdammer Jacob Cats legden zich vooral
toe op het nateekenen der oude meesterstukken, hun levensonderhoud zoekend in het schilderen van behangsels voor de kamers der patriciërs.
Aan goede, zelfs uitstekende teekenaars als hij, als de Chalon's uit Leiden
'was geen gebrek maar zelfstandige kunstschepping was bij verreweg de
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meesten afwezig: nauwkeurigheid en bevalligheid, niet forsche kracht als
in de goede periode, zijn de meest in het oog vallende kenmerken der
beeldende kunst in deze dagen. Maar toch zie men op dit alles niet met
al te veel geringschatting neer. Ook hier is het streven duidelijk merkbaar
om door nauwkeurige navolging, door in de leer te gaan bij de groote
nationale meesters opnieuw een tijdperk van bloei voor de kunst voor
te bereiden; ook hier spreekt de behoefte aan verbetering.
Hooger stond in ieder geval nog de dichtkunst dier dagen, al had ook
hier de ongelukkige zinspreuk van de kunst en de vlijt, den ijver of den
arbeid, onder bescherming van talrijke dichtgenootschappen van dien of
een verwanten naam het aanzijn geschonken aan menig prulwerk, dat voor
meesterstuk begee~de door te gaan. De amsterdamsche koopman Van
Winter en' zijn begaafde vrouw, Lucretia Wilhelmina Van Merken, begrepen
ten minste, dat hun "lier 't kunstgeluid van Vondel's dichttrompet niet
vatten" kon, al waren zij meesters in het vloeiend rijm en "verhandelden"
zij ijverig "in
,,in poezy". Het was lectuur voor "brave godsdienstige huisgezinnen", die zich aan den huiselijken haard "genoegelijke uren van voorlezing en aangename stichting" wilden verschaffen, maar noch Van Winle~ng
ter's ,,Amstelstroom" noch Van Merken's veel gelezen "Nut der Tegenspoeden" had met werkelijke kunst meer dan den naam gemeen;
evenmin de grootsch opgezette "David" of de "Germanicus" of Lucretia's talrijke vaderlandsche treurspelen, die door den talentvollen Corver
als tooneelspeler, den voortreffelijken opvolger van Duim en Punt, op
uitnemende wijze werden vertolkt. Hooger dan dit dichterlijke echtpaar
zijn ongetwijfeld de beroemde gebroeders Van Haren te schatten: de
brusselsche gezant Willem, begaafd dichter en denker, vriend van
van Voltaire, die "het menschelijk leven" in diep gevoelde, al te stroeve
taal beschreef en de lotgevallen van den legendarischen volksheld Friso
in zware, met de juiste uitdrukking worstelende maar wijsgeerig gedachte
verzen episch behandelde; Onno Zwier, de na zijn schandelijke zaak in Den
Haag op zijn buitenplaats te Wolvega teruggetrokken friesche regent, die
vooral door zijn Geuzen (1772) zijn naam als vaderlandsch dichter
vestigde en, door het ongeluk diep getroffen, zijn ziel legde in de
niet volgens de regelen der toenmalige dichtkunst maar met gevoel en in
eigen gespierde taal geschreven strop hen van dit heldendicht. Zij stoorden
zich weinig aan de "keurige" regels eener stijve vormkunst, aan de
rijmeischen, waaraan nog Christina de Neufville en jonkvrouwe De Lannoy
zich trouw onderwierpen en die door den veelschrijvenden leidschen gelegenheidsdichter en criticus Le Francq van Berkhey nog altijd werden voorgehouden aan de "beschaafde" dichters en dichteressen van zijn tijd, de
"dichterlijke poëtasters" uit de "omzichtige" school van den ouden Feitama.
Berkhey trouwens, die zelf niet al te goed in "den stijl" slaagde en daarom
heftig werd aangevallen, begint onder den indruk dier aanvallen verzet
aan te teekenen tegen de tiranniek heerschende "dichterkabaal", de "eigenzinnige en ingebeelde schoolmeesters" van den nederlandschen Parnas, hij,
"koppige scholier, die de plak ontloopt" 1). Ook hij begon genoeg te
krijgen van de "gelikte poezy"
poezy" en in Elisabeth Wolff trad een dichteres op van meer dan gewoon talent, die zich in het geheel niet liet
gelegen liggen aan Feitama's deftigheden, Pels' voorschriften of Hoogvliet's rijmelroem maar frisch
fris eh haar eigen weg zocht en vond. De in 1772
uitgegeven "Mengelpoëzy" en de beroemde "Kindergedichten van den
1) Zie de aanhaling bij }onckbloet,
Jonckbloet, Gesch. der Letterkunde, V,
algemeen Kalff, Gesch. der letterkunde, dl. VI.
BLOK,
~LOK, Ge8Ch.
GeBCh. Nederl. volk, III
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vlg. In het
36c
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bekwamen maar zoetelijken Hieronymus van Alphen toonen aan",
dat de dagen van de heerschappij der stijve fransche voorgangers voorbij
Klopstock, Wieland - met zuiwaren en duitsche voorbeelden verder, hoewel naar den geest des tijds al te sentimenteel gevoel
den dichters begonnen voor oogen te zweven.
De nieuwe geest uit zich het krachtigst in een paar nieuwe tijdschriften van critischen aard, de leidsche "Tael- en dichtkundige Bijdragen"
(1758) en de "Vaderlandsche Letteroefeningen" (1761), die een krachtigen
stoot gaven aan de totnogtoe sedert Van Effen in de talrijke spectatoriale
geschriften van het midden der eeuw 1) slechts nu en dan toegepaste,
niet historische maar zuiver letterkundige critiek. Het eerste tijdschrift
kwam voort uit een jongen leidsch-utrechtschen studenten kring, waarin
Van Lelyveld en Tollius, gesteund door Kluit, Tydeman, Van Goens, Van
Wijn, Schultens, Lulofs en tal van andere jonge geleerden en letterkundigen, niet bevreesd voor bitse aanmerkingen op hunne "verregaande bedilen hekel zuchtige schrijfwijze", het waagden niet langer de eenmaal gestelde
regels maar "de natuur, de zuivere natuur in al haar schoon te volgen"
en moedig optraden tegen de oude richting 2) met al het vuur hunner
jonge gemoederen; de jonge redacteurs spotten met de nederlandsche
versvaardigheid en kwamen onverholen voor den dag met de verklaring,
verklaring",
dat bekrompenheid en zelfbewondering de hoofdfouten waren onzer letterkundigen, niet beter te genezen dan door kennis te nemen van de nieuwe
literatuur bij onze naburen en den terugkeer tot den lang verlaten "natuurlijken toon". De stichters van het laatste tijdschrift 3), de doopsgezinde
leeraren Cornelis en Pieter Loosjes, trachtten daarentegen ook op het
gebied der letteren aanvankelijk gematigde beginselen te verbreiden, zeer
voorzichtig naar hun aard, met vermijding van allen aanstoot aan de voor
"zuivere taal" ijverende dichtgenootschappen. Toch kwamen ook zij al
spoedig op tegen de gebruikelijke "valsche verhevenheid" en den kwalijkriekenden "wierook van loftuiting"; al hielden zij zich nog aan de Hoogvliets en Feitama's, zij prezen reeds de "uiterlijke factuur", zoo niet nog
de inspiratie, van de als te "ruw" versmade verzen van Hooft en Vondel.
Niet minder invloed oefende in de goede richting de leidsche Maatschappij
der Vaderlandsche Letterkunde. Voortgekomen uit dezelfde leidsche en
utrechtsche studentengezelschappen, die ook de bovengenoemde "Bijdragen"
in het leven hadden geroepen, stelde zij zich ten doel om onder leiding
van den genialen Van Goens 4), dien de leden als hun voorbeeld, als den
"redder der nederlandsche letteren" beschouwden, de gansche nederlandsche "letterrepubliek" te hervormen en een nieuwe "gulden eeuw" voor
haar te doen aanbreken. De "letterkunde zal van onzen tijd zijn fortuin
maken", zoo hoopten die jonge hervormers; de nieuwe leidsche Maatschappij
moest als een "geaccrediteerde volksmaatschappij " den ganschen volksgeest hernieuwen en de letteren als uiting daarvan verheffen tot een waardiger hoogte: zoo jubelden zij de toekomst tegen.
Dat streven, hoezeer in den beginne teleurstelling op teleurstelling wekkend, bleef ook van andere zijden niet zonder steun. Van Alphen gaf in
1778 in zijn werk "Theorie der schoone kunsten en wetenschappen" 5),.
waarvan hij bescheidenlijk het vaderschap "grootendee1s"
"grootendeels" aan den duit.schen
1) Hartog, De Spectatoriale
Spe~tatoriale geschriften van 174r-r800 (Utr. r872).

2) Vgl. Blok, rede in
In Hand. en Meded. van de Maatschappij der Neder!. Letterk."

1895/6, blz. 64 vlg.; Wille, Rijklof van Goens en zijn kring (Zutphen, 1924).
3) Hartog, Uit het leven van een tijdschrift, in De Gids, r877, dl. II en lIl.
lIL
') Wille, 1.1.
l.I.
") Kalff, VI, blz. r02.

NIEUWE DICHTERS

563

aeStheticus Riedel toeschreef, een nieuwe vrije aesthetica, gansch iets
anders dan Pels'
Pels t en Meyer's
Meyerts voorschriften. Hij erkent ruiterlijk de gebrekkigheid onzer letterkunde en waagt het "heiligschennis"
"heiligschennis tt te bedrijven tegen
de zelfbewonderende dichterbent. Hij wijst op de behoefte aan ttwijsgeerige
beoefening der schoone kunsten tt en gispt de heerschende "lauwheid en
ijverloosheid
ijverloosheid"tt in de studie der antieken; hij durft spreken van gezwollenheid en gerektheid, van gebrek aan smaak, van droogheid, van verkeerde
taalwendingen bij de veelgeroemde dichters en dichteressen uit zijn eigen
tijd; hij spot met de gelegenheidspoëzie en verklaart, dat "de lang
zangberg tt eindelijk moet komen.
gewenschte omwenteling op onzen zangberg"
Wat er kwam, waren allereerst, onder bescherming vooral der nieuwe
genootschappen, aesthetische bespiegelingen bij menigte, van Van Engelen,
van Feith, van tal van anderen. Ook de gematigde "Letteroefeningen tttt
gingen, eerst voorzichtig, weldra moediger dien kant op, zoodat omstreeks
I780 de roem der oude dichtgenootschappen zeer begon te tanen. Maar
er kwam meer. Er kwamen jonge dichters, die den aangewezen weg volgden: Bellamy gaf in I785 zijn frissche "Gezangen mijner jeugd"
jeugd tt en zijn
bezielde "Vaderlandsche gezangen" 1) ; Pieter Nieuwland zong zijn "Orion"
"Oriontt.•
En al ontvielen deze beide jonge dichters spoedig hun vaderland door
den dood, Van Alphen gaf zijn "Sterrenhemeltt,
"Sterrenhemel", Rhijnvis Feith zijn
eerste vurige lierdichten. En reeds kwam de lang verwachte groote dichter van den nieuweren tijd, Willem Bilderdijk, die alle anderen ver
achter zich liet; nog schenkt hij op het belastingkantoor zijns vaders in
de jaren vóór 1785 weinig anders dan "schoone beloften tttt maar hij toon1
toont
reeds het meesterschap over de taal, dat hem later zal onderscheiden,
en wordt aan de leidsche academie, die hij in I782 gepromoveerd verlaat,
reeds als dichter een "erkende celebriteit tttt ,met bewondering aangestaard.
En op het gebied van het proza stonden WoJff en Deken sedert 1782,
I782,
toen haar eerste roman "Sara Burgerhart tttt verscheen, naast Bilderdijk als
-de,
cie, zij het nog door enge1sche voorbeelden bezielde vertegenwoordigsters
van den nieuwen tijd, die voor onze letteren nu kennelijk was aangebroken.
Op letterkundig gebied ten minste was de hervorming, de wedergeboorte,
waarvan men omstreeks I780 sprak, waaraan men dacht, waarop men
hoopte, iets als een tastbaar feit geworden. De tijd der dichtgenootschappen was voorbij gelijk die der oude rederijkers voorbijgegaan was. De dichtkunst, de taal zelve, "voertuig der gedachte tttt ,, maakte zich los uit de boeien,
waarin zij sedert een eeuw was geklonken, en spelde een nieuwen tijd van
bloei. Maar of die bloei werkelijk zou zijn wat men ervan verwachtte, wat
de geestdriftige jongelieden van I766 zich daarvan voor hun "ouden dag"
hadden voorgesteld, dat zou ook van andere omstandigheden afhangen dan
van geestelijke stroomingen alleen.
Ook de academische wetenschap gaat in dezen tijd nieuwe banen op.
De geniale Frans Hemsterhuis, zoon van den beroemden leidschen philoloog Tiberius, zelf geen hoogleeraar maar staatsambtenaar in Den
Haag, heeft op de beoefening der klassieken ook buitenslands grooten
gTooten
Plato's
invloed door zijn dichterlijk-wijsgeerige studiën over Socrates, over Platots
leer en door zijn smaakvolle archaeologisch-artistieke geschriften over oude
graveer- en beeldhouwkunst 2). Wijsbegeerte en kunstgeschiedenis beginnen
zich voor het eerst een plaats te veroveren bij de beoefening der klassieken ook ten onzent, waar Lessing en Winckelmann hun werking doen
gevoelen, en maken een einde aan de bijna uitsluitende heerschappij van
1) Nijland, Bellamy (2 d1., Leiden, 1917).

2) Zijn Lettre sur une pierre antique is van 1762, die Sur la sculpture van 1769;
1']69;
zijn voornaamste wijsgeerige dialogen zijn van omstreeks 1780.
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taalstudie. en tekstverbetering. Reeds bij den ouden Valckenaer, den beroemden uitgever van zoo menigen griekschen auteur, is dat merkbaar, al
sluit hij meer de rij der oudere leidsche taalgeleerden. De pommeraan
David Ruhnkenius, die in 1761 te Leiden Oudendorp opvolgde, talentvol
leerling. van den ouden Hemsterhuis, is behalve uitstekend taalkenner ook
H
uitnemend wijsgeer en geeselt in zijn beroemde "doctor umbraticus
de
umbraticus"
bekrompen schoolgeleerdheid zijner dagen. Zijn leerling, de Zwitser Daniël
Wyttenbach, die in 1770 naar Holland kwam, legde te Amsterdam en te
Leiden door zijn historisch-wijsgeerige methode met hem de grondslagen voor een
ruimere opvatting der klassieke studiën. Ook de vaderlandsche taalstudie,
door den amsterdamschen regent Balthasar Huydecoper, uitgever van Stoke,
op het voetspoor van Lambert ten Kate uit de spelling- en stijlzaken in
nieuwe banen geleid, begon met Clignett, Van Lelyveld en andere leden
der jonge leidsche maatschappij voor het eerst krachtig hare vleugelen uit
te slaan en aandacht te wijden aan den rijken woordenschat onzer taal,
welker middeleeuwsche vormen eerst thans vlijtig werden nagegaan. De
beoefening der geschiedenis als wetenschap, niet langer als dilettantische
liefhebberij of letterkundige beschrijving, vindt in den uitnemenden Adriaan
Kluit, rector
rector. te Middelburg, weldra hoogleeraar te Leiden, een wakkeren
voorganger, die op de periode van verzameling van stof een tijdperk van
verstandige critiek doet volgen en met name onze middeleeuwsche geschiedenis in hare ware, bij Wagenaar, later nog bij Bilderdijk door valsche
voorstellingen van staatkundigen en godsdienstigen aard verduisterde gedaante
begint te leeren kennen. De uitnemende juristen Pestel en Kluit, Van
de Wijnpersse te Leiden geven den stoot aan een nieuwe op historischcritische gronden steunende beoefening van het staatsrecht, de eerste ook
voor het recht in het algemeen, volgens de beginselen van het meer en
meer doordringende en op de "burgermaatschappij" toegepaste natuurrecht, dat de oudere meer formeele rechtsstudie van de school van den
utrechtschen Trotz begon te vervangen. Wetenschap en praktijk reiken
elkaar meer. dan vroeger de hand. De beroemde leidenaar Petrus Camper
(1722-1789), leerling van Musschenbroek en t s Gravesande, hoogleeraar
te Amsterdam, Groningen en Franeker, grondvester der nieuwere anatomie,
wijsgeer van europeeschen naam en talentvol kunstenaar, rekende het niet
beneden zich een verhandeling te schrijven over "den besten schoen",
gelijk hij schreef over andere praktische vraagstukken: middelen tegen de
van kinderen. Ook de matheveepest, voordeelen der inenting, opvoeding Van
sis voelde in wijsgeerig aangelegde naturen als Hennert zich meer en meer
tot de toepassing op de maatschappij geroepen; diens leerling Van Swinden
en niet minder diens leerling de jonggestorven Nieuwland gaven getuigenis van den nieuwen, meer praktischen geest, die ook in de natuurwetenschappen ten onzent was gevaren, ze stellend in dienst van de groote
maatschappij om hen heen en zich niet meer uitsluitend bepalend tot de studeerkamer of het laboratorium van den liefhebber. Teyler's vorstelijke stichting
gaf naast haar "eerste" genootschap, dat zich zou bezig houden met alles
wat "waarheid en vrijheid in den christlijken godsdienst en den burgerstaat" aanging, het aanzijn aan een "tweede", dat zich zou wijden aan
dichtkund.!, historie, teeken- en penningkunde en des erflanatuurkunde; dichtkund~,
ters rijke verzameling in een museum "ten algemeenen nutte" zou hebben
te doen dienen. Van Marum, reeds bekend door zijn dissertatie over de
bewegingen der vloeistoffen in de planten, zette zich in 1776 te Haarlem
neder en werd weldra de groote kenner van magnetische en e1ectrische
electrische
verschijnselen, die hij, directeur van Teyler's Museum, onderzocht.
Geestelijke en natuurwetenschappen beide verlieten zoo de studeerkamer om
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zich meer te bewegen in de maatschappij en aan het volk in breeder kring
de .zegeningen
zegeningen te brengen van datgene, wat totnogtoe slechts het deel van
weinige bevoorrechten was geweest. Het kon niet worden ontkend, dat de
eigenlijke geleerdheid, die zich van den vroegen morgen tot den laten
avond in de stilte van het studeervertrek opsloot en alleen voor geleerden
werkte, achteruitging bij dit allengs overheerschend streven naar popularisatie van de wetenschap, naar praktische toepassing van het zorgvuldig
opgespoorde; evenmin dat de universiteiten in verval waren en de studie
aldaar vooral bestond in het nauwkeurig van buiten leeren van zorgvuldig
samengestelde dictaten. Maar daartegenover stond, dat de wetenschap zich
thans naar alle kanten deed gelden en zich gereedmaakte om machtigen
invloed te oefenen op de ontwikkeling der nieuwe toestanden, die zich
weldra over de gansche wereld heen zouden voordoen.
Ook de theologie kon zich - wij zagen het reeds - niet onttrekken aan
dezen stroom. Mannen als de leidsche hoogleeraren Alberti, Hollebeek en
Van den Honert schroomden niet in hun advies over de ·zaak
zaak van Van
der Os, de verlichte Paulus Chevallier te Groningen 1), die de natuurwet
zedewet noemde, evenmin om de vaan der tolerantie openlijk omhoog te
houden, tot diepe ergernis van rechtzinnige gereformeerden als Hofstede en Barueth, als Holtius en Cómrie, die heftig optraden tegen de
door de leidsche geleerden aanbevolen "concessies aan de arminiaansche
beginselen".
beginselentt. Deze gereformeerden wilden niet weten van eenig toegeven op het gebied der dordtsche formulieren van eenigheid. De
tt, "arminiaan
schimpnamen "sociniaan
tt "pelagiaan
tt weerklonken weder
"sociniaan"
"pelagiaan",
"arminiaan"
tt gevoelens betreffende de leer der rechtvaardiging
"kettersche"
als vanouds; "kettersche
door het geloof wekten hevigen strijd. Bij gelegenheid der invoering
van een in de plaats van den verouderden dreun der psalmen· van Datheen
reeds lang gewenschten nieuwen kerkzang door de Staten-Generaal in
1775
I775 ontstonden hier en daar - met name op Walcheren en in Maasland
- hevige onlusten, zelfs oproeren tegen het nieuwe psalmboek, dat intusschen spoedig algemeen ingang vond. Er werd reeds gesproken van de
noodzakelijkheid eener nieuwe nationale synode tot behandeling der hoogloopende theologische en kerkelijke geschillen. Maar de Staten der verschillende gewesten en ook reeds, wat de stemming in de Kerk teekent,
de· meeste classes wilden van zulk een vergadering in.
in dordtschen trant
niet hooren en de Staten onderdrukten menig theologisch getwist door
hun streng verbod om er verder over te spreken. In Zeeland, in Friesland, in Holland, in Groningen werd zoo herhaaldelijk een opkomend
Kerk"tt in den staats doofpot gedaan,
geschil over de leer der "heerschende Kerk
al schreven nog menigmaal heftige orthodoxen· vinnige en door de vrome
·schare
'schare veel gelezen pleidooien. Maar mannen als Stinstra en Venema gaven
den strijd niet op en wisten hunne gematigde inzichten allengs meer en
dOèn vinden bij de predikanten.
meer ingang te doen
I780 ook in de
Een algemeene geest van gematigdheid heerschte zoo omstreeks 1780
Kerk";
tt ; zelfs Hofstede en Barueth gaven eraan toe. De instelling van het
"Groote Kerk
Stolpiaansch legaat in 1753
I753 door een eenvoudigen burger te Leiden, met het
Stólpiaansch
doel om prijsvragen uit te schrijven "tot staving of van de natuurlijke
zedeleertt was
was· .evenzeer
godsdienstleer of van de geopenbaarde zedeleer"
~venzeer een teeken
des.· tijds als die van het. Haagsch Genootschap in 1785,'
I785, welks stichters
des'
den .tijd gekomen achtten om tegenover dergelijke twijfelingen op .te treden
~ ~!

1) Vgl. over hem: Heerspink, De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de
11, blz. 39 vlg. In het algemeen over dezen tijd Knapboogeschool te Groningen, 1I,
hoogeschool
pert, Gesch. der Herv. Kerk, 11,
U, blz. 122 vlg.
. . . . . ..",
. .'..
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DISSENTERS EN DE HEERSCHENDE KERK

tIter verdediging der voornaamste waarheden van den christelijken . gods.dienst, inzonderheid tegen derzelver hedendàagsche bestrijders". Gematigdheid
en verzoening der uiterste gevoelens predikten vooral de doopsgezinde en
remonstrantsche dissenters, krachtige voorstanders van den nieuwen geest
in alle richtingen, kerkelijk
kerkelijk en wetenschappelijk, staatkundig en maatschappelijk.
Ook onder de Roomschen begonnen velen zich af te vragen, of de
tijd niet gekomen was om de oude geloofsverschillen te begraven.
In ieder geval moest - zoo werd onder de burgerij meer en meer
de overtuiging - een einde komen aan den in de 17de eeuw gevestigden voorrang der "heerschende Kerk". Al hielden de orthodoxe predikanten, Hofstede en Barueth ook hier vooraan in de rij, vast aan de
oude suprematie, naar alle kanten bleek reeds, dat deze onhoudbaar was 1).
De beide regeerende Prinsen van Oranje zelf, als gematigde beschermers
van alle godsdienstige gezindten geprezen, lieten zich bij de oostindische
Compagnie achtereenvolgens vertegenwoordigen door den remonstrant
Van der Poorten en den doopsgezinde Hope en de "wagters op Sians
Sions
muren" konden niet beletten, dat luthersche en katholieke gemeenten
zich met oogluiking der overheid vormden in weerwil van al het verzet,
waarvan de ,,Advocaet der vaderlandsche Kerk" de krachtigste uiting was.
En zelfs dit hevig orthodoxe pamflet prees, wegens het "stil gedrag der
hedendaagsche buiten-gezinten", de "christelijke tolerantie" van wege
de "publycque kerk" aan tegen de "onbepaalde heerschzugt van zommige
doldriftige kerkelijken". Maar van recht op onbeperkte godsdienstoefening
voor die gezindten wil het nog niet weten; alleen van "conniventie",
van oogluiking, daar ook voor den schrijver "vrijheid van geweten een
onwaardeerbaar voorrecht is, waarvan men niet dan door 't onrechtvaardigst
geweld kan beroofd worden'\ Men verlangde, dat er een einde zou komen
aan de afpersingen der schouten, baljuwen, burgemeesters en regenten, ,
die zich door de Roomschen in stad en land nog altijd geregeld recognitieen admissiegelden lieten betalen voor het houden van godsdienstoefeningen
en het toelaten in posten. De andere gezindten waren evenwel met die
vrijheid van geweten niet meer tevreden te stellen; zij verlangden vrijheid
van "exercitie" als hun recht, als het recht van ieder mensch. Reeds in
,1743 had de lutheraan Noordkerk dit bij gelegenheid van zijn pleidooi
ten behoeve van Deurhoff's voor de amsterdarnsche schepenbank gebracht
boek met luider stem laten hooren. Zoo werd de dag voorbereid, waarop
volle godsdienstvrijheid voor alle gezindten zonder eenige beperking
zou worden toegestaan, gelijk thans reeds de dissenters zich feitelijk vrijuit lieten hooren over onderwerpen van moraal en theologie; de "heer-:schende Kerk" beleefde hare "laatste dagen"; mannen als de gebroeders
Loosjes en Houttuyn, als Noordkerk en Trotz oefenden in wijden kring
grooten invloed door woord en geschrift; hunne geestverwanten Wolff
en Deken door hare veel gelezen romans niet minder.
Uit dien kring kwam in 1784 ook de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen voort, welker oprichter, de edele Maarten Nieuwenhuyzetl,
Nieuwenhuyzen,
doopsgezind leeraar te Monnikendam, zich ten doel stelde om niet alleen
de ontwikkelden maar ook den "gemeenen man" in de meerdere kennis
oowel in het burgerlijke en godsdienstige als in 't vak der nutte kunsten
nZ
nzoowel
en wetenschappen"
wetenschappen tt te doen deelen en den minvermogende te beschaven
door verhandelingen, als "hoofdoogmerk" in het bijzonder door verbetevan.yolksring vaM: het "burger- en schoolwezen", dat machtige middel van,yolks()ntwikftelin,g~t waarop omstreeks 1770 Basedow'
ontwikftelin,g"l
Basedow en Campe te Dessau dOOr
I} Hartog, Uit de dagen der Patriotten, blz. 106 vlg
vlg...
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geschriften en werkzaamheid de aandacht hadden gevestigd en Rousseau's
"Emile" een zoo grooten invloed oefende. De nieuwe maatschappij telde
binnen een paar jaren reeds honderden leden in hare departementen,
die weldra het gansche land bedekten en zich voor de volksverlichting veel
moeite gaven. Een "volksleeraar" wilde ook de jonge Swildens worden, die,
door het duitsche voorbeeld aangevuurd, zijn leven wilde wijden aan een
hervorming van het volksonderwijs, "het groote middel van volksopvoeding". Zijn "Vaderlandsch A.B. boek" (1781) moest "noodwendige vaderlandsche kundigheden" algemeen verspreiden en daardoor de volksverlichting bevorderen. Hij wilde het volksgezang verbeteren door "zedekundige"
"zedekundige
liederen samen te stellen, de volkslectuur hernieuwen door de uitgave
van een nieuwen ,,Almanack en politiek zakboekje", dat de plaats zou
innemen der "zotte, verderfelijke, walgelijke" almanakken, die den hoofdschotel
van het lezende publiek uitmaakten. Hij wilde het onderwijs onttrekken
aan de Kerk, die het totnogtoe overheerschte, en het aan den
staat overdragen als de belangrijkste zaak, waarvoor deze had te zorgen.
Met Nieuwenhuyzen en de zijnen, wier denkbeelden ten deele onder
invloed van .zijn
zijn "A.B.boek" stonden 1), was hij van meening, dat de
verspreiding van goedkoope en eenvoudige verhandelingen "zowel in 't
godsdienstige en burgerlijke als in het vak der nutte kunsten" van groot
belang was, "ter
tIter verbetering van verstand en wandel". Meer en meer
begon de overtuiging veld te winnen, dat de lagere volksklassen beter
onderwezen moesten worden, dat kostelooze scholen in stad en dorp moesten worden opgericht van regeeringswege of van wege de diaconieën.
De.
De vooruitstrevende Simon Stijl meende zelfs, dat de kinderen der armen
gelijk de Spartanen "op publiek gezag en kosten" moesten worden opgevoed. Men dacht ten minste ernstig aan een verplichting der bedeelden
om hunne kinderen ter schole te zenden "op poene van verstooken te .zijn
zijn
van allen onderstand" 2). Zoo zouden de kinderen der armen "vercierd
worden met beginselen der kennis van den christelijken godsdienst en
zedelijke deugden", tevens met die eener "behoorlijke burgerlijke beroeping". Te Rotterdam, Hoorn, Utrecht, Middelburg werden reeds van die
scholen gesticht, waar kinderen van beide seksen in lezen, schrijven,
re~enen en zingen behoorlijk onderwezen werden en aan tucht en orde gewend.
De kunst, de wetenschap onder het volk, was meer en meer de algemeene
leus in verband ook met de staatkundige denkbeelden van den tijd, waarin
niet meer het belang van vorsten of regenten maar dat van het volk
op den voorgrond trad. De verbetering der wetenschappen baat niets,
indien "het volk zelve daardoor niet verbeterd wordt", roept Swildens
uit a). Van het "volk", maar daaronder verstond men nog steeds niet dan bij
uitzondering, en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was er zoo
eene, ook den "gemeenen man"; waar in dezen tijd van volksinvloed
en volksheerschappij werd gesproken, daar dacht men bijna uitsluitend nog
slechts aan den breeden kring der burgerij, die nog altijd uitgesloten was
van allen geregelden staatkundigen invloed. Wat in de dagen van prins
I7de eeuw telkens met straffe
Willem en Leicester scheen te naderen, wat in de 17de
hand was onderdrukt, wat in 1748 .zich
zich luider dan ooit in de Republiek
had doen hooren, kwam thans met grooter kracht op .. De stedelijke·
stedelijke burgerijen . wilden het niet langer dulden, in den hoek geschoven te worden door
de patriciërs, wier wanbeheer ook na de verheffing van Willem IV nog niet
gestuit was en die zich hier en daar zelfs met de hunnen door een soort
tt

1) Boeles, De patriot J. H. Swildens, blz. 102 vlg.
2.) Verhand. Zeeuwsch Gen., dl. VII, blz. 7 vlg.
$,)
S,) Boeles, bl:l;.
blz. 23/4'
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van uniforme kleeding als de aangewezen heerschers ook uiterlijk begonnen
te onderscheiden van de "kerels",
"kerels tt , die zij minachtten. De geschriften
der engelsche en fransche democraten en de vrijheidskrijg der amerikaansche burgers hadden op die stemming der burgerij invloed 1). Vol
geestdrift spraken Van der Capellen en de zijnen over den "hartelijken
mannenkosf',
mannenkosttt, door Price, Priestley, Fletcher en Tillotson, door Rousseau
en de encyclopedisten in meer algemeen-wijsgeerigen vorm den tijdgenooten opgedischt. Zij wilden ,/s volks alvermogen"
alvermogen tt stellen in de plaats
geweld"tt berustende aristocratische regeeringsvormen,
der op "bedrog en geweld
de steunsels van hen, die "met laarzen en sporen geschapen" meenden
te zijn en het "overige menschelijk geslagt met zadels op de ruggen".
Zij kwamen op voor de "heilige regten des volks", die zij "heiliger dan
die der overheden
overheden"tt achtten. Zij schroomden niet om die denkbeelden onder
de burgerij te brengen door de vertaling van geschriften, die krachtig
in dien geest konden werken. Zij achtten zich daarom nog geen tegenstanders der stadhouderlijke regeering; integendeel zij verklaarden zich voor
een op den volkswil berustende monarchie nog liever dan voor een aristocratische republiek als de onze kon heeten. Zij zagen intusschen op
Amerika als het ideaal van een volksstaat: Amerika, door sommigen hunner
als hun "tweede vaderland"
vaderland tt begroet, in proza en dichtmaat toegejuicht als
het land van belofte, als de bakermat der nieuwe vrijheden. En nog verder
social" de bestrijder
ging Rousseau, de veelbewonderde, in zijn "Contrat social"
van alle maatschappelijke ondergeschiktheid, de verkondiger der ideale
heerschappij van het individu vrij van alle banden, in volle vrijheid alleen
gehoorzamend aan de Rede, getemperd door het Gevoel. De menschen,
in vrijheid geboren, hebben tot tempering van die vrijheid volgens
hem haar gebonden, vrijwillig gebonden door een "maatschappelijk
verdrag", waardoor het mogelijk werd in "vrijheid" te leven. Niet de goddelijke rechten der koningen, niet het geweld der aristocratieën maar de
vrije wil der menschen is de grondslag aller maatschappelijke verhoudingen. In dichterlijke taal schildert hij de voordeelen dezer nieuwe theorie,
blijkbaar in de eerste plaats gericht tegen het vorstelijk despotisme in
Frankrijk maar ook bruikbaar tegen dat van regenten als die der Republiek.
Zijn "Discours de l'inégalité parmi les hommes" wijst op den "natuurstaat"
als den eenvoudigsten en het meest alle vrijheid waarborgenden tegenover
de verouderde conventioneele maatschappij zijner dagen, de overvoerde,
overdreven verhoudingen op maatschappelijk gebied. Geen geschriften
hebben meer dan deze alle denkbeeld van gezag ondermijnd en het oog
doen richten op wat men den "volkswil" noemde.
Maar veelonklaarheid
veel onklaarheid heerschte zoowel bij deze schrijvers,
schrijvers,· bij Rousseau
zeker niet het minst van allen, over de wijze, waarop een en ander kon
worden toegepast. Hoe zij zich dien volksinvloed ook hier hadden voor
te stellen, daarover waren Van der Capellen en de zijnen het noch met
2SÏchzelven noch onder elkander eens: van een uitgewerkt program van
aichzelven
staatshervorming in dezen zin was vooralsnog geen sprake; alleen van
verwijdering van alles wat met de nieuwe theorieën van volksheerschappij
openlijk scheen te strijden 8).
2). Geen stadhouderlijke willekeur, steunend op
een stelsel van intrige en factie geest, op de regenten alleen, geen militaire
overblijfsel van middeleeuwsche
midde1eeuwsche absolute vorstenmacht, geen
jurisdictie, overblijfsel.
overijse1sche drostendiensten, overspoor meer van de "slavernij" der overijselsche
blijfselen van midde1eeuwsche lijfeigenschap, maar bovenal: niet langer
boven, blz. 538 vlg.
1) Zie bovent
2) De Jongt
Jong, Van der Capellen, passim.
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de tirannie
tirannie der regenten, der belangzuchtige klasse, die welvaart en aanzien van den staat opofferde aan de kans op eigen voordeel en daardoor
de natie aan den rand van den afgrond had gebracht, geestelijk en
stoffelijk, staatkundig en maatschappelijk.
Want hoe stond het thans met die welvaart, met dat aanzien?
Juist in deze jaren (1782) stelde Van de Spiegel 1), toen nog raadpenttresumeeren en breeder
sionaris van Zeeland, voor zichzelven, om later te "resumeeren
uyt te werken",
werkentt, een memorie op over de "intrinsique
ttintrinsique en relative magt van
de Republyk"
Republyk tt in dat jaar. Hij komt daarin op tegen de meer en
meer vernomen bewering, dat de "inwendige magt
magt"tt van den staat geheel
en onherroepelijk in verval zou zijn. Men klaagde over den achteruitgang
van den handel, maar was deze werkelijk wel zoo sterk? Dat er thans
minder groote winsten werden gemaakt dan in het tijdperk van den hoogsten handels
handelsbloei
bloei omstreeks 1648, was niet te ontkennen: de zware concurrentie was daarvan een hoofdoorzaak. Daartegenover echter stond, dat de
toen nog onbelangrijke, immers schaars bezochte westindische koloniën
thans met 200 schepen jaarlijks in het verkeer waren opgenomen en ontzaglijke winsten gaven, dat rijken als Rusland en Polen eerst in de 18de
eeuw hunne volle ontwikkeling begonnen te krijgen, en voordeelige handelsbetrekkingen beloofden, dat nieuwe handelsartikelen als tabak, koffie en
thee schatten aanbrachten, dat de overal in Europa toegenomen weelde
een aantal nieuwe weeldefabrikaten in den handel had gebracht, dat gelden wisselhandel in verband met den hier te lande aanwezigen kapitaalrijkdom 2) in de laatste jaren een groote vlucht hadden genomen, dat de
"geriefelijkheden"
ttgeriefelijkhedentt voor den handel door lager interest 3), beter postverkeer,
gemakkelijker assurantie, geregelder wisseldisconto zeer waren toegenomen.
Kortom, sommige takken.
takken van handel mochten achteruitgegaan zijn, in het
algemeen was het "absurd",
"absurdtt, meende hij om van verval te spreken.
Intusschen, hij zou dit laatste niet hebben willen beweren van de Oostindische Compagnie, die. zuil van den staat. Zij was onmiskenbaar en naar
algemeene opinie in verval en het hoogste regeeringsbeginsel, waarvan men
onder den gouverneur-generaal Mossel en zijn opvolgers Van de Parra,
uithouden".
Van Riemsdijk en De Klerk sprak, was: "het zal mijn tijd wel uithoudentt.
Van Van Imhoffs
ImhoWs hervormingsplannen was sedert lang geen sprake meer.
Indië werd overstroomd door "fortuinzoekende
ttfortuinzoekendetttt Europeanen van slecht
allooi, die als ambtenaren der Compagnie er alleen op uit waren om
hunne zakken te vullen. Voormalige schoenmakers, kleermakers,
'slachters,
kleermakers; ·slachters,
verloopen regentenzonen, onkundige en onbruikbare sujetten bekleedden
in Indië de voordeeligste ambten, al konden zij nauwelijks lezen of schrijven. Het aantal "onderkooplieden
ttonderkooplieden tttt van die soort was grooter dan ooit.
Hunne vrouwen waren in den regel al niet van beter gehalte en brachten
door haar gedrag de europeesche of halfeuropeesche samenleving in Indië
in opspraak. Smokkelen en stelen was een algemeen gebrek bij ambtenaar,
Javaan en vrij burger . De predikanten gaven zich meer moeite voor het aanleeren van kaartspel en het bezoeken van drinkgelagen dan voor hunne
studie en de belangen hunner Kerk. In deze omstandigheden was de
achteruitgang der Compagnie geen verwonderlijk feit. Het verwaarloosde
Batl1via zelf zonk in 1780 tot een bevolking van nauwelijks 12000 (in
~) Huisarchief der Koningin, archief Willem V, n°. 337, bundel 38, d.d. 7 Juni ,1782.
'2) Hij schat het opgespaarde kapitaal hier te lande op I milliard, waarvan thans 335
millioen in vreemde leeningen (280 millioen engelsehe, 25 fransehe, 30 andere schuld),
140 millioen in leeningen op de koloniën, 425 millioen in binnenlandsch papier, 50 millioen in den wisselhandel, 50 mi1lioen
millioen in goud, zilver en juweelen belegd waren. .
a) Thans in den handel 2 t %, omstreeks 1648 ruim 6 %, wat men nu alleen voor buitenlandsche leeningen kon bedingen, ofschoon ook die op 4 à 5 % begonnen te dalen.
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1760 nog 16000) zielen, waarvan slechts enkele honderden Europeanen
en daaronder niet de helft Nederlanders waren 1). En al leefden die
enkele honderden "als prinsen" in "exorbitante" weelde, zoodat bijna ieder
Europeaan een koets had en zilveren huisraad, juweelen en met gouden
knoopen versierde kleeding, een groot aantal slaven zeer gewoon was en
zelfs ieder soldaat zijn slaaf bezat, die zijn zonnescherm droeg - de
Compagnie zelve had niet op ruime inkomsten te roemen 2). Het kapitaal
der Compagnie, waarmede zij werkelijk handel kon drijven, was bij de
nieuwe verhoudingen in het wereldverkeer veel te gering, nauwelijks I I à
12 millioen 3), hare 25 vaartuigen, jaarlijks naar Indië varende, veel te
weinig in aantal. Al won zij ieder jaar op haren handel in Indië zelf nog
tusschen 11 / 2 en I millioen, haar geheele handelsstelsel, hare gansche inrichting
bleek meer en meer verouderd en bij het einde van haar octrooi in
1774 gingen van vele kanten ernstige stemmen op, dat de tijd van ingrijpende hervorming gekomen was. Twee jaren lang bleef de zaak hangend
en vooral Utrecht, dat bij de Staten-Generaal op de benoeming eener
ucommissie van redres" aandrong, wees op den kritieken toestand, waarin
zich de Compagnie bevond, in weerwil van zorgvuldig bewaarde geheimzinnigheid harer administratie zonneklaar blijkend uit de aanhoudende daling
narer actiën en dividenden. Maar hare belangzuchtige bewindhebbers en
harer
ambtenaren wisten dit plan te voorkomen en onder medewerking van den
Prins werd den I2den December 1776 door de Staten-Generaal besloten
het oude octrooi nogmaals voor 20 jaren te verlengen, weder tegen een
recognitie van 3 % van de uitdeelingen, ten behoeve van de admiraliteiten 4). Zoo gingen de zaken der Compagnie denzelfden sukkelgang verder.
kwamen na een korte
Hare dividenden, die in 1757 nog 20 % bedroegen, kWamen
vleug van herstel van 1771 tot 1782 niet hooger dan 121/2% 5); hare,
aandeelen, nog in 1750 op 594% en in 1765 ongeveer weder op die
hoogte, waren in 1780 op weinig meer dan 300% gedaald 6). Leening op
leening moest haar verloopenden staat ophouden.
Reeds toonde de loop de zaken in Voor-Indië, waar de kantoren der
Compagnie feitelijk onder het toezicht der thans daar oppermachtige
Engelsehen kwamen, sedert Clive er het engelsche gezag had bevestigd

en de onverbiddelijke Hastings diens sporen volgde, dat de engelsche
compagnie er op uit was om er de erfenis der hollandsche te aanvaarden. Clive had Mossel reeds gedreigd met een militair bezoek te Batavia
en engelsche schepen hadden vóór die stad het strijken der vlag
geëischt van de vaartuigen der Compagnie 7). De enkele zwakke pogingen
van Batavia en Ceilon uit om het aanzien der nederlandsche handelsmacht te herstellen, leverden weinig anders op dan hevige klachten van
de zijde der Engelschen in Den Haag; de handel onzer kantoren in VoorIndië, in salpeter en katoenen kleedjes, toen daar de voornaamste artikelen,
geschiedde feitelijk slechts door engelsche bemiddeling en werd van steeds
minder beteekenis, terwijl ook op Sumatra's westkust de engelsche compagnie zich van de belangrijkste punten meester maakte en zij zich op
andere plaatsen, zelfs op Java liet gelden. Dat de 0.-1. Compagnie gemak1)
,) Vgl. over een en ander: Van Deventer, Geschiedenis van Java, lI, bh;. 236 vlg,
vlg.

2) Vgl. daarover het "Redekundig berigt" door een gewezen ambtenaar aan; den
Prins gezonden in 1773 (Huisarchief der Koningin, archief Willem V, nQ. 337, bundel
4,). Ook Navorscher, 1903, blz. 41 vlg.
, ') Luzac, lI,
II, blz. 126.
t) Klerk de Reus, Gesch. Ueberblick, S. 17 •

•) Ib., Beilage VI.
.) Luzac, lI, blz.
bb:. II9119T) Luzac, IV, blz. 181.
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kelijk
ke1ijk een prooi der Engelschen
Engelsehen zou kunnen worden, viel reeds niet meer
te betwijfelen en overal in Indië, ook aan de Kaap, maakte men zich
in dit opzicht weinig illusie van de toekomst: er werd niet de·
de' minste
voorziening tegen een aanval gemaakt en slechts enkele schepen zouden
voldoende zijn om de hollandsche macht in Azië te vernietigen. Alles
sprak van verloop, veroudering, vermolming, verval: de Compagnie was,
tt welk met pompen boven water
zeide Mossel reeds, "een zinkend schip, 't
wordt gehouden". En de altijd kwijnende westindische Compagnie, welker
aandeelen thans op 35 à 36%, welker dividenden op 3 à 4% waren
gedaald, was al niet in beteren staat: zij sleepte haar bestaan met moeite voort!).
voortl).
En waar die machtige handelslichamen ziender oogen wegzonken, moest
ook de vanouds daarmede samenhangende handel van het moederland ernstig verlies lijden, want - dat was een der voornaamste oorzaken van het
verval, dat Van de Spiegel, weinig bekend met den werkelijken handel,
niet meende te kunnen zien maar dat de Hollandsche Maatschappij in
1775 tot het uitschrijven van een prijsvraag bewoog 2) - de nederlandsche
koopman bewandelde over het algemeen nog dezelfde paden, die onder
gansch andere verkeersverhoudingen zijn vaderen hadden bewandeld; de
boeken, waarin Le Moyne en Le Long in het begin der eeuw 3) de theorie
v.m
va~l den koophandel hadden ontwikkeld, bleven ook thans nog, in
weerwil der aanmerkelijke wijzigingen in omvang, loop en middelen van
verkeer,
verkeert zijn evangelie. Wat wisten de groote handelslui der 17de eeuw
van dergelijke handelscatechismen? zij leerden den handel door den hanze1ven. Maar thans: "nering zonder verstand, is verlies voor de hand";
del zelven.
de "geriefelijkheden"
"geriefelijkheden waren er wel, de uitbreiding van het handelsterrein
bestond werkelijk, maar wat meer dan dit alles was - het ontbrak aan de
oude energie, de oude wakkerheid, den ouden durf, die den nederlandsehen
schen koopman groot gemaakt had maar thans het deel scheen geworden
te zijn van den machtig omhoog strevenden mededinger aan de overzijde
der Noordzee, die de verouderde handelswegen, de gebrekkige handelsmethoden
had verlaten en met nieuwe denkbeelden, met jonge veerkracht,· met
nieuwe beginselen de nieuwe wereld van handel en verkeer kwam veroveren. Dan, de zware concurrentie van Marseille, dat een aanzienlijke vaart
op de Levant had gekregen; van Rusland, dat zijn eigen fabrikaten, zijn
linnens, zeildoek en servetten, zijn gezaagd hout en zijn touwwerk thans
voor eigen rekening zoo hier als elders invoerde: van Hamburg en Bremen,
die jaarlijks groote vloten naar de Witte zee, naar Portugal, Spanje en de
Middellandsche zee zonden, een aanzienlijke vrachtvaart onderhielden en
langs Elbe en Wezer met het duitsche binnenland gemakkelijk in betrekking stonden; van Stettin en Koningsbergen, die met pruisische staatshulp krachtig vooruitgingen in handel en zeevaart; van Oostende, dat
sedert 20 jaren weder een belangrijke uitvoerhaven voor de Oostenrijksche
invoerde~).
4;).
Nederlanden was en daar allerlei grondstoffen voor de fabrieken invoerde
En dan - een enkel auteur wijst er op 5) - door het verloopen der stroomen was een deel onzer zeegaten veel minder bruikbaar geworden voor
groote schepen; zoowe1
zoowel Amsterdam als Rotterdam begonnen de nadeelige
gevolgen daarvan te ondervinden en er werd reeds gedacht aan middelen
.em
-elU door het graven van kanalen naar zee den toegang tot die voorname
tt

1'1')) Luzac, 1I,
lI, blz. 135.
135,
. .
2) De:antwoO'fden'
De:antwootden' van Van den Heuvel, Rogge en Z1l1esen
Zillesen daarop, 1n
in dl. XVI
')
harer Verhandelingen.
3,~
blz. 301, 373 vlj;.
..
.
~.~ Zie boven, bh:.
vl~.
'o} Rogge, 1.1.,
''J
l.I., blz. 245 vlg.; Pirenne, Hlst01re
HlStotre de Belgtque, V, p. 277.
Van den Heuvel, in Verhand. Holl.
cU. XVI, bh:.
blz. 27/8•
2,.7/8.
HoU. Maatschappij, dl.
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havens te verbeteren. Bovenal, de nederlandsche koopman, door den speculatiegeest aangegrepen, begon den warenhandel, den "waren" handel,
op te geven 1). In den geldhandel stak hij thans eerder zijn kapitaal,
voorzoover hij zich niet tevreden stelde met het innen van rente uit
nog aan
geleend geld, het wagend in gevaarlijke speculatiën. En wie er nog·
goederenhandel deed, dreef dien meestal niet meer voor eigen rekening
doch "in commissie", wat de nederlandsche scheepvaart zeer deed achteruitgaan, nu een groot gedeelte der goederen voor buitenlandsche rekening
ging 2). Eindelijk, de tallooze bankroeten der laatste jaren hadden het krediet,
de ziel van alle verkeer, hier te lande een zwaren slag toegebracht;
het·
het minder solide ook in de aflevering van waren had het vertrouwen
op den nederlandschen koopman zeer doen dalen
dalen.•
. Dat de handel werkelijk achteruitging, was, wat Van de Spiegel ook
moge beweren, een onomstootelijk feit, maar even waar was het, dat hij,
bij behoorlijke behartiging door den koopman zelven, niet, ten minste niet
in die mate, had behoeven achteruit te gaan: het voorbeeld van Friesland, dat zich in 178o nog beroemen kon op 2000 schepen in de vrachtvaart van en naar het Noorden, naar de engelsche en fransche havens, zelfs
naar de golf van Biscaye, Spanje en Portugal, getuigt daarvan 3); zoo ook
het herhaaldelijk in die dagen vastgestelde feit, dat de oude handelsbetrekkingen nog op verre na niet verbroken waren en alleen schromelijk
werden veronachtzaamd voor de dwaalwegen, waarop de nederlandsche
koopman zich thans bij voorkeur bewoog.
En zoo stond het ook met landbouw en nijverheid.
Van de Spiegel wijst, wat den eersten betreft, wel op het met menschen
als "bezaaide" platteland der Republiek, op de talrijke als tot steden
aangegroeide dorpen, op de krachtige ontwikkeling van den landbouw in
Brabant en de "bovenprovinciën", waar graan, boekweit en tabak, in
Zeeland meekrap, steeds meer velden overdekten, op de duizenden gemeten
.en morgens, die in Staats-Vlaanderen, in de zeeuwsche en hollandsche polders
en droogmakerijen werden aangewonnen en aanstonds dienstbaar gemaakt
aan den landbouw, vooral aan de aardappelteelt. Maar het viel bij den
algemeenen toestand van den bodem niet te ontkennen, dat de nederland.sche staat van landbouw alleen, of zelfs in hoofdzaak, niet leven kon,
zoolang niet de uitgestrekte heidegronden - een "schande", zegt Van den
Heuvel, "voor het gemeenebest" () - door verdeeling der gemeene gronden,
door bemesting en draineering bruikbaar waren gemaakt. Evenmin van de
veeteelt, die in dezen tijd zich weder begon te herstellen van de verliezen,
geleden door de in de 18de eeuw telkens optredende en zonder vrucht
bestreden veepest, en zich weder bij den uitvoer, zoo van vee als van
boter en kaas, deed gelden.
Veel minder goeds viel er van de visscherij te zeggen 5) .. De emder
haringcompagnie bracht een zware concurrentie en wist in 1775 een verbod
van invoer van hollandsche haring in Pruisen te verkrijgen; Denemarken
deed hetzelfde voor zijn·
zijn invoer; Nieuwpoort en Oostende kwamen aIs
yisschershavens steeds meer op. Ook Van de Spiegel geeft volmondig toe,
dat: de visscherij in verval was, en Luzac 6) spreekt ervan in dezelfde bewoor1) Zie boven, blz. 519 vlg. Vgl. Brugmans, De achttiende eeuw in Nederland (rede op de 65ste vergadering van het Ned. Ond.
Dnd. Gen., afgedrukt in Schoolblad 1912).
2) Luzac, IV, blz. 265 vlg.; Manger, Recherches, p. 48.
')
3l3)4)4 l.I.,
Luzac, lI, blz. 321.
blz. 46 vlg.
•') Beaujon, Geschiedenis der zeevisscherij, blz. 100 vlg.
6)
&
Luzac II, blz. 271.
271•
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dingen, al erkent hij, dat er nog omstreeks 20000
20000 menschen alleen van de
haringvangst leefden. Maar wie zou kunnen beweren, dat de nauwelijks
150
I50 buizen, door premiën eerst van wege Vlissingen, later ook van de
I775 f 500 voor
Staten van Zeeland en ten slotte van Holland, die in 1775
iedere uitvarende buis uitloofden, met moeite in de vaart gebleven;
de talrijke visschersfamiliën en wie er verder van de haringvaart bestonden,
naar behooren konden onderhouden? Ook de walvischvangst had krachtige
"irreguliere H voorondersteuning noodig, in weerwil van de bekende "irreguliere"
deelen uit den handel met de Eskimo's, en verkreeg die, evenals de haringvisscherij, in 1777
I777 in den vorm van premiën; maar toch daalde het aantal
I78o.
I750 tot 60 à 70 in de jaren vóór 1780.
100 in 1750
schepen ook hier van ruim 100
Maar, hoe groot het verval van handel en visscherij mocht tijn,
zijn, nog
erger stond het omstreeks 1780
I780 met de reeds geruimen tijd dalende nijverheid, zoowel
zoowe1 wat de "manufacturen"
"manufacturen H aangaat, de door afzonderlijke personen thuis bewerkte producten der nijverheid, als ten opzichte der fabrieken.
Slechts enkele bedrijven: zoutziederij, olieslagerij, bleekerij, stijfselfabricage, diamantslijperij, hielden het nog goed vol. De goedkoopere stoffen
uit het buitenland hier ingevoerd, hadden vele hier te lande gemaakte
artikelen van de markt verdrongen; sommige kooplieden hadden, om zich
van de vaststelling der prijzen meester te maken, langen tijd die buitenlandsche artikelen beneden de waarde verkocht en daardoor vele inlandsche
fabrieken te gronde gericht; de hoogere levensstandaard, gevolg van den
meerderen rijkdom hier te lande, had ook de loonen tijdelijk doen verhoogen en daardoor het fabrikaat in prijs doen stijgen, zoodat men minder
goed met het buitenland kon concurreeren, al was door den lagen rentestandaard het geld hier gemakkelijk te verkrijgen 1). Adriaan Rogge spreekt
in zijn
tijn bekend werk "Over den grond van Neerlands koophandel" van
de aanzienlijke menigte suikerraffinaderijen, ververijen, weverijen, rolreederijen
en dergelijke, die wegens de concurrentie verplaatst waren naar Hamburg,
Berlijn, en St. Petersburg,
Peters burg, naar Spanje en Frankrijk, van de concurrentie
der zweedsche en russische houtzaagmolens, zoodat hier binnen 30 jaren
meer dan 100 balkzaagmolens waren afgebroken en in het buitenland
gezaagd hout thans bij menigte werd ingevoerd. De scheepsbouw beteekende, vergeleken bij vroeger, weinig meer 2), lijnbanen verdwenen, het
delftsche aardewerk had op de markt voor engelsch en rouaansch porselein,
de hollandsche hoedenfabncage
hoedenfabricage voor de brabantsche moeten wijken;
de utrechtsche gesponnen tabak werd thans in den vreemde bewerkt; de tallooze brouwerijen hadden door het opkomen van den jenever
als volksdrank onbeschrijfelijk veel verloren, al bloeide Schiedam
tijn branderijen en stokerijen meer dan ooit; de boekennering
door zijn
bepaalde zich thans tot het vertier van hollandsche boeken, terwijl die van
fransche en latijnsche ten eenenmale onbeduidend was geworden; de
hollandsche en geldersche papierfabrikanten, eertijds leveranciers voor de
wereld, waren door de fransche en pruisische overvleugeld, in verband
met het verbod van uitvoer van lompen uit Frankrijk en Pruisen; de amsterz;ilverstoffen, damasten, fluweelen en brocaten behoorden
damsche goud- en zilverstoffen,
tot het verledene; vele zijde- en tressenfabrieken waren te gronde gegaan;
de fraaie en solide maar dure utrechtsche en leidsche lakens werden
door goedkoopere buitenlandsche soorten verdrongen; de linnennijverheid
1) Van den Heuvel, l.I., bh;.
blz. 29 vlg.
2) Luzac, II, blz. 327 vlg. Toch werden er jaarlijks nog 300 schepen te Zaandam

gebouwd. Het volgende hoofdzakelijk naar de gegevens bij Luzac, het vervolg
vervol~ op
Wagenaarts
HoU. Maatschappij ea
Wagenaar's Amsterdam, dl. XVI van
yan de Verhandelingen der Holl.
het Tijdschrift De Koopman, passim.
paSS1m.
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was veelal naar Westfalen, Silezië, de Zuidelijke nederlanden 1) verloopen, al
kwamen ook de buitenlandsche linnens nog naar Haarlem, om er gebleekt
tt linnens
en dan als "hollandsche
"hollandsche"
op de markt gebracht te worden; de
touwslagerijen leverden niet eens· genoeg voor het gebruik der hollandsche
schepen; de katoendrukkerijen waren lang niet meer wat zij geweest waren;
de leidsche 2) laken-, grijn- en saaifabrieken klaagden over achteruitgang: zij
leverden 3600 stukken laken jaarlijks tegenover nog 6400 in 1749, 3600
stukken grijn tegen 140°0
14000 in 1750,
175°, 400 stukken saai tegen 750 in 1747;
wel hielden de dekenfabrieken aldaar zich nog staande en was de aanwas
van warp- en fusteinfabricage volgens Luzac "niet te versmaden", maar dit
kwam in geen vergelijking met den achteruitgang in andere takken, die,
in arbeidsloon - het gemiddeld loon was 3 à 4 gulden per week - bere1 /2 milHoen
kend, te Leiden alleen, vergeleken met 1752, meer dan 11
millioen gulden
schade aanwees; de fabrikanten van enschedeesche bombazijnen, bontjes
en lakensche pijen, der kamper duffels, der kamper, zwolsche en haarlemsche "langetten" (goedkoope mutsenkant) zagen reikhalzend uit naar
nieuwe débouchés in Amerika 3) ; de fabricage van stoelen te Deventer,
de wolspinnerijen, de kousenfabrieken stonden geheel stil bij gebrek aan
4'); afgezien van de tallooze kleinere "manufacturen" als die der anders
afzet 4);
in beteren staat - met een loon van 7 à 8 gulden 's weeks - verkeerende
timmerlieden, metselaars, kleedermakers, schoenmakers, koperslagers, loodgieters en andere ambachtslieden, wier bedrijf onder den algemeenen
achteruitgang ook bitter leed. Luzac spreekt dan ook met bekommering
over de "doodschheid" onzer vroeger bloeiende hollandsche binnensteden,
die hij met "traanende oogen" aanzag. Van alle kanten komen de klachten.
Het weelderige Broek in Waterland, dat vroeger geen armoede kende, zag
jaarlijks zijn welvaart afnemen 5) ; andere vroeger bloeiende noordhollandsche
dorpen: Schagen,Assendelft, Wormer, Sloterdijk, worden als "halfvervallen'"
"halfvervallen tr
aangegeven; nog andere moesten hunne veelbezochte
veel bezochte markten zien verloopen,
hunne huizen zien vervallen, hun drukke vrachtvaart op de naburige steden
staken. De zuidnederlandsche fabrieken werden tijdens Maria Theresia krachtige concurrenten 6).
Het armwezen begon onder die omstandigheden in vele steden en dorpen diepe zorg te veroorzaken, nu ze "met behoeftigen opgevuld" 7) werden. Men dacht ernstig aan wederoprichting van vervallen fabrieken
met bijeengebedeld kapitaal, met staatshulp of door de diaconieën eenvoudig als tak van armenzorg. Deventer loofde een prijs uit voor zulk een
plan; het tijdschrift "De Koopman" stelde een breed onderzoek in
naar de mogelijkheid eener kunstmatige verheffing van de vervallen
fabrieken en trafieken met het doel om den armen werk te geven en zoo
"in de armoede in ons land het middel te vinden tot handelsopbouw en
rijkdom"; de hoornsche reederijcompagnie had een dergelijk doel, bedenkelijk voor de gezonde ontwikkeling der nijverheid, die nu eenmaal geen
middel van armenzorg is; het Zeeuwsch Genootschap schreef in 1777 een
prijsvraag
prijsVraag uit, hoe het best "de armen" in de Republiek "te onderhouden". Vooral op de linnenweverij, die thuis kon geschieden en door vrouwen en kinderen worden beoefend, bleef de aandacht zeer gevestigd.
1)
') Pirenne, V, p. 285.
2) Verh. Zeeuws
Zeeuwsch
eh Gen., dl. VII, blz;.
blz. 103. Vgl. Posthumus, Bronnen leidsehe
leidsche
textielnijverheid, dl. VI, passim.
3) Van der Capellen, Brieven, blz;.
blz. 286.
') Egte stukken betreffende Deventer, 1782.
") De Koopman, VI, blz;.
blz. 353 vlg.
') Pirenne, V, p. 280 suiv.
l.I., blz.
blz;. 406.
') De Koopman, 1.1.,
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Men berekent, dat hiermede gemakkelijk een voor dien tijd behoorlijk
geacht loon van 7 à 8 gulden door een huisgezin kon verdiend worden,
zonder dat de vaderlandsche industrie erdoor werd benadeeld 1). Armhuizen verrezen overal; het treurige lot van den "gemeenen man", die van
een karig loon levend in krotten van huizen broodsgebrek leed, begon
de algemeene aandacht te trekken 2). Men wilde niet langer toelaten, dat
de kinderen van den arme "ruwen ongodsdienstig", zonder eenige verstandelijke ontwikkeling werden opgebracht, dat de jongens in hun jeugd
op zee, dan van het eene ambacht tot het andere loopend en ten slotte
broodeloos rondzwervend, aan allerlei ondeugden ten prooi vielen, dat
de meisjes, die noch lezen en schrijven noch handwerk kenden en met
koopwaren langs de straten liepen, van kwaad tot erger kwamen. Op
de scholen, zoo wilde men, moest ook spinnen en weven worden geleerd ten
einde in het onderhoud te kunnen voorzien beter dan door sjouwen en
kaailoopen en te "leven zonder zorg en eeten op den borg en slaap en bij
de diakonij", tot groot ongeluk der door huwelijken tusschen zulke ouders
ontstane gezinnen 3). Ook de dienstneming op de vloot of bij de koopvaardij,
koopvaardij~
waar, ten gevolge der onvoldoende regeling van de uitbetaling der maandgelden aan de achterblijvende gezinnen, deze dikwijls in diepe armoede
verkeerden, diende beter te worden geregeld; niet minder die bij het leger,.
leger ~
want de soldatenvrouwen met hare kinderen volgden dikwijls hare echtgenooten niet in de garnizoenen maar bleven armlastig ergens achter, of
zwierven langs heide en veld, waarbij nog in het oog viel te houden, dat
d~t
de helft der toenmalige soldaten en matrozen vreemdelingen waren, die
zich aan hunne hollandsche vrouwen weinig gelegen lieten liggen. Ook
de inrichting der vanouds bestaande diaconieën werd aan kritiek onderworpen en niet minder het slechte beheer der zeer aanzienlijke sommen,
daarvoor door collecte of bij schenking bijeengebracht. Er werd met nadruk
gewezen op de schandelijke misbruiken, die daar heerschten, op de onoordeelkundige wijze, waarop meestal het geld werd besteed, op de verzending van
armen uit minder rijke gewesten naar het in den roep van rijkdom ep.
milddadigheid staande Holland of uit de dorpen naar de groote steden, d~e
daardoor met een aantal armlastigen werden bezwaard, verre van evenredIg
evenred1g
aan den toestand harer eigen bevolking.
Maar ook hier begreep men, dat de oude lapmiddelen niet kond~n
helpen, dat handel en nijverheid, verspreiders van welvaart en geluk, met
door wijsgeerige betoogen konden worden gered noch door "offeranden.:r
"offeranden.:van
sugtende gebeden en ieverige hemelsollicitatiën", waarvan een schnJver
schrtJver
in De Koopman heil verwacht. Men ging zich ernstig rekenschap geven
van de zedelijke, staatkundige en economische oorzaken, die tot het betreurenswaardige verval van handel en nijverheid hadden medegewerkt 4). Men
kende oorzaken genoeg. De zware lasten en de toenemende hoogte der
arbeidsloonen in verband met den algemeen hoogeren levensstandaard
hier te lande, de toenemende concurrentie van elders, de invoer van
van.
oostindische en amerikaansche waren en fabrikaten ten nadeele der gelijksoortige europeesche, de toenemende afkeer van den "wisselvalligen" .handel
en de voor het kapitaal "gevaarlijke" nijverheid, de oneerlijkheId,
oneerlijkheid, de
gebreken in de staatsinrichting, in het bijzonder in de inrichting van het
1) Charante, in Verh. Zeeuwsch Genootsch., VII, blz. 175.
2) Ned. Jaarb. 1777, blz. 100.
100. "Het gemeen arbeidsvolk vergaat van kommer ~n
gebrek, de armenhuizen liggen opgepropt." Vgl. De Bosch Kemper, De armoede 1ll
ons vaderland, blz.I1o.
blz. IlO •
. 3) Harger, Over het onderhoud der armen (Verh. Zeeuwsch. Gen., dl. VII), blz. 16 vlg.
4) Luzac, IV, blz. 278 vlg.

576

STAATSHERVORMING GEWENSCHT

zeewezen en de scheepvaart, verval der groote compagmeen
compagnieën en in verband
daarmede dat harer koloniën en bezittingen, toenemende onkunde der
kooplieden in hun vak, gebrek aan bekwame arbeiders, menigvuldigheid
van bankroeten, voortwoekering van list en bedrog, sluikerij en oplichterij,
concentratie van den handel in enkele weinige, drie, vier, vijf hoofdplaatsen: Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Leiden, Haarlem - dat afles
werd aangegeven als oorzaak van den treurigen toestand.
Ook hier werd vernieuwing, hervorming de algemeene eisch 1). En men
bleef niet bij den raad: "neem de oorzaken weg"; evenmin legde men
zich neder bij de feiten en achtte alle pogingen nutteloos, al lieten zich
sommigen in dien geest hooren. De oprichting van genootschappen als de
Oeconomische Tak en de Hoornsche Maatschappij van den predikant Cornelis Ris scheen niet voldoende, al konden zij helpen om betere economische begrippen ingang te doen vinden; evenmin moest herstel alleen
gezocht worden bij bescherming van den handel ten koste der nijverheid
of bij gedwongen gebruik van inlandsche stof voor kleeding. Ook hier
werd in de eerste plaats gewezen op de noodzakelijkheid van staatshervorming, van herstel van het aanzien van den Staat naar binnen en naar
buiten. Dan wijst men weder op de denkbeelden, die reeds in de voorWi1lem IV waren ontwikkeld. Ook voor L~c is
stellen uit den tijd van Willem
het vrijhavenstelsel nog altijd het gewenschte middel van herstel voor
onzen handel en onze fabrieken, een "gelimiteerd portofranco", waarbij
met de belangen der nijverheid rekening zou worden gehouden en tevens
met die der in hunne inkomsten bedreigde admiraliteiten, die de oonconvooien en licenten niet kunnen missen maar in rechten op dienstboden,
rijtuigen, koffie- en theehuizen, logementen enz. vergoeding zouden kunnen
vinden. Ook hier scheen vrijheid panacee. Men vroeg staatshervorming
staatshervormîng
met behoud van den vrijen regeeringsvorm, ontlasting van den handel,
tegengaan van sluikerij, belasting van de weelde, verleenen van tijdelijke
gunsten en vrijdommen aan fabrikanten, vrijheid voor fabrieken en trafieken ten plattelande om dit laatste te onttrekken aan de eeuwenlange
stiefmoederlijke behandeling door de het gansche omliggende land over heerschende steden, verbetering der koloniën door beter bestuur, herstel van het
krediet door goede trouw in het verkeer, door wetten op bankroeten, wettelijke
beteugeling van woeker, actiespel en onderkruiperij, beteren scheepsbouw, wering
van vreemde, veelal duitsche marskramers en "pakkedragers" uit stad en land,
ontginning van woeste gronden, bevordering van den aanplant van den aardappel,
aardappel.
het goedkoope en hier te lande gemakkelijk te verbouwen voedingsmiddel, in
plaats van het dure graan, verplichting der westindische koloniën om nederlandsche stoffen te gebruiken, beter en algemeener onderwijs in handels..
kennis, aanstelling van ervaren beroepsconsuls buitenslands, oprichting van
genootschappen tot aanmoediging van handel en fabrieken, volksopvoeding in
iu
het algemeen. Van den Heuvel, Rogge, Zillesen
Zi1lesen wijzen met nadruk
op de noodzakelijkheid om door verheffing van eigen nijverheid ook den
grondslag te scheppen voor nieuwen eigen handel, die, naar zij meenden,
vooral door eigen nijverheid kon worden gevoed; verder op betrachting van de
deugd der zuinigheid in plaats van de ook bij den koopman algemeen
heerschende overdaad, op verzuim, eigen schuld en luiheid, op de noodzakelijkheid ten slotte van betere staatsinstellingen.
Zoo moesten tegenover zedelijke, staatkundige en economische oorzaken ook zedelijke, staatkundige en economische middelen staan, alle
1)
') Luzac, IV, blz. 282 vlg. Vgl. de iets latere werken van Rogge, Zillesen, Van
den Heuvel enz. over handel en armwezen.
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in den geest der vrijheid, die ook in deze opzichten het algemeene red-,
middel moest zijn om verloren welvaart te herwinnen, om een einde te
maken aan de ellende, om algeheele ineenzinking van den Staat te voorkomen.
Het was de vraag, of de staatkundige omstandigheden zouden toelaten
deze idealen te verwezenlijken, of de vrijheid in staat zou zijn al deze
voordeelen
voordee1en te bewerken. Er waren twijfelaars, er waren ontkenners bij
menigte. Er waren talloos velen in het misschien meer dan eenig ander
volk aan het oude, het traditioneele,
traditionee1e, het aan de praktijk der voorvaderen
gehechte volk der Nederlanden, die van al deze nieuwigheden niet wilden
hooren, er niet tegen schreven of spraken maar een star verzet stelden
tegenover den aandrang, den onbesuisden aandrang dikwijls der geestdriftige aanhangers van het nieuwe. De bedachtzame ouderen schudden het
hoofd over de wilde idealen der jongeren. Maar deze gaven den moed
niet op en omstreeks 1780 durfden zij nog hopen, dat de tijd niet verre
meer zou zijn, waarop hunne idealen van vernieuwing en hervorming werkelijk in vervulling zouden komen. Zij waren in ieder geval bereid om er
voor te lijden en te strijden en vol verwachting omtrent den afloop
van dien strijd voor het goede, ware en schoone, waarvan hunne geliefde
auteurs hen in zoo wegsleepende taal hadden gesproken - een geestdrift,
waaraan het sentimenteele karakter van den tijd niet ontbrak, maar die,
in hoe hoogdravende of zoetelijke termen dikwijls zich uitsprekend, daarom
toch niet minder ernstig bedoeld was.
HOOFDSTUK V
DE VIEiIDE ENGELSCHE OORLOG

Met moed, met overmoed zeide de oppositie
oppOsit1e in het Parlement, was
Engeland den oorlog tegen den ouden ,bondgenoot begonnen. Bij dien
in Amerika, dien met Frankrijk en Spanje, dien in Voor-Indië, waar Hyder
Ali met een geduchte macht Madras bedreigde, bij de altijd verdachte
stemming der Ieren, die sedert het begin der 18de eeuw meer en meer
aandrongen op een eigen parlement, een eigen regeering en met Frankrijk in geheime betrekking stonden, bij de bedenkelijke houding der noordsche mogendheden, bij de toeneming der staatsschulden onder een zwak
ministerie, dat

de leiding der zaken in

handen had en een opstand

in Londen had te bedwingen, scheen de toekomst niet rooskleurig voor
de beheerscheres der zeeën. Aan het einde van 1780 was het duidelijk,
dat Engeland hoog spel speelde met zich een nieuwen vijand, in ieder geval door
zijn rijkdom nog altijd een gevaarlijk tegenstander, op den hals te halen 1).
Maar lord North, de leider der engelsche tory-regeering in die moeilijke
dagen, zorgeloos en handig, bekwaam en energiek, die reeds een tiental
jaren, gesteund door t s Konings gunst en diens onwil om zijn "oude
en edele tt monarchie door afstand.
afstand van Amerika te verkleinen, den tegenstand van den ouden Pitt, van den talentvollen Burke en den jongen Fox, aanvoerders der Whigs, had getrotseerd, was niet de man om den moed op
te geven. En de engelsche
enge1sche natie, trotsch op haar wordend "empire",
was bereid om met hem den strijd te wagen, den kamp tegen de zwakke
Republiek, die een gemakkelijke prooi kon worden, een rijke prooi
tevens van hem, die haar met kracht zou durven aangrijpen. Ook zij,
met name hare kooplieden, hoopten ditmaal het nog altijd benijde "Cart

1) Lecky, History of England, IV, p. 163.
163_
.liLOK. Gesch. Neder!. Polk, III
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thago" voorgoed te verdelgen en zich te verrijken met den begeerlijken
buit van zijn koloniën en zijn handelsvaartuigen, die op alle zeeën rondzwierven. Een geest van roekeloos zelfvertrouwen bezielde regeering en
volk van Engeland in die jaren.
Weinig anders was de stemming van velen in de Republiek. Er waren
er velen, die den oorlog met Engeland hadden gewenscht, wier haat tegen
den ouden mededinger nog even fel was als weleer, die hoopten op de
samenwerking
samenwe'rking tusschen de vele thans verbonden bespringers van het
machtige eilandenrijk om het te vernederen gelijk het hoog verheven was
geweest. Die stemming werd door vurige vaderlandsche pamfletten aangezet. Men sprak in opgeschroefde taal van herleving van den ouden geest,
van wederopstanding der Trompen en De Ruyters, van een vernieuwing
der verslapte krachten. Met name de op Frankrijks machtigen steun rekenende vrienden van Amerika, de in het algemeen van vernieuwing, hervorming, wedergeboorte droomende jongeren lieten zich in die richting niet
onbetuigd en riepen mede in het koor der juichenden. Men jubelde ook in de
staatsgezinde regentenkringen over de breuk met Engeland, waarvan
men aanzienlijke beperking der stadhouderlijke macht verwachtte, nu
deze steun in den rug was vervallen. Men verwachtte alles goeds van
den nieuwen bondgenoot, Frankrijk. Maar wie de werkelijke krachten van
den Staat kenden, wachtten zich wel dergelijke taal te gebruiken. Zij wisten - de ondervinding der laatste jaren had het overvloedig bewezen dat de jarenlange verwaarloozing der vloot niet in afzien baren tijd kon
worden te niet gedaan; dat er aan de vorming van het kader veel ontbrak,
enkele goede en ervaren kapiteins niet te na gesproken; dat de bemanning
der schepen alles te wenschen overliet, zeer onvoltallig en door de gewone
werving moeilijk aan te vullen was; dat de admiraliteiten diep in de schuld
zaten en niet genoeg schepen hadden. Zij wisten, dat de bezittingen en
koloniën in Oost en West onverdedigd ten prooi lagen aan den eersten
hoopte~
aanval. Zij wisten, dat de fransche zeemacht op welker hulp men hoopte,
tegen de engelsche op verre na niet bestand was en dat de samenwerking
met de fransche vloot door de sterke engelsche eskaders in Noordzee en
Kanaal gemakkelijk kon worden belet.
Maar men moest doen, wat men kon. De commissie voor de zeezaken
bevond,
uit de Staten-Generaal overlegde met de admiraliteitsheeren 1) en bevond.
dat men aan meerendeels onzeewaardige bodems in het geheel nog 94
vaartuigen bezat, die onmogelijk bemand konden worden met de
vereischte 18500 man, terwijl de nieuwe aanbouw van het vorige jaar wel
besloten maar nog niet uitgevoerd was en de magazijnen gebrek hadden
aan alles. Zij ried dus aan kustbatterijen te bouwen, de zeegaten met de.
voorhanden schepen te bewaken, een aantal nieuwe op de werven op
stapel te zetten met hulp van daartoe gepreste scheepstimmerlieden, alle
vaart te verbieden ten einde ten minste de helft der vereischte bemanning
te verkrijgen, de arsenalen te voorzien en ten behoeve van dat alles
bij de gewesten aan te dringen op het toestaan van gelden ten bedrage
van 141/2 millioen; eindelijk moesten alle koopvaarders worden aangemaand
te blijven, waar zij in de buitenlandsche havens waren, en te wachten op
konvooi, dat hoe eerder hoe liever moest worden gereedgemaakt. De Prins,
die reeds in November met den hertog van Brunswijk in overleg was
getreden over te nemen maatregelen van kustverdediging 2), steunde een
en ander, tevens aandringend op legerversterking, voor het geval van een
1) De Jonge, IV, blz;.
b~. 442 vlg.

2) Areliives,
Arcruves, II,
lI, p. 314 suiv.
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Qverigens niet waarschijnlijken engelschen aanval van Hannover uit, en
wijzend op zijn vroegere voorstellen.
.
. Het verlangde krediet werd inderdaad grif toegestaan, kaperbrieven werden uitgegeven als vanouds en met de uitvoering van een en ander werd
een begin gemaakt; maar het ontbrak aan de krachtige en voortvarenqe
voortvarende
Witlem 111.
In. Twee even te voren
leiding van de dagen van De Witt en Wi11em
uitgezeilde oorlogsschepen en vele koopvaarders vielen aanstonds den vijand,
die reeds in de Noordzee was, in handen, nog voordat zij eigenlijk wisten,
dat er oorlog was. Zwermen engelsche kapers hadden op den 2den Januari
Om de westindische eilanden
1784 al zestig koopvaarders bemachtigd. Om
daarvoor te waarschuwen zeilde nog vóór het einde van die maand een
klein oorlogsschip uit de Taag daarheen maar het kwam alleen voor Suriname en Curaçao vroeg genoeg, want een. engelsche vloot onder Rodney
was reeds 3 Februari voor St. Eustatius gekomen, dat, door slechts één
schip onder kapitein Van Bylandt en een klein garnizoen verdedigd, tegen
Rodney's 15
I5 groote schepen, verder eenige fregatten en 3000 man niets kon
uitrichten en zich na korten weerstand overgaf. Een rijke buit van 130
rijkbeladen koopvaarders, magazijnen propvol met tabak en suiker, alles
ter waarde van omstreeks 40 millioen, benevens 2000 meestal amerikaansche
gevangenen, was het loon van den overwinnaar, die nog vele koopvaarders
wist te lokken door de staatsche vlag te laten waaien van de "diamanten
rots". Het eiland werd uitgeplunderd en aan algeheele verwoesting
prijsgegeven, waarbij de engelsche admiraal en zijn zeevolk zich
op schandelijke wijze verrijkten. Een pas van St. Eustatius uitgezeild
konvooi van 23 koopvaarders werd eveneens overmeesterd na den dood
van den bevelvoerenden schout-bij-nacht Cru!.
CruI. Curaçao werd onder leiding
van schout-bij-nacht Van Bylandt behoorlijk verdedigd en bleef behouden
maar Demerary werd door den engelschgezinden gouverneur Schuylenburg
overgegeven en Essequebo en Berbice ondergingen hetzelfde lot reeds in
Maart. In Oost-Indië vielen zoo in den zomer Negapatnam, de kantoren
in Bengalen, die op de westkust van Sumatra, later ook het. sterke Trinconomaie;
conomale; de Kaap werd nog gered door een fransche vloot onder De
I782 naar Indië zeilde, weldra
Suffren, die in het voorjaar van 1782
Trinconomale heroverde en ook Ceilon en Java voor gevreesde engelsche aanslagen beveiligde, ofschoon alle betrekkingen met Europa waren afgesneden.
Met groote ontsteltenis werd in de Republiek van een en ander kennis
genomen en men drong aan op uitzending der vloot. Maar wat wilde men
beginnen met 50 half bruikbare bodems '? De bouw van nieuwe schepen
krachtig~
ging door het verval van den scheepsbouw en het gemis eener krachtige
algemeene leiding bij de admiraliteiten nog steeds zeer traag voort; een
te:
poging om Zweden en Denemarken tot verkoop van oorlogsschepen te
bewegen mislukte; bovendien lagen van die 50 bodems nog vele in buitenlandsche havens, zoodat men er hier niet meer dan 33 had, waarvan I11I
linieschepen 1) en deze nog in onvoldoenden staat en met onvoldoende
bemanning. Intusschen vroeg de handel, vooral de Oostzeehandel, in
Maart om konvooi "zonder eenig verderfelijk uitstel"
uitstel" en de Staten-Generaal stemden daarin toe. Maar een door den Prins belegde vergadering
van admiraliteitsheeren en zeeofficieren kwam tot het besluit, dat het ondoenlijk was. De regeering van Amsterdam, die te voren een zoo hoog
a).s
woord had gevoerd, waagde het thans niet al te luid te spreken, bevreesd .$
zij was voor oproer onder de altijd oranjegezinde volksmenigte, die haar
het uitbreken van den oorlog, nu reeds een bron van groote armoede,
1) De Jonge, IV, b~.
blz. 475. Vgl. Colenbrander, Patriottentijd, I, blz. 196 vlg., 207 vlg.
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verweet. Capellen tot den Poll en anderen drongen herhaaldelijk tevergeefs
aan op krachtige remonstrantie tot onderzoek van den toestand der vloot, maar
meed zelfs den schijn van vriendschappelijke verhouding tot den amerikaanschen agent John Adams, die zich nog altijd te Amsterdam ophield,
hopend op een leening ten behoeve van Amerika en op de erkenning
zijner regeering door die der Republiek. Zoo bleef ten slotte de toestand
der vloot dezelfde 1). Een kans om een engelsch konvooi te onderscheppen,
ging in Mei voorbij door de verklaarbare aarzeling van den vice-admiraal
Hartsinck en den schout-hij-nacht Zoutman om met onvoldoende macht
en onervaren zeevolk in zee te steken, zoodat zij, eindelijk op aandrang
van den Prins uitgezeild, te laat kwamen. De klachten over de werkeloosheid der vloot werden intusschen luider en luider en richtten zich weldra
tegen den Prins en zijn raadgever Brunswijk, die, zoo maakte men elkander
wijs, door Engeland betaald werd; Amsterdam beschuldigde hen !)
I)
feitelijk van
van' opzettelijke nalatigheid en traagheid en stelde in heftige taal
voor den Prins een raad ter zijde te stellen ten einde met hem te overleggen, hoe de smaad en de schande van het optreden der Republiek
zou zijn uit te wisschen en hoe een "wakkere" verdediging zou kunnen
geschieden. De Prins, ten zeerste door dit voorstel geschokt, stelde van zijn
kant voor de admiraliteiten uit te noodigen om een onderzoek te beginnen naar
de oorzaken van den ,,;ammerli;ken
"jammerlijken staat".
staaf'. Hij begaf zich in April
naar Texel om er de vloot te inspecteeren en de wenschelijkheid van de
door den amsterdamschen burgemeester Joachim Rendorp krachtig aangeraden
inrichting van een oorlogshaven aan het Nieuwe Diep te onderzoeken 3).
Zoo werd het zomer, alvorens er iets van belang geschiedde. Alleen
kwam het bericht van een schitterend gevecht, door de kapiteins Melvill
Melvi11
en Oorthuys voor Gibraltar geleverd; alhoewel de eerste zich had moeten
overgeven, had de tweede zijn schip gered en zelfs een engelsch schip
de vlag doen strijken'. Eindelijk zou het dan komen tot een konvooi naar
de Oostzee, ofschoon men gehoord had van een talrijk engelsch eskader
onder Hyde Parker, die zelfs in last zou hebben de kleine staatsche vloot
voor Texel te vernielen. Schout-bij-nacht Johan Arnold Zoutman met kapitein Jan Hendrik van Kinsbergen als onderbevelhebber, kregen begin
Juli bevel van Texel uit te zeilen met een 70-tal
7o-tal koopvaarders uit het Vlie.
Juist kwam Parker met 200 engelsche koopvaarders uit de Sont. De
beide eskaders ontmoetten elkander in den morgen van den 5den Augustus
bij Doggersbank, waar de zeven nederlandsche met de veel zwaardere en
even talrijke engelsche schepen een hevig gevecht aangingen 4). In twee
liniën tegenover elkander geschaard, bestookten zij elkander gedurende
eenige uren en havenden elkander ten zeerste; beiden weerden zich dapper
en leden zware verliezen, totdat Parker te 4 uur met zijn ontredderde
bodems afdeinsde zonder in. staat te zijn om opnieuw een linie te formeeren
en Zoutman, na een half uur een nieuwen strijd te hebben afgewacht,
naar Texel terugkeerde met zijn weinig minder ontredderd eskader,
waarvan één schip was gezonken.
Dit gevecht, wel niet een eigenlijke zegepraal maar toch een na hardnekkigen, wanhopigen strijd tegenover een engelsche overmacht glansrijk
doorstane slag, deed den zeer gezonken moed in de Republiek herleven.
Ofschoon Zoutman evenmin als zijn tegenstander bewijzen had gegeven van
buitengewone bekwaamheid, ja beiden volgens deskundigen vele misslagen

1!11 Sillem,
in Gids 1882, IV, b1z;.
blz. 276 vlg.
Archives, 11,
II, p. 456 suiv.
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a Archives, 11,
II, p. 408/
4081 4II, 450; Rendorp, Memoriën, I, blz. 140
I40 vlg.
• De bijzonderheden aaarvan
03arvan bij de Jonge, IV, blz. 5I3
513 vlg.
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hadden begaan 1), viel toch de dapperheid en eensgezindheid op
op· de vloot
in hooge mate te roemen en groot waren dan ook de eerbewijzen, waarmede Zoutman, Van Kinsbergen, die door zijn beleid het nemen van twee
oorlogsschepen door de Engelschen belet had, en de kapiteins Dedel,
geheele equipage
Van Braam, Wolter Bentinck, Braak en Staring, ten slotte de gehee1e
werden begroet; de dood van Bentinck aan zijn wonden wekte ernstige
deernis. Een algemeene geestdrift uitte zich in het gansche land: men droeg
zoutmanpenningen, men sloeg medailles, men dichtte om strijd hooggestemde verzen ter eere van de helden van Doggersbanki men bracht een
aanzienlijk "vaderlandsch fonds tot aanmoediging van den zeedienst" bijeen,
waaruit na drie jaren de amsterdamsche Kweekschool voor de Zeevaart
ontstond tot opleiding van bekwame stuurlieden en gezagvoerders, waaraan zooveel behoefte was.
Maar, al was de eer der vlag schitterend gehandhaafd, de naar de Oostzee bestemde koopvaardijvloot had met het eskader moeten terugkeeren en
de oostindische retourschepen, die in Noorwegen opgesloten lagen, konden
niet zonder groot gevaar het vaderland bereiken. De kooplieden drongen
nogmaals aan op konvooi, daar de handel grootendeels stilstond, zoodat
in plaats van 2000 dit jaar slechts 11 hollandsche schepen. de Sont passeerden. In het najaar had men eindelijk weder een eskader van 16 fregatten en kleinere vaartuigen met een linieschip voor Texel in gereedheid
maar de verschijning van een groot engelsch eskader dwong den bevelhebber, Van Braam, nauwelijks uitgezeild, tot terugkeer 2) en van het met
nadruk verlangde konvooi kwam niets, wat misnoegen wekte tegen de
leiding der zeezaken. Een som van ruim 9 millioen werd bestemd voor
nieuwe uitrusting, later nog een van bijna 8 miJlioen, in het voorjaar van
1782
I782 eindelijk een derde van ruim 12 millioen om in dat jaar de vloot
op te kunnen voeren tot 120 schepen met 25000 man. Maar men twijfelde
toch aan de mogelijkhetd om zelfstandig de britsche vloten te bestrijden en
de amsterdamsche burgemeester Rendorp kwam dan ook weder met zijn
reeds in het vorige jaar gedaan voorstel om een "concert" met Frankrijk
aan te gaan en gezamenlijk een vloot in zee te zenden 3). Doch dit plan
werd door de vlagofficieren even onuitvoèrbaar geacht, daar zoowel de
fransche als de staatsche eskaders te zwak waren om zich buiten het
Kanaal en de Noordzee te wagen en dus elkander niet konden bereiken.
Bovendien vreesde men de vloot in de handen van Frankrijk te stellen.
De fransche gezant, met Amsterdam samenwerkend, drong echter op de
zaak aan en veroorloofde zich tegenover den Prins een hoogen toon, ja
verlangde in de uitrusting der tot dat doel bestemde vloot te worden
gehoord. Holland deed eindelijk in Februari het voorstel tot militaire samenwerking met Frankrijk en in Maart stemden de Staten-Generaal daarin
toe. Werkelijk stelde zich nu de amsterdamsche admiraliteit met De la
Vauguyon in betrekking en reeds vernam men met voldoening van het
welgelukken eener poging om een aantal voor West-Indië bestemde koopvaarders langs het Noorden heen veilig op weg te brengen. De ontevredenheid in den lande over de nog altijd voortdurende werkeloosheid der
vloot, waarvoor toch millioenen waren en nog steeds werden toegestaan
en besteed, nam echter hand over hand toe en richtte zich zoowel tegen
den voor Texel bevelvoerenden vice-admiraal Hartsinck, die intusschen
door al zijn vlagofficieren gesteund werd in zijn besluit om de veel
l~ De Jonge, blz. 542.
, Ib., bh;. 562 vlg.
a Colenbrander, I, blz. 243 vlg.
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sterkere· Ertgelschen voorloopig te ontwijken 1), als tegen den Prins zelven,
die eindelijk, tegen den raad ook van Van Kinsbergen, 5 Juli 1782 de
vloot bevel gaf om zonder uitstel zee te kiezen. Twee dagen later zeilde viceadmiraal Hartsinck zelf met schout bij nacht Van Bylandt en Van Kinsbergenaan .
het hoofd eener vloot van 33 vaartuigen uit om een aantal koopvaarders noord:..waarts te begeleiden, terwijl de oostindievaarders eindelijk uit Drontheim
werden afgehaald en de ten vorigen jare halverwege teruggekeerde oostzeevloot ook naar hare bestemming kon vertrekken. Maar opnieuw verscheen
een krachtig engelsch eskader en belette verder ondernemingen; de· onzekerheid, of dit eskader werkelijk nog in de Noordzee was dan wel in het
Kanaal vertoefde, hield den vice-admiraal terug van verdere expeditiën,
%oodat
zoodat de koopvaardij·
koopvaardij weder stilstond bij gebrek aan konvooi, tenzij een
enkel of zelfs eenige schepen het geluk hadden aan de waakzaamheid
der Engelschen te ontkomen. De oorlogsschepen, die zich nog in zee
waagden, moesten ook voortdurend, zelfs bij kleine expeditiën op de kust,
voor de telkens opdagende engelsche eskaders in de havens terugkeeren.
Eindelijk kwam er in September vertrouwd bericht, dat het sterke engelsche eskader van onze kust naar het Kanaal gezeild was, vermoedelijk om
zich te vereenigen met de groote vloot, die bestemd was om het belegerde
Gibraltar te ontzetten. Thans scheen het oogenblik gekomen om uit te
zeilen en de koopvaarders van en naar Noorwegen en de Oostzee te begeleiden. Het werd tijd om iets met de vloot te doen, want ook Zeeland,
waar, vooral bij den stilstand van den handel op Indië en Engeland,
groote verliezen werden geleden, richtte zich met een dringend schrijven
tot de Staten-Generaal, de andere gewesten en den Prins, in bewogen
termen klagend over de werkeloosheid der "met zoo veel moeite en kosten" in gereedheid gebrachte schepen, die nu "voor hunne ankers lagen
te verrotten", schandelijk ingesloten ftdoor een geringer mache', wat zij
"bij gerucht" vernomen hadden "tot de innigste smart van alle weldenkende ingezetenen, tot verwondering van vrienden en vijanden en tot
billijke verontwaardiging van geheel Europa" 2). De Prins, op zijn beurt
verontwaardigd over deze houding van Zeeland, dat zelf in zestien jaren
slechts één linieschip en één fregat had gebouwd, verklaarde bereid te zijn
tot het geven van "opening" der zaken, te meer daar ook Holland op
voorstel nog wel van Leiden, oude burcht der oranjegezinden, zich begon
te roeren en einde September besloot tot het instellen eener commissie,
met De Gyselaar, pensionaris van Dordrecht, aan het hoofd, om met den
Prins in overleg te treden over den toestand van het zeewezen en van een
en ander "gemesureerd" verslag te doen naar mate van den aard der te
ontdekken oorzaken. De Prins, hoewel bereid om de heeren te ontvangen, verklaarde, dat hij alleen rekenschap verschuldigd was aan de
Staten-Generaal en aan deze binnenkort een verslag zou doen, waaraan hij
gaarne nog nadere inlichtingen ten behoeve van Holland wilde verbinden.
Die rekenschap werd dan ook den 7den October door hem in een "missive
en memorie" aan de Staten-Generaal afgelegd, waarin hij een breed
overzicht gaf van de gedurende zijn gansche admiraal-generaalschap voorgestelde, genomen en uitgevoerde besluiten aangaande de zeemacht, zich
verdedigend tegen laster en boosaardigheid en zich beroepend op de onmogelijkheid om·
om wat een halve eeuw verwaarloosd was in weinige jaren te
herstellen, terwijl .hij wees op de voorstellen, die hij reeds jaren lang
met aandrang had gedaan maar waaraan vóór het uitbreken van den krijg
1) De Jonge, IV, blz.
b1z;. 565, 577 583.
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geen behoorlijke aandacht was geschonken. Een krachtig protest der zeeofficieren tegen de ook tegen hen gerichte beschuldigingen vergezelde
dit belangrijke staatsstuk, dat algemeen verspreid werd maar aanstonds
anti-stad~
allerlei tegenspraak en verguizing ontmoette zoowel in de felle anti-stadhouderlijke weekbladen, die in dit en het vorige jaar waren opgericht,
als in de heftige pamfletten, die, niettegenstaande een krachtige aanschrijving der Staten-Generaal, in bittere taal uitvoeren tegen het vlootbeheer • Drie dagen later 1) benoemde de Prins eindelijk een "departement
der Marine van Zijne Hoogheid", dat hem voortaan bij de leiding der zeezaken ter zijde zou staan: Bisdom en Van der Hoop, raden van de admiraliteiten van Maas en Amstel, de vice-admiralen Reynst en Zoutman benevens de tot schout-bij-nacht bevorderde Van Kinsbergen werden er lid van.
Maar het wantrouwen in 's Prinsen beleid was te diep geworteld dan dat
ook deze maatregel had kunnen helpen: hij viel nauwelijks in het oog
qok
tegenover het nieuwe rumoer, dat gemaakt werd van de mislukking van een
door De la Vauguyon voorgesteld plan 2).
Nog voordat de Prins namelijk zijn missive had ingediend, had de
fransche gezant (20 Sept.) op bevel zijner regeering, zich beroepend op het
vertrek van het gros der engelsche vloot naar Gibraltar, in overleg met
Amsterdam bij den Prins aangedrongen op het uitzeilen der vloot van
voor Texel naar Brest, waar een aanzienlijke
aarizienlijke fransche vloot lag, om dan
gezamenlijk hetzij naar Indië te stevenen, hetzij de engelsche kust in het
Kanaal te bekruisen en den engelschen handel schade toe te brengen;
in ieder geval zou men gemakkelijk den uit West-Indië met grooten buit
terugkeerenden Rodney in het Kanaal kunnen opvangen. Hij wees daarbij
op de diensten door De Suffren aan de Kaap en in Indië, door den
franschen admiraal D'Estaing bij de herovering van St. Eustatius op het
einde van 1781 reeds aan de Republiek bewezen. De Prins won het gevoelen in van den raadpensionaris, de beide genoemde admiraliteitsheeren
en Reynst en Zoutman, welke laatsten groote bezwaren zagen in het plan,
zoowel omdat de vloot dan voor de zoo noodige bescherming der koopvaardij niet te gebruiken zou zijn 3) als omdat het gevaarlijk was haar zoo
zoo
ver te wagen. Hij raadpleegde verder met het Geheim Besogne der StatenGeneraal, dat intusschen, in weerwil van het volhouden van Reynst en
Zoutman, den Prins aanried ten deele in het fransche voorstel te treden,
ten minste een eskader van een tiental groote schepen uit Texel naar
z;oo spoedig mogelijk om de tegen 8 October
z;enden, en dit zoo
Brest af te zenden,
uit Gibraltar verwachte engelsche vloot te kunnen ontwijken; het eskader
zou dan te Brest kunnen overwinteren. De Staten-Generaal zelf waren
verdeeld. Holland, Friesland en Overijsel stemden dadelijk toe maar de
vier andere aarzelden, totdat op voortdurenden aandrang van den gezant
den 3den October eindelijk het besluit viel - Groningen was omgepraat
door De la Vauguyon - om de tien schepen naar Brest te zenden, al
behield Zeeland in de vergadering zich nog ten slotte vrijheid voor zijn gewest
voor om al of niet toe te stemmen in het genomen besluit en al zouden
de schepen alleen in Europa gebruikt mogen worden.
Intusschen liepen er allerlei geruchten omtrent de spoedig te verwachten
terugkomst der engelsche vloot uit Gibraltar in verband met hevige stormen
op de fransche kust en met den voor Engeland gunstigen loop van het
beleg, waardoor die vloot daar onnoodig werd. Deze berichten verminderden de toch al niet groote geneigdheid der bevelvoerende zeeofficieren
1) De Jonge, IV, blz.
blz;. 597.
2) Ib., blz. 599 vlg.; Colenbrander, I, blz. 245 vlg.; Coquelle, p. 275 suiv.
3) Advies van Zoutman, bij De Jonge in Bijlage VI.
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om het eskader naar Brest te laten vertrekken, ofschoon zoowel de Prins
als het Geheim Besogne op vertrek aandrongen. Vice-admiraal Van Bylandt, tot bevelhebber van het eskader benoemd, verklaarde het wegens
gebrek aan zeilen, touwen, ankers, winterkleeding en levensmiddelen voor
onmogelijk om dadelijk in zee te steken en zoowel de Prins als de raadpensionaris en Van der Hoop kwamen zeer onder den indruk van deze
verklaring, terwijl ook de kapiteins der schepen en alle vlagofficieren
bij Texel aan vice-admiraal Hartsinck hetzelfde betuigden, ja in het algemeen
de verantwoordelijkheid voor den tocht van zich afwierpen. In deze omstandigheden besloten de buitengewoon samengeroepen Staten-Generaal
den franschen gezant te melden, dat door "een samenloop van toevallige
omstandigheden" aan zijn wensch niet kon worden voldaan.
Hevig was de ergernis in den lande over dezen afloop der zaak,
zaak# dien
men weder weet aan de met nadruk beweerde engelschgezindheid van den
Prins, aan het plichtverzuim der admiraliteiten, aan den onwil der zeeofficieren. Het eindelijk den Ssten October 1782 met Amerika gesloten
tractaat van vriendschap .en handel kon geen vergoeding geven voor de
teleurstelling. 'De fransche gezant was woedend en toonde zijn ergernis
op heftige wijze; een commissie uit de Staten van Holland, door De
Gyselaar geleid, vervoegde zich herhaaldelijk bij den Prins en eischte op
hoogen toon inlichtingen; Friesland, door Stad en Lande gesteund, richtte
tot den Prins een fellen brief, waarin het rekenschap van hem eischte, en zond
dien brief bij de andere gewesten in. De Prins verdedigde zich tegen Friesland's brief in een omvangrijk betoog, dat weder een nieuwen brief
van Friesland uitlokte, waarin dit voorstelde tot ,,'slands behoudenis"
en beëindiging der "hatelijke en allezins verderfelijke werkeloosheid" een
staatscommissie te benoemen tot overleg over den betreurenswaardigen toestand der marine. Een op verlangen der hollandsche commissie benoemd
"besogne" onderzocht de gansche zaak; het besogne achtte een gerechtelijk
onderzoek door de admiraliteiten van de Maas, Amsterdam en Zeeland
noodig, maar Holland verlangde het onderzoek door een buitengewone
commissie verricht te zien. Na heel wat gehaspel werd hiertoe einde
1783 besloten. Die commissie, waarin namens Holland de pensionarissen

Van Zeebergh en Van Berckel zitting hadden, stelde een wijdloopig onderzoek
in, dat 15 maanden duurde en welks resultaten drie boekdeelen vulden. Zoo
kwam de zaak eerst in den zomer van 1785 in de Staten-Generaal te midden
der toenmalige ernstige binnenlandsche woelingen; vooral de vice-admiraal
Van Bylandt was de beschuldigde maar de provincie Gelderland trok zich nu
zijn lot aan, zoodat de kwestie bleef slepen gedurende den tijd der woelingen, bij het herstel der stadhouderlijke macht in 1787 nog niet was uitgewezen en ten slotte in het zand verliep.
Ook verder geschiedde er in den oorlog niets van belang ter zee. Het
gelukte soms een aantal koopvaarders uit en naar de Oostzee veilig te
geleiden; de kaapvaart, alleen in Zeeland met ijver aangevangen 1),
leverde betrekkelijk geringe voordeel
en ten gevolge van het strenge enge1voordee1en
sche toezicht in de Noordzee en de werkeloosheid der eigen vloot, die
het in den regel niet waagde de havens te verlaten. Daarentegen leed de
handel der Republiek zeer veel overlast van de door hunne krachtige vloot
gesteunde engelsche kapers, die in alle zeeën en havens zonder bescherming varende staatsche koopvaarders buitmaakten, in de eerste maand van
den oorlog al 200. Het eenige redmiddel bleek ten slotte te bestaan in
verkoop van schip en lading aan neutralen, een maatregel, die intusschen
1) Colenbrander, I, blz. 193 vlg.
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onze scheepvaart zeer benadeelde en toch nog met groote verliezen gepaard
ging, daar die gedwongen verkoop natuurlijk de prijzen omlaag drukte. Men
zag in, dat alleen krachtdadig optreden eener aanzienlijke landsvloot
verbetering kon aanbrengen; maar het bleek, dat men geen schepen en zeelieden
uit het niet kon scheppen. En het was spoedig te laat om nog iets te bereiken.
Een nieuw voorstel, in Januari 1783 gedaan, tot uitrusting eener aanzienlijke
I4 millioen beschikbaar werd gesteld voor een macht van 46
vloot, waarbij 14
linieschepen, 26 fregatten en 70 kleinere vaartuigen, geraakte weldra door het
sluiten van den wapenstilstand in dat jaar buiten werking: vrede scheen
in zicht te zijn.
Die vrede was ten slotte allesbehalve voordeelig voor den staat.
Gedurende den oorlog had Engeland herhaaldelijk ondershands getracht
de Republiek van Frankrijk af te trekken en voor een afzonderlijken vrede
te winnen 1). De consul van Sardinië te Amsterdam, Triquetti, door
Engeland gesubsidieerd, had zich reeds spoedig tot burgemeester Rendorp
gewend met aanbod tot onderhandeling van engelsche zijde maar diens franschgezinde ambtgenoot De Vry Temminck, de vriend van De la Vauguyon en
Van Berckel, wilde er zich niet mede inlaten; ook een geheime poging
in het belang van den vrede door den engelschman Wentworth, bloedverwant van den engelschen minister Rockingham en zeer geïnteresseerd in
plantages in Suriname en Demerary, bij Rendorp en andere leden der regee-'
ring van Amsterdam aangewend, had weinig succes, al stelde deze den Prins
gevalt).
2). De blijkbare aarzeling
en Van Bleiswijk op de hoogte van het geval
der Republiek om zich in een nauwer bondgenootschap met de Amerikanen
te begeven gaf wel aanleiding tot de meening, dat zij met graagte
iedere kans op herstel van den vrede zou aangrijpen. De aanzoeken
van den in Maart 1781
I78I als gevolmachtigd minister bij de Republiek aangestelden Adams en zijn uitvoerige memorie over het belang der beide
April
republieken bij nauwere aaneensluiting werkten weinig uit; die in April.
I78I ingediende memorie bleef langer dan een jaar "in behandeling",
daar de vredespartij, met Rendorp aan het hoofd, weerstand bood aan alle
pogingen der vrienden van Amerika om een alliantie te doen sluiten, ten
einde Engeland niet al te zeer te verbitteren, terwijl ook Frankrijk een dergelijke
3).•.
toenadering, die zijn eigen invloed in Amerika bedreigde, niet gaarne zag 3}
Het bleek intusschen meer en meer, dat de oorlogzuchtige stemming 10
in
Engeland vrij wat bekoeld was en dat de engelsche natie begon in te
zien, hoe gevaarlijk de overmoedige staatkunde harer regeering was. I?e
De
werkelt}k
nu' de bemiddeling van Rusland 4)
') te verkrijgen en werkelijk
laatste trachtte nu
verscheen in het begin van I782 in Den Haag naast den russischen gezant
Galitzin een bijzonder gezant, de kanselarij-raad Markoff, maar de aangeboden voorwaarden waren onaannemelijk en ook een nieuwe reis van
Wentworth naar de Republiek in het vroege voorjaar had alleen ten gevolge,
dat het duidelijk bleek, hoe vast de laatste aan Frankrijk verbonden was en
hoe weinig geneigd om af te zien van hare verloren bezittingen en van het
verbond der Gewapende Onzijdigheid, dat den oorlog had uitgelokt.
Wentworth bleef nog wel onderhandelen maar hij moest eindelijk onverrichter zake heengaan, al had hij alle gelegenheid om zich te overtuigen
van de toenemende tweedracht in de Republiek en het wanbeleid harer
I782 viel het engelsche
regeering. Dit wanbeleid bleek duidelijk. In Maart 1782

IjJ:j

bh:. 209 vlg.
Colenbrander, I, blz.
p. 580 suiv.
Archives, 1I,
n,p.
Sillem, 1.1., blz. 401 vlg.
• Vgl. daarover Coquelle, L'alliance franco-hollandaise, p.
p. 654 suiv.
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numsterie en nu scheen de kans op vrede toe te nemen: Fox, de nieuwe
ministerie
leider der buitenlandsche zaken, toonde zich aanstonds bereid 1) . om
dadelijk een wapenstilstand en daarna een vrede op den voet der oude
verdragen te sluiten, ja tot een algemeenen vrede te komen met opoffering der engelsche koloniën in Amerika. Maar de regeering der Republiek bewees voortdurend hare onkunde aangaande de staatkundige verhoudingen, waarvan Van Bleiswijk noch de Prins een heldere voorstelling
hadden, en het bleek weldra, dat alleen te Parijs voor Engeland iets te
verkrijgen viel. De staatsche gezant te Parijs, nog altijd de oude Lestevenon van
Berkenrode, ontving dan ook een tweeden gezant naast zich, den arnhemschen burgemeester Brantsen; zij kregen den last om alleen "met gemeene
mogendheden tt te onderen gelijktijdige concurrentie van de belligereerende mogendheden"
handelen. Van een afzonderlijken vrede met Engeland, waarbij de Republiek
een goed figuur had kunnen maken, was nu geen sprake meer en de
fransche bondgenoot was van zijn zijde niet geneigd om zich ter wille
machtelooze Republiek opofferingen te getroosten. Zoo ging ten slotte
der machte100ze
I782,
alles buiten de Republiek om a). De Amerikanen sloten reeds 30 Nov. 1782,
kort na het met de Republiek gesloten verdrag van alliantie en koophandel,
te Parijs een voorloopig verdrag met Engeland, dat hunne volledige onafhankelijkheid erkende maar·
ma'arweigerde
weigerde zich tegenover de Republiek te houden aan de voorstellen van den inmiddels afgetreden Fox. Ter elfder ure
gaf Brantsen, daartoe gemachtigd, de eischen der Republiek omtrent de
gewapende onzijdigheid op. Maar dat zij al hare verloren bezittingen terug
zou krijgen, daarop was geen kans meer; men kon alleen hopen, dat
Frankrijk, van zijn zijde bereid om de Kaap en St. Eustatius terug te
geven, erin zou slagen nog meer te redden. Eindelijk, volgens de
20 Januari 1783
I783 geteekende preliminairen, zou alleen Negapatnam voorgoed
verloren gaan; de Republiek, hoewel daarin niet gekend, werd in den thans
gesloten wapenstilstand opgenomen en zag zich genoodzaakt te berusten.
Maar nu was het nog de vraag, of zij in den vrede zou worden opgenomen. Zij weigerde Negapatnam, zetel van den kaneelhandel, op te geven,
al wilde zij de eveneens verlangde vrije vaart op de Molukken wel aan
Engeland toestaan; uj begeerde de gewapende onujdigheid gehandhaafd
te zien. Over een en ander werd nu lang en breed gehandeld, terwijl
Frankrijk op toegeven aandrong. Van de andere zijde wilde Engeland wel
Negapatnam opgeven, mits men te Londen kwam onderhaQdelen en zich
van Frankrijk afscheidde.
Een gunstige kans voor de Republiek leverde het wederoptreden van
Fox als minister op maar ook nu kwam men, door den tegenstand der
vrienden van Frankrijk, niet verder met Engeland. De patriotsche tegenstanders van den Prins deden hun uiterste best om Frankrijk te bewegen
de Republiek een zoo diepe vernedering, als in zulk een vrede opgesloten
lag, te besparen. Zij werkten door "particuliere conversatie" op het fransche
gezantschap in Den Haag, op de fransche regeering zelve: alles teverI783 en het volgende voorjaar gingen voorbij
geefs 3). Het gansche jaar 1783
vruchtelooze onderhandeling in verband met de toenemende verschilmet vruchte100ze
len in de Republiek zelve, die Engeland nog altijd eenige hoop op zegepraal der voorstanders eener toenadering tot dit land schenen te laten.
Maar die hoop werd steeds geringer. Het engelsche voorstel tot onderhandeling te Londen werd in Januari na overleg met Frankrijk afgewezen en
William Pitt regeerde thans Engeland met groote bekwaamheid en omzichl) Colenbrander, I, blz. 240.
2) Coquelle, p. 279 suiv.·
.
suiv.
3) Bijdr. en Med. Hist., XX, blz. 131 vlg. VgI. SiIlem, in Gids, 1882, blz. 430. vlg.
a)
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tigheid, zich niet verder met het vasteland inlatend dan bepaald noodig
scheen. De Republiek was aan Frankrijk overgeleverd en Engeland trok zich
terug 1). Het definitieve vredesverdrag, dat de Republiek den 20sten Mei
Méi
1784 te Parijs moest sluiten, bezegelde haren ondergang als zelfstandige
groote mogendheid zoowel als de nederlaag harer diplomatie, niet op de
hoogte der aangewezen taak gebleken. Van nu af was zij gebonden aan de
zegekar ,van
van Frankrijk, dat onder leiding van den bekwamen Vergennes
voor Amerika de onafhankelijkheid, voor Spanje de teruggave van Florida
en Minorca, voor zichzelf die van kantoren in Hindostan, vier westindische
eilanden en twee kantoren in Mrika had verkregen maar aan de Republiek het verlies van Negapatnam en de toelating der Engelschen in de
Molukken had opgelegd.
De verloren engelsche oorlog had ook voor den binnenlandschen toestand der Republiek de noodlottigste gevolgen.
De werkeloosheid der vloot, vooral aan den Prins verweten, werd reeds
spoedig de aanleiding tot een heftige beweging tegen zijn gezag in de
Republiek, met name tegen den gehaten hertog van Brunswijk, die nog
altijd bleek veelal zijn raadsman, zijn leider, zijn voogd te zijn. Amsterdam en de drie pensionarissen, bondgenooten van De la Vauguyon, namen
daarbij de leiding in handen, gesteund door de ontevredenen, die Van der
Capellen tot den Poll als hun hoofd erkenden, en door de steeds aangroeiende menigte burgers, die, de regentenheerschappij zoowel als de "verdervende hand" van den Prins moede, op allerlei gronden en met allerlei
bedoelingen streefden naar ingrijpende hervorming van het staatswezen.
Zij maakten daarbij gebruik van het machtige wapen der pers en niet
meer alleen in den gewonen vinnigen pamfletvorm, waarin reeds meer dan
twee eeuwen lang de "volksstem" zich had geuit, doch thans in dien der
staatkundige periodieken, week-, weldra dagbladen, die in 1781 en de eerstvolgende jaren als paddestoelen uit den grond oprezen en getuigden
van de levendige belangstelling, waarmede thans de nog weinig staatkundig
ontwikkelde burgerij den loop der staatkundige gebeurtenissen begon te
volgen 2).
Den stoot tot de uitgave dier politieke bladen gaf het fransche
gezantschap te 's
t s Gravenhage. De reeds sedert de zeventiende eeuw in de
voornaamste hollandsche steden bestaande "duytsche" (d.i. in het Nederlandsch
opgestelde) en fransche couranten hadden zich in den regel bepaald tot min of
meer nauwkeurige aankondiging 3) "van hetgeen gebeurt is in de politique
waereld, of in den burgerstaat door verkoopingen, afleeveringen, enz. gebeuren
zal"; dat moesten zij "blootelijk verhaaien zoo als het hun uit de geloofwaardigste berigten, die zij bekoomen zullen" werd medegedeeld. Waar zij zich
tot onbescheidenheid lieten verleiden door het openbaar maken van ,,secreete"U stukken, door onware berichten de publieke opinie op een dwaalspoor
te
brachten of door "particuliere reflexiën en consideratiën" vreemde mogendheden ontstemden ofwel iets deden, dat
dat "tot vilipendie tt van de landsof stadsregeering kon strekken, werden zij reeds in de I7de en ook in de
I8de eeuw spoedig op de vingers getikt 4) zoowel door de Staten-Generaal als door de regeerders der afzonderlijke gewesten en steden. De meest
geachte dier couranten was in dezen tijd de door Etienne en Jean Luzac,
1) Colenbrander
Colenbrander,t !, blz. 331.
2) Vgl. aldaar, blz. 187, 289 vlg.
a) Sautijn Kluit, Nagelaten Geschriften (ook in Geschiedenis der NederlanclSche
NederlandSche

dagbladpers, Bijdragen tot de Gesch. van den Nederl.
blz. 173.
Neder!. Boekhandel, dl. VII), blz;.
4) lb. blz. 108 vlg. Een der eerste voorbeelden daarvan hier te lande is van 1666.
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broeder
broeder en neef van den stichter, mr. Elie, voortreffelijk geredigeerde
"Gazette de Leyde", die toen door geheel Europa gold als de best ingelichte
en meest waarheidlievende berichtgeefster van wat er in de staatkundige
wereld voorviel, veel beter dan de kleurlooze "oprechte" haarlemsche, de
door de amsterdamsche regeering beheerschte amsterdamsche of de onder
hofinvloeden geschreven haagsche courant.
In 1779 nu ging van het fransche gezantschap, dat steeds in de Repu.bliek van de pers een ruim gebruik maakte, de 'uitgave der ,,Lettres
Hollandaises" uit, "Ie premier polémique qui ait paru sur les affaires présentes de notte nation " 1). Medewerker daaraan was A. M. Cérisier, een
handig auteur, die nauw met het fransche gezantschap in betrekking
stond, in 1777 de uitgave was begonnen van een merkwaardig, ook in het
hollandsch vertaald "Tableau de l'histoire générale des Pa ys-Bas tt , en
tevens medewerkte aan de amsterdamsche courant. Het waren deze
"Lettres Hollandaises", later onder den naam "Nouvelles Lettres Hollandaises" en door Cérisier zelven in ,,Le Politique Hollandais" (sedert
Februari 1781) voortgezet, die nederlandsche auteurs op het denkbeeld
brachten der oprichting van een zuiver nederlandsch politiek weekblad,
dat zich niet langer bepaalde tot bloot verhalen van het gebeurde of het
vermelden van verkoopingen enz., maar zich zou verstouten om te "oordeelen" over de gebeurtenissen zoowel als over de leidende binnen- en
buitenlandsche staatslieden. Het eerste en voornaamste weekblad van dien
aard was de ,,Post van den Neder-Rhijn", welks eerste nummer, over de
"Verklaring van den oorlog door Engeland aan onze Republiek", op 20
Januari 1781 verscheen 2). Het werd gedrukt door den ondernemenden
utrechtschen uitgever Paddenburg en geredigeerd door den bekwamen
Pieter 't Hoen, een gewezen utrechtsch student, die na een avontuurlijke
jeugd zich aan de journalistiek wijdde en zooveel succes had met zijn
"veelgelezen volksblad", dat het debiet reeds spoedig tot 1400, ja weldra
"vee1gelezen
tot 2400 en meer exemplaren per week steeg, terwijl menig nummer wegens
de buitengewone navraag herhaaldelijk moest herdrukt worden. Behalve
bij een aantal jeugdige en vurige medewerkers als den rumoerigen student
Ondaatje,
Ondaat;e, een oostindiër 3), en zijn vriend Von Liebeherr, als den studenthuisonderwijzer Van Irhoven van Dam en andere correspondenten in verschillende plaatsen van Holland en de overige gewesten, vond 't Hoen steun
en medewerking bij Van der Capellen, Johan Valckenaer, zoon van den
leidschen hoogleeraar en zelf hoogleeraar te Franeker, den leidschen doopsgezinden predikant Van der Kemp en hunne democratisch gezinde vrienden; ook bij aanzienlijke regenten uit Amsterdam en elders, die gaarne
berichten gaven en stof aan de hand deden ter bestrijding van den hertog
van Brunswijk, het stadhouderlijke hof en den stadhouderlijken invloed,
van de "verdervende hand", waarvan in de "patriotsche" kringen met
zooveel nadruk werd gesproken. Het waren vooral de bladen en pamfletten
uit dezen kring, die den eernaam "patriot" thans voor zich en de hunnen
opeischten en er een partijnaariJ.
partij naam van maakten, die welhaast algemeen werd
gebruikt, ook door de oranjegezinden, ter aanduiding van alle anti-stadhouderlijk
hou~erlijk gezinden in
in. de Republiek, democraten uit de burgerij en aristocratische en democratische
cratIsche
democratIsche leden der regenten partij , nog broederlijk samenwerkend tegen den gemeenschappelijken vijand.
1) Hand. en Meded. Maatseh. der Neder!. Letterk •. 1882; bh:. 7 van het stuk van
Sautiin Kluit over Le Politique Hollandais.
2) Sautijn Kluit, in Nijh. !3!jdragen,
!3!jdragen, Nieuwe Reeks, dl. X, blz. 292 vlg.
8) Vgl. overo hem Davies, MemoriaJS
~)
Memorials and times of P. P. J. Q. Ondaatje (Werken
nO.
13).
Hist.
Gen.,
n.
Hlst.
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Met Cérisierts te Amsterdam verschijnenden ,,Politique Hollandaistt, die
eveneens zich beroemen kon op de medewerking van "quelques hommes
de lettres, versés dans lthistoire et la politique" en op het eind van het
jaar ook in Hollandsche vertaling verscheen, had de "Post tt een grooten
invloed op de binnenlandsche toestanden, maakte menig geheim stuk
algemeen bekend en onthield zich geenszins van scherpe aanvallen op het
beleid der regeering. Ook de gewone couranten begonnen zich te verstou"
ten hare verhalen af te wisselen door beoordeelingen. Zoo de te Buiksloot
I778 door Koning uitgegeven en oorspronkelijk in hoofdzaak voor
sedert 1778
zeetijdingen en voor den handel belangrijke berichten bestemde "NoordholI78I een relaas gaf van wat er in
landsche Courant" 1), die in Februari 1781
Overijsel met Capellen tot den Poll was voorgevallen en daarbij den stadhouder niet gespaard had. Allerlei klachten over den inhoud dezer courant,
die zelfs aanleiding gaf tot een nota van den deenschen gezant, deden
de Staten van Holland eindelijk verbieden om haar verder uit te geven, waarop
Koning en de amsterdamsche uitgever Verlem haar naar de Diemermeer
verplaatsten. Als "Diemermeersche Courant" maakte zij het echter weinig
minder erg in hare bewondering voor den "vaderlandschen ridder en voorstander der vrijheid", maar de bescherming van den baljuw van dat district
hield haar in het leven en zij ging ongehinderd voort met hare aanvallen
op het stadhouderlijke bewind. Op dezelfde wijze trad ook de te Woerden
I78I op tegen
uitgegeven "Zuidhollandsche Courant" sedert het begin van 1781
menige handeling der stadhouderlijke regeering gelijk de bij Verlem uitkomende
"Vaderlandsche Courant", enz. Een der heftigste anti-stadhouderlijke
I782 verbladen was de ook bij den ondernemenden Verlem in September 1782
schenen "Politieke Kruyer" Z), geredigeerd door den amsterdamschen
advocaat mr. J. C. Hespe, met wien een aantal anonieme medewerkers zich
aangordden tot den strijd tegen de bestaande regeeringstoestanden. In den
I782 vooral won zoo "de vrijheid van drukpers" veld en kon
loop van 1782
Van der Capellen een juichtoon aanheffen over de daaruit vooral blijkende
toeneming der "oppositie" in den lande; hij hoopte daarmede den ,,staat
der vrijheid" te verkrijgen, die de "goude ketenen", waaraan men "geboeid"
ging, zou losmaken. Al zou men door den oorlog "vele koloniën" verliezen
riep hij uit, dan nog zou de verkrijging van volle drukpersvrijheid naast
die eener "landmilitie" voldoende winst zijn a).
Een en ander wekte natuurlijk hevige ergernis bij de aanhangers der
regeering en ook bij de vele gematigden in den lande. "Niemant is schootI782; "het gelijkt veel naar
vrij", klagen de Nederlandsche Jaarboeken in 1782;
een markt of andere opene plaats, alwaar de jongens spelen en tot twisten
en vegten overgaande malkanderen met steenen gooyen; nauwelijks komt
dan een onnozele voorbyganger, of hy krijgt ook een buy weg". Het
algemeene wantrouwen nam hand over hand toe, te meer doordat de meeste
dezer bladen anoniem optraden. Het bleef echter voorloopig bij min of
meer ernstige vermaningen van wege de Staten en de stadsregeeringen
aan de drukkers en uitgevers en men waagde het ook thans
niet om met processen en verbodsmaatregelen de vrijheid der drukpers al
te zeer aan banden te leggen.
In deze omstandigheden bleef tot verdediging weinig anders over dan
hetzelfde middel te gebruiken, dat tot den aanval diende, en ook van
stadhouderlijke zijde weekbladen op te richten. Maar de zwakke pogingen
in die richting toonden weldra, dat het talent en de durf niet aan deze

li

1) Sautijn Kluit, in Bij dr. voor vaderl. gesch. N. R., VI, blz. 365 vlg.

2)
Vgl. daarover Sautijn Kluit, in Nijh. Bijdragen, Derde Reeks, I, blz. 176 vlg.
2

Capellent uitg. De Beaufort, blz. 297.
,') Brieven van Van der Capellen,
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zijde te vinden waren. De ,;s Gravenhaagsche Courant", toen onder leiding
van Pierre Gosse, werd met weinig bekwaamheid geleid; de ,,Post naar
den Neder-Rhijn", sedert 1781 geredigeerd door P. Verbrugge van Doorninck, kon evenmin tegen zijn tegenvoeter het veld behouden, al werd zij
door eenige stadhouderlijkgezinde regenten en door het hof zelf gesteund.
In de eerste maanden van 1781 reeds had het geschrijf zich in de eerste
plaats gericht tegen den hertog van Brunswijk, dien de franschgezinde
partij als den trouwen bondgenoot, ja den betaalden huurling van Engeland
beschouwde. Hem, den ouden voorstander van de alliantie met Engeland
en Oostenrijk, verweet men de slappe houding tegenover Engeland's staatkunde en tegenover de brutale memories van Yorke, met wien hij persoon
persoon-...
lijk veel verkeerde; hem de verwaarloozing en de werkeloosheid van de
vloot, hem de mislukking van het plan om nog bijtijds deel te nemen aan
de Gewapende Onzijdigheid, hem het wantrouwen van den Prins jegens
Amsterdam. Hij, die nog in 1769 tegenover de plannen tot breideling der
drukpers de vrijheidstraditiën had aangeroepen, die toen ernstig geprotesteerd had tegen de daartoe voorgestelde maatregelen als "un véritable
tribunal d'inquisition" 1), werd thans het slachtoffer der persvrijheid.
Zoowel de Post als de Diemermeersche Courant en andere bladen richtten
tegen hem de bitterste verwijten, die krachtigen steun kregen, toen den
Ssten Juni 1781 de amsterdamsche burgemeesters Rendorp en Temminck I)
met hun pensionaris Visscher namens de amsterdamsche regeering op een
audientie bij den Prins, door dezen gewenscht en waar ook Van Bleiswijk
tegenwoordig was, den stadhouder in een lange hem voorgelezen memorie 8)
aanrieden den hertog, die voor de "oorzaak van 's lands ongeval" werd
gehouden, uit zijn omgeving te verwijderen; dan alleen, zoo had Rendorp
den Prins persoonlijk medegedeeld, zou er "goede correspondentie" tusschen den Prins en Amsterdam kunnen zijn. Dit stuk ging niet uit van
Van Berckel en zijn beide vrienden in de amsterdamsche regeering, de
burgemeesters Temminck en Hendrik Hooft, maar veeleer van hunne
tegenstanders Rendorp en Elias, die op I Februari in het college zitting
hadden genomen en den pensionaris, den bewerker van de gevaarlijke
correspondentie met Amerika, tijdelijk op zijde hadden geschoven Cl.
Van Berckel mocht zelfs de amsterdamsche deputatie niet meer naar
Den Haag vergezellen, daar noch de Prins noch de raadpensionaris, verontwaardigd over zijn drijven, iets meer met hem te doen wilden
hebben; toch was de roerige pensionaris nog volstrekt niet van de baan,
daar hij behalve op de beide burgemeesters ook op een aanzienlijk deel
der vroedschap kon rekenen. Rendorp was nu in Amsterdam de leidende
persoonlijkheid en achtte zich meester van den toestand, een man van
talent maar tevens van groote ingenomenheid met zichzelven. Zijn werk
was het wel niet, dat den 18den Mei Amsterdam in de Staten van Holland had geklaagd over de werkeloosheid der vloot en had voorgesteld den
Prins voor den tijd van den oorlog een raad van gewestelijke gecommitteerden toe te voegen - het oude plan van Willem Bentinck - maar hij had den
inhoud dier "propositie" toch goedgekeurd ó). Op die wijze hoopte hij den
Prins en Amsterdam te doen samenwerken. Maar, zou dit gebeur ent
dan moest de hertog van Brunswijk, die met Amsterdam op een zoo

Ij

Nijhoff, blz. 323; Archives, I, p. 175.
• Rendorp, Memoriën, I blz. IS vlg.
3
Nederl. Jaarb. I7SI, blz. II6tf vlg.; Archives, 5me série, 11, p. 492 suiv.
( Colenbrander, I, blz. 199 vlg.
6
Archives, 11, p. 48S. Vgl. p. 466, waarbij het denkbeeld van een regeeringsraad aanbeveelt.
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slechten voet stond, worden verwijderd. Daartoe diende de stap, die thans
was gedaan. Van Bleiswijk wilde men nog sparen en daarom kwam Amsterdam nog niet voor den dag met de Akte van Consulentschap, waaraan
deze een zoo groot aandeel had gehad, doch bepaalde zich voorloopig
tot een aanval op den hertog alleen.
De memorie, wijzend op de noodzakelijkheid, dat een waarachtige
"volksregeering" gelegen was in "het vertrouwen der gemeente" op de
regenten, klaagde, dat de gang der zaken in het eerste halfjaar van den
krijg algemeen wantrouwen had gezaaid tegenover de "onbegrijpelijke"
werkeloosheid der regeering en dat de instelling van een "raad" naast
Zijn Hoogheid een goed middel zou zijn; dat het "mistrouwen" zich
vooral richtte tegen Brunswijk, die "volgens algemeen begrip" werd gehouden voor de "eerste oorzaak" van den treurigen toestand en van de "verkeerde maatregelen" met "alle de fataale gevolgen uit dezelven
deze1ven geproflueert", zood at "de facheuste en onaangenaamste gebeurtenissen"
gebeurtenissen tt te
wachten waren; dat ook de raadpensionaris, "principale raad"
raad tt van den
Prins, zich herhaaldelijk beklaagd had over 's hertogs tegenwerking!).
tegenwerking 1). De
heeren, ofschoon zelf verklarend, dat zij persoonlijk "dien heer geenzints
verdenken weegens alle de schandelijke uitstrooysels", waarschuwden den
Prins, dat dit wantrouwen tegen zijn raadgever ook op zijn persoon zou
kunnen overslaan, wanneer hij niet met' "eenige weinige personen van de
eerste, aanzienlijkste en kundigste inboorelingen tt maar met "een vreemdeling"
overlegde over "wat tot behoud en dienst van den lande meest noodig
en nuttig zou kunnen zijn".
zijntt. Van Bleiswijk, die zelf ondershands tot dezen
stap tegen zijn voormaligen beschermer had medegewerkt, speelde hier
een dubbelzinnige rol. De Prins, toch reeds zeer ontstemd door het voorstel van IB Mei, en in woede ontstoken, beklaagde zich hevig over dezen
stap als "ongehoord en ten uiterste hoonende voor zijn persoon"
persoon" 2). Men
wilde blijkbaar eerst den hertog en dan hemzelven en zijn huis wegjagen,
wegjagen"
klaagde hij; Amsterdam wilde hem "steekind" maken; men eischte een
laagheid van hem door te verlangen, dat hij zijn "tweeden vader"
vader tt zou
verdrijven uit zijn hof als ware deze een "schelm en verrader". De
Amsterdammers protesteerden tegen deze opvatting en verklaarden hunne
"verknogtheid ft aan den Prins en zijn geslacht, bereid om hunne memorie, die
"verknogtheid"
alleen moest dienen om den stadhouder te waarschuwen, weder mede te nemen
zooals Van Bleiswijk voorstelde. Maar de Prins achtte het beter haar in haar
geheel aan den hertog mede te deden,
deelen, wat de heeren goedvonden onder
"retraite.
betuiging, dat zij dezen geenszins wilden wegjagen maar hem een "retraite
honorabel" wilden verschaffen met behoud van al zijn titels en inkomsten.
T otnogtoe was de zaak binnen vier muren behandeld en de amsterdamsche heeren verklaarden zich bereid om dit zoo te laten maar Brunswijk, door den Prins ingelicht, achtte zich ten zeerste door dezen stap
be1eedigd
beleedigd en verzocht den 2Isten Juni in een brief aan de Stater-Generaal de tegen hem gerichte beschuldigingen te doen "waar maken'·
of "als laster te vervolgen", waarop een onderzoek bij de admiraliteiten
volgde en reeds 2 Juli de hertog door de Staten-Generaal volkomen
vrijgesproken werd van de in de memorie genoemde aanklachten ten dezen. Maar
intusschen had Amsterdam in antwoord op 's hertogs brief de memorie
openbaar gemaakt en de talrijke vijanden van Brunswijk daardoor bewogen
om zich te laten hooren. Ook de door geheel Europa veelgelezen "Gazette
de Leyde"
Leydeft behandelde de zaak op voor dezen hatelijke wijze 3). De hertog
II, P..
p. 512.
1) Archives, lI,
2)
2)
3)
8)

suiv•
•..
Ib., p. 495 SU~V
Ib., p. 532
532 SUIV.
suiv.
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werd nu van alle kanten aangevallen en van de door hem verlangde
satisfactie kwam niets; de Staten-Generaal hadden deze aan de provinciën
overgelaten en in Friesland, waar zijn vijanden altijd de overhand hadden gehad,
werden hem de grofste beleedigingen naar het hoofd geworpen - de wraak van
het overwonnen "friesche kabaal" - terwijl Zeeland talmde met een antwoord en de overige gewesten zich vrij slap uitlieten. Ook de door Brunswijk te hulp geroepen buitenlandsche hoven lieten zich bidden en een
aanzienlijk zeeuwsch regent, Van Lynden van Hemmen, tot gezant te
Weenen benoemd, weigerde dien post op grond van de hem bekende
Akte van Consulentschap. Amsterdam maakte van deze laatste, die ook
haar bekend was, nog altijd geen gebruik, maar de brief van Van Lynden,
algemeen verspreid 1), had nieuwe opschudding en nieuwe hevige aanvallen
op Brunswijk ten gevolge, waarbij zoowel Van der Capellen tot den Poll
als zijn neef Van der Capellen tot de Marsch, lid der geldersche Staten,
Van Berckel en de amsterdamsche burgemeesters zich niet onbetuigd
lieten. Ook tegen den Prins begonnen de anonieme pamflettisten en pas~
kwilschrijvers zich meer en meer te richten, vooral na den slag bij Doggersbank, die intusschen een oogenblik ontspanning gaf. Hij werd als een
"hals" a) naast den "valschen tt hertog gesmaad en met den "kraaiee' Van
he1 tt
Goens, den "verraaier" en "draaier" De Pesters "samen in de hel
verwezen; een ander paskwil ver'klaart hem "voor 't land geen oliekoek
meer waard, wijl hij zich door een mof zoo schandlijk laat regeeren tt ;
tneer
een derde wees hem als redmiddel aan den ,,rekel", zijn "schelmschen
loots"
lootstt den ,,schop" te geven of dien "tot een spiegel" op te hangen;
een vierde getuigde van hem: "ik schroom, als ik denk om mijn oom; ik
beef, als ik denk om mijn neef; ik word mager, als ik denk om mijn
zwager; ik durf niet kikken zonder raad van den Dikken; dus .ben ik
gedwongen om te blijven een jongen. Zoo ik mij niet ga vergissen, zou
men zoo'n stadhouder kunnen missen". Een "vrije Fries" verklaarde, dat
hij "graag zijn leven gaf, indien op 't einde van zijn leven, Oranje met
hem zonk in 't graf".
Zoo kon het niet langer gaan. Men moest van de zijde der Oranjepartij
tegen deze met talent gevoerde perscampagne krachtige maatregelen nemen.
Slechts een enkele onder de aanhangers van den Prins was in staat om
zich te diens behoeve van dezelfde geduchte wapens te bedienen, de
utrechtsche oud-hoogleeraar en regent Van Goens, die in antwoord op
Calkoen's verdediging van het gedrag van Amsterdam tegenover Amerika
in het door de amsterdamsche regeering geïnspireerde pamflet ,,Politiek
Siste ma van de Stad van Amsterdam" zijn scherp "Politiek Vertoog over
het waar Systema van Amsterdam" uitgaf en daarin met heftigheid opkwam
tegen de baatzucht en heerschzucht der machtige koopstad, die de Republiek scheen te willen overheerschen 8) en haar nog zoo even door het
schandelijk ontwerp-tractaat met de Amerikanen in een gevaarlijken oorlog
had gewikkeld. Zijn pamflet wekte even heftige tegenspraak en vooral
de "missieven" van "Candidus" (Irhoven van Dam) in de Post gingen op
hare beurt de maat te buiten; maar niet minder het felle antwoord van
Van Goens in zijn geestig pamflet "De zeven dorpen in brand of historie
van de oliekoeken" 4), waarin opnieuw Amsterdam, de "groote straat",
die den "zeven dorpen" de wet wilde stellen en telkens weder "brand"
veroorzaakte, nu het laatst met haar amerikaansche "oliekoeken", aan de
l~ Nijhoff, blz.
bh;. 198•
198•

Hartog, De Patriotten en Oranje, blz. 159.
1 9.
De Beaufort, in Geschiedk. Opstellen, 11, blz. 93 vlg.
~) Hartog, De Patriotten en Oranje, blz. 145 vlg.
4)
I
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kaak werd gesteld als de onheil aanbrengende macht in de geschiedenis
der Republiek. Weldra nam hij (Aug. 1781) de leiding op zich van een
orangistisch weekblad, dat door Fagel, Van Heyden Reinestein, den
muntmeester Ten Hove en anderen uit de omgeving van het stadhouderlijke hof geldelijk en zedelijk zou worden gesteund ten einde een tegenwicht te geven tegen het "loongeschrijf"
"loongeschrijf' der patriotsche pers. Dit weekblad, "De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot", met hoeveel talent en
geleerdheid ook geschreven, kon het intusschen niet verder dan tot een
matig debiet van 700 exemplaren brengen; het was te beschaafd voor den
gewonen burger, die liever de gepeperde, in den volkstoon vlot geschreven,
in den geest des tijds opgeschroefde betoogen der Patriotten las; zijn
pogingen om de natie te doen terugkomen "van haar onbezonnen drift,
van hare dronkenschap en razernij", om haar te bewijzen, dat "het onkundig gemeen" de zaken des lands, "waar zij niets van weet en die zij
belachelijk beoordeelt", moest overlaten aan "de overheid", hadden geen
vat op de van den Prins meer en meer vervreemde burgerij en zijn week/2 jaar, terwijl de Post steeds grooter populariteit
blad stierf reeds na 11/2
verkreeg en de patriotsche bladen en pamfletten overal gretige lezers
vonden.
Geen geschrift van dien aard heeft toenmaals dieper indruk gemaakt
dan het anonieme pamflet ,,Aan het Volk van Nederland", gevloeid uit
de pen van Van der Capellen
Cap ellen en over het gansche land verspreid door
Van der Kemp, die het 25 en 26 Sept. 1781 in alle steden op de straten
liet werpen 1). Dit felle pamflet, 76 bladzijden groot, richt zich tot des
schrijvers "waarde medeburgers"
medeburgers tt met een reeks van historische "onthullingen" omtrent de ware bedoelingen van de "heerschzugtige lieden",
die nu sedert bijna twee eeuwen "een erflijk
edlijk juk op ulieder vrije halzen
willen drukken". De achtereenvolgende Oranjevorsten worden als tirannen
macht tt ,
afgeschilderd, ook prins Wi1lem I, die "aasde op de grafelijke macht",
als belagers van de volksrechten, die in den geest der absolute volkssouvereiniteit worden uitgelegd. De schrijver wijst op den "schadelijken
invloed op het nationaal karakter, aan de stadhouderlijke regeering uit
haren aart eigen", op het "wanbestuur" van Willem lIl, op de woelingen
der "Oranjefactie"
"Oranjefactie tt in den stadhouderloozen tijd, op de "baatzucht" van
Wi1lem N;
IV; eindelijk op diens zoon, "die ons tans ongelukkig maakt",
den "despooe',
"despoot", die Van der Capellen met "snooden toeleg" uit Overijsel's
Staten had geweerd, op zijn "veragting voor de vrijheid en veiligheid
der Natie". Hij roept den Prins "voor God en onze Natie" ter verantwoording wegens schending der Unie, der privilegiën, der oude regeeringsvormen, wegens mishandeling der veluwsche boeren en handhaving der
"slaafsche drostendiensten" in Overijsel, wegens de ontwrichting van leger
en vloot, wegens de "schandelijke misbruiken" der militaire jurisdictie.
"spi ons, aanbrengers en verklikkers, die zig in
Hij spreekt van 's Prinsen "spions,
alle gezelschappen weten intedringen", van het algemeene wantrouwen, van
de schending van het briefgeheim. Hij beschuldigt hem fel en openlijk
van heulen met Engeland met het doel om "het trotsche Amsterdam tot
reden te brengen". Niet de hertog maar de Prins zelf is de schuldige,
roept hij uit, de Prins, die "alles kan, alles vermag, alles doet en doet doen
naar zijn eigen wil, naar zijn eigen welbehagen, naar zijn eigen goedvinden"
verantwoordelijk tt is. En aan
en dus "voor alles aansprakelijk, voor alles verantwoordelijk"
medeburger tt aan,
verslag tt raadt de "getrouwe medeburger"
het eind van dit "trouw verslag"
1) Vgl. diens autobiographie, uitgegeven door Fairchild (New-York, 19
1900 3), p. 54.
Over het auteurschap de geschriften van A. Loosjes, Een krachtig libel (1886), en
Nog een en ander over het pamflet Aan het Volk van Nederland (1891).
(18g1).
BLOK. Gesch.
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dat het volk zich zal verzamelen in stad en dorp en "goede Patriotten"
zal verkiezen om den Staten te bevelen "uit naam en op het gezag
dezer Natie" met hen onderzoek te doen naar de "redenen van de verregaande traagheid en slaphartigheid" in den oorlog. De "vrijheid der drukpers" moet door die "gecommitteerden" worden gehandhaafd; algemeene
wapening moet geschieden om met hulp van "Jehova, de God der Vrijheid"
de "goede zake" te doen triomfeeren.
Groot was de indruk van dit goed geschreven pamflet, dat in Utrecht
en daarna ook in andere gewesten bij streng plakkaat verboden werd
gelijk den 26sten October ook de Staten-Generaal het verboden en op het
voorbeeld der gewesten een aanzienlijke premie uitloofden voor den aanbrenger van maker, schrijver of drukker. Twaalf uitgaven in allerlei vorm
binnenslands benevens fransche, enge1sche, duitsche vertalingen 1) waren
het resultaat van deze verbodsmaatregelen en tal van andere pamfletten
en boekjes verschenen tot verdediging van de in het stuk voorkomende
meeningen. Het gelukte, ondanks alle pogingen van Gecommitteerde
Raden van Holland en de stedelijke regeeringen, ook te Amsterdam, niet
vóór onze dagen om den werkelijken schrijver te ontdekken. Natuurlijk
lokte het ook heftige tegengeschriften uit maar geen enkel daarvan evenaarde het "krachtig libel"; ook niet het gematigde ,,Antwoord van 't
goede volk van Nederland", dat de overdrijving van het pamflet gispt en
den Prins min of meer verdedigt als "lang niet de ergste" van zijn geslacht.
Intusschen ging het kabaal tegen den hertog onverminderd voort. Een
aantal pamfletten richtten zich tegen hem met steeds venijniger beschuldigingen van landverraad en omkooping door Engeland. En de Prins deed
ten slotte niet veel om zijn voormaligen voogd te redden, terwijl Holland
wel genoegen nam met de verklaring van onschuld, door Zijn Hoogheid
gegeven, maar toch de daad van Amsterdam niet afkeurde. De Prins, door
Van der Hoop geraden om toe te geven 2), liet ten slotte niet onduidelijk
bemerken, dat de tijdelijke verwijdering van den hertog hem de beste
oplossing scheen 3). Hij schreef hem dit einde April. Zoo vertrok Brunswijk dan eindelijk (18 Mei 1782) naar zijn gouvernement Den Bosch om
betere dagen af te wachten.
Amsterdam was nu meester van het terrein maar het bleek weldra, dat
de zegevierende Rendorp, hoezeer ook overtuigd van eigen waarde, met
4) noch een krachtige oorlogvoering noch
al zijn "gepaste omzichtigheid" ')
een eervollen vrede tot stand kon brengen. Men dacht er ernstig aan om
Van Bleiswijk bij het einde van zijn vijf jarigen termijn in het najaar van
1782 door een krachtiger persoonlijkheid te vervangen gelijk men reeds
in de admiraliteiten van Amsterdam en Rotterdam door de benoeming
van Van der Hoop en Bisdom eenige meerdere voortvarendheid had
bereikt. Maar er was niemand, op wien men kon rekenen. De Gijselaar ~
door de democraten gewenscht, was der aristocratische meerderheid in
Holland te driftig; Rendorp zag zijn invloed in Amsterdam reeds weder
tanen tegenover dien van den door de club der jongere Patriotten in de
vroedschap en onder de amsterdamsche kooplieden van aanzien gesteunden
Van Berckel, die zelf op het raadpensionarisschap hoopte. Onder de
patriotsche amsterdamsche kooplieden stond het hoofd van de met de
1) Loosjes, Nog een en ander, blz. 9; De Jong, De oudste uitgaven van het
pamflet Aan het Volk van Nederland (Groningen, 1924).
2~ Colenbrander, I, blz. 223.
• Nijhoff, bb;.
blz. 201/2.
, Memoriën, lI,
II, blz. 24.
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fransche regeering nauw verbonden firma Marselis, naast Hendrik Hooft,
de vlugge en welsprekende, eerzuchtige vroedschap mr. Balthazar Abbema,
vooraan en naast hen mr. Jan Bernd Bicker, uit het oude staatsgezinde
geslacht 1).
De loop der onderhandelingen met Engeland en die der plannen tot
samenwerking met Frankrijk toonde duidelijk aan, dat ook de partij van
Rendorp, die der oude staatsgezinde regenten, den toestand niet kon verbeteren. De laatste twistzaak, die van de expeditie naar Brest, had bovendien bij Frankrijk, dat totnogtoe den Prins niet openlijk had tegengewerkt en
zelfs met eenige bekommering het drijven der Patriotten tegen diens geZag
gezag
had aangezien 2), hevige ergernis gewekt tegen den stadhouder en zijn hof.
De jammerlijke geschiedenis dier expeditie veroorzaakte wederom een hevige
zelV'en
beweging in de pers, ditmaal in het bijzonder tegen den Prins zelven
gericht. Het felle allegorische gedicht van den leidschen fabrikant Pieter
,,Frank de Vrij", met het hoofd,..
hoofd~
Vreede, getiteld "De Oranjeboom" door "Frank
motto "ten dage als gij daarvan eet zult gij den doot sterven" en de
bedreiging aan het slot ,/k verdelg U en uw spruiten", vond tallooze lezers
onder de haters van den "haatelijksten dwingeland" en scherpte den
ujn door 't Volk verkooren
leergierigen democraten in, dat "de vorsten zijn
om 't algemeen belang te schooren en de eigen hand, die hun de kroon
gaf, neemt haar weer, dan en zoo dikwijls zij 't begeer", want "bij 't
Volk berust de hoogste magt" en alle gezag "heeft uit, zodra 't het Volk
gebiedt". De niet minder felle ,,Brief over de waare oorzaek van 's Lands
3) scheldt en schimpt op het in 1748
I748 "door een opgerokt Jan
ongeval" S)
Hagel opgedrongen" stadhouderlijke Huis, op "de booze Anne", 's Prinsen
"godvergeetene" moeder, op den "dikken schelm", op den "booswigt"
zelven, den "kwade jongen", den "mallen Willem", den "verstokten
Deugeniet", den "landverrader", die met "het verradelijk Anglo-Oranje
rot" juichte over iedere nederlaag van den Staat, het "monster";
"monster",
tegen wien door de "goddelijke wraeke" de dolk van een Brutus zou worden gewet, die "het lang getergde geduld des vrijen Bataviers", in "afgrijselijke woede" veranderd, zou wreken "in het bloed des geweldenaers" .•
Dergelijke bloeddorstige taal van "têtes exaltées" bewees, hoe hoog de
omwente~
verbittering was geklommen. Men sprak reeds van een bloedige omwente,..
ling, waardoor de Republiek moest worden gered. Maar de hollandsche
regenten, die door middel van de drie pensionarissen de democratischgezinden in Holland nog altijd meenden te leiden, wilden van zooveel
heftigheid niet weten. Zij wilden den regeeringsvorm handhaven en alleen
de "verdervende hand" van den stadhouderlijken invloed afweren. Het
liefst hadden zij scheiding van het ambt van stadhouder van dat van den
kapitein-generaal gezien; het eerste kon erfelijk blijven maar moest ontdaan worden van allen schijn van souverein gezag door uitsluiting uit
de Statenvergaderingen en opheffing der rechten op de keuze van stedelijke overheden; het laatste moest onder toeucht
toezicht der Staten komen en ten
slotte alleen dienen tot uitvoering hunner bevelen 4); alleen de "uytvoerende
magt der orders welke hy van de Staaten ontvangt" zou den Prins kunnen
blijven. De hollandsche pensionarissen overlegden sedert den zomer over
dit plan en traden in betrekking met de friesche patriotsche regenten,
1) Over hen: Colenbrander, in Bijdr. en Meded. Rist.
Hist. Gen., XX, blz.
blz;. 79 vlg.

2) Colenbrander, Patriottentijd, I, blz.
blz;. 237.
3) Zoogenaamd gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort 1782, Vgl. Hartog, blz.
blz;.

170 vlg.
17~') ~~t
Het "geheime plan" in bundel nO. 7 op n°.
nO. 337 van het archief van Willem V
(Huisarchief der Koningin). Vgl. Colenbrander, I, blz.
blz;. 265 vlg.
.

VAN DER CAPELLEN HERSTELD

596

met die der stad Utrecht, met de thans onder leiding van Van der Capellen in Overijsel met hulp der steden de meerderheid vormende overijselsche democraten, met enkele regenten in Gelderland en Zeeland.
Van der Capellen namelijk had eindelijk zijn doel bereikt en zijn "readmissie tt in de Statenvergadering van Overijsel verkregen. Nog in den
missie"
zomer van 1781
I78I had hijzelf de kans op zijn herstel gering geacht, nadat
hij door de ontdekking zijner correspondentie met de Amerikanen, die
ook al in het pak van Laurens vertegenwoordigd was, als een der drijvers
tot den ongelukkigen oorlog was beschouwd geworden en zoowel de overijselsche ridderschap als de Prins hem als tteen zeer onnut en gevaarlijk
regent't
regene' voorgoed schenen te hebben afgewezen. Maar hij had zich thans
tot de overijselsche burgerijen gewend en eerst de zwolsche meente, daarna
die van Deventer en Kampen weten te overtuigen van zijn goed recht
in de zaak der drostendiensten en in zijn ijveren voor Amerika, eindelijk
van de wenschelijkheid om hem weder in de Statenvergadering toe te
laten. De regeeringen der drie steden waren weldra onder den indruk der
door de meenten ingediende rekesten en vertoogen gekomen, terwijl ook
gelijkgezinde geldersche edelen bij hunne standgenooten in Overijsel op
het herstel van Capellen aandrongen. Zoo plaatsten zich op het einde van
1782 eerst de steden, daarna het lid der ridderschap Van Pallandt voor hem
in de bres; de laatste stelde 18
I8 October zijn toelating voor en na een verklaring van Capellen, die zijn houding in de zaak der drostendiensten
in 1778 handhaafde maar de bedoeling om iemand te ttinjurieeren tt verre
van zich wierp, was hij I November werkelijk weder als lid erkend 1).
Het" was geen geheim, dat de ijverige De la Vauguyon
Vaugu yon met hem en de
zijnen in nauwe betrekking stond, al legde diens regeering hem den plicht
der voorzichtigheid op; der voorzichtigheid, vooral met het oog op de
Prinses, die op de sympathie van haren oom Frederik II kon rekenen en
wiens gezant, baron Von Thulemeyer, reeds in naam zijns Konings herhaaldelijk had geprotesteerd tegen den heftigen toon der bladen en pamfletten 2) aan het adres van hemzelven en het Oranjehuis. Maar al wilden de
hollandsche pensionarissen, en nog veeleer de hollandsche regenten in het
algemeen, den weg eener bloedige revolutie volstrekt niet op, de voorhoede
hunner partij telde menig heethoofd, die droomde van algeheele omverwerping
der verrotte regeeringsvormen en zich slechts met moeite liet bewegen om
het voorloopig bij woorden te laten. Er zou een tijd komen, waarin het
niet langer mogelijk zou blijken om die voorhoede tegen te houden.
Reeds tegen het sluiten van het amerikaansche handelsverdrag van 1782
I782
hadden de burgerijen sterk gerekwestreerd in den geest van dit verdrag
en waren zij begonnen in staatszaken de ttvolksstemtt te doen hooren.
De omgeving van den stadhouder werd over dat alles zeer ongerust.
Zij begeerde met Amsterdam en Frankrijk op een goeden voet te blijven
en hoopte de ligue der pensionarissen door een tegen correspondentie van
stadhouderlijkgezinden te overwinnen maar stuitte daarbij op de onbekwaamheid en onvertrouwbaarheid van menigen regent. De Larrey, Van
Hees, Van der Hoop en Rendorp kwamen in het laatst van November
1782
I782 tot in het volgende voorjaar herhaaldelijk bijeen 3) ten einde den
Prins ingrijpende maatregelen voor te stellen, die tot verbetering konden
leiden. Vooral de toenemende ontevredenheid der burgerijen wekte in
dezen kring ernstige bekommering en men hoopte, dat de Prins te bren-

iJ Sillem,
in Gids 1882, IV, bh;.
bb;. 404 vlg.; De Jong, blz. 574 vlg.
Vgl. zijn Depêches van 1781,
n81, uitg. Colenbrander, passim.
assim.

!2
03

De notulen dier conferentiën in Kon. Huisarchief, archief Willem
Witlem V, n°.
nO. 337, bundel

n .8.

HERVORMINGSPLANNEN

597

gen zou zijn tot geregelde werkzaamheid, tot geregeld overleg met een
raad als indertijd door Willem Bentinck gewild, waarin zijn aangewezen raadslieden, de hoofdambtenaren der Republiek, met enkele bekwame regenten
zitting moesten hebben; de al te uitgebreide militaire jurisdictie diende
hervormd te worden als zijnde niet in overeenstemming met den regeeringsvorm en aanleiding gevend tot allerlei verdenking tegen den Prins
en diens beweerde monarchale plannen; departementen van marine en
oorlog moesten den Prins voor die zaken ten dienste staan; men moest
trachten ten minste den raadpensionaris weder tot de zijde van den Prins
over te halen door diens invloed in Holland te ontzien; de oude en ervaren
Fagel of anders de onverdacht oranjegezinde Van Lynden van Hemmen
of Van Lynden van Blitterswijk moest met de algemeene leiding der
zaken belast worden. Men hoopte een en ander door middel van de Prinses en van Frederik 11, voor zoover deze te vertrouwen was, van den Prins
te verkrijgen. Een waarschuwende memorie van Thulemeyer, in deze
conferentiën voorbereid en den 20sten Januari I783 aan de Staten-Generaal aangeboden, was echter alles wat van Frederik 11 te verkrijgen was,
al trachtte die ook de fransche regeering over te halen haren gezant in
Den Haag niet tegenover den Prins te laten gebruiken. Men deed in
December zelfs een poging om de prinsgezinde "volksstemtt in Den
Haag te doen hooren 1) door het colporteeren van dankadressen aan den
Prins, hetgeen evenwel niet meer gevolg had dan dat de tegenpartij inzag,
hoe gevaarlijk het voor haar was, wanneer de Prins het bevel bleef voeren
over het garnizoen in de plaats, waar de Staten zitting hadden. Maar al
deze plannen en overwegingen hadden weinig gevolg, daar men den Prins
niet kon bewegen krachtige maatregelen te nemen en er geen bekwame
leider was in de stadhouderlijke partij. Men stond bovendien niet meer,
minister"tt
zooals in het begin, tegenover "een enkel onervaren en driftig minister
als den ondernemenden Van Berckel, maar tegenover een ttformidabele
oppositiett, die volgens een vast ,,systema"
,,systema tt en steunend op een omvangrijke "correspondentie"
"correspondentie tt in steden en gewesten vast op haar doel afging.
De aanvankelijk aarzelende raadpensionaris was thans niet meer voor
Oranje te winnen en de "getrouwe dienaers en goede vrienden"
vrienden tt van den
Prins zagen hunne raadgevingen door dezen grootendeels in den wind
geslagen of ten minste zonder vastheid van beginsel, zonder lust en moed
gevolgd. De staatkunde van den Prins zoowel binnen- als buitenslands
miste ,400
zoo ten slotte alle kracht en richting.
In deze omstandigheden tastten de pensionarissen in Holland, nu leiders der regentenpartij, meer en meer door. In het voorjaar van I783
weigerden sommige steden, met name Alkmaar en Schoonhoven, de
"recommandatie"
"recommandatie tt van den Prins voor nieuwe regeeringsleden in aanmerking
te nemen; het gezag van den Hoogen Krijgsraad werd niet meer erkend
en deze in den loop des jaars in alle gewesten afgeschaft.
De geheime besprekingen in de patriotsche partij leidden sedert April
I783 onder leiding van de beide Capellens, Abbema en Bicker tot een bijeenkomst te Amsterdam in den "Toren van Corduan tt, waaraan een zeventig
regenten en burgers deelnamen 2); een tweede vergadering van dien aard
in Augustus maakte echter reeds een scheiding tusschen "oude bekende"
bekende tt
Patriotten als Hooft, Abbema, de Van der Capellens e.a. en de "nieuw
bekeerden", die men niet geheel vertrouwde. In October had een nieuwe
1) Colenbrander, I, blz. 268 vlg.
.
2) Colenbrander, I, blz. 274/5, vgl. 1I, blz. 251; Brieven van Van der Capellen, uitg.

De Beaufort, blz. 651, 656; Colenbrander, in Bijdr. en Med. Hist. Gen., XX, blz. 86
vlg.; De Jong, blz. 623 vlg.
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bijeenkomst van 30 à 40 "vaderlandsche regenten H zooals zij zich noemden,
te Amsterdam plaats, waar onder leiding van De Gijselaar het "geheime
plan H van I782 als program werd aangenomen, ook in overleg met den
franschen gezant en zijn secretaris Bérenger. Deze bijeenkomsten werden
zoogoed als partijdagen der Patriotten over de gansche Republiek, al
bleek men het spoedig niet geheel eens over de toepassing der democratische denkbeelden, die men heette te volgen. Heethoofden als Pieter
Vreede, als de leidsche doopsgezinde leeraar Van der Kemp, als de leidsche vroedschap Blok, als de deventer doopsgezinde leeraar Wijbo Fijnje,
de jonge friesche regent Van Beyma, de utrechtsche student in de rechten
Ondaatje, de amsterdamsche publicist Hespe konden het op den duur niet
eens blijven met Van Berckel en Van Zeebergh; vooral niet met de deftige en omzichtige hollandsche regenten, die wel van de beweging onder
de burgerij tegenover het stadhouderlijke gezag wilden gebruik maken maar
geen lust hadden om hun regentengezag onder de controle dezer burgerij
te plaatsen. Doch deze verschillen traden eerst allengs duidelijk aan den
dag, al begon reeds bij velen de oude vrees voor de suprematie van
Holland, dat de leiding der zaken in handen wilde houden, boven
te komen. Van der Capellen tot den Poll had reeds in de Augustusvergadering van I783 "grondig betoogdH, hoe men tegenover "de quaade
directie der Verdervende Hand H "de Natie H moest laten spreken, de
"volksstem" moest laten hooren door het overal opstellen van door de
burgerij te teekenen "adressen H aan "staten en steden H zooals bij gelt'genheid van het amerikaansche verdrag was geschied. Niet Holland, dat "in
deesen de agterlijkste H zou zijn, maar Gelderland beloofde in dezen het
voorbeeld te geven en Van der Capellen noemde reeds eenige onderwerpen, waarover men kon rekwestreeren: de "slegte directie H, de militaire
jurisdictie, de vlootkwestie, die van Brest, enz.
De Octobervergadering organiseerde de "correspondentie H tusschen de
leden, met een "bureau H in Den Haag als middelpunt; zij handelde voorzichtiglijk over de invoering der hollandsche resolutie van I663 omtrent
straffeloosheid voor ambtenaren wegens staatkundige daden ook in andere
gewesten en over een uitgave der voornaamste staatswetten tot voorlichting
van het burgerpubliek; zij raadpleegde over de beste middelen tot regeling der financiën van de Republiek en tot reorganisatie van het zeewezen;
zij besprak de maatregelen, die men zou kunnen nemen om tegenover de
herhaalde memoriën van den Koning van Pruisen dergelijke memoriën
ten gunste der patriotsche partij van Frankrijk's zijde uit te lokken; zij
nam de hervorming der Oostindische Compagnie, wankelende steunpilaar
van den handel, ter harte; zij overlegde wat er gedaan zou kunnen worden
tegen de rechten van den Prins betreffende de patenten en de aanstelling
van de kapiteins ter zee; verscheidene commissiën werden benoemd om
een en ander te onderzoeken.
Men ving ook de organisatie aan van de beide middelen in het geheime
plan voorgesteld 1): de oprichting van vrijkorpsen en de samenstelling van'
colleges van gedeputeerden uit de burgerij. Het eerste had ten doel om
tegenover de meestal door oranjegezinde en gereformeerde officieren aangevoerde schutterijen nieuwe militaire korpsen te vormen "ter afweering
zoo van uitlands als van inlands geweld". Dordrecht, Utrecht en de
overijselsche steden gingen daarbij voor, gevolgd door vele hollandsche
steden. De vrijschutters, hunne vereenigingen tooiend met vaderlandsen vrijheidslievende namen als ,'pro aris et focis",
focis H, ,'pro patria et libertate H,
1) Colenbrander, I, blz. 278 vlg.; De Jong, blz. 664 vlg.
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"Voor onze dierste panden", kozen zelf hunne officieren en namen daarbij
geen onderscheid van kerkgenootschap in aanmerking. Op het einde van
1783
I783 sloten deze stedelijke korpsen, hier en daar op de dorpen nagevolgd,
zich in de provinciën afzonderlijk, een jaar later over het geheele land
aaneen - een nationale organisatie, weldra niet buiten verband met die
der "vaderlandsche regenten", dIe
die bewees, dat velen in de gewesten zich
langzamerhand als één volk met één belang gingen gevoelen. Herhaaldelijk
hielden de vrijkorpsen te Utrecht "nationale" vergaderingen, waar de
algemeene landsbelangen zoogoed als die der defensie werden besproken,
en dit natuurlijk in democratischen zin. De burgercolleges, het eerst als
een herleving der oude gemeenslieden onder leiding van Van der Capellen
in Deventer opgetreden 1), daarna ook te Zwolle, Kampen en de andere
overijselsche en de geldersche steden, moesten den wil der burgerij tegenover de regenten laten hooren in "gepaste remarques en consideratiën, hetzij
in form van memorie, remonstrantie, smeek- of dankadres", waaruit, naar
men zich voorstelde, "grondwettig herstel" der oude vermeende volksrechten tegenover de "usurpatiën" der aristocratie zou volgen. "Ik weet
nu zeker, dat de oudste regeeringsform in Holland democratisch was",
had Van der Capellen reeds in 1782
I782 uitgeroepen 2): hij meende "de bewijzen" in de "handvesten" te vinden en dacht ze te gebruiken tegen de
"gekken en guiten" onder de regenten.
Een en ander bewijst, hoe groote vorderingen de zaak der democratie
in den loop van den oorlog had gemaakt. Het door mr. Hespe geredigeerde blad "De Politieke Kruyer" was het voornaamste orgaan der
heftigste democraten. In Juli 1783
I783 verscheen het met een geruchtmakende
titelplaat 3), waarop "de Vrijheid" een gewapend krijgsman afweert, en een
versje daaronder, waarin tegenover ,,'t heerschzuchtig Hoofd", dat "de
Vrijheid wil verdelgen", tot redding van "Haar, uw eigendom en 't wank'lend Vaderland" het volk opgeroepen wordt om het "wangedrogt, eer het
zijn standaard plant", te vellen en dus de kreet weerklinkt: "dies wapend
U, 0 Belgen". En tegen die beweging hielpen geen premiën op ontdekking der schrijvers, geen verbodsmaatregelen, geen nadrukkelijke waarschuwingen aan bij toeval ontdekte drukkers meer: waar zij niet gedrukt werden,
gingen die stukken in handschrift van hand tot hand en vermeerderden
overal onrust en ontevredenheid. En de aristocratische regenten, die
niet tot de stadhouderlijke partij behoorden, werden er niet in gespaard.
Rendorp en de zijnen zelf, als vertegenwoordigers der gehate regentenaristocratie, werden heftig aangevallen en konden geen verhaal krijgen op de
onbekende schrijvers van menig "vuylaertig uitspuwsel". Overal ontstonden
patriotsche, dat wilde meer en meer zeggen democratische vereenigingen,
die meer of minder openlijk tegen de regenten optraden, voornamelijk
hare leden vindend in de burgerklasse, onder de doopsgezinde, remonstrantsche, luthersche en roomsche burgerij niet het minst, in tegenstelling tot de aristocratische regenten, die voor het meerendeel bij de "Groote
kerk" aangesloten waren 4). Die burgerij had zich thans in arren moede
afgewend ook van Oranje, den beschermer, den vertegenwoordiger van
den heerschenden aristocratischen regeeringsvorm, van de heerschende
regentenklasse. De regeeringsvorm vond zoo, behalve bij de aristocratie
zelve en het zwakke leger, alleen steun bij het lagere volk, dat nog wel
als altijd oranjegezind was maar niet in beweging gebracht kon worden zon1) De Jong, blz.
blz;. 645 vlg.
2) Brieven, uitg. De Beaufort, blz. 269.
3) Sautijn Kluit, in Nijh. Bij
Bijdr.,
dr., Derde Reeks, I, blz. 184.

') Colenbrander, I, blz. 286 vlg.
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der de deur te openen voor de hevigste uitspattingen van revolutionnair
geweld en daarom door de oranjepartij zelve niet dan in den uitersten
nood zou worden te hulp geroepen. De eenige hoop was vooralsnog gevestigd op de groote, overgroote menigte der ordelievende burgers, die niet
wilden mededoen aan het revolutionnaire gedrijf der democraten maar
evenmin bereid waren om door dik en dun mede te gaan met de bedorven aristocratie - zij verlangden eenvoudig naar een krachtige regeering,
die alle wanorde zou beletten. Maar ook de oranjegezinden, door den
jongen Van Hogendorp nog op drie vierden van de natie geschat 1),
waren door het gebeurde, door het verloop van den krijg en de toeneming
der binnenlandsche onrust in hun vertrouwen op de bestaande regeering
ernstig geschokt.
Een hoofdzaak daarbij was, dat de Prins, hoezeer gesteund door zijn
energieke echtgenoot en door het ter wille van het bondgenootschap met
Frankrijk tegenover Oostenrijk en Engeland zeer voorzichtig gestemde
pruisische hoP), steeds verre beneden zijn taak bleef. Hij dacht in het minst
niet aan ingrijpende hervormingen of aan een krachtig onderdrukken
der woelingen. Zijn houding was in deze kritieke tijden zwak en onwaardig.
Uit den treure exerceerend met zijn gardes, als een aankomend jonker
den dames het hof makend, zich vermakend met maaltijden, bals en andere
feestelijkheden, waarop het allesbehalve matig toeging, in zouteloozen
kout afleiding zoekend voor sombere gedachten aan het lot van koning
Karel I of aan een "retraite" naar zijn nassausche landen, een enkele
maal driftig zich uitlatend over zijn onverbiddelijke vijanden en die van
zijn vorstelijken raadsman in Den Bosch, met wien hij nog voortdurend
schriftelijk bleef overleggen, dan weder plotseling overslaand in een bui
van overmatige werkzaamheid en bereid om gehoor te geven aan de ook
in zijn eigen omgeving opkomende wenschen naar verbetering, naar hervorming van het leger, vloot en landsbestuur, heden onder dezen, morgen
onder dien invloed, nu eens koppig iedere concessie weigerend en niet
geneigd om iets van zijn rechten te laten vallen, dan weder radeloos
zichzelven en anderen afvragend, wat er gedaan moest worden, wat hij
moest opofferen, gedroeg zich het "eminente hoofd van den staat allerminst als zoodanig 3).
D~ toestand werd in het begin van I783 nog erger. Naast den nog
altijd niet door een definitieven vrede beëindigden engelschen oorlog
dreigde van de landzijde nieuw gevaar. Keizer Jozef 11, na den dood zijner
moeder Maria Theresia als souverein der Zuidelijke Nederlanden opgetreden
(November I78o), had in Juli I78I incognito de Republiek bezocht als slot
van een reis, die hij als "graaf van Falkenstein in zijn Nederlanden had
ondernomen 4), en op die reis de voornaamste hollandsche steden met zijn
tegenwoordigheid vereerd. Met eenig wantrouwen ó) wegens de geruchten van
ingrijpende politieke en economische hervormingen in de Oostenrijksche Nederlanden, waartoe hij besloten heette, was hij in de Republiek ontvangen. Het
bezoek van een souverein der Zuidelijke Nederlanden aan die verwaarloosde
gewesten, sedert anderhalve eeuw niet voorgekomen, beteekende blijkbaar iets
ongewoons en de buitengewone persoonlijkheid van Jozef 11 maakte de zaak
niet minder van belang. Men vernam, dat hij Oostende reeds tot een
tt

tt

1) Brieven en Gedenkschriften, 1I, blz. 25.

2) Vgl. over de pruisische staatkunde in deze jaren vooral:
und England in der europäischen Politik, 1785-1788 (Heide1b.
8) Vgl. Hardenbroek, Gedenkschriften, 1I,
II, passim.
') Hubert,
HubeFt, Le
L~ voyage de l'empereur
l'emper.eur Joseph 1I (Bruxelles,
p. 552 SUlV.;
suiv.; Pirenne,
suiv.
Plrenne, V,~. 391 SUIV.
6) Hubert, 1.1., p. 34; Thulemeyer, Dépêches, blz. 263 vlg.

Wittichen, Preuszen
Abh., n°. 2, 1902).
1900); Archives, 1I,
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vrijhaven had verklaard en zich niet ongeneigd betoonde om in zijn land
aan de Protestanten overal vrijheid van godsdienstoefening te geven. Men
wilde, dat hij met groote belangstelling de bittere klachten van Antwerpen
had aangehoord. Men had vernomen van zijn plannen betreffende de
opening van de Schelde voor het vrije verkeer, van zijn belangstelling in de
zuidnederlandsche industrie, van een plan tot regeling van de verouderde
Barrière, waaromtrent men de waarheid echter niet te weten kon komen,
al wist men, dat tal van rekesten dienaangaande bij hem waren ingediend.
De Keizer, die zich tegenover den in de Oostenrijksche Nederlanden bij hem
gebezigden aandrang tot opheffing zoowel van de sluiting der Schelde als
van de Barrière in het openbaar zeer terughoudend had gedragen, al bestudeerde hij met ijver zoowel deze als andere zaken, toonde zich in de Republiek
buitengemeen welwillend; hij vermeed alle nauwere aanraking zoowel met
den hertog van Brunswijk als met diens tegenstanders 1), weigerde zich met
diens belangen in te laten, bezag alle merkwaardigheden met de meeste
nauwkeurigheid, maakte naar alle zijden complimenten en gaf te Amsterdam, waar hij met Rendorp een merkwaardig gesprek had over den
staatkundigen toestand en de wenschelijkheid van den vrede 2), zeer
geruststellende verklaringen omtrent de Schelde-kwestie. Bij zijn spoedig
gevolgd vertrek uit de Oostenrijksche Nederlanden waren evenwel zijn plannen
nog zoo weinig duidelijk geworden, dat zelfs de door hem aangestelde landvoogd en landvoogdes, hertog Albrecht van Saksen-Teschen en diens gemalin,
aartshertogin Maria Christina, er niets van wisten 3). Maar welhaast begonnen Jozefs
Jozef's hervormingen, eerst op kerkelijk, daarna op staatkundig gebied,
die de Oostenrijksche Nederlanden, in alle opzichten nog volgens de overoude privilegiën en gewoonten uit den bourgondisch-spaanschen tijd geregeerd, plotseling tot een op moderne wijze bestuurd land moesten maken,
de Kerk onderwerpend aan den Staat, het nog op half middeleeuwsche
wijze ingerichte landsbestuur in sterk centraliseerende richting wijzigend.
Ook de zaak der Barrière, die in den laatsten tijd tot allerlei bezwaren
aanleiding had gegeven, had zijn aandacht getrokken. Hij was besloten de
lange rij van vestingen, die niet dan ten koste van veel geld en met veel
troepen in staat van verdediging gesteld konden worden, eenvoudig op
te heffen en alleen Antwerpen, Oostende en Luxemburg als zoodanig te
behouden. Dat plan kon dan tevens dienen om de vernederende bezettingsrechten der Republiek te doen eindigen 4).
Nog vóór het einde van het jaar, den 7den November, deelde de oostent s Keizers reis genomen besluiten
rijksche regeering overeenkomstig de tijdens 's
den staatschen gezant te Brussel en tevens den Staten-Generaal in Den Haag
mede, dat zij besloten was het grootste deel der toch reeds ontmantelde
vestingen in de Zuidelijke Nederlanden geheel als zoodanig te sloopen en de
militaire terreinen te verkoopen; dat zij dus verwachtte, dat de Republiek
haren daar bevelvoerenden officieren "des ordres convenables" zouden geven.
De Staten-Generaal veinsden deze korte kennisgeving niet goed begrepen
te hebben maar ontvingen nu uit Brussel het korte bericht, dat de zaak
onmiddellijk voortgang zou hebben. Ook aangaande Namen, dat nog geheel
vesting was, werd uitdrukkelijk hetzelfde gemeld. En de Staten-Generaal,
evenals de meerderheid der militairen van de feitelijke nutteloosheid der
Barrière overtuigd, vooral nu de verhouding der Republiek tot Frankrijk geheel
1) Hubert;
Hubert, p. 74;
74, 83.
2) Rendorp;
I; blz. 232/3.
Rendorp, Memoriën, !,
Niederlanden; I;
')
I) Schlitter;
Schlitter, Die Regierung Josefs II in den Oesterreichischen Niederlanden,
T,
S. 16; Pirenne. V,
V; p. 395 suiv.
~uiv. .
.
4) Hubert,
Hubert; 1.1.,
l.I.; p. 252 SUlV.;
suiv.; Plrenne,
Pirenne, V,
V; p. 236 suiv.
SUIV.
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veranderd was, boden geen verderen tegenstand en lieten de bezettingen
uit de meeste barrièresteden reeds in Januari, uit Namen in April 1782
I782
terugkeeren. Die troepen waren toen ten getale van 6 of 7000 man, die
het zwakke staatsche leger aanzienlijk konden versterken, terwijl ook het
evenzoo vrijkomende geschut en de medegenomen oorlogsbehoeften bij den
treurigen toestand der landsmagazijnen wel te pas kwamen. Toch werd
natuurlijk de wijze van handelen der keizerlijke regeering als een diepe
vernedering gevoeld, terwijl Frankrijk zijn groote tevredenheid te kennen gaf.
En in Europa maakte de zaak een hoogst ongunstigen indruk ten opzichte
van de zwakheid der Republiek 1).
Ook de geruchten omtrent plannen tot gewelddadige opening van de Schelde
begonnen thans vaste vormen aan te nemen, hetgeen vooral te Amsterdam
en Rotterdam groote onrust onder de voor de te wachten concurrentie
van Antwerpen beduchte kooplieden veroorzaakte. Maar het oude plan tot
ruiling van de Oostenrijksche Nederlanden voor Beieren hield op dit
oogenblik blijkbaar den Keizer nog terug van zulk een maatregel, die
kUfmen uitlokken, terwijl de
een algemeenen europeeschen oorlog zou kunnen
verhouding der keizerlijke regeering tot Frankrijk en Pruisen wegens de
oostersche kwestie hem ook naar die zijde tot voorzichtigheid moest aanmanen 2). Engeland had intusschen reeds in het begin van den oorlog
Oostenrijk nadrukkelijk tot zulk een voor de Republiek nadeeligen stap
geraden 3), zoodat van die zijde geen verzet te wachten was, integendeel
medewerking ').
4). Hij begon met een andere zaak, de sedert de conventie
I7I8 toch nooit feitelijk uitgevoerde grensregeling in Staats-Vlaandevan 1718
ren, waarop nog in 1776
I776 Maria Theresia had willen terugkomen, verklaI664 door haar geldig geacht
rend, dat alleen de oude grensregeling van 1664
werd. In den nacht van 3 op 4 November 1783
I783 bezette een keizerlijk
regiment uit Brugge plotseling de forten St. Donat, St. Paul en St. Job
bij Sluis op de grens, dreef er de staatsche bezettingen uit en slechtte de
forten; het lijk van een op het kerkhof van het dorp Den Doel begraven
staatschen soldaat uit het fort Liefkenshoek werd tegelijk door een klein
detachement opgegraven en smadelijk in de gracht van dit fort geworpen.
Ook deze nieuwe vernedering, die de slagboomen tegenover Antwerpen
ernstig bedreigde, moest de Republiek zich laten welgevallen, daar zij,
zooals de Keizer sedert zijn reis wel wist, buiten staat was tot verzet.
En de toon, waarop de brusselsche r~geering een en ander behandelde,
stak scherp af tegen de wijze, waarop de Staten-Generaal voorstelden om
die zaken nu "finaallijk op een vasten voet" te brengen. De Prins had
krachtiger antwoord en het bijeenbrengen van troepen gewild maar de voor
oorlog beduchte Patriotten wilden daarvan niet hooren en brachten den
raadpensionaris ertoe het voorstel in zoo deemoedige vormen te hullen.
De daarop te volgen onderhandeling zou, hoopte men, gelegenheid bieden
om de zaak in der minne te schikken. Er was bovendien bij de oostenrijksche diplomatie een plan aanhangig om alle verschillen met de Republiek te beëindigen door een groot viervoudig verbond van de zeemogendheden met Oostenrijk en Rusland, een plan, waarvoor de Patriotten ten
zeerste beangst waren ó).
Zoo bleef de zaak nog slepen maar die van de opening der Schelde

Ij

1) Thulemeyer, Dépêches, blz. 307.
:2) Colenbrander,
Colenbran?er, I, blz. 302;
302!. Hubert, p. 287;
28]; Wittichen, S. 9 ff.
I 4; Hubert, 1.1.,
Machte, S. 134;
3) Ranke, DIe
Die deutschen Mächte,
l.I., p. 286.
4
Hubert, 1.1., bh:.
4)
blz. 279 suiv. Vgl. de ~aart
kaart bij Mees, Historische Atlas, nO. VI en
de kaart hierachter.
5) Colenbrander, I, blz. 324 vlg.
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bleef als een dreigend zwaard boven de Republiek hangen en zij bete eken de
meer dan de verheffing van het tot een ,provinciestad van 40000 inwoners,
waarvan 1/3
l/s bedeelden, teruggebrachte Antwerpen of dan de ruïne van een
aantal amsterdamsche en rotterdamsche kooplieden: zij zou de gansche
inrichting der staatsche regeering in de war kunnen brengen, want het zou
voor de Republiek onmogelijk worden om haar inkomende rechten uit zee
en uitgaande rechten naar de Oostenrijksche: Nederlanden te handhaven, wilde
zij niet haren handel naar Antwerpen zien verloopen en het verkeer van daar
naar Duitschland voortaan zien gaan over Luik in plaats van over haar gebied 1).
Bij dit alles was gebleken, dat niet meer de Prins maar de Patriotten, met
name de hollandsche pensionarissen, thans in de Republiek het heft in handen
hadden. De sterke associatie der patriotsche partij niet alleen in Holland
maar ook in de andere gewesten, door Frankrijk aanvankelijk met eenige
terughouding maar na de zaak van Brest met meer kracht gesteund, had
de partij oppermachtig gemaakt. Het stond niet stil van aanvallen op
het gezag van den Prins. Het was de Prinses, die in deze omstandigheden
steun zocht bij Pruisen en zich in overleg met de bovengenoemde nieuwe
"conferentie" in betrekking stelde met den haar persoonlijk bekenden minister
Hertzberg 2), den vriend van den pruisischen kroonprins Frederik Willem,
haren broeder. Maar zij vond ook daar weinig troost. De oude Frederik II
toch, die tot het laatst toe de teugels der regeering vast in de hand hield,
begeerde niet zich ten behoeve der Republiek in moeilijkheden met Frankrijk
of Oostenrijk te steken en bleef bij vertoogen tegen de uitspattingen der
staatsche drukpers en bij zwakke protesten tegenover de fransche regeering,
-staatsche
in welker genade hij het stadhouderlijke geslacht aanbeval. Op zijn hoogst
lieten Frederik en zijn ministers zich bewegen tot memoriën, die ten
.slotte neerkwamen op den raad aan den Prins om zooveel mogelijk toe
te geven aan de eischen der Patriotten betreffende de inwendige gesteldheid en de buitenlandsche staatkunde der Republiek, allen schijn van
engelschgezindheid te vermijden, op goeden voet te blijven met het
fransche hof en 's Prinsen populariteit te vermeerderen zoowel door een
flinke houding tegenover keizer Jozef en diens eischen als door onpartijdigheid in het vergeven van posten en waardigheden ten einde de gematigde
Patriotten voor zich te winnen 3). Deze raadgevingen, door een geheime agent
der Prinses uit Berlijn medegebracht, hielden niets in over den hertog,
wiens betrekkingen met den Prins op verre na niet waren afgebroken,
maar zoowel de Prins als de Prinses wisten voldoende.
voldoende, dat Frederik II
geen hand voor dezen zou uitsteken. Een nieuwe memorie van Von Thulemeyer, 31 Maart 1784 aan de Staten-Generaal aangeboden ~), om te protesteeren tegen de aanvallen op 's Prinsen privilegiën werd voorloopig
niet beantwoord.
De zegepraal der Patriotten scheen niet langer te worden betwijfeld. Met de
leiding van het onderzoek der zaak van Brest waren door Holland op
eigen gezag de thans te Amsterdam weder oppermachtige Van Berckel
en zijn haarlemsche ambtgenoot Van Zeebergh, met die van het in December ook door Holland eigenmachtig besloten onderzoek der vestingen aan
de zuidergrens De Gijselaar en Visscher belast. De raadpensionaris, op het
einde van 1783 nog alleen herbenoemd in de verwachting, dat hij zich
.aan de "matadors" zou onderwerpen, durfde niets meer doen buiten hen om.
1) Van de Spiegel.
Spiegel, Negotiatiën, 11, bh;. 395.
2) Vgl. over hem Colenbrander, I, bl2:. 318 vlg. Vooral Bailleu, in Hist. Zeitschr.,

Bd. 42, S. 42 ff., en Wittichen, 1.1., 26 ff., over zijn staatkundige denkbeelden.
3) Colenbrander, I, blz. 413 vlg.; vooral Thulemeyer's Dépêches, passim.
') Colenbrander, I, blz. 339.
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Tot het onderzoek der vestingen werd in de eerste plaats generaal Dumoulin, persoonlijke vijand van Brunswijk, aangewezen, een bekwaam genieofficier, die zijn vroegere bezwaren tegen Brunswijkts
Brunswijk's militair beleid thans
ten volle deed gelden en onder bescherming der Staten van Holland, zelfs
tegenover den uitgedrukten wil van den Raad van State, allerlei inlichting
gaf ten nadeele van zijn vroegeren chef en van den Raad zelven, die
zijn memoriën in den wind had geslagen. Een en ander begon er voor
den nog altijd in Den Bosch vertoevenden hertog slecht uit te zien.
Zijn dubbelzinnige positie als oostenrijksch en staatsch veldmaarschalk
was bovendien bij de toenmalige ver houding tot den Keizer niet weinig
bedenkelijk en de vorst van Nassau-Weilburg, zijn oude tegenstander,
stond al gereed om den post van veldmaarschalk van hem over te nemen 1).
De Prinses zelve bekommerde zich van den beginne af weinig om hem
en op den Prins viel, zooals gebleken was, niet meer voor hem,
hem. te rekenen.
Zoo verhief zich in het voorjaar van 1784 het kabaal tegen den hertog
weder met verdubbelde woede. Men beschuldigde hem van opzettelijke
verwaarloozing der zuidelijke vestingen, van landverraad ten behoeve van
verwaarlooûng
Oostenrijk en bracht eindelijk in April de Akte van Consulentschap in
het geding, nadat de Post van den Neder-Rhijn ervan "gedroomd"
ttgedroomd tt had.
Zij maakte, eenmaal bekend geworden, een diepen indruk aan alle kanten en
de Staten van Holland, die reeds De Gijselaar, Van Berckel en den raadpensionaris naar den Prins hadden afgevaardigd om hem te vragen naar
Brunswijkts
Brunswijk's houding in de zaak der grensvestingen, droegen (12 Mei)
ttvolgens gerucht"
gerucht ti bestaande Akte te vragen.
dezen heeren ook op naar de "volgens
De Prins, die den hertog op het eerste punt ten volle vrijsprak, beloofde
24Sten met een begeleidend
de Akte te zullen overleggen en deed dit den 24sten
schrijven aan de Staten-Generaal en de verschillende gewesten, waarin
hij de Akte als volkomen gerechtvaardigd verdedigde en thans eindelijk de
persoon van den hertog met nadruk in bescherming nam.
Daarmede begon een nieuwe storm tegen den hertog, die ten slotte zou
moeten wijken voor zijn felle vijanden.
Ongeveer tegelijk met deze gebeurtenissen kwam eindelijk de Keizer
met zijn eischen voor den dag, gebruik makend van de overvloedig gebleken weigering van Frankrijk om zich tegenover hem voor de Republiek in
de bres te stellen 2). De Patriotten hadden gehoopt, dat Frankrijk, hun
bondgenoot, bereid zou zijn om zich nauw met de Republiek te verbinden
en ook de Prins had zich, op raad van Pruisen, hoewel onwillig, daarin
geschikt. Met Engeland had men afgedaan; alle hoop was op Frankrijk gevestigd. Maar Frankrijk aarzelde, daar het met den Keizer niet
op vijandigen voet wilde komen en deze blijkbaar hooge eischen in den zin
had. Een handelsverdrag wilde Frankrijk dadelijk sluiten maar niet meer.
landprovinciën t
Doch dit was voor de Republiek, met name voor de landprovinciën,.
die zekerheid tegenover een mogelijken aanval van Oostenrijk verlangden,
niet genoeg. De pensionarissen stelden De la Vauguyon een groot
alliantie-plan ter hand, waarbij Frankrijk, tegen garantie voor een aanval
op de Republiek, in geval van oorlog hare vloot en koloniën ter beschika). Zoo zouden zij den staat geheel aan Frankrijk overking zou krijgen 3).
leveren, aan handen en voeten gebonden en zonder noemenswaardige verplichting van Frankrijks zijde 4). Maar toen kwam de Keizer den 4den Mei
1) Colenbrander, I, blz. 344.
2) Colenbrander, I, blz. 352 vlg.; vooral Magnette, Joseph 11
II et la liberté de

l'Escaut (Bruxelles, 1897).
3) Colenbrander, I, blz. 424 vlg.
') Ib., blz. 358.
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met zijn uitgewerkt "Tableau sommaire des prétentions" waarin hij behalve
de grensregeling van 1664 vroeg: afstand van Maastricht en een groot deel
van het land Overmaas, wegneming van het wachtschip voor Lilloo op de
Schelde, slechting van de Scheldeforten Kruisschans en Frederik Hendrik,
gedeeltelijke slechting van Lilloo en Liefkenshoek, schadeloosstelling voor
het in 1731 niet gesloten handelsverdrag, tegemoetkoming aan een aantal
eischen van particulieren 1).
Zou nu de oorlog met Oostenrijk werkelijk uitbreken, voordat nog de
vrede met Engeland definitief was gesloten? Het scheen een oogenblik zoo
en algemeene • onrust verhief zich in het land, want men wist, dat een
landoorlog evenmin kon worden doorstaan als een zeeoorlog en zou leiden
tot een nog noodlottiger 'inval en nog smakelijker nederlaag dan in 1747,
ook al had de Keizer thans nog slechts een gering aantal troepen in zijn
Nederlanden beschikbaar. En wat zou er dan van de Republiek worden?
Onder den indruk dezer gevaren hadden de staatsche gevolmachtigden
noodgedrongen de preliminairen te Parijs geteekend en zich in de door
Engeland en Frankrijk afgesproken voorwaarden geschikt. De eenige hoop
der Republiek tegenover Oostenrijk was die op de bemiddeling van Frankrijk, intusschen reeds ingeroepen door den Keizer zelven, die met zijn
overmatige eischen alleen zoowel de Republiek als haar aanstaanden bondgenoot
in moeilijkheden wilde brengen en eigenlijk geen oorlog in den zin had.
Geen vredesverdrag is vernederender geweest dan dat te Parijs, geen heeft
de Republiek in meer ontredderden toestand getoond - een spotvorm van
een staat, in zichzelf hopeloos verdeeld, naar buiten zonder invloed, zonder
macht te land en ter zee, zonder toekomst, levend nog alleen door de
herinnering aan zijn grootsch verleden en door de welvaart, die dat verleden nog had nagelaten. En ook die reeds lang in haar hartaderen, den
wereldhandel en de inlandsche nijverheid, zonder hoop op herstel aangetaste welvaart had gedurende den noodlottigen krijg en het daarop gevolgde
jaar van onzekerheid van den vrede veel geleden. Twee jaren lang
hadden de neutralen en de naar uitbreiding van hunnen handel begeerige
Engelschen volop gelegenheid gevonden om den handel der Republiek
naar hunne havens af te leiden 2). De Oostenrijksche Nederlanden hadden
aanstonds van de gelegenheid gebruik gemaakt en van Oostende en Nieuwpoort uit schepen in menigte bevracht, die de goederen uit Gent en Antwerpen, Luik en de grensstreken aan de fransche zijde thans onmiddellijk
naar den vreemde, naar het neutrale Noorden van Europa, naar Duitschland, naar Frankrijk overbrachten. Hamburg, Bremen en de duitsche,
deensche, zweedsche en russische oostzeehavens hadden daarvan niet minder
voordeel getrokken. De beide groote compagnieën hadden het geregeld
verkeer met de Indiën moeten opgeven, haar handel had zware verliezen
geleden, ja den genadeslag ontvangen. De inlandsche nijverheid, toch
reeds aanmerkelijk verzwakt, was onherstelbaar getroffen door de feitelijke
sluiting van den in- en uitvoer van grondstof en producten. De koopvaardijvloot was door verkoop van schepen op groote schaal aan de
neutralen aanzienlijk verminderd.
Zonder inwendige kracht, zonder uitwendig aanzien, ging de Republiek
met snelle schreden een noodlottige binnenlandsche crisis te gemoet,
die haar misschien haar onafhankelijk bestaan zou kunnen kosten, nu de
naburige mogendheden zich zoo ernstig met hare inwendige toestanden
begonnen te bemoeien.
1) Pirenne, V, p. 240.

2) Ibid., p. 394.
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HOOFDSTUK IV
PATRIOTTEN EN"
EN' PRINSGEZINDEN

Met den vrede van Parijs was het gevaar voor een buitenlandschen krijg
dus op verre na niet voorbij en zoolang als dit het geval was, kon men
verwachten, dat de staatkundige verschillen binnenslands - want zij trekken
in deze jaren in onze landshistorie de meeste aandacht - hoe
hpe ernstig ook,.
veeleer het karakter van krakeelen zouden behouden dan wèl,
wel, zooals sommigen reeds vreesden, op een burgeroorlog zouden uitloopen. Nog wist
men niet wat de Keizer in het schild voerde met zijn veelomvattend
"Tableau", dat de vreugde over het eindelijk tot stand komen van den
vrede met Engeland had verstoord. Maar de hoop op Frankrijk's bemiddeling in verband met de nieuwe alliantie, die men met die thans zeer
bevriende mogendheid dacht te sluiten, was levendig genoeg 1).
I). Men verwachtte, dat Frankrijk nu geneigd zou zijn tot een "nadere verbintenisse
gegrond op de wederzijdsche belangens", vooral met betrekking tot "de
rechten en bezittingen van de Republiek", door Engeland en den Keizer
onlangs zoo ernstig bedreigd.
Intusschen bleek de fransche regeering niet geneigd om zoover te
gaan en stelde tegenover het aanbod der hollandsche pensionarissen wel
een verdedigend verbond voor met wederzijdsche garantie van alle rechten
en bezittingen doch maakte juist een uitzondering voor de door den Keizer
betwiste rechten. Weliswaar werd deze uitzondering, die hier te lande een
zeer ongunstigen indruk gemaakt zou hebben, weder uit het conceptverdrag geschrapt en zelfs niet eens in een geheim artikel vermeld maar
een "vertrouwelijke
tt vertrouwelijke nota" werd toch door den minister Vergennes bij
de staatsche gezanten te Parijs ingediend, volgens welke de uitzondering
bestaan bleef 2). Zoo kon de begeerde fransche alliantie worden doorgezet
doorgezet...
In den zomer van 1784 werd alles daarvoor gereedgemaakt en het bedrag
van de te verleenen hulp in geval van oorlog op 12000 man en 18 schepen
van fransche, op de helft van staatsche zijde gesteld. Half October was
de zaak eindelijk zoover gevorderd, dat de staatsche gezanten door de
Staten-Generaal gemachtigd werden het verdrag te teekenen, maar voorloopig
toonde Frankrijk, door Vergennes voorzichtig geleid, nog weinig lust om
van zijn kant daartoe over te gaan.
Een en ander had op de houding des Keizers onmiddellijk invloed maar
niet in die mate als men in de Republiek had verwacht. Zij had tegenover
het keizerlijke "Tableau" ook hare rechten uiteengezet doch het bleek spoedig,.
dat Frankrijk gezind was om de zaak te schikken door vaststelling van een
middenweg, een "mezzo-termine" naar de diplomatieke taal dier dagen.
dagen~
Die middenweg werd 23 Augustus dan ook van de zijde des Keizers
aangewezen door een nader stuk, waarin de Keizer, van Frankrijk's wenschen onderricht, eischte de opening van de Schelde, de vrije vaart op
Indië voor de Oostenrijksche Nederlanden, vrijheid om daar de in- en
uitgaande rechten te regelen, grensregeling in het Overmaasche, slechting
der vier forten bij Antwerpen en de grens van 1664
r664 in Staats-Vlaanderen;
Staats-V1aanderen~
van Maastricht was niet ernstig sprake meer, sedert Frankrijk te kennen
1) Vgl. Colenbrander, slot van het eerste en be~in
begin van het tweede deel; De
Peyster, Les troubles de Hollande à la veille de la Revolution
Révolution française (Paris, 190~).
Verder Thulemeyer's Dépêches, uitg. Colenbrander, passim; Pirenne, V, p. 238 SU1V.
2) Colenbrander, I, blz. 363.
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had gegeven, dat het deze strategisch gewichtige stad niet in 's Keizers
handen begeerde te zien. Het stuk was als ultimatum bedoeld. De StatenGeneraal, op den steun van Frankrijk en de geringe ingenomenheid der
Belgen met 's Keizers aigemeene hervormingsplannen rekenend 1), vermanden zich tot ongewoon snel krachtsbetoon en wezen deze eischen eenige
dagen later kortelijk af, zich gereedmakend om de opening der Schelde,
voor Amsterdam zoo gevaarlijk, met geweld te beletten en de bedreigde
zuidergrens te verdedigen. Zoowel de Prins als de Patriotten wilden niet
van meer toegeven hooren en reeds verzamelden zich voor Vlissingen
oorlogsschepen onder vice-admiraal Reynst om de weldra aangekondigde
kei.zerlijke vaartuigen, die op de Schelde zouden verschijnen, tegen te houden,
terwijl de troepen marschvaardig werden gemaakt. Langer dan een maand
bleef de zaak nog hangen maar de keizerlijke gezant te Brussel, graaf
Belgiojoso, kondigde reeds nu officieel aan, dat tegen den 6den of 7den
October uit Antwerpen en Oostende tegelijk vaartuigen langs de Schelde
zouden gaan en dat belemmering dier reis oorlog zou beteekenen. Werkelijk vertrok den 8sten een schip uit Antwerpen naar zee maar werd voor
Saeftingen met kanonvuur begroet en ging terug; dat van Oostende, eerst
den I5den vertrokken met bestemming naar Antwerpen, werd voor Vlissingen aangehouden 2).
De oorlog stond nu voor de deur. De Keizer beval nogmaals een legerkorps uit Oostenrijk naar de Nederlanden te zenden en ook van staatsche
zijde begon men, in afwachting van de komst dezer troepen, zich toe te
rusten. Men bezette de zuidelijke forten en vestingen, liet de grensstreken
in Staats-Vlaanderen onder water loopen, deed schepen op de Schelde
voor Lilloo post vatten en trachtte duitsche troepen te werven.
Maar wie zou naast den onervaren Prins den oorlog besturen?
Aan het hoofd van het leger kon Brunswijk niet meer staan 8). De indruk,
door de openbaarmaking der Akte van Consulentschap gewekt, was te diep
geweest. De ondubbelzinnige afkeuring van 's Prinsen hooggestemde verdediging door koning Frederik 11,
U, wien door de Prinses om raad gevraagd was en
die alleen heil zag in Brunswijk's onmiddellijk vertrek, had 's vorsten in de
eerste opwelling gloeienden ijver voor zijn vroegeren voogd bekoeld. In den
voorzomer werd de Akte in verschillende gewestelijke Statenvergaderingen
behandeld. Friesland, vanouds den hertog slecht gezind, verlangde zijn
onmiddellijk ontslag en de meerderheid in Holland wilde hetzelfde, terwijl de
Prins zich steeds minder krachtig betoonde; den I8den Augustus verklaarde
Holland de Akte voor zonder waarde, den hertog voor staatsgevaarlijk
en zijn vertrek daarom noodzakelijk. Brunswijk, die gehoopt had, dat de
Prins hem nog zou steunen door de meerderheid van vier gewesten in de
Staten-Generaal tegenover Holland te doen optreden, zag zich teleurgesteld
en toen ook Zeeland zich in September bij de twee genoemde provinciën
aansloot en het hem grootendeels vijandige Utrecht dezelfde neiging toonde,
legde hij den I4den October zijn posten neder en vertrok uit Den Bosch
naar Aken, verontwaardigd over de hem aangedane behandeling, verbitterd ook tegen den Prins, die hem zoo deerlijk in den steek had gelaten
in weerwil van alle beloften en betuigingen. S-edert hield ook zijn correspondentie met den Prins op en was dus al zijn invloed op de landsregeering voorgoed verdwenen. Hij begaf zich twee jaren later naar Brunswijk
en stierf er in I788 te Vechelde aan een beroerte.
Maar wie zou zijn post als veldmaarschalk aan het hoofd van het
1) Colenbrander, 11, blz;. 15.
2) Magnette, Joseph II
11 et la liberté de l'Escaut (Brux. 1907).
I) Nijhoff, Brunswij k, blz;. 203 vlg.
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staatsche leger innemen? 1). Noch de vorst van Nassau-Weilburg noch de
rijngraaf van Salm, kolonel in het staatsche leger, die met de werving van
duitsche troepen slechts weinig succes had, noch een der andere staatsche
hoofdofficieren was voor dien post geschikt. Men richtte dus het oog op
een fransch of een pruisisch generaal en koos ten slotte op raad van
Frederik II den ervaren franschen graaf De Maillebois 2), die in het volgende voorjaar dan ook verscheen aan het hoofd van een korps fransche
officieren, bestemd voor een door hem te lichten legioen lichte troepen van
3000 man, die met de nu 1800 man huzaren en jagers van Salm een belangrijke versterking van het leger zouden vormen. De werving van meer duitsche
troepen om het leger met 12000
I2000 man te versterken, zooals besloten was,
ging echter nog altijd slechts langzaam voort. Daarentegen werden overal,
in de steden en ten plattelande, de schutterijen hervormd, algemeene
wapeningen voorbereid en vrijkorpsen opgericht ten einde het land te
verdedigen tegen den te verwachten aanval der halfwilde Hongaren en
Croaten, der gevreesde huzaren en pandoeren van het keizerlijke leger.
Maar ook de algemeene wapening ging niet zonder ernstige bezwaren 3).
In Holland deed Gouda het voorstel om het platteland te wapenen. Met
algemeene stemmen werd dit aangenomen maar de voorloopige opschrijving
der mannelijke ingezetenen van 18
I8 tot 60 jaar vond hevigen tegenstand
bij de boeren, die in de geheele zaak weinig lust hadden, daar zij hen
in hunne dagelijksche bezigheden te zeer belemmerde en bovendien omdat
men er op het prinsgezinde platteland een patriotschen toeleg in zag om
het leger aan den Prins en zijn invloed te onttrekken. Utrecht, Gelderland,
Overijsel en Groningen volgden wel het voorbeeld van Holland en Friesland schreef algemeene oefening in den wapenhandel voor maar ook in deze
gewesten was het wantrouwen der Prinsgezinden gewekt en ontstond allerlei
verzet tegen de genomen maatregelen. De Prins stelde daarom in het begin
van 1785
I785 voor om zich in alle gewesten te bepalen tot het bijeenroepen van
vrijwilligers en deze dan in de vestingen te leggen, waardoor de garnizoenen, geoefende soldaten, bij het veldleger zouden gevoegd kunnen worden.
Maar dit voorstel kwam niet eens in behandeling. Het verzet der plattelandsbevolking werd intusschen hoe langer hoe grooter en in Holland,
waar de patriotsche meerderheid in de Staten de zaak wilde doorzetten,
ontstond in Januari 1785
I785 hier en daar zelfs formeel oproer tegen het gevallen besluit om den derden man uit te loten en tot oefening in den wapenhandel te verplichten. De Staten verboden nu het uitsteken der Oranjevlag, omdat zij teeken van verzet kon schijnen tegen de door hen bevolen
maatregelen, maar dit lokte nieuwe oproeren uit, terwijl de Prins zelf,
hoewel die oproerige bewegingen afkeurend, opkwam tegen de qualificatie
zijner vlag als oproerteeken. Met kracht traden de hollandsche Staten nu
tegen het verzet op, deden de loting onder toezicht der hun getrouwe
stedelijke vrijkorpsen plaats hebben, straften de weerspannigen door gevangenis en geeseling, zelfs door verbanning en verboden ten slotte uitdrukkelijk het dragen van "versierselen van Oranje couleur tt • In de andere
gewesten ging men niet zoo ver en bepaalde zich in den regel tot de
opschrijving maar dit alles deed vreezen voor het geval, dat de Keizer
zijn bedreigingen zou ten uitvoer brengen.
Tot de uitvoering van die bedreigingen kwam het evenwel niet 4).
Frederik de Groote had daaraan nooit willen gelooven maar tevens, op zijn
1) Colenbrander, 11, blz. 18 vlg.
2) Vgl. over zijn verblijf hier te lande: Coquelle, 1.1., p. 324 suiv.
3) Colenbrander, II,
11, blz. 73 vlg.
4) Ibid., 11,
II, blz. 21 vlg.
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vergevorderden leeftijd niet geneigd tot het voeren van een grooten oorlog,
geweigerd iets van belang voor de Republiek te doen: Frankrijk was, antwoordde hij op alle ondershandsche en rechtstreeksche aanzoeken van de zijde
van het stadhouderlijke hof, de aangewezen bemiddelaar bij zijn oostenrijkschen bondgenoot. Maar ook Frankrijk, altijd voor de houding van
Engeland beducht, was niet geneigd noch ook, wegens den toestand zijner
financiën, in staat om werkelijk krachtdadig voor de Republiek op te
komen. Het was wel bereid om te bemiddelen, want, zette de Keizer den
oorlog door, dan zou het van zelf wel moeten deelnemen aan den strijd,
die bij de toenmalige staatkundige omstandigheden een algemeene euroS~rdinië,
peesche oorlog zou kunnen worden, waarin Frankrijk met Pruisen, Sardinië,
Turkije, Zweden en de Republiek tegenover bijna geheel het overige Europa
zou staan met een goed leger ja, maar met ontredderde binnenlandsche
toestanden. Frankrijk was dus wel tot bemiddeling bereid, zelfs tot waarschuwing aan Oostenrijk in den vorm, dat het geen aanval op de bevriende
Republiek zou dulden. Zulk een waarschuwing werd dan ook den 20sten
November voor de tweede maal uit Parijs naar Weenen gezonden, waar
men nog altijd met de voorbereiding van den oorlog bezig heette en werkelijk eenige regimenten reeds naar den kant van den Rijn had doen
vertrekken, al was geen daarvan nog in de Nederlanden aangekomen. En
zonder aanzienlijke versterking van de aanwezige troepen - nauwelijks
10000 man - was het niet mogelijk om iets ernstigs uit te richten.
Maar de Oude Frits bleek gelijk gehad te hebben. De Keizer was geheel
vervuld van het plan om den beheerscher van Beieren, keurvorst Karl
Theodor van de Paltz, over te halen tot den ruil van het gansche gebied
zijner beide erflanden voor de Zuidelijke Nederlanden, die dan - volgens
nog veel oudere plannen uit de dagen der bourgondisch-spaansche heerschappij - tot een zelfstandig "koninkrijk Bourgondië" zouden worden
verheven. Wat Jozef aan hervormingen en verbeteringen in zijn nederlandsche gewesten in den zin had, wat hij wilde doen om die gewesten uit
hun diep verval te verheffen - want geen dier plannen gaf hij op - kon
in ieder geval dienen om de waarde der landen in het oog van den Keurvorst te doen stijgen. En de Keurvorst, zeer franschgezind en door geboorte
half een Brabander - zijn moeder was van arembergschen stam, hijzelf
bij Brussel geboren - was tot dien ruil volstrekt niet ongeneigd, gelijk
Frankrijk vanouds liever een zwak zelfstandig rijkje aan zijn noordgrens
had dan een oostenrijksche of spaansche bezitting. Maar de Keurvorst
was kinderloos en van zijn erfgenaam, hertog Karl van Paltz-Tweebruggen, was men volstrekt niet zeker, ja, deze zeer pruisischgezinde vorst
zou zich tot den ruil niet licht laten bewegen, daar de oostenrijksche
monarchie, dan in het bezit van een aanzienlijk, aan hare oude erflanden
palend deel van Zuid-Duitschland, tegenover Pruisen het oude overwicht
in het Duitsche Rijk zou kunnen herwinnen. Frederik 11
II zelf was gereed
om alles aan te wenden ten einde Jozefs plan te doen mislukken en
trachtte de duitsche vorsten in een ,,Fürstenbund
,,Fürstenbund"tt tegenover Oostenrijk
I).
samen te brengen 1).
Jozef 11 hoopte toch met steun van het blijkbaar voor een algemeenen
europeeschen oorlog beduchte Frankrijk zijn ruilingsplan te kunnen uitvoeren en stelde, voor het geval van den ruil, zelfs een uitbreiding der
fransche grenzen naar de zijde van Luxemburg en Namen, met inbegrip
van die strategisch belangrijke vestingen, in uitzicht. Op het einde van
1) Vgl. over een en ander: Ranke,
Ranke; Die deutschen Mächte und der Fürstenbund;
Fürstenbundi
BaiIIeu, Die Entstehung des Fürstenbunds (Hist. Zeitschr.,
BaiIleu;
Zeitschr.; Bd. 41).
BLOK, Gesch. Ned. Volk, III
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1784 deed hij een voorstel van dien aard aan zijn zuster, koningin Marie
Antoinette, toekomen. Maar Frankrijk, huiverig om Oostenrijk's macht
in het Duitsche Rijk zoo aanzienlijk te versterken, verlangde de goedkeuring van Frederik IJ en den erfgenaam der beiersche staten, daar de zaak
meer het Duitsche Rijk scheen te betreffen. En op die goedkeuring was
niet veel kans, vooral niet toen in den zomer van 1785 de duitsche "Fürstenbund", waarbij ook Hannover en Saksen zich aansloten, tot stand
kwam. Het ruilplan, dat voor de Republiek enkele voordeelen zou hebben
aangeboden en daar ook door velen met toejuiching door de voor
Frankrijk's invloed in de Republiek beduchten met bekommering was
begroet, verviel daarmede voorgoed. Men moest in het verschil met
Jozef den weg der onderhandeling met fransche bemiddeling volgen en zou
er ten slotte afkomen met wat Frederik de Groote genoemd had "un
pourboire à l'Empereur".
Maar het duurde nog lang, eer men zoover was. De Keizer, niet tevreden met het laatste fransche voorstel om Maastricht als "barrièrestad"
met staatsche bezetting te erkennen, begeerde voor het "wederrechtelijk"
tegenhouden zijner schepen op de Schelde verontschuldiging van de zijde
der Republiek door het zenden van een gezantschap naar Weenen, waarna
dan verder onderhandeld kon worden; alleen op die voorwaarde wilde
hij zijn reeds optrekkende troepen weder laten terugkeeren. Het scheen te
zullen aankomen op een schadeloosstelling in geld, een "convenabele"
som: 16 à 18 millioen, noemde men. De Republiek besloot in Januari op
raad van Frankrijk dien weg in te slaan maar, zoolang er nog hoop op
de ruiling met Beieren bestond - en in de eerste helft van 1785 was daarvan nog telkens sprake - kwam er niets van het gezantschap, terwijl de
onderhandeling van Brantsen en Berkenrode te Parijs geheel bleef stilstaan en de Keizer zijn eischen volhield. Een voorstel der Republiek in
Maart om voor Maastricht 3 millioen te betalen en aan de overige eischen r
behalve in het Overmasche, toe te geven, was door hem afgewezen gelijk
het vernederende denkbeeld in de Republiek door velen met verontwaardiging
was begroet, zelfs onder de vrienden der patriotsche Statenpartij in Holland,
die het bij verrassing had doorgedreven. De geëischte bezending tot verontschuldiging, bestaande uit de heeren Carel George van WassenaerTwickel en Dr. Frederik van Leyden, verscheen in Juni eindelijk in Weenen,
doch werd daar aanstonds met weinig consideratie behandeld - ook door de
schuld van de gezanten zelf, die thee en haring in hunne kalessen hadden
binnengesmokkeld maar smadelijk betrapt waren. Ten slotte nam de Keizer
toch genoegen met hun deemoedig verzoek namens de Staten om te Parijs
verder te onderhandelen. Zoo werd dan de onderhandeling daar hervat,
maar niet zonder dat van Den Haag uit telkens weder nieuwe bezwaren
en plannen werden opgeworpen. De nieuwe engelsche gezant aldaar, de
hoogst bekwame en energieke sir James Harris, had in die plannen en
bezwaren de hand en tegenover hem stond nu niet meer De la Vauguyon,
die kort na het voorbereiden der lang begeerde alliantie - zijn werkzijn post had overgedragen aan den veel minder bekwamen graaf De Vérac,
speelbal van zijn met de patriotsche pensionarissen nauw verbonden gezantschapssecretaris Bérenger. Er was sprake van het toetreden der Republiek
tot den duitschen "Fürstenbund", van een nauwere aansluiting bij Engeland tegen teruggave van Negapatnam, van een omwenteling in de Republiek met hulp van boeren en kleine burgerij ten gunste van den Prins 1).
Maar ten slotte bleek de onderhandeling te Parijs vooral af te hangen van
1) Colenbrander, 11, b1z;. 41 vlg.; Wittichen, 1.1.. S. 33.
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tt , de fooi aan den
"pourboire",
de brutaal-eenvoudige vraag: hoe hoog zal de "pourboire
Keizer zijn? Gelukte het den leidenden pensionarissen in overleg met de
fransche regeering het bedrag dier som aanzienlijk te verminderen, dan
zou men de Staten-Generaal ook wel tot aanneming kunnen bewegen en
daarmede van 's Keizers aanspraken en van alle oorlogsgevaar af zijn. De
rijngraaf van Salm, meer en meer in de geheimen der Patriotten ingewijd
en begeerig om aan hun hoofd een rol in de Republiek te spelen, kwam
in Augustus naar Parijs om namens de pensionarissen 5 millioen gulden
te bieden, terwijl men tegelijk de kansen op steun van engelsche en pruisische
zijde ondershands liet blijken. De minister Vergennes deelde het bod aan Oostenrijk mede en liet tevens in Den Haag verstaan, dat de fransche regeering
ook wel iets wilde bijdragen, als het moest. Het loven en bieden hield
nog eenigen tijd aan 1), terwijl de eisch des Keizers van r2 op ro, daarna
op 7 millioen daalde. Eindelijk besloten de Staten-Generaal, onder presidium
van Holland, ditmaal volgens het gevoelen van de minderheid van 3 tegen
4 stemmen - een handelwijze, die hevige protesten van deze vier: Gelderland, Zeeland, Friesland en Groningen, uitlokte - tot het bieden van zooveel meer dan 5 millioen als de fransche regeering billijk zou achten,
desnoods van 3 millioen meer dan was geboden. Nog was de zaak niet
in orde. De keizerlijke regeering verlangde definitief antwoord vóór of op
25 September, dreigend ingeval van weigering onmiddellijk tot den oorlog
te zullen overgaan; ook de staatsche troepen rukten naar de zuidergrens
op en de Prins verscheen met Maillebois in Breda om de verdediging
te helpen leiden. De pensionarissen moesten vreezen het gansche plan te zien mislukken. Toen kwam ter elfder ure nog het bericht, dat Frankrijk bereid
was met eenige millioenen bij te springen en de Republiek niet meer dan
5 millioen zou hebben te betalen. Den 20sten September werden op deze
voorwaarden te Parijs de preliminairen geteekend; de definitieve vrede
zou spoedig tot stand komen. Men verwachtte dan tevens te kunnen overgaan tot de onderteekening der voorgenomen alliantie met Frankrijk, die
nog altijd was uitgebleven.
En zoo geschiedde, al dreigde nog een oogenblik meer en meer toenemende binnenlandsche tweespalt een spaak in het wiel te steken, daar
Friesland en Utrecht van Holland begonnen af te vallen en Harris zich
alle moeite gaf om Zeeland en Gelderland tot krachtdadiger verzet aan te
moedigen. Den I7den October keurden de Staten-Generaal bij eenvoudige
meerderheid van stemmen - Gelderland, Zeeland en Friesland stemden
tegen en verklaarden absoluut niet te willen betalen - de preliminairen
van Parijs goed. Wel bleek bij nader inzien en tot teleurstelling der
1//22 millioen
leidende staatslieden Frankrijk slechts bedoeld te hebben r 1
te geven en de Republiek van haar kant op een fransche bijdrage
mil1ioen te hebben gerekend, maar ook dit
van niet minder dan 41/2 millioen
zou terechtkomen, al werd het misverstand niet dadelijk opgelost 2).
De vrede met den Keizer werd 8 November te Fontainebleau geteekend
onder handhaving van de sluiting van de Schelde, maar met opoffering
der Scheldeforten, die - Lilloo en Liefkenshoek ongerept, maar Kruisschans en fort Frederik Hendrik geslecht - aan Jozef 11 werden overgegeven; de grens in Staats-Vlaanderen zou voortaan volgens diens eisch
die van r664 zijn; in de Maasstreek bleef Maastricht voor de Republiek
"redemptiedorpen":!
behouden, maar werden een paar van de zoogenaamde "redemptiedorpen
Falais, Hermal en Argenteau, benevens Daelhem met het grootste deel
ft

1) Colenbrander, 11, blz. 44 vlg.

') Ib. II, blz. 56 vlg.
")
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van zijn gebied, geruild voor Oud-Valkenburg met een paar andere dorpen benevens Obicht en Papen hoven in Oostenrijksch-Gelder, waardoor de
staatsche bezittingen in die streken iets beter werden afgerond 1). Twee
dagen later kwam nu ook de alliantie met Frankrijk tot stand. Met zorg werd de
kennis van het misverstand omtrent de te betalen millioenen nog tot een kleinen
kring van enkele ingewijde staatslieden beperkt om de ratificatie niet in
gevaar te brengen. Ook deze geschiedde I2 December, terwijl Friesland
en Zeeland tegen den vrede, alleen het laatste ook tegen de alliantie, protesteerden. Na heel wat gehaspel over het verschil betreffende de millioenen en hevigen angst, dat de zaak nog hierop zou stranden, kwam men,
om haar te redden, tot de ondershandsche overeenkomst, dat Frankrijk 41/a
millioen zou betalen maar van de Republiek als tegemoetkoming twee
oorlogsschepen van 100 stukken ten geschenke zou krijgen. Met eenige
moeite verkreeg Holland in den loop van I786 de toestemming van de
meeste gewesten hierop maar, toen de schepen gereed waren en zouden
uitzeilen uit de haven van Harlingen, waar toevallig juist twee groote vaartuigen in aanbouw waren, die voor het doel geschikt schenen 2), bleek het
zeer bezwaarlijk om ze naar buiten te brengen en de veranderde omstandigheden, waarin de Republiek en Frankrijk beide weldra verkeerden,
maakten het geschenk ten slotte overbodig: de schepen werden· eenige
jaren later voor afbraak verkocht.
Zoo was het voor de Republiek allerminst eervolle verloop van het verschil met den Keizer en het tot stand komen der alliantie met Frankrijk,
door de Patriotten zoo vurig begeerd. Groot was desniettegenstaande de
vreugde der vrienden van Frankrijk over de vurig gewenschte "confededefensief tt , die hier te lande met illuminatie en andere feestelijkheden,
ratie defensief",
ook met geschenken aan de voornaamste fransche staatslieden werd gevierd.
De alliantie met Engeland had den staat sedert Willem
Wi1lem III onder de macht
van den ouden landsvijand gebracht en zijn staatkundigen invloed in Europa
bijna geheel vernietigd: die invloed was door den deerlijken oorlog en den
achteruitgang als handelsmogendheid in schande en vernedering teloorgegaan; de alliantie met Frankrijk, zoo juichten de Patriotten, zou thans
het aanzien naar buiten, den bloei naar binnen, de glorie van weleer
teruggeven 3). Wel was het begin, de vernederende overeenkomst met den
Keizer, door Frankrijk's bemiddeling tot stand gebracht, verre van veelbelovend, maar de verstandhouding met Frankrijk zou, hoopte men,
spoedig leiden tot een voordeelig handelsverdrag en Frankrijk, nu overtuigd van de voortreffelijkheid der patriotsche gevoelens, zou de "volle
vrijheid" helpen verdedigen tegen de door Engeland, misschien ook door
Pruisen gesteunde aanslagen daarop van de zijde der stadhouderlijke partij.
Met die illusiën op grond van het nieuwe politieke "systema" ging men
salvatt zooals pralend op een medaille
de toekomst in, "duplici foedere salva"
ter herinnering aan de beide verdragen werd gegraveerd.
De patriotsche beweging binnenslands was in de laatste jaren meer en
meer den democratischen kant opgegaan. De regentenaristocratie, die
met hulp van Van der Capellen tot den Poll in Overijsel, van Van der
Nyvenheirils en enkele andere edelen in GelCapellen tot de Marsch, de Nyvenheims
derland, van de vijanden van Brunswijk in Zeeland, Friesland en Utrecht ook
1) Vgl. Beekman's kaart: De Republiek in 1795, in den nieuwen Historischen
Atlas van Nederland.
2) Zij hadden evenwel niet 100 maar slechts 74 stukken.
3) Vgl. over de stemming: het pamflet Capellen Regent, bb:.
blz. 564; over het verdrag zelf Coquelle, p. 290 suiv. Het wordt daar p. 378 suiv. in extenso gegeven.
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de hulp der democratischgezinde hollandsche pensionarissen had aangenomen ten einde zich eerst Brunswijk en daarna de stadhouderlijke macht
zelve van den hals te schuiven om daarna de oude regenten heerschappij te
herstellen en de Republiek weder geheel in hare macht te brengen, had
ijv,~r had zij
zich in hare verwachtingen bedrogen gezien. Met grooten ijv,~l'
medegewerkt aan het ondermijnen van den invloed des stadhouders,
hopend hem uit de hooge positie, die zijn vader in 1747
verworven en
I747 had verworVen
die door het beleid van Brunswijk ook voor hem was bewaard gebleven,
weder te kunnen verdringen. Het verzet tegen Brunswijk's overwegenden
invloed, tegen de militaire jurisdictie, tegen de stadhouderlijke aanbevelingsrechten in de hollandsche stedelijke regeeringen, tegen den overwegenden
invloed des Prinsen in Zeeland, tegen de misbruiken onder de regeeringsreglementen in Gelderland, Utrecht en Overijsel, tegen het door het
gebruik der laatste tijden gewettigde stelsel der stadhouderlijke "pre.,.
"premiers" in alle gewesten en steden, tegen 's Prinsen opperste leiding van
leger en vloot was ook van de zijde der aristocratische regenten aangemoedigd, zelfs uitgelokt. Ook hun scheen toenadering tot Frankrijk een waarborg tegen door het onvertrouwbare, mededingende Engeland en het
monarchale Pruisen begunstigde plannen om de stadhouderlijke macht nog
krachtiger in monarchale richting te ontwikkelen. Ook zij zagen in den
opvat-..
wensch naar "grondwettig herstel" der "volksrechten", zooals zij die opvat
ten, . de kans op handhaving van den ouden republikeinschen regeeringsvorm, waaronder de Republiek eenmaal groot was geworden. Ook zij
meenden met Van der Capellen : "de patriotsche partij, dat is deze Natie"
Natie"I).
1).
Maar zij zagen weldra in, dat zij aan hunne democratischgezinde bondgenooten te veel hadden toegegeven. Van der Capellen en De Gijselaar, om van
nog heftiger elementen als Van der Kemp en Vreede, den jongen Beyma
en den franeker hoogleeraar Johan Valckenaer in Friesland te zwijgen,
dachten niet aan het herstel der oude regentenmacht.
regentenrnacht. Zij wilden niet weten
van een nieuwe Groote Vergadering, zooals Van de Spiegel gewenscht had,
samengesteld uit de voornaamste regenten des lands en bestemd om eindelijk de denkbeelden van Slingelandt tot uitvoering te brengen 2). Steunend
op de burgerij, d.i. op de middenklasse in de steden, verlangden zij, dat deze
- "het volk" - wettig geregelden invloed op de regeering zou krijgen,
dat de toestanden van vroeger eeuwen, toen de gemeenslieden, de gilden, de
schutterijen stem in het kapittel hadden, zouden herleven in moderner
vormen dan deze middeleeuwsche
midde1eeuwsche instellingen konden opleveren. Niet het
herstel op ouden voet der regentenaristocratie, onder welker aanmatiging,
wanbeheer en op eigenbaat gegrond regeeringsstelsel de burgerij te lang
had gezucht, achtten zij een begeerlijken prijs voor de aanzienlijke beperking der op willekeurige vorsten macht gelijkende stadhouderlijke rechten.
Zij wilden niet langer staan onder den "ijzeren schepter" der "trotsche", der
"bittere", der "onbeschaamde aristocratie", die "zich de bronnen der
rijkdom toeëigenen, die hun het vermogen verschaffen om paleizen in
plaats van betamelijke huizen te bouwen en dezelve ten kostbaarste te
meubelen", "in prachtige koetsen voortgetrokken door moedige paarden,
die den gemeenen burger met slijk bespatten", zich verheugend in "heerlijke buitenplaatsen" en "prachtige en kostbare maaltijden", "in geleende
grootheid", die "met haar moet vallen" 8); want schaamde zij zich niet
bijna voor den naam van mensch en achtte zij zich en de haren niet van
hoogere rangorde in de natuur? Zij wilden volksregeering, volkssouverei1~

Brieven, blz. 65I.
651. Vgl. De Jong, 1.1., blz. 506 vlg.
• Vgl. Colenbrander, II, blz. 83 vlg., en Vreede,
Vree de, Van de Spiegel, lI, blz. 257 vlg.
• De Batavier, nO. 4I4414.
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mteit
mtelt zooals in Amerika, geen oplappen der oude Unie maar vernieuwing
van het gansche stelsel van bestuur der Republiek. Intusschen waren niet
al hun medestanders, met name in Holland, werkelijk democratisch gezind,
zooals men toen het woord "demos" opvatte, en liep onder die democratie veel wat eigenlijk meer anti-stadhouderlijke gezindheid mocht heeten.
Het geluk diende den democraten, doordat nog steeds noch de stadhouderlijke partij noch de regentenaristocratie leiders van eenige beteekenis bezat. De onhandige Prins zelf was er de man niet voor; de Prinses,
energiek en bekwaam, aarzelde om tegenover haren echtgenoot de teugels
in handen te nemen; de "conferentie" van Van der Hoop, De Larrey, Van
Lynden van Hemmen en de hunnen, die altijd weder aandrongen op de
vorming van een geregeld ministerie, uit hooge staatsambtenaren en voorrame
regenten samengesteld, bleken niet in staat om de gewenschte krachtige
leiding te geven 1); de talentvolle jongelieden aan het overigens vermolmde
stadhouderlijke hof - de jonge Willem Gustaaf Bentinck van Rhoon, kleinzoon van den staatsman onder Willem IV, of de jonge Gijsbert Karel
van Hogendorp - hadden nog te weinig ervaring. De engelsche gezant,
scherp uitziende naar een leider, die het oranjegezinde lagere volk, het
leger en de vloot ten behoeve der stadhouderlijke macht in beweging
kon brengen, werd voorloopig ook door het hof op een afstand gehouden
uit vrees voor nieuwe verdenking van engelschgezindheid en uit wantrouwen
in Engeland's bedoelingen; maar hij richtte het oog op Zeeland, waar Van
de Spiegel in overleg met den vertegenwoordiger van den Eersten Edele,
Van Lynden van Blitterswijk, na het op den achtergrond treden van Brunswijk de Oranjegezinden begon samen te brengen en in de Staten reeds
de meerderheid voor denkbeelden van gematigde hervorming begon te
winnen. Maar ook van dien kant was voorloopig nog geen krachtig optreden te wachten, zoolang geheel Holland tegenover den Prins stond. En
ook bij de regentenaristocratie daar was niemand, die leiding kon geven. De
raadpensionaris Van Bleiswijk, vreesachtig, wankelmoedig, aarzelend, kon
die man niet zijn: hij was thans geheel in de macht van Van Berckel en
de zijnen. Rendorp, die sedert den noodlottigen gang der engelsche
enge1sche zaken
zijn invloed in Amsterdam zeer had zien dalen, kon thans evenmin de
leiding nemen, ook al had hij het talent daartoe bezeten. Van anderen was
zelfs in het geheel geen sprake 2).
Er werd gedacht aan een vergelijk tusschen den Prins en de patriotsche
partij. Door bemiddeling der Prinses, die hier op raad van Frederik II
~ndelde, hadden er in October en November I784 werkelijk samenkomsten plaats tusschen den Prins en Van Berckel en De Gijselaar, waarbij
de leiding der buitenlandsche zaken ter sprake kwam en in het algemeen
de toestand der Republiek het onderwerp van bespreking uitmaakte 3). De
Prins, die reeds voor de marine en voor het leger een "departement" had
ingericht, verklaarde zich bereid zich in het algemeen "faire aider dans les
grandes choses" door andere departementen ook op het gebied van buitenlandsche en binnenlandsche staatkunde, mits hem "Ie détail" werd
gelaten, "mon seul plaisir dans Ie monde et la seule chose à laquelle
je n'aime pas qu'on touche et à quoi j'aime à travailler parceque je sais
que je Ie fais bien". Maar het rechte vertrouwen, de rechte wil tot over1) Notulen dier conferentiën uit het voorjaar
voori~ar van 1785 weder in het Kon. Huisarchief, archief Willem V, nO. 337, bundel 16; Vgl. ook Archives, éd. Krämer, lIl, p. 308
arçhief,
suiv.
SUIV.
') Elias 2, blz. 241.
') Stukken daarover in Kon. Huisarchief, archief Willem V, n°.
nO. 447, bundel 15;
Archives, lIl, p. 298.
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leg ontbrak van weerszijden en zoo kwam ten slotte uit dit begin van
overleg en samenwerking weinig anders voort dan wederzijdsche verbittering.
Zoo konden de door hunne organisatie gerugsteunde voortvarende demoI784 de leiding der zaken
cratischgezinde pensionarissen in den loop van 1784
geheel in handen krijgen en zelfs de het gevaar dier samenwerking voor
hun eigen toekomst nog niet helder inziende aristocratische regenten meerendeels met zich medesleepen. Sedert de October-vergadering in 1783
I783 der
"vaderlandsche regenten" bestond er zelfs een soort van permanent democratisch
partijbestuur, samengesteld uit zes hollandsche pensionar1ssen
pensionarIssen 1) : De Gijselaar
Berckel en Visscher uit Amsterdam, Van
uit Dordrecht, Van Zeebergh, Van Bercke1
Wijn uit Gouda en De Kempenaer uit Alkmaar, die met daartoe aangewezen correspondenten in de andere provinciën: Van der Capellen tot de
Marsch voor Gelderland, Van der Capellen tot den Poll voor Overijsel,
Lambrechtsen, pensionaris van Vlissingen, voor Zeeland, Van der Capellen
van Schonauwen voor Utrecht, Van Andringa de Kempenaer voor Friesland, den groninger syndicus Tiddens voor Stad en Lande, in geregelde
betrekking stonden. Wel bleek de eensgezindheid niet voorbeeldig en trokken sommigen zich spoedig vreesachtig terug, terwijl de hollandsche democratie spoedig minder voor de volksrechten dan tegen de stadhouderlijke
rechten gezind bleek te zijn, zoodat in 1784
I784 de organisatie ernstig gevaar
liep; maar er was toch een zekere algemeene overeenstemming omtrent
de tegenover de "manoeuvres der contrapartij" te volgen gedragslijn. De
samenwerking werd zeer geheim gehouden en alleen "oude beproefde"
Patriotten werden tot de vergaderingen toegelaten, terwijl de door De
Gijselaar geregelde "correspondentie"
"correspondentie" aanvankelijk trouw werd gevoerd.
Maar het bleek spoedig, dat bij een zoo groot aantal medewetenden
medeweten den "secretesse"
tesse tt weinig beteekende. Van der Capellen wenschte dan ook weldra
over te gaan tot een in ieder geval meer indruk makende "openlijk vereenigde oppositie", waarvoor men ook tegenover de halve vrienden goed
kon uitkomen. De fransche regeering, ofschoon thans geen belang meer
hebbend bij het aanstoken van de binnenlandsche oneenigheden, eerder
bij het tegendeel, ten einde de macht der Republiek, haar gewenschte
bondgenoot, niet te verzwakken, gaf De Vérac dan ook het algemeene
voorschrift om zich daarmede niet al te zeer in te laten maar toch
het meest met de Patriotten samen te gaan, "parce que c'est à leur
à leur persévérance que Ie Roi est redevabie du changement
courage et à
France 2). Zij had
qui s'est opéré dans la République en faveur de la France"
van· de eigenlijke wenschen der hollandsche democraten weinig begrip 3)
en wachtte zich wel om hen openlijk te steunen, daar zij toch nooit de
Republiek "actief" konden maken 4).
Intusschen had de macht van den Prins in Holland weder heel wat
I784
stooten moeten verduren. Niet alleen was reeds in den zomer van 1784
de oranjekleur, het roepen van Oranje Boven, het zingen van het Wilhelmus
enz. als teeken van oproer en verzet verboden, terwijl zijn vertoogen,
"justificatoire memoriën" en protesten zoowel bij de Staten-Generaal als bij
Holland werden ter zijde gelegd, maar ook op zijn recht van gratie was
naar aanleiding der hier en daar voorgekomen ongeregeldheden herhaaldelijk
inbreuk gemaakt, met name te Leiden en te Rotterdam, waar ten gevolge
tt

1) Vgl. over een en ander de belangrijke mededeelingen bij Colenbrander, H,
II,
blz.
b12;. 252 vlg., en Bijdr. en Med. Hist. Gen., XX, blz. 77 vlg. Daarbij ook Van der
Capellen, Brieven, blz. 671, 676 vlg.
')
I) Colenbrander, II,
U, blz. ::<l82;
282; De Jong, blz. 712
71::<l vlg.
a)
I) Colenbranaer,
Colenbrander, II,
IIt blz. 64.
')
4) Van der Capellen, Brieven, blz. 654.
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der oefeningen van de burger-vrijkorpsen het mindere volk in beweging
was geraakt. Te Rotterdam, waar men de schutterij was begonnen te hervormen in den geest der vrijkorpsen, ontstonden onder leiding van een
befaamde mosselenvrouw, de rumoerige Kaat Mosseli), oproerige tooneelen, die eindigden met gevangenzetting door de rotterdamsche schepenbank van deze vrouwen hare gelijkgestemde vriendin Clasina Verrijn. Het
niet doorzetten der vervolging tegen de schuldigen gaf aan de door de
Staten naar Rotterdam gezonden commissarissen aanleiding om te verzoeken de zaak aan hen over te laten maar de meerderheid wilde hiertoe
niet overgaan; de zaak bleef als "domestiek" bij de stedelijke schepenbank
aanhangig en deze wilde geen bestraffing. Eerst in 1785, toen de patriotsche hoofdschout der stad zich op het Hof van Holland beriep, kwam
de zaak voor dit Hof, dat evenwel nog twee jaar noodig had om
haar te behandelen en door de revolutie van 1787 genoopt werd eindelijk
de beide vrouwen, voor wier verdediging de jonge advocaat Wi1lem
Bilderdijk zich veel moeite had gegeven, los te laten. In de eene stad na
de andere, te Rotterdam, Brielle, Edam, Purmerend, wisten de Patriotten,
ten minste die der regentenfractie, de regeering in hun zin veranderd te
krijgen, terwijl den Prins hier de keuze, daar de recommandatie werd
ontnomen. Zij wisten hunne vrienden en partijgenooten in de vroedschappen en magistraten te doen zegevieren en hun de belangrijkste ambten
te bezorgen: zoo werd Wyckerheld Bisdom, met medewerking trouwens nog
van de Oranjepartij, thesaurier-generaal, de bekwame Piet er Paulus diens
opvolger als fiskaal der admiraliteit van de Maas, de raadsheer Mollerus
secretaris van den Raad van State in plaats van den aan Brunswijk gehechten Van Hees. Op het platteland van Holland zoowel als in de steden
werden alle oproerige bewegingen met kracht onderdrukt. Ook vatte het
nieuwe marine-departement de reorganisatie van de vloot aan, die weldra
40 linieschepen telde; maar het gezag van den admiraal-generaal trad daarbij
op den achtergrond, terwijl ook dat van den kapitein-generaal aan het
hoofd van het leger herhaaldelijk werd aangetast, met name het hem toekomende recht van patent. De "commissie van defensie", naast het reeds
bestaande "geheime" departement van oorlogszaken van den Prins in Mei
1785 door de Staten-Generaal ingesteld, tegelijk met een andere voor het
herzien van de quoten der gewesten, had evenzeer ten doel om de militaire
macht van den Prins te beperken, terwijl Maillebois, die groote militaire
hervormingen in den zin had, het weldra verkorf zoowel bij de Patriotten~
die de noodzakelijkheid van aanzienlijke uitgaven voor het leger. niet
inzagen, als bij den Prins, die ten slotte bleef tegenstribbelen; zoo kon
de fransche generaal niets gedaan krijgen van wat hij wenschte 2).
Maar dit alles was nog slechts een begin. De twist met den Keizer
weerhield aanvankelijk nog de leidende Patriotten, die nog altijd niet zeker
waren van de meerderheid in de Staten-Generaal en zelfs in Holland
slechts op een gering en onzeker overwicht hadden te rekenen. Nog scheen
er kans te zijn op een betere verhouding en wel door tusschenkomst der
Prinses, die zich meer en meer verontrustte over den loop der zaken~
waardoor de toekomst van het Huis van Oranje, van hare kinderen ernstig
1784
werd bedreigd 3). Het was haar bekend, dat reeds in den zomer van 1784
de pensionarissen te Berlijn heimelijk pogingen hadden gedaan om toenadering te verkrijgen en het denkbeeld van de overdracht der stadhouderlijke rechten aan de Prinses met tegemoetkoming aan hunne democratische

lî Ib.,
Colenbrander, lI, bh;. 70/1.
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inzichten daar ingang te doen vinden. Ook de rijngraaf van Salm was
in die plannen betrokken geweest en had zich met haar in betrekking
gesteld, maar het bleek weldra, dat een en ander niet voor uitvoering
vatbaar was. In het voorjaar van I785 waren daarop andere aanbiedingen
van de zijde der utrechtsche democraten ingekomen en het scheen een
oogenblik niet onmogelijk, dat Oranje en de democratie zich tegenover
de aristocratische regenten zouden kunnen verbinden. Pieter Paulus, fiskaal
der admiraliteit van de Maas, opende in Augustus in gesprekken met de Prinses
dit uitzicht, mits de Prins sommige zijner rechten liet varen. Maar de Prinses
meende, dat zulk een vergelijk onmogelijk was; zij had weinig begrip van de
beteekenis der democratische beweging en zag geen heil in een samenwerking als haar thans werd voorgesteld. Dat de democraten zich inderdaad
voorbereidden tot krachtiger actie, bleek uit een trouwens mislukte poging
in JUli 1785
I785 om zich meester te maken van de papieren van Brunswijk, die
toen nog altijd te Aken vertoefde. Het doel was blijkbaar geweest om zich
in het bezit te stellen van bewijsstukken tegen den Prins 1).
De gebeurtenissen in Utrecht gaven aanleiding tot een nieuwe bijeenkomst der
"vaderlandsche regenten" te Amsterdam op II Augustus 1785
I785 onder leiding
van Capellen tot de Marsch en De Gijselaar 2). Op deze vergadering, waar
58 personen aanwezig waren, werd een besturend comité van zeven leden,
een uit iedere provincie, benoemd en stelde de geldersche Capellen een
aantal zaken aan de orde, welker uitvoering in het volgende jaar ten deele
aristocratie u,
ook is nagestreefd: sluiten eener "verbintenisse teegens de aristocratie",
fondsu, handhaving der drukpersstichten van een propagandistisch "nationaal fonds",
vrijheid, optreden tegen te verwachten militaire maatregelen, tegenwerken
van Harris' intriges, afwijzen van 's Keizers eischen, opheffen der regeeringsreglementen, enz.
I785 gelukte het den pensionarissen hun slag te slaan.
In September 1785
Bij gelegenheid der gewone dagelijksche parade van het haagsche garnizoen op het Plein ontstond een botsing tusschen eenige leden in uniform van de haagsche, leidsche en schiedammer vrijkorpsen onder de
toeschouwers en de haagsche volksklasse, welk standje geen ernstige beteekenis had en door het arresteeren van eenige schuldigen, door het versterken der gewone patrouilles werd beëindigd. Maar de Patriotten spraken
van een komplot, dat zou gesmeed zijn om Van Berckel en De
Gijselaar op de wijze der De Witten om hals te brengen. De zaak werd
in de Statenvergadering van Holland ernstig besproken en Gecommitteerde
Raden kregen (8 September) last om een onderzoek in te stellen en bovendien zelf patrouilles te laten rondgaan ten einde mogelijke woelingen te
verhinderen 3). Het feit, dat op zekeren nacht }:-;j Pieter Paulus en een paar
andere bekende patriotschgezinden de glazen waren ingeworpen, scheen van
genoeg belang om dezen maatregel te nemen. Gecommitteerde Raden
deden wat hun gelast was en bevalen aan de wacht, zonder den Prins,
die alleen recht meende te hebben bevelen aan het garnizoen te geven,
erin te kennen, van uur tot uur dergelijke patrouilles rond te zenden. De
kapitein van de wacht wendde zich om bevelen tot den Prins en deze,
ten zeerste vertoornd over deze inbreuk op zijn militair gezag, kwam
in de vergadering van Gecommitteerd,e Raden en nog dienzelfden avond
in de op zijn verzoek bijeengeroepen vergadering der Staten protesteeren.
Maar de Staten handhaafden hun besluit en verklaarden volkomen gerechtigd te zijn tot het geven van bevelen aan het haagsche garnizoen, waarop
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DE PRINS VERLAAT HOLLAND. UTRECHT

de Prins, op niets meer gesteld dan op zijn militaire functiën en exerciI5den met zijn gezin de stad verliet. Hij begaf
tiën in Den Haag, den 15den
zich voorloopig naar Breda, de overige stadhouderlijke familie ging naar
Friesland. In zijn hevige verontwaardiging liet hij zich uit, dat hij met de
zijnen eindelijk het herhaaldelijk gekoesterde voornemen om het land te
verlaten en zich naar Nassau te begeven zou volbrengen, maar de onthutste Prinses, gesteund door den pruisischen gezant Von Thulemeyer,
haalde hem over dit voornemen voorloopig nog niet uit te voeren 1).
Zoo was dan de Prins tijdelijk uit Holland verjaagd en kon de democra;..
tischgezinde partij hare plannen ook tegenover de regenten ter hand
nemen. De mogelijkheid, dat de onderhandelingen met de Prinses weder
zouden opgevat worden, was intusschen niet uitgesloten: Pieter Paulus had
zich opnieuw tot haar gewend met voorstellen tot een schikking met de
democraten; Maillebois had haar zijn diensten aangeboden, mits zij de
leiding in handen nam; ook uit Berlijn waren haar door minister Hertzberg
in verband met de vroeger daar door de democraten gedane voorstellen
aanwijzingen in die richting gedaan. Maar ook nu stelde zij geen vertrouwen in deze staatkunde evenmin als zij zich door den engelschen gezant
liet leiden, die voortdurend ried tot krachtiger houding, desnoods tot een
tegenomwenteling met hulp van de oranjegezinde menigte, die, werd zij
openlijk door den Prins opgeroepen, zeker niet aarzelen zou, als in 1672
I672
I747, den regenten - aristocraat of democraat - haren wil op te leggen,
en 1747,
terwijl ook leger en vloot den Prins ter wille zouden zijn 2).
Naast Holland stond thans Utrecht, met name de reeds lang sterk democratische hoofdstad van het gewest, door het kleine maar rumoerige Wijk bij
Duurstede onder leiding van den hierheen uit Leiden vertrokken Van der
Kemp krachtig gesteund, door het niet patriotsche Amersfoort slechts in
geringe mate belemmerd.
De welvarende utrechtsche burgerij 3), met de amsterdamsche kooplieden
en regenten, wier buitenverblijven zich van de poorten van Amsterdam
tot die van Utrecht uitstrekten, in nauwe betrekking, door rumoerige
studenten en hier uitkomende pamfletten en tijdschriften met de nieuwe
denkbeelden vertrouwd geworden, was sedert lang ontevreden over de door
I674 bevestigde regentenheerschappij, in
het regeeringsreglement van 1674
1747
I747 weder ten volle hersteld. De misbruiken hier vooral onder Brunswijk's gunsteling, den maastrichtenaar De Pesters, en de zijnen bestendigd,
de willekeur van dezen luitenant-stadhouder, "die pest voor Utrechts
burgerij", het hoofd eener machtige vroedschapscorrespondentie; de uitsluiting van allen, die weigerden zich aan zijn aangematigd gezag te onderwerpen, de schandelijke baat- en geldzucht van dezen "premier" en zijn
omgeving, die alle ambten voor zich en de vrienden, zelfs voor hunne
livereiknechten, behielden en ze openbaar te koop boden, de onzekerheid
van het recht voor ieder, die niet tot die vrienden behoorde, eindelijk
het gedrochtelijke spionnagestelsel 4) had hier een hevigen afkeer van
de bestaande regeeringstoestanden en van het Huis van Oranje, dat deze
misbruiken toeliet, doen opkomen. De heftigste pamfletten verschenen hier
ter stede, de meest anti-stadhouderlijke gevoelens vonden zoowel bij de
1) Colenbrander, H,
U, blz. 141.
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2) Ib.,
Ib .. 1I,
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burgerij als bij vele regentenfamiliën gereedelijk ingang. Oranjegezinden
als Etienne Luzac en Hofstede, als Van Goens werden persoonlijk beleedigd en op allerlei wijzen lastig gevallen, terwijl daarentegen Capellen en
de vrijkorpsen, de democratische studenten-leiders Ondaatje en Von
Liebeherr, de jonge student-dichter Bellamy onstuimig werden toegejuicht.
De student Ondaatje, in 1754 te Colombo geboren, vurig democraat en
welsprekend volksleider, werd hier de hoofdpersoon.
Reeds in 1782 werd te Utrecht op straat en plein, in herberg en societeit, zelfs in nachtelijke bijeenkomsten heftig geageerd tegen het "gevloekte"
regeeringsreglement. Ook de stedelijke en de gewestelijke regeeringen werden
door den stroom medegesleept en eenige harer leden verklaarden zich voor
de patriotsche gevoelens. In het volgende jaar werd, onder goedkeuring
der stedelijke regeering, te Utrecht nog vóór de meeste andere steden op
aandrang van 600 gezeten burgers de schutterij met behulp van vrijwillige
openbare inschrijving hervormd en bovendien een talrijk en onder leiding
van Ondaatje weldra zeer populair vrijkorps georganiseerd. Hoe de geest
er was, blijkt uit het feit der verwijdering (Augustus 1783) van den heethoofdigen en reddeloos gecompromitteerden Oranjeman Van Goens uit
de vroedschap op aandrang van meer dan 300 burgers, die zich met een
verzoekschrift daartoe tot de vroedschap hadden gewend. Van Goens, zelfs
in zijn woning niet meer veilig, moest de stad verlaten en week uit
naar Den Haag als iemand, "wien zelfs de geringste burger veracht en
die overlang uit alle gezelschappen alhier uitgesloten is"
is" 1). En de Prins
had niets voor zijn talentvollen, maar al te fellen
felIen verdediger, die echter ook al
geen leider mocht heeten, kunnen doen dan hem door voorspiegeling
een er nieuwe eervolle betrekking te bewegen om vrijwillig zijn ontslag te
nemen. Maar Wi1lem
Witlem V waagde het niet hem werkelijk de beloofde betrekking te geven en de ongelukkige Van Goens, gehaat en veracht, miskend
en verlaten, zag zich in 1786 genoodzaakt den vaderlandschen grond vaarI8IO in verbitterde eenzaamheid te Wernigerode.
wel te zeggen; hij overleed in 1810
Men liet het niet hierbij doch vroeg van de thans tot alles bereide
stedelijke regeering de opheffing van het stadhouderlijke recommandatierecht. Deze bracht het verzoek over aan den Prins, die antwoordde, dat
hij dit "recht" nooit als zoodanig had beschouwd maar bij vacatures
slechts uit vriendschappelijke gezindheid om zijn gevoelen was gevraagd
en dit dan had te kennen gegeven, doch dat hij iederen aanval op zijn
werkelijke rechten zou afweren. Het gevolg was, dat bij de eerste vacature
de Patriot Voet van Winssen, onder groot vreugdebetoon der bevolking
gekozen werd 2). Sedert regende het rekesten en petitiën tot de vroedschap, aandringend op hervormingen en beperking van den invloed des
stadhouders. In weerwil van 's Prinsen aanmerking op de geldigheid der
gedane keuze, die intusschen ook in de Staten werd goedgekeurd, ging
men nog verder. De Staten, onder leiding van den bekwamen regent
De Perponcher geneigd om de zaken in de oude staatsgezinde richting
te hervormen 3), benoemden (25 Febr. 1784) een commissie van negen per~
personen om het regeeringsreglement en de bezwaren daartegen te onderzoeken en stadsregeeringen noodigden daarop naar aanleiding van het verzoek
der "Negen"
"Negen tt in April de burgerij uit om binnen vijf weken hare bezwaren
schriftelijk kenbaar te maken.
Nu begon de democratische beweging, tot niet geringen schrik der
regenten, zich te Utrecht krachtig te ontwikkelen. De gansche stad geraakte

1}

De Beaufort, 1.1., II,
H, blz.
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in gisting; overal werden hervormingsplannen gesmeed. Ondaatje en de
zijnen, niet tevreden met een van de regenten uitgegaan en door de gematigden goedgekeurd officieel bezwaarschrift 1), stelden hunnerzijds ook een
concept-reglement op, waarbij de gevreesde en gehate stadhouderlijke invloed
op de benoeming der regeering, zoogoed als in het concept der regenten,
zeer werd beperkt, de raadskeuze uit een nominatie van drie, volgens een
zeer ingewikkeld stelsel van verkiezing bij trappen door belastingplichtige
burgers in de acht wijken der stad gekozen personen, aan den raad bleef en
de oprichting van een college van I6
I6 door de belastingplichtige burgers
in de wijken gekozen burger gecommitteerden werd verlangd als vertegenwoordiging der burgerij in de regeering tot verdediging der "aêloude
en welhergebrachte wetten en privilegien", tot bijwoning der raadszittingen,.
tot toezicht op de financiën en raadgeving in gevallen van belasting. Dit
stuk werd ook in de andere utrechtsche steden en zelfs· in sommige dorpen druk geteekend. De stedelijke regeering stemde toe in de benoeming
IO schutters tot onderzoek der grieven, nam het democratische convan IQ
cept in overweging en besloot bij de jaarlijksche wetsverandering zich voorloopig nog voor een jaar gecontinueerd te achten, welk besluit met goedkeuring van adel en steden, onder protest echter van het oranjegezinde
college der Geëligeerden en van De Pesters, door de Staten ook als voor de
andere stichtsche steden geldig werd aangemerkt. Maar Ondaatje en zijn
volgers, ontevreden over den langzamen loop der zaken in de Statenvergadering en teleurgesteld door het rapport der Negen, dat I Sept. I784
werd ingediend en geheel in aristocratischen geest luidde, deden meer.
Zij gingen over tot de keuze van 24 "Geconstitueerden" uit de burgerij
evenals in het vurig patriotsche Wijk bij Duurstede reeds was geschied naar
het voorbeeld van wat Van der Capellen in I782 en I783 in de
overijselsche steden had doen invoeren. Zij stelden tot bevordering van
den voortgang der hervormingen in het gewest een "acte van qualificatie"
op, weldra door meer dan I200 burgers, meestal uit de middenklasse,
geteekend, waarbij de 24 "Geconstitueerden" werden aangewezen tot handhaving der volksrechten en herstel der grieven. De stadsregeering was
genoodzaakt om dit nieuwe college, weldra door gecommitteerden der schutterij
zelve gesteund, te erkennen (Febr. I785). ZOO verstonden de democraten
het begrip van "grondwettig herstel", tot bekommering van de aristocratische Patriotten in stad en gewest, die wel den stadhouderlijken invloed
in het regeeringsreglement hadden willen treffen maar geenszins bereid
waren om den volksinvloed op die wijze zich te laten ontwikkelen.
Bij de vervulling eener vacature in de regeering op I I Maart I785 werd
het verschil duidelijk. De utrechtsche vroedschap wees, in weerwil van het
verzet der burgerij, voor de opengevallen plaats in haar midden den jongen
Sichterman aan, een aanzienlijk maar weinig bekwaam jongmensch, wiens
benoeming aanstonds hevige protesten van geconstitueerden en gecommitteerden met den welsprekenden Ondaatje als woordvoerder ten gevolge
had. Diens lange en opgeschroefde redevoering 2) riep "God, het Volk
en de Wee' aan tegen de gedane keuze en de vroedschap, hoewel deze handhavend, besloot den gekozene niet tot de zitting toe te laten, alvorens de
wijze van verkiezing der vroedschapsleden en de invloed der burgerij
daarop voorgoed zou zijn geregeld. Dit besluit wekte hevige verontwaardiging onder de democraten, die aanstonds het volk in beweging brachten
en nog in den avond van dien dag een nieuwe vroedschapszitting eischten
1) Colenbrander, 1I,
lI, blz.
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en verkregen, waarin de vroedschap, verschrikt door de dreigende volksmenigte vóór het stadhuis en de opgewonden taal van Ondaatje, die
uitriep "wij zijn geen 48ers, geen canaille maar 85ersH
85ers" 1), de gedane
keuze vernietigde. Het gezag der oude regenten was daarmede gebroken.
Negentien hunner namen hun ontslag uit de vroedschap, niet gezind om
te bukken onder het juk der "misleide menigte", en dreigden zelfs de
stad te verlaten. Deze bedreiging wekte eenige aarzeling onder de neringdoende burgerij, die daarvan nadeel vreesde. De uit de regentenaristocratie samengestelde Statenvergadering, waarin de adel zich onder den
indruk der gebeurtenissen thans met de stadhouderlijkgezinde Geëligeerden
verbond tot een protest tegen de revolutionnaire handelwijze der "zoogenaamde gecommitteerden en geconstitueerden", dreigden nu, door
Amersfoort en Rhenen gesteund, van haar kant desnoods de andere gewesten te hulp te roepen om de "heethoofden" in de stichtsche steden tot
rede te brengen. De vroedschap, door dezen steun bemoedigd, keerde
terug op den ingeslagen weg, liet den negentien afgetredenen toe om hun
zetels opnieuw in te nemen en vernietigde den 29sten Maart het laatste,
immers onder dwang genomen besluit tot wering van Sichterman, terwijl
een scherpe proclamatie alle oproerige samenkomsten verbood. De ontmoedigde Ondaatje trad af als lid der Geconstitueerden en officier der
nhervormde" schutterij maar werd weldra voor schout en schepenen
gedaagd als de hoofdaanlegger der beweging.
Die vervolging, hoewel niet krachtig doorgezet, wekte wederom hevige
onrust in Utrecht en bracht ook de democraten elders in het geweer. De
in Juni te Utrecht bijeengekomen derde "nationale vergadering
vergadering"H van vrijkorpsen beloofde krachtigen steun. Zoo deed ook de "vergadering" der
"vaderlandsche regenten", onder leiding van den democratischgezinden
Capellen tot de Marsch begin Augustus 1785 weder te Amsterdam bijeengekomen. Zij legde niet alleen de grondslagen voor een verbond tusschen
de vier andere gewesten om de drie met regeeringsreglementen daarvan
te ontheffen en een "nationaal fonds" bijeen te brengen ten behoeve
der patriotsche propaganda 2), maar zij moedigde ook de utrechtsche democraten aan tot verzet tegen de nu weder verbonden staatsgezinde en
stadhouderlijke aristocratie, die in Augustus dan ook voor een nieuwe
moeilijkheid kwam te staan. Een oploop van schutterij en volk vóór het
stadhuis naar aanleiding van de invoering van een stedelijk regeeringsreglement, dat slechts ten halve aan het verlangen der bur~erij te gemoet
kwam, noodzaakte de regeering dit reglement te vernietlgen en gecommitteerden volgens dat van Ondaatje te erkennen. Maar nu begon de
reactie ook spoedig. De bezetting van Amersfoort met 400 man troepen
uit Nijmegen op verzoek van Gedeputeerde Staten van het gewest deed
te Utrecht een hevige gisting ontstaan, waaraan de regeering, die zelve ook
niet op bezetting gesteld was, nog moest toegeven. Men sloot de poorten
der stad en bereidde zich voor op een beleg.
Maar tegen een burgeroorlog, waarbij de stadhouder met zijn leger vooralsnog
de beste kansen had, zagen zoowel de hollandsche democraten als die van elders
op. Reeds in het begin van 1784 had de overijselsche Van der Capellen
gewaarschuwd 3) tegen "buitensporige stappen", tegen den al te grooten
lieden H, tegen het "hollen" der "kleine gemeente"
invloed van "geringe lieden",
onvergenoegdheid tt als dien van den oorlog
in een tijd van "armoede en onvergenoegdheid"
met Engeland, waarin men toch nog verkeerde, tegen het "te veel refor1) De Beaufort, l.I., blz. 48.
2) Colenbrander, 11, blz. 252.
') Brieven, blz. 752/3,
75~/3, 755·
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meren", het te "driftig te werk gaan", het wekken van "confusie" 1).
En ook de hollandsche pensionarissen en vele hunner vrienden wilden niet
al te ver gaan op den weg der democratie. Van der Capellen zeide het
onder zijn partijgenooten in alle gewesten waren velen van zijn meening
en de leiders der "vaderlandsche regenten" te Amsterdam trachtten ook
te bemiddelen tusschen volk en regenten in Utrecht 2). Die bemiddeling
leverde intusschen weinig op, daar de utrechtsche Statenvergadering
Statenvergadering van
deze heeren niets weten wilde. De utrechtsche aristocratie scheen reeds
te zullen zegevieren met hulp der oude prinsen partij - wat voor de
democratie in de gansche Republiek een zware slag geweest zou zijn
-toen den Igden
I9den December de burgers uit de "wijken" der stad opnieuw
bijeenkwamen, door Ondaatje en de zijnen opgeroepen, de schutterij de
Neude bezette, het stadhuis insloot 3) en verlangde, dat de vroedschap het democratische reglement zou aannemen en binnen drie maanden
zou invoeren. De vroedschap antwoordde ontwijkend en ging uiteen,
maar de burgers bleven en eischten een nieuwe zitting, die ook plaats
had, zij het zeer onvoltallig. Met moeite verkreeg men uitstel tot den
volgenden dag, toen wederom de schutterij en burgerij het stadhuis omgaven
en de vroedschap, na haar herhaalde pogingen om aan de noodzakelijkheid
te ontkomen, dwongen tot volledig toegeven. Wel weigerden de Staten om de
door oproer afgedwongen toestemming te erkennen, wel dreigden zij met
verplaatsing hunner vergadering naar Amersfoort en liepen er geruchten
van een bezetting der hoofdstad door stadhouderlijke troepen, maar de
burgerij bleef volhouden, aangemoedigd door de thans voor gewapende
reactie bevreesde hollandsche Patriotten en door de blijkbare vrees der
regenten voor de vrijkorpsen. Den 20sten Maart 1786 - het einde van
den bepaalden termijn - kwam de vroedschap wederom door 2000 gewapende burgers in het oog gehouden, er voor een deel toe om den eisch
goed te keuren: twaalf leden deden den eed op het democratische reglement,
dat ook door de schutterij werd bezworen; de weigerachtige leden zouden
nog tot in October zitting mogen hebben. De utrechtsche democratie had
daarmede de overhand behouden en juichte over de zegepraal, waarop,
in den stijl van den tijd, een eeremedaille werd geslagen. Ondaatje nam
zijn plaats in de schutterij weder in, weldra als kapitein, en stond sedert
feitelijk hier aan het hoofd der stedelijke democratie, terwijl de onwillige
regenten nog wel den ganschen zomer tegenstribbelden, maar door een
nieuwe beweging in Augustus werden gedwongen om toe te geven.
Enkelen hunner legden zich bij de zaak neder, anderen gaven hun ambt
op en werden op den verkiezingsdag (12 October) door nieuwe leden van
patriotsche gezindheid vervangen. In het kleine Wijk bij Duurstede was
dit alles reeds in het voorjaar geregeld en had men de onwillige raden
afgezet en door andere vervangen. De Staten weigerden wel de verandering
hier goed te keuren en dreigden met strenge straf, maar Wijk stelde
zich in staat van tegenweer; men versterkte het stadje met uit Amsterdam
aangevoerd geschut en bereidde een inundatie voor, vol geestdriftig vertrouwen op de honderd gewapende burgers onder leiding van den majoor
van het vrijkorps De N ys en den roerigen Van der Kemp, bovendien op de uit
Holland en andere gewesten beloofde hulp. Van Utrecht uit, de kleine provincie
), zou het "grondmet nauwelijks 75000 inwoners, waarvan 30000 in de hoofdstad 4),zou
1) Groen van Prinsterer, Handboek, blz.
bh;. 591; Sillem, Aanhangsel op de Brieven

van
')
I)
')
')

Van der Capellen, blz. 75; De Jong, blz. 692 vlg.
Colenbrander, lI, blz. 215,252. Vgl. Bijdragen en Med. Hist.
Rist. Gen., XX, blz. 107.
70 /1.
Davies, p. 70/1.
Tweede brief van een heer uit Utrecht, 1781.
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wettig herstel" der "oude volksrechten" op de regentenaristocratie der
Republiek veroverd worden - zoo hoopten de leiders van de bijeenkomsten
der "vaderlandsche regenten", ten minste de werkelijke democraten onder hen.
Onder de provinciën, waar de democratie spoedig eenige toekomst scheen
te hebben, bekleedde Overijsel, het gewest, waar Van der Capellen tot den
I782 een
Poll gewerkt had, een belangrijke plaats. Ook hier was sedert 1782
krachtige actie aangevangen tegen het regeeringsreglement 1), dat den
"dwingeland" en "zijne creaturen" 2) door middel van hun invloed op
ambten en bedieningen alle macht in handen gaf. Het geval van den uit
de Staten gestooten Van der Capellen was, zoo riep men, dat van alle
regenten en alle burgers ; werd de stadhouderlijke macht niet geknot, werden de oude volksrechten niet hersteld, dan was het met de "vrijheid"
gedaan. Reeds in den strijd om de drostendiensten en de wering van Van
reg~nten
der Capellen uit de Statenvergadering hadden de lang door de regenten
beheerschte meenten der drie hoofdsteden, vooral die van Deventer en
Zwolle, eindelijk weder een rol gespeeld, zelfs gedreigd niet langer te willen
consenteeren in de te heffen middelen, als men Van der Capellen geen
recht deed 3). En ook in de kleinere steden begonnen de burgers zich te
weren met rekesten en protesten zoowel in Van der Capellen's zaak als
in andere gevallen. Men begon zich tegenover de "haatlijke regeering" der
landreche t , op "der ingezetenen vryaristocratie ook hier te beroepen op "het landrecht",
der Capellen t s herstel als lilid
d der Staten (Nov.
heeden en gerechtigheeden" 4). Van derCapellen's
1782)
I782) was hier een eerste groote overwinning der democratie, door de burgerijen met illuminatie en kanongebulder gevierd, in proza en vers bejubeld,
door prenten en medailles vereeuwigd, ter eere van de "voor alle dwinvan's
's volks alvermogen" 5).
6).
gelanden zoo verschrikkelijke als waaragtige leere van
De oude kwestie van de meerderheid in Overijsel, door Van der Capellen
beslist geacht wegens de gewoonte om de drie steden met één edelman
als zoodanig te beschouwen, werd weder opgehaald, nu men kon
zeggen, dat de steden weder onder den invloed der burgerijen begonnen
te geraken. Ook de kleinere steden begonnen zich te doen gelden, al
stonden zij nog onder de landjonkers 6); eveneens de boeren, die steen en
been klaagden over de uitoefening der jachtrechten uitsluitend door de
landheeren, terwijl zij geen haas of konijn mochten dooden ').
7). Van der
Capellen was hier natuurlijk de ziel der beweging, waaraan naast hem prot.
Ruckersfelder te Deventer, Racer, advocaat te Kampen en groot kenner van
het oude recht, de burgemeesters Thuessink en Rouse uit Zwolle, Jordens,
Van Suchtelen en Besier uit Deventer en zelfs de voorzichtige en gematigde
Dumbar, secretaris van Deventer, een levendig aandeel namen 8). Het begon
welhaast onder leiding van Van der Capellen in het gewest rekesten te
regenen van allerlei aard volgens het te Amsterdam besproken plan.
Men dacht hier het eerst aan de instelling van burgergecommitteerden ten
einde de stedelijke regeeringen, onder het reglement nog afhankelijk van den
Prins, in de democratische richting te houden; men begon zich ook hier
te verzetten tegen de recommandatiën van den Prins voor opengevallen
plaatsen in regeeringscolleges; men begon te vragen, of het regeerings1) De Jong, blz.
bh;. 529 vlg.
2) Brieven van Van der Capellen, blz. 177.
3)
4)
')
5)
')
6)
7)
")

Ib., blz. 280, 288; De Jong, blz. 542 vlg.
Brieven, 1.1.,
l.I., blz. 319.
Ib., blz. 375.
Ib., blz. 414; De Jong, 1.1.
Franke, Aanteekenmgen,
Aanteekeningen, blz. 34 vlg.
Vgl. Van der Capellen, Brieven, passim. Sillem, 1.1., blz. 412 vlg.
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reglement indertijd wel wettig en naar den volkswil en niet onder den
indruk der "driften van het gemeen" zonder behoorlijk overleg was ingesteld; men begeerde bewijs van de rechtmatigheid van sommige artikelen
daarvan; men werkte druk aan de democratische propaganda door middel
van vergaderingen, pamfletten en couranten. De instelling van een door
een aantal ingezetenen zonder onderscheid van geloof uit de gilden geko"burgercomité" te Deventer op het einde van I782 was een belangzen "burgercomite'
rijke stap in deze richting, die door Zwolle en Kampen, daarna ook in
,,fondaGelderland door Arnhem en Zutphen spoedig gevolgd werd 1), het "fondament des gebouws" van den nieuwen democratischen staat, dien men
hoopte te stichten. En de Gecommitteerden, als de "tribuni der Romeinen,
de voorstanders des volks, de wagters op het bolwerk der vrijheid", lieten
zich niet onbetuigd doch boden ijverig adressen tegen de misbruiken ter
teekening aan, tegen de recommandatiën, de dure rechtspleging, het reglement, de voor den landbouw hinderlijke jachtrechten, de "onwettige prestatiën" der boeren, de militaire jurisdictie, vóór de Amerikanen en de
fransche alliantie enz. De "drie
guldens provincie". gaf het voorbeeld,
"drieguldens
juichte Van der Capellen; zij zou iets kunnen uitrichten naast Holland en
Utrecht, die het voorbeeld moesten volgen, naast Friesland ook in de
Staten-Generaal, dien "raad van psalm een" (d.i. der goddeloozen), diebegeerde hij - naar het model van den zwitserschen bondsraad moest
hervormd worden: alleen van "de Natie" uit, niet van de regenten, zooals
men in Holland over het algemeen van gevoelen was, kon de groote hervorming komen a).
2). De vrijkorpsen werden ook hier krachtige middelen van
voortgang in democratische richting. In de kleine steden van Twente, in
de dorpen ten plattelande begon zich dezelfde beweging voort te planten. Er hadden op oudgermaansche wijze hier en daar in den twentschen
achterhoek volksvergaderingen plaats, waar boeren en burgers de belangen
van den staat kwamen bespreken. Zoo zou van Overijsel uit, meende Van der
Capellen, het "doodkranke doch gansch niet ongeneeslijke politieke lichaam"
der Republiek op den duur genezen kunnen worden van de kwalen, waaraan
het leed. Invloed der "Gewapende Natie" op de regeering scheen hem
en den zijnen het groote heilmiddel. De definitieve afschaffing der drostendiensten op 25 Februari I783 scheen hun de dageraad van den nieuwen dag 3).
Het was zeer de vraag, of de overijselsche ridderschap zoo spoedig
kamp zou geven, maar ook onder haar waren enkelen, als Frederik, graaf van
Rechteren, Berend Hendrik Bentinck en Van Hemert, min of meer voor de
democratische denkbeelden gewonnen. Maar de actie ging in dit gewest
toch bijna uitsluitend van den onvermoeiden en voortvarenden Van der
Capellen uit, aan het hoofd van een kleinen maar overtuigden kring van
aanhangers onder de toongevende regenten en de gegoede middenklasse,
vooral in het sterk patriotsche Deventer. Het "dispuut" tusschen de
gemeenslieden en burgerijen en den Prins begon meer en meer tusschen de
eersten en de regentenaristocratie te werken, ja tusschen ridderschap en
stedelijke burgerijen, ofschoon de stedelijke regeeringen alleen onder
den druk der omstandigheden aan de democratische eischen hadden toegegeven. En Van der Capellen meende met zijn gelderschen neef en partijgenoot Tot de Marsch reeds de zegepraal te zien naderen, zij het dan
nog dat men voorloopig omzichtig moest handelen om de "verdervende
hand" met haar machtigen aanhang niet te vroeg te waarschuwen 4). Zoo
1)
514 vlg., 683; De Jong, blz;. 645 vlg.
l~ Brieven, blz;. 512

2)
2
Brieven, blz;. 461 vlg., 525/6,
545/6, 694.
3)
3
Ib., blz;. 604.
4) Ib., blz;. 7
708•
0 8.
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ver was het intusschen nog op verre na niet, zelfs niet in Overijsel,
waar de oude meerderheidskwestie in den loop van I784 weder spookte.
En Van der Capellen zelf begon te vreezen, dat men te ver was
gegaan, vooral met het oog op de zoo gewenschte fransche alliantie.
Hij zag in, dat, zoodra de Prins het leger wilde gebruiken, de zaak van
diens tegenstanders slecht zou staan en dat Frankrijk zich nooit zou willen
verbinden met een volk, dat dreigde in burgeroorlog te zullen geraken 1).
Hij begon dus voor een al te heftigen aanval op de regeeringsreglementen
te waarschuwen, in weerwil van den aandrang, die thans door de "hollandsche pruiken", de regenten met aristocratische neigingen, in die
richting werd uitgeoefend 2). Overijsel toonde ook volgens hem de sporen
eener "perfecte anarchie" ten gevolge van de verschillen tusschen ridderschap en steden, vanouds de overijselsche kwaal. Hij begeerde, dat de
overige bondgenooten, volgens het in Friesland reeds gedane voorstel,
"vriendnabuurlijk" tusschenbeide zouden komen om de beide factiën "te
adhorteeren en te induceeren om van hare ongefundeerde eischen en oppositien af te zien" 3), opdat niet de Oranjepartij van die geschillen zou
gebruik maken tot haar eigen voordeel. Hij ried zijn democratischen vrienden aan nu vooreerst "stil te zitten" ter wille van de "grootste en teederste belangen des vaderlands", dat is ter wille der fransche alliantie en de
moeilijkheden met den Keizer. Hij klaagde over onverschilligheid en gebrek
aan inzicht bij de hollandsche regenten, over de vernietiging bijna der ook
door hem met De Gijselaar gestichte correspondentie der "vaderlandsche
regenten", wier "dupe" hij meende geworden te zijn door het onverstand
en de kwaadwilligheid der "hollandsche heeren" ').
4). Bij dat alles nog bovendien in den laatsten tijd zeer zwak en ziekelijk, is de man vol idealen,
veeleer werkzaam agitator dan beleidvol leider, den 6den Juni I784
overleden, zijn gewest in eindeloozen twist en verwarring achterlatend,
waardoor de zaak der democratie, die hij zoo krachtig en met zooveel
goeden uitslag had bevorderd, ook hier feitelijk bleef stilstaan en op den democratischen geest elders slechts geringen invloed kon oefenen. Toch bleven de
Patriotten hier meester van de meerderheid in de Staten, zoodat Overijse! nog
met Holland samenging 6).
De vierde provincie, waar eenigen tijd lang de kansen der democraten niet
kwaad stonden, was Friesland. De vijandschap van een aantal toongevende
friesche regenten tegenover Brunswijk had hier ook voor de stemming tegenover
het erfstadhouderlijke gezag een slechten invloed gehad en 's Prinsen houding
tegenover het Hof en de magistraten van dit op zijn rechten naijverige gewest
had die stemming niet verbeterd. De friesche regenten, feitelijk een het platteland en de steden in weerwil van het Reglement-reformatoir van I7486) nog
altijd beheerschende oligarchie, wier heerschappij alleen door hunne onderlinge twisten en kuiperijen werd beperkt, waren machtige vijanden. De
Prins zelf had door zijn inbreuken op het Reglement-reformatoir, door het
"verzachten van de strengheid der letterlijke dispositie van de wet" en het misbruik maken van zijn recht tot hare "explicatie en interpretatie" dikwijls ter
wille van zijn gunstelingen, krachtig medegedaan aan de verzwakking van
1) De Jong, bh;.
blz. 703 vlg.
2) Brieven, blz. 759 vlg. Vgl. een eenigszins afwijkende meening bij Sillem, Gids
1882, IV, blz. 447 vlg.; De Jong, blz. 692 vlg.
3) Brieven, blz. 769.
769.

3l

,') Ib., blz. 852; De Jong, blz. 738 vlg.
5)
5
Vgl. over zijn karaktlr
karakt~r en zijn streven het meermalen aangehaalde artikel van
Sil
SiHem,
em, blz. 204, 401 vlg., en vooral het werk van De Jong.
S) Vgl. Van der Meulen, Coert Lambertus van Beyma, blz. 36 vlg.
BLOK, Gesch. Nederl. Volk, lil

40
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de werking der door het Reglement ingevoerde maatregelen. Nog steeds
waren de grietmannen en hunne verwanten beheerschers van het platteland en door onderlinge contracten verbonden om elkander de ambten en
bedieningen toe te schuiven. Epo Sjuck Juckema van Burmania Rengers,
grietman van Wijmbritseradeel, en Wi1co baron thoe Schwartzenberg en
Hohenlandsberg, grietman van Wonseradeel, golden voor de machtigsten
onder hen. En in de steden heerschten ook hier de "premiers", "non-entes",
die "ens magnum" waren geworden, creaturen eerst van Brunswijk, later
van den Prins en zijn hof, die, zeide het rijmpje, "schoon ze een volk
in boejen slaan", zelf "weer ten dienste gaan aan guiten en hansworsten" 1),
ook hier dikwijls door 's Prinsen recommandatie in de stedelijke besturen
gekomen en op hun beurt niet minder dan de grietmannen ijverig in het
verbinden van voordeelige ambten en in het begunstigen van mannelijke
en vrouwelijke vrienden en familieleden met posten en postjes. Door den
Prins aan de stedelijke regeeringen opgedrongen, dikwijls vreemdelingen
in stad en gewest, zonder eigendommen in Friesland, "kaal en schraal",
onbekend met rechten en gewoonten, dikwijls niet eens wonend in de stad
maar slechts een paar kamers hurend in een logement, waar zij voor
slechts korten tijd in het jaar verschenen, regeerden ze Of zelf Of door
hunne ,,subpremiers" stad en land, zaten in alle colleges en gedroegen
zich als en noemden zich bij uitstek de "regenten" der steden. Aan het
hoofd der geheele friesche regeering stond toen de "premier" van Stavoren,
de "luitenant-stadhouder" Charles Bigot 2), officier van 's Prinsen garde
en een der invloedrijkste en meest gehate hovelingen tegen wien zelfs
de machtige grietmannen niet opkonden. Onder dezen speelde de aan
het hof opgevoede maar onvermogende gewezen Overijselaar Hambroick,
thans premier van Leeuwarden, de grootste rol bij het begeven van voordeelige ambten en het trekken van renten daaruit.
Tegenover die misbruiken stelden zich in I782 twee jonge friesche
regenten J. C. Bergsma en C. L. van Beyma, zelf leden der regeering ten
plattelande, die trachtten ook in de friesche steden door opwekking
der burgerij "de baniere der vrijheid" op te steken in verbond met de
leiders der anti-stadhouderlijke bewegingen in andere gewesten, vooral met
Van der Capellen tot den Poll. Een zestal steden sloot onder hun invloed
weldra (Juni I783) een "verbondt of Unie" tot handhaving van den "rooster der tourbeurten tt tegen de "arglistige heerszugt" der stedelijke premiers, wier heerschappij aldus een gevoeligen knak kreeg 3). Maar daarbij
bleef het niet. Friesland, dat zich reeds langer dan een halve eeuw beklaagde
over zijn te hooge quote in de generaliteitslasten en in I770 en I782 ernstige
"deductiën daarover had ingediend, eischte vermindering dier lasten met 3 %
en dreigde zelfs op eigen gezag de "uitgemergelde provintie tt uit haren
onhoudbaren
on houd baren financiëelen toestand te verlossen, o.a. door niet langer de troepen
op hare repartitie te betalen. Maar de Staten-Generaal en de Raad van State
gingen niet in op dezen eisch; zij wilden Friesland dwingen tot betalen en
dreigden van hunne zijde met executie. Een hevige gisting ontstond nu in
het gewest «). Vreezend voor executie der lasten, bevorderden de anders niet
democratische friesche regenten, door de burgerijen gesteund, de oprichting
van vrijkorpsen in het laatst van I783; rekesten in "democratitt

1) Van der Meulen, blz. 47. Vlg. een merkwaardig pamflet van 1780 over: De
vraag wat is een Premier •••• beantwoord door Batavus. Een ander van Urbanus
Friso, Vertoog over de friesche stadsregeeringen of zoogenaamde Premiers Amst. (1782) •.
2} Vgl. over hem Gedenkschriften van Hardenbroek, passim.
8
Van der Meulen, 1.1., Lblz.
~blz. 52.
4
Ib., blz. 63 vlg.
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schen" geest werden ook hier aangeboden en vooral Van Beyma gaf zich
moeite. in overleg weder met Van der Capellen. De zaak
daarvoor veel moeite,
van de friesche quote,
quote. door de generaliteitscommissie van 1785
I785 eindelijk ter
genomen. bleek evenwel moeilijk op te lossen.
hand genomen,
I780 reeds werkzamen
Deze bezwaren kwamen den hier omstreeks 1780
democratischgezinden wel te pas voor de verspreiding hunner denkbeelden
herinnering, van de oude
onder den nooit geheel.
geheel, ten minste in de.
de herinnering.
traditiën der volksregeering vervreemde burgers en boeren in Friesland.
Wel was het verzet tegen de bestaande regeeringstoestanden hier in de
••geheim comité"
eerste plaats anti-stadhouderlijk te noemen en bestond er een "geheim
comité u 1)
voor de leiding der patriotsche partij,
partij. die in Oostergoo en Westergoo reeds
was. maar aan de
de meerderheid had en in Zevenwouden daar dichtbij was,
samenwerking tusschen aristocraten en democraten onder de Patriotten
I783 iets te haperen. Friesland gedroeg zich in de
begon reeds in 1783
anti-stadhouderlijken. patriotschen zin en
Staten-Generaal wel meestal in anti-stadhouderlijken,
kwam op tegen de verwaarloozing der zeemacht,
zeemacht. de houding van den Prins:
enz.,.• maar de friesche regenBrest, de militaire jurisdictie enz
in de zaak van Brest.
ten aarzelden toch om het reeds in Februari I782 door Van Beyma onder
invloed van Capellen's denkbeelden gedane voorstel tot oprichting eener
•• burgerlandmilitie" in behandeling te nemen.
"burgerlandmilitie"
nemen, waartoe zij eerst kwamen
onder den drang der vrees voor de bovenvermelde executie. In de friesche
steden rezen zoo in 1783
I783 en 1784
I784 vrijkorpsen op,
op. hier en daar ook ten plattelande. Die beweging intusschen scheen den aristocratischen regenten echter
Beyma, als de leider der friesche
meer en meer bedenkelijk toe en Van Beyma.
democratie beschouwd.
beschouwd, kwam weldra in hun midden in dezelfde positie
als Van der Capellen tegenover de overijselsche ridderschap. Hij nam den
hem door de grietmannen toegeworpen handschoen op en stelde zich
..
aan het hoofd der gewapende natie"
i)
"aan
natie" tegenover de "vervloekte aristocraten"
aristocraten"li)
om te trachten ..
"den
den wortel van het kwaad uit te roeien."
roeien;' nu hij
alle vertrouwen op zijn mederegenten verloren had. En hij had reeds in
het voorjaar van 1784
I784 gelegenheid om de burgerijen in beweging te brengen naar aanleiding van het toen door de Staten ingestelde onderzoek der
stedelijke regeeringsreglementen van I637,
I637. waarin allerlei misbruik was
ingeslopen: te Dokkum en Leeuwarden ten minste begon de burgerij zich bij
dat onderzoek en bij de voorbereiding der herziening te doen gelden tot
3), ook van Bergsma.
Bergsma, die ten slotte hare zijde
groote ergernis der aristocratie 3).
had gekozen. Beyma echter slaagde erin om de friesche vrijkorpsen in een
organisatie te vereenigen tot gewapende handhaving van "de waare republikeinsche regeeringsvorm.
regeeringsvorm, gegrond op de constitutie deezes lands";
hij deed overal "burgerfraterniteiten"
ttburgerfraterniteiten" ontstaan tot verbreiding van demogevoelens, hielp het blad "de
•• de Friesche Patriot" oprichten,
oprichten. trachtte
cratische gevoelens.
•• jaarlijksch fonds" voor de vrijkorpsen tot stand te brengen en vereen "jaarlijksch
zuimde geen gelegenheid om de friesche aristocratie te dwarsboomen.
Maar de meerderheid der friesche regenten bleef zich handhaven en de
vurige Beyma.
Beyma, die bij zijn streven vooral trouw gesteund werd door den
even vurigen Johan Valckenaer.
Valckenaer, hoogleeraar te Franeker.
Franeker, en anderen van
diens ambtgenooten.
ambtgenooten, kon zich weinig anders beschouwen dan als leider
eener minderheid.
minderheid, welker voorstellen door de meerderheid in de gewestelijke regeering steeds werden verworpen en die daarom ernstig aan afscheÎafschei1) Van der Meulen, blz. 84.

2) Brief van Beyma uit den laatsten tijd van Van der Capellen, gedrukt in de
correspondentie tusschen de beide mannen: Bij dr. en Med. Hist. Gen., XV, blz. 387.
8) Van der Meulen, blz. 98 vlg.
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ding en zelfstandige vergadering begon te denken. Alleen een revolutie
kon der friesche democratie de zege in haar gewest bezorgen.
Nog minder kans hadden de democraten in Groningen en Zeeland. In
Stad en Lande was de verstandhouding tusschen de regeering en den
Prins langen tijd bevredigend, maar ook in de stad was een vrijkorps, "Voor onze
duurste panden", opgericht (Maart 1785). Doch, al was men weinig prinsgezind in de stad, de afgelegenheid van het gewest had het buiten de
krachtige democratische actie in het midden der Republiek gehouden.
Desniettemin drongen ook hier de nieuwe denkbeelden door 1) en waren
er vele bezwaren tegen de onbeperkte heerschappij der stadhouderlijke regenten,
de Iddekingets, Alberdats, enz. in stad en land. Eerst in het begin van 1786
ontstond er een openlijke twist tusschen stadsregeering en stadhouder naar
aanleiding der afwijzing van twee populaire raadsleden door den Prins,
waardoor althans een begin zich openbaarde van democratische gezindheid,
die intusschen nog verre van overwegend mocht heeten.
Veel slechter stond de zaak der Patriotten, democratisch of aristocratisch, in Zeeland, ofschoon er de misbruiken der regentenaristocratie niet
minder erg waren dan elders en de familieregeering bloeide. De oorlog met
Engeland had hier scherpe afkeuring gevonden en Zeeland had gewaarschuwd
tegen "mesures, die eenig misverstand" tegenover den ouden bondgenoot
zouden kunnen veroorzaken, krachtig pleitend voor het behoud der "zoo
wijselijk gekozene Neutraliteit", daar men immers niet in staat was om
behoorlijk oorlog te voeren. Toen de oorlog toch verklaard was, had
"hertogsgezindtt,, Brunswijk gaarne helpen
Zeeland, vanouds weinig "hertogsgezind"
verwijderen en ook hier hadden de Patriotten, vooral te Vlissingen 8) en
"exorbitante"tt
Zierikzee, zich toen tegen de militaire jurisdictie en andere "exorbitante
rechten van den hier zoo machtigen Prins zelven, vooral tegen zijn markiezaat, met nadruk verzet en zijn krachtelooze leiding van den krijg scherp
veroordeeld. Van de Spiegel, vóór Mei 1785 nog secretaris van Zeeland,
maar reeds om zijn bekwaamheden en talenten algemeen geacht en in
invloed voortdurend winnend, had zijn uiterste best gedaan om de felheid
van den partijstrijd hier te matigen gelijk hij nooit "een andere partij
zou aankleven dan van het vaderland en der ware vrijheid en zekerheid
burger"tt I). Zijn gematigde raadgevingen aan de Patriotten, voor
van den burger
wier klachten hij wel gevoelde, zoowel als aan den Prins, dien hij wilde
bewegen tot krachtiger optreden maar ook tot toegeven aan den eisch
van een betere regeering, waren van groot gewicht; maar hij ontmoette
aan beide zijden weinig medewerking voor zijn plannen, bij welker afwijzing hij den val van de Republiek voorzag '). De onmogelijkheid der vorming eener gematigde hervormingspartij in zijn gewest inziende en
bevreesd voor de gevolgen der overdreven patriotsche eischen, sloot hij zich
weldra nauw aan bij de stadhouderlijke partij in Zeeland, die onder de
L ynden van Blitterswijk,
verstandige leiding van den gematigden Van Lynden
vertegenwoordiger van den Prins als Eersten Edele en sedert Brunswijk's verwijdering weder geheel in overeenstemming met de hier machtige familie
6), in gematigde staatshervorming deeenige goede oplossing
Van Citters 5),
1) Franke, Aanteekeningen, blz. 21 vlg., 176 vlg., 255 vlg.

") De Bas, Brieven van prins Willem Vaan Van Lynden van Blitterswijk, blz. 66,
Archives, III, p. 326 suiv. t 384 suiv.
3) Vreede, Van de Spiegel, H, blz. 225.
4) Fruin, Uit de nagelaten papieren van Van de Spiegel, in Verspr. Geschr., V,
blz. 235.
6) Ib., blz. 236•
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zag. Toen Van de Spiegel in Mei 1785 met hulp dezer
de~er gematigden den
post van raadpensionaris van Zeeland ging bekleeden, ontving de oranjepartij
er een leider, die welhaast de hoop zou worden van alle voorstanders eener
gematigde hervorming in het staatsbestuur, waardoor ten slotte misschien
zou
~ou kunnen geschieden wat in 1747
I747 bedoeld was. In deze provincie had
de zwakke patriotsche beweging dus geen toekomst.
Van veel meer beteekenis was aanvankelijk de patriotsche beweging in
Gelderland geweest 1).
I). Ofschoon de meerderheid in de geldersche Statenvergadering zonder eenigen twijfel op de hand van den Prins was, daar
de oranjegezinde adel en de onder den invloed van het regeeringsreglestadhouderlijkge~inde stedelijke regenten, waaronder ook vele leden
ment stadhouderlijkgezinde
van den gelderschen adel waren, er alles hadden in te brengen, heerschte ook
dj.
hier toch veel ontevredenheid over het plaatsen van "vreemdelingen", d.i.
niet-Gelderschen, in de ambten, het vergeven van voordeelige posten aan
gunstelingen der regenten, de onderdrukking der hier bijzonder talrijke
Roomschen enz. zoowel als over den algemeenen gang der landsregeering 8).
I).
De patriotsche oppositie der Van der Capellens, Van Zuylens, Nyvenheims
e.a. veroorzaakte reeds allerlei rumoer op de gewestelijke landdagen.
Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch was hier de leider, wiens gevoeveels~ins overeenkwamen. Zijn
lens met die van zijn neef in Overijsel veelszins
aanvallen op Brunswijk en den Prins, op de leiding van den oorlog, op
de militaire jurisdictie lieten in heftigheid weinig te wenschen over en de
ook in dit gewest, ten minste in het Zutphensche, voorkomende overblijfselen van middeleeuwsche hoorigheid en drostendiensten, gaven evenals de aloude jachtrechten en de achteruitzetting der meenten in de
d~ groote
"slavernij"
en kleine steden gereede aanleiding tot heftige vertoogen tegen "slavernij"
en schending van "aloude rechten". Hij en zijn
~jn vrienden volgden ook het
in de regentenvergaderingen besproken plan tot algemeen rekwestreeren en
brachten, naar aanleiding der zaak van de militaire jurisdictie, op het
3 ). Te
I783 de geldersche burgerijen daarmede in beweging 3).
einde van 1783
Nijmegen had dit weinig succes; meer te Arnhem, waar vrijwillige wapenI783
oefening, gildebeweging, zelfs burgergecommitteerden in den loop van 1783
voorkwamen. Maar te Zutphen ontstond onder leiding van Capellen tot
de Marsch zelven een hevige gisting; het bleek weldra, dat de burgerij
er in meerderheid patriotschgezind was; zij
~j verkoos gecommitteerden,
trachtte de schutterij te hervormen en maakte het de regeering der stad
in 1783
I783 en 1784
I784 zeer lastig. Ten slotte, door de Staten en een versterkt garnizoen gerugsteund, behielden ook hier de regenten de overhand.
In de kleine geldersche steden kwam eenige beweging, vooral tegen het
regeeringsreglement, waartegen in April 1785 met een door Capellen opgesteld en door een paar duizend menschen geteekend "nationaal rekest"
ten krachtigste werd geprotesteerd .), terwijl met de Patriotten elders
de~e zaak werd gehandeld. De geldersche Staten hadden nu
ijverig over deze
genoeg van deze rekesten en bewegingen. Zij namen den IIden Mei 1786
I786
het besluit om het rondloopen of ter teekening leggen van dergelijke rekesten te verbieden, en verklaarden ze niet te willen aannemen, zoodra ze
~e door
meer dan zes personen werden onderteekend. Dit besluit, door Capellen
tot de Marsch als erger dan de "bloetplakkaten" afgeschilderd, als een
"misdaat tegen de constitutie" gebrandmerkt, als "strekkende om onzer

11

Weststrate, Gelderland in den Patriottentijd, Arnhem, 19
1900 3.
Ib., blz.
bh;. 43 vlg.
• Ib., blz. 78, 87 vlg.
, Ib., blz. 173 vlg.
2
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duurgeliefte vrijheid de hartader af te steeken",
steekentt, maakte een einde aan het
rekwestreeren en protesteeren in dit gewest.
Het ernstigst liepen de zaken in Elburg en Hattem 1). Het kleine nauwelijks 1200 menschen tellende Elburg, het nog kleinere Hattem deden in
deze dagen veel van zich spreken, werden zelfs in Frankrijk en Pruisen
bekend. De elburgsche
e1burgsche schepen Rauwenhoff en de secretaris Herman
Vitringa waren met twee predikanten, Van Diermen en Hein, te Elburg
de hoofden der patriotsche meerderheid, die met de beide Capellens in
nauwe betrekking stonden, in het begin van 1785 een exercitie-genootschap
oprichtten en de "ghemeynte tttt in beweging brachten tegen de misbruiken
in de regeering en de verkorting van de rechten der burgerij. De stadsregeering vond bij de Staten steun tegenover de burger gecommitteerden
en den burgerkrijgsraad, die door Rauwenhoff en de zijnen geleid werden.
Er was in 1785 en 1786 herhaaldelijk sprake van het zenden van een
garnizoen naar de stad om het regeeringsgezag te schragen. Maar de burgerij
wilde er niet van weten; zij eischte de poortsleutels voor den burgerkrijgsraad en de benoeming van gemeenslieden voor de burgerij, terwijl de meente
herhaaldelijk deelnam aan de raadszittingen en daar haar wil doordreef.
z;ich de Oranjepartij en beriep zich op den landdag en het
Wel verzette zich
geldersche Hof maar de elburgsche
e1burgsche Patriotten gingen hun gang, aangezet
z;ij kochten, daartoe
door de Capellens en de hollandsche democraten; ja, zij
door geldelijke bijdragen van elders, met name uit Amsterdam, in staat
gesteld, in den zomer van 1786 vrij wat ammunitie, diepten de verwaarzich
loosde grachten uit, versterkten de wallen en herstelden de sluizen, z;ich
voorbereidend tot tegenweer, in geval de stadhouder geweld wilde gebruiken. En te Hattem ging het onder leiding van den jongen en vurigen
Wi1lem Daendels, als twintigjarig advocaat in 1783
regentenzoon Herman Willem
van de harderwijksche academie gekomen, denzelfden weg op. Teleurgesteld in zijn wensch om secretaris der stad te worden, voerde hij weldra
sterke oppositie tegen het stadhouderlijke gezag en de daarmede samenhangende misbruiken en stelde zich in overleg met de Capellens aan het
hoofd der hier in de eerste helft der 18de eeuwen ook gedurende de
minderjarigheid van Willem Vaan de regeering eenig deel hebbende burgerij.
De exercitiën waren hier al in 1783 begonnen en op het einde van het
volgende jaar was ook hier de versterking der stad ter hand genomen:
men wilde z;ich
tt,
zich "recht en vrijheid verschaffen met het koude staal
staal",
waarmede Daendels rondzwaaide,
rondz;waaide, zich verheugend over de toenemende,
door onophoudelijke bijeenkomsten der burgerij onderhouden gisting,
vooral toen ook hier op het einde van 1785 het gerucht liep, dat er garnizoen zou komen. Gilden en burgerij verlangden ook hier de aanstelling
z;ij verzochten
der gemeenslieden terug en eischten hunne oude rechten op; zij
van den Prins de aanstelling van den jongen Daendels tot schepen in de
z;ijn juist overleden vader en rekwestreerden en petitionneerden,
plaats van zijn
dat het een aard had. Maar de Prins benoemde, na lang uitstel, voor een der
beide opengevallen schepensplaatsen een zijner gardes du corps, den jongen
Hattemer Dinckgreve, welke benoeming tot nieuwe heftige opwinding en
voorbereiding tot ernstigen tegenweer aanleiding gaf, onder leiding weder
2) •
Daendels 2).
van den hartstochtelijken Daende1s
De Prins, die zich
z;ich bij het ophouden der oorlogsgevaren aan de zuiderz;ijn gemalin en familie te Leeuwarden had begeven en vervolgrens naar zijn
gens Groningen had bezocht, welke bezoeken aan de patriotsche woelingen
in Friesland en Groningen een gevoeligen stoot hadden toegebracht, daar
1) Westrate, bb;.
blz. 186
x86 vlg.

I) Vgl. over hem: Menaels, Daendels (Den Haag, 1890).
x89O).
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het bleek, dat de groote meerderheid der bevolking nog altijd prinsgezind
was, had zich met de zijnen voorloopig op Het Loo gevestigd. Een reis
der vorstelijke familie naar Zeeland had ook daar de zaak der stadhouderlijke partij voorgoed doen zegevieren, terwijl de snelle voortgang der democratische denkbeelden in de overige gewesten, zelfs in Holland, de
aristocratie tot nadenken over de gevolgen van hare verbintenis met de
democratische elementen had gebracht. Van de organisatie der "vaderlandsche regenten" kwam in deze omstandigheden weinig meer terecht: de
vorderingen der utrechtsche democratie hadden overal vele regenten zich
van de democraten doen afwenden. Zelfs mannen als de amsterdamsche
heer en Temminck en Abbema achtten het gevaarlijk op die wijze de regenten op
den achtergrond te schuiven en trokken zich terug. Anderen en onder deze
de amsterdamsche regent"
vader" Hendrik Hooft en de bekende pensionarissen,
regent "vader"
hoewel de gevaren eveneens inziende, meenden ten slotte de teugels nog
in handen te hebben en bleven met de democratie in betrekking, ja, namen
de leiding op zich en trachtten die door "contracte vergaderingen" der
oude partijgenooten te behouden 1).
Er kwam meer kracht in de staatkunde der stadhouderlijke partij, sedert
Harris, de energieke engelsche gezant, voor Engeland de rol opnam, die Frederik
de Groote tot teleurstelling van Thulemeyer, zijn gezant in Den Haag, nog
altijd uit vrees voor Frankrijk weigerde te spelen, en het stadhouderlijke
gezag krachtig begon te schragen. Met de zeeuwsche leiders, de Van
Cittersen en Van de Spiegel, had hij getracht door Zeeland's stem de
alliantie met Frankrijk te verhinderen. Dit mislukte wel, maar er was nu
toch een kern van tegenstand aanwezig, die zooveel mogelijk moest versterkt worden B). In het voorjaar van 1786
I786 trad Harris in betrekking
met Rendorp, die tevergeefs gepoogd had de zaak van het haagsche
commando te schikken 3). Rendorp en Elias, burgemeesters van Amsterdam en aldaar de meerderheid gewonnen hebbend voor hun plan om den
Prins het bevel in Den Haag terug te geven, meenden nu van de meerderheid in Holland zeker te zijn. Maar de pensionarissen hadden onmiddellijk met hulp van den franschen gezant en diens agenten eenige kleine
steden weten te bewerken. Half Maart zouden de Staten van Holland
over het amsterdamsche voorstel beslissen. Maar bij die gelegenheid
gebeurde er iets, dat Rendorp's plan geheel in duigen deed vallen. Een
rumoerige menigte ra11dde
randde den I7den het rijtuig aan, waarmede De
Gijselaar en Gevaerts, burgemeester van Dordt, door de overeenkomstig
een besluit der Staten vroeger alleen bij het planten van den Meiboom
door den stadhouder gebruikte maar thans ook voor hen geopende Stadhouders poort naar het Binnenhof zouden doorrijden. Het volk, altijd
oranjegezind, en verontwaardigd over deze schending van 's Prinsen "oude
rechten", die ook al door het eischen van militaire honneurs voor de ter
vergadering komende
kome11de of deze verlatende staatsleden, door het wegnemen
van 's Prinsen wapen uit de gardevaandels, van de officierskragen en van
de postkarren geschonden schenen, trachtte dezen
dez;en rit te beletten en er
ontstond een onbeteekenende botsing, die echter aanstonds als een oproer tegen
Statengezag werd aangemerkt. Rendorp waagde het niet thans de
het Statengez;ag
zaak ter sprake te brengen, nu ook de aristocratische regentenpartij
in volle verontwaardiging was over dit "Oranje-oproer", dat den pruikenmaker Mourand, die de paarden van het rijtuig in de teugels had gegre1) Bijdr. en Med. Hist. Gen., dl. XX, blz. 108 vlg.

') Colenbrander, Patriottentijd lIl, blz. 61; Vgl. Archives, lIl, p. 371 suiv.
H, bh;. 161
') Ib., 11,
161 vlg.

632

HARRIS EN VAN DE SPIEGEL

pen, een doodvonnis op den hals haalde, hetwelk echter in levenslange
gevangenisstraf werd omgezet.
De democratische beweging had in 1785 ook in Holland veld
gewonnen 1). Overal waren vrijkorpsen opgericht, hadden de burgerkrijgsraden aan het hoofd der schutterijen zich doen gelden en de "rechtgeaarde burgerscharen" zich georganiseerd tot politieke lichamen, die,
ook met hulp der zich overal weder roerende gilden, optraden tegen de
heerschende regentenaristocratie en onder algemeene leiding der drie
pensionarissen meer en meer aanstuurden op "grondwettig herstel"
herstel" der
rechten van de burgerij. Een in October 1785 te Leiden onder toezicht
van den vurigen democratischen fabrikant Pieter Vreede en den journalist Wybo Fijnje, een gewezen predikant, 2) opgesteld "ontwerp om de
Republiek door een heilzame vereeniging der belangen van Regenten en
Burger van binnen gelukkig en van buiten gedugt te maken"
maken tt verlangt
naast de door het volk gekozen regenten en de vrije burgerkrijgsraden
ook de aanstelling van "burgergecommitteerden"
"burgergecommitteerden" om het oog te hot;.den
op de handhaving van rechten en privilegiën en op het geldelijk beheer,
op nieuwe belastingen, op aankoop of verkoop van landsgoederen, instelling van algemeene "etablissementen"
"etablissementen tt enz. Democratischgezinde societeiten
werden overal opgericht in verband met de vrijkorpsen; ook hier sprak
men van instelling van "gecommitteerden" of "geconstitueerden" der
burgerij als de gewenschte vertegenwoordiging der volksbelangen naast
de vroedschappen; de drukpers vloeide over van democratische geschriften - alles tot groote bekommering van vele leden der anti-stadhouderlijke regentenaristocratie, die, aan den anderen kant bevreesd voor bewegingen onder de sterk prinsgezinde ,,smalle gemeentett,
gemeente", op hare beurt
ernstig dacht aan de mogelijkheid eener toenadering der oude regenten tot den,
Prins. De uitingen van bladen als "De Politieke Kru yer" tegenover de
I7858), die de gevangenzetting van den
aristocratische regenten in April 17858),
redacteur Hespe en den drukker Verlem ten gevolge hadden, toonden,
dat de "populaire"
"populaire tt en de "regentenfactie"
,,regentenfactie tt zich begonnen te scheiden.
Amsterdamsche regenten van Ren dor p's meening zouden deze laatste
wellicht kunnen leiden tegenover de democratie der pensionarissen en
partij" vormen. Zij toonden duidelijk, wat zij begeerden, toen zij
een "derde partij"
het voorstel deden om de vrijkorpsen in Holland te verbieden als schadelijk voor de rust in de steden (5 April 1786).
Van dezen stand van zaken wilde Harris den Prins gebruik doen maken.
Engelsch geld stelde hij daartoe beschikbaar en in Zeeland won omkooping sommige regenten voor deze plannen gelijk het fransche geld
gediend had om in de gewesten fransche plannen te bevorderen 4). Zoo
zouden eindelijk de aarzelende Prins en zijn weifelende partij in de
goede richting kunnen gedreven worden. Bij Van de Spiegel vond hij
steun, al trachtte deze vooral voor zijn eigen provincie munt te slaan uit de
aanbiedingen van engelsche zijde en toonde hij zich zelfs bereid om,
voor het geval Holland de sterk hollandsch en patriotsch gekleurde hervormingsvoorstellen betreffende de door den oorlog in groote ongelegenheid gebrachte oostindische Compagnie zou willen doorzetten, te pleiten
1) VgI. de belangwekkende lokale studie van Heeringa, in Bijdr. voor Vader!.
Gesch. en Oudheidk., Vierde Reeks, U, bh;. 376 vlg.: Schiedam in den Patriottentil'd. Dergelijke studiën over andere hollandsche steden (vgl. die van Kops over Hoorn,
a daar, dl. IV, blz. 222 vlg. en mijn HolI. Stad, IU, blz. 341 vlg.) zouden zeer
nuttig zijn voor de betere kennis van het verloop dezer dingen.
2~ Colenbrander, I, blz. 282 vlg.
8
Bilderdijk, Geschiedenis, XU, blz. 65.
, Colenbrander, UI, bh;. 61.
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voor eigen vaart der Zeeuwen op Indië onder engelse
engelsche
he vlag met een
engelsch vlootstation te Vlissingen en engelsch subsidie voor de nteuwe
zeeuwsche "Compagnie" 1). Bij het bezoek der stadhouderlijke familie aan
Zeeland in Juni 1786 wist Van de Spiegel, die ook meende, dat de Prins
niet langer mocht aarzelen, de Prinses voor een betere verstandhouding
van het Huis van Oranje met Engeland te winnen en het herstel van
het "oude systema",
systematt, het bondgenootschap met Engeland, voor te bereiden
gelijk hij haar wist te overtuigen van de noodzakelijkheid van hervormingen in het staatsbestuur der Republiek in gematigden zin. Een door
hem aan Harris voorgestelde en slechts weinig gewijzigde memorie was
reeds gereed, waarin Engeland de zelfstandigheid der Republiek in de
regeling harer eigen zaken vooropstelde en steun beloofde voor "Ie maintien de la Constitution actuelle •••• fondée sur des principes établis par
l'aveu unanime de la Nation elle-même", blijvend bij "la conduite la plus
impartiale" in verband met de gemeenschappelijke "intérêts de la Religion
de. la Politique, du Commerce et de la Position locale des
Protestante, de
deux Pays" 2). Die memorie werd 5 Juli ingediend en verraste de Patriotten werkelijk te midden van hunne voorbereiding tot een sterk democratische
actie in de landbouwende provinciën, waartoe de hollandsche leiders ten
laatste besloten waren over te gaan. Zij had op dat besluit een beslissenden invloed. De tijd was nu .gekomen om tegenover de tot nieuw
leven ontwaakte stadhouderlijke partij, die steunde op de Oranjegezindheid
bij de ,,smalle gemeente", op Engeland, op de voor revolutie bevreesden
in den lande en die thans ook met de aristocratische regentenpartij samen
dreigde te gaan, de gansche in het laatste jaar zoo toegenomen democratie
in beweging te brengen. Zij rekende op den steun van Frankrijk, door de
engelsche memorie eindelijk overtuigd van het gevaar, waarvoor zijn
agenten in de Republiek reeds herhaaldelijk hadden gewaarschuwd, dat
namelijk de Patriotten, aan wie het de alliantie van November 1785 feitelijk
te danken had, zouden worden overweldigd. De fransche gezant De Vérac,
die herhaaldelijk zijn regeering geraden had om iets te doen ten einde te
beletten, dat Pruisen, waar bij den spoedig te wachten dood van Frederik
den Groote een omslag mogelijk scheen 3), of het door Harris aangezette
Engeland in de Republiek zouden optreden. De rijngraaf van Salm,
die in het voorjaar van 1786 opnieuw zijn dubbelzinnige rol in Parijs
was komen spelen 4), had de2;e stemming reeds lang voorbereid en een
memorie van Frankrijk uitgelokt (::n April), waarbij het verklaarde de
afschaffing der "abus" te wenschen maar niet gezind te zijn om zich in
de binnenlandsche zaken te mengen, al zou
2;OU het ook niet dulden, dat
anderen het deden. Maar ook nog een pruisische memorie (15 Mei)
verscheen thans op raad van Thulemeyer, waarin met nadruk sprake was
héréditaire"tt en die door Frevan "les droits et prérogatives du Stadhoudérat héréditaire
derik II aangeboden werd als om "en qualité d'ami et de plus proche voisin
et comme essentiellement interessé à son bien-être" te geven ,,ses bons
offices, ses conseils et son intervention •..• pour concourrir à assurer à
la République son repos extérieur et intérieur"
intérieur tt ö).
Zoo begonnen de naburige mogendheden, ieder natuurlijk met het
z:ak~n
oog op haar eigen belangen, zich te bemoeien met den gang van zak~n
hier te lande, die, naar zij duidelijk zagen, weldra tot een crisis, nusschien zelfs tot een burgeroorlog zouden leiden.
1) Colenbrander, lIl, bh;. 65/6.
2) Ib., blz. 40 der Bijlagen bij dl. UI.
I) Wittichen, 1.1.,
U., S. 8. 39 ff.
C)
t) Colenbrander, U, blz. 174; Coquelle, p. 344 suiv.
6) Colenbrander, II, bb;. 185.
185-
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En die CriSIS
CriSiS naderde. In Juli hadden herhaaldelijk besprekingen plaats
tusschen de leiders der democraten in de verschillende provinciën in
overleg ook met het fransche gezantschap 1), thans door zijn regeering tot
krachtiger medewerking met de Patriotten gemachtigd. De reeds in Juni
I785 door een ,,Acte van verbintenis" ter verdediging der republikeinsche
constitutie verbonden "burgercorpsen" traden tot een "gecombineerd
besogne" in nauwe verbinding met de overblijfselen van de organisatie der
"vaderlandsche regenten". In Utrecht stond men reeds gewapend tegenover elkander 2).
Z).
In Gelderland begon eindelijk van stadhouderlijke zijde de troepenbeweging, die ten doel had om Hattem en Elburg te bedwingen. De
Gijselaar
Gijse1aar had op een reis in Juli naar Utrecht en Gelderland den democraten aldaar de bescherming van Holland toegezegd, terwijl de friesche,
overijselsche en groningsche Patriotten medewerking hadden beloofd. Wel
was die medewerking allesbehalve zeker evenmin als de toegezegde bescherming - want de patriotsche meerderheid in Holland, met moeite door de
pensionarissen en fransche agenten samengesmeed, was slechts één of twee
stemmen groot en in drie gewesten dreef de aristocratische gezindheid
boven - maar de democraten meenden toch in ieder geval op steun en
bescherming der oude staatsgezinden te mogen rekenen tegenover geweld
ts Prinsen zijde, waardoor ook bij de aristocratische regenten vrees
van 's
voor hunne toekomst zou worden gewekt. Er was reeds een democratische
partijkas in het 2I April I786 door de "contracte vergadering" der "vaderlandsche regenten
regenten"tt opgerichte Nationaal Fonds, uit vrijwillige bijdragen
van I tot 5 gulden verzameld.
De algemeene "Acte van Verbintenis",
Verbintenistt, die den 7den Augustus I786
op een nieuwe algemeene bijeenkomst van 79 "vaderlandsche regenten" te
Amsterdam geteekend werd 3), wees, in navolging van die der vrijkorpsen,
aan wat de omwentelingspartij
omwente1ingsparuj begeerde: volksregeering "bij repraesentatie",
privilegiën tt volgens de Unie van
gegrond op "den aart der constitutie en privilegiën"
Utrecht, met een "daaraan ondergeschikt stadhouderschap erflijk in het
Huis van Oranje",
Oranje t., met afschaffing der "onafhankelijke en tegen de privilegiën strijdende famille-regeering" en geruststellend verzet tegen een
algemeen afgekeurde "volstrekte democratie buiten repraesentatie";
repraesentatie tt ; handhaving van "den waren Christelijken Gereformeerden Godsdienst" met
"b1llijke
tt;
"billijke vrijheid van Godsdienstoeffening voor andere Gezinthedt>n
Gezinthed€'n";
afschaffing der "onwettige en inconstitutioneel ingevoerde regeeringstroupes"tt ten opzichte van
reglementen"; verzet tegen "het gebruik van troupes
"burgers, die hunne rechten eerbiedig inroepen en wettig verdedigen"alles tot handhaving van "de waare republikeinsche regeeringsvorm:
regeeringsvorm:'t
Die republikeinsche regeeringsvorm, thans door de democraten overal
verlangd, was derhalve gansch iets anders dan wat de regentenaristocratie
totnogtoe onder dien naam had verstaan. Wel zou men "les familles
familIes dites
patriciennes", zeide een door de pensionarissen zelve aan de fransche
magistratures tt
regeering verstrekte toelichting 4), nog altijd "les corps des magistratures"
laten samenstellen, daar zij ,,s'étant
,,stétant appliquées aux études y relatives, y
sont plus particulièrement propres"
proprestt;; maar al zou men ook enkele "plébéiens" van "mérite distingue
distingué"t of "grande fortune faite dans Ie commerce"
daarin toelaten, zij moesten aangewezen worden door "Ie suffrage du
1) Colenbrander, lI,
H, blz.
bh;. 222, noot.

I) Ib., blz. 255/6.
255/6.
a)
I) Jaarboeken 1716, blz. 819 vlg. VgI.
Vgl. Colenbrander, 10
in Bijdr. en Meded. Rist.

Gen., XX, blz. 112 vlg.
') Bijdr. en Med., 1.1.,
1.1 •• blz. 117,
II7. in de noot.
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peuple tt, d. i., zeide een andere toelichting van den franschenl?~
franschen~;: gezant,
"la dasse des Bourgeois possédant un certain capital et contribuant
contribuan.t dans
H,
wel te onderune certaine proportion aux charges de la République
République",
.scheiden
scheiden van "la partie la plus misérable de la nation, les gens dénués
de moïens de vivre dans une certaine aisance tt, aan wier medewerking
bij de staatsregeering geen oogenblik werd gedacht.
Dat was de grondslag, waarop de leiders der democratie stonden,
toen zij besloten om zich met de wapenen in de hand te verdedigen
tegen het wapengeweld, waarmede de stadhouderlijke partij hen bedreigde
en waartegen de aristocratie hen niet zou beschermen. De burgeroorlog,
die stond uit te breken, zou er een zijn tusschen de om medezeggenschap
in de regeering des lands vragende burgerklasse, door enkele "democratischgezinde tt regenten aangevoerd, en aan de andere zijde de stadhouderlijke regeering en de oranjepartij onder de regenten, steunend op de
sympathie der lagere volksklasse, op leger en vloot. En tusschen beide
in stond de oude staatsgezinde partij, de eigenlijke regentenaristocratie,
bekommerd over de gevolgen van haar eigen optreden tegenover de stadhouderlijke regeering, nog voor het oogenblik in Holland en elders aar~elend en onwillig hare democratische bondgenooten van vroeger volgend
zelend
onder den invloed van vrees voor de wraak der tegenpartij, maar reeds
overhellend tot een vergelijk met den stadhouder, wanneer deze de overhand behield of ook wanneer de democratie al te machtig zou worden.
De loop van den snel naderenden burgerkrijg zou hare definitieve houding
bepalen.
HOOFDSTUK VII
DE CRISIS

Het was WeIn1g
weinig twijfelachtig, of in Augustus 1786
I786 zou men met de
wapenen tegenover elkander staan, zoowel in Utrecht als in Gelderland.
En wanneer de hollandsche, groningsche en overijselsche Patriotten de
Staten van hunne gewesten zouden kunnen bewegen te doen, wat zij den
utrechtschen democraten hadden toegezegd, namelijk de tot de repartitie
dezer gewesten behoorende troepen terug te houden van het bieden van
hulp aan den kapitein-generaal, ja zelfs tegenover dezen de grenzen der
provincie Holland naar de zijde van Utrecht en Gelderland in staat
van verdediging te brengen; wanneer bovendien de vrijkorpsen van alle
kanten zouden toesnellen om Utrecht en Wijk bij Duurstede, Elburg
en Hattem te helpen verdedigen, zooals zij herhaaldelijk betuigd hadden
te zullen doen - dan zou de Prins in hoofdzaak aangewezen zijn
op de geldersche troepen in de geldersche vestingen en de utrechtsche
utrechtscht::
in en bij Amersfoort verzameld; hij zou met een veldleger van zeer
geringe beteekenis, niet meer dan eenige honderden, daar Zeeland noch
Friesland van troepen konden ontbloot worden en ook de geldersche
steden in gisting verkeerden, onmogelijk kunnen optreden tegen die
vrijkorpsen, die in Augustus gezamenlijk op 20000 man in de verschillende provinciën gesteld werden 1). Hij zou, door den nood gedrongen, moeten toegeven. Dit verwachtte dan ook de fransche gezant,
t s Prinsen zqo
Zqo dikwijls gebleken zwakheid van
daarbij rekenend zoowel op 's
karakter als op de vrijkorpsen, welker sterkte hij intusschen verkeerdelijk,
1) Colenbrander, 1I,
lI, blz. 218/9_
218/9.
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door de snorkende U1tmgen der Patriotten verleid, op wel 50000 man
stelde 1).
Maar zoo slecht stonden t s Prinsen zaken toch niet. Het was zeer de
vraag, of Holland, en niet eens denkbaar, dat Friesland en Overijsel hunne
Unie-troepen, waarvan zij volstrekt niet zeker waren, als het zou gelden den
kapitein-generaal te weerstreven, in bedwang zouden kunnen houden; de twee bedreigde geldersche steden zelve waren allerminst in goeden staat van verdediging;
de meer en meer toenemende opgewondenheid onder de lagere volksklasse, door de oranjepartij heimelijk aangewakkerd, moest bovendien de
drijvers tot voorzichtigheid manen. De Prins had in ieder geval nog vier
van de zeven stemmen in de Staten-Generaal achter zich; zijn aanhangers
hadden onder leiding van Harris en Van de Spiegel moed gevat en waren
tot den kamp bereid. In Het Loo, waar de stadhouderlijke familie zich
thans bevond, aarzelde men nog; maar de dood van Frederik den Groote
was iederen dag te wachten en dan zou de broeder der Prinses, met den
minister Hertzberg, naar men meende, tot krachtiger en zelfstandiger
optreden van pruisische zijde geneigd 2), koning van Pruisen zijn.
Aarzeling heerschte echter ook te Amersfoort, waarheen de in Utrecht
zich niet meer veilig achtende Gedeputeerde Staten zich den 7den Augustus hadden teruggetrokken met een aantal der overige leden van de
utrechtsche Statenvergadering en die zich met deze als de Staten van het
gewest beschouwden. Niet echter bij de Staten van Gelderland, wier
afgevaardigden met den Prins en de amersfoortsche heeren herhaaldelijk
op Het Loo overlegden 3). Toen ook Harderwijk en Doetinchem zich tot
de oproerige steden Elburg en Hattem begonnen te neigen, drongen eenige
voortvarende geldersche edelen, door Harris voortdurend aangemoedigd,.
bij den Prins op krachtige maatregelen aan. Wel schreef Holland (25 Aug.)
den Prins en den kolonels der hollandsche regimenten aan de hollandsche
troepen niet te gebruiken in de loopende geschillen, maar de Prins zond
nu de talrijke hollandsche benden in Gelderland - niet minder dan 2I
van de 23 bataillons voetvolk en 6 van de 8 eskadrons ruiterij daar
gelegerd - naar de Generaliteitslanden en liet de troepen der geldersche
repartitie snel van daar naar Gelderland komen.
De dood van koning Frederik op I7 Augustus en de welwillende woor11, zijn steun had
den, waarin de nieuwe koning, Frederik Witlem 1I,
aangeboden, deden alle aarzeling verdwijnen. De geldersche
~eldersche landdag nam"
zooals met den Prins was afgesproken, met aanZienlijke
aanzienlijke meerderheid den
3Isten het besluit om den Prins te verzoeken "om zo spoedig mogelijk een
bekwaam aantal militie tt als garnizoen naar Elburg en Hattem te zenden
"met speciaale last tt om "desnoods geweld met geweld te keeren tt • Van
der Capellen tot de Marsch
Marschen
en een aantal andere patriotscheleden
patriotsche leden der geldersche.
geldersehe.
Staten verlieten nu aanstonds den landdag en riepen de hulp van Holland en
de andere gewesten in. De Statenvergaderingen kwamen in alle gewesten
bijeen en men hoorde er van patriotsche zijde de heftigste taal tegen den
"tyran tt, die, riep De Gijselaar in de vergadering van Holland uit, dadelijk
moest "gesuspendeerd tt worden als kapitein-generaal; een groote beweging
ontstond onder de stedelijke burgerijen in het gansche land en het regende
rekesten aan stedelijke regeeringen en Staten. Holland aarzelde nog een
definitief besluit te nemen; Groningen verbood den Prins het gebruik
zijner troepen; zelfs Zeeland deed dit; verschillende gewesten boden
bemiddeling aan. Maar de Prins tastte nu eindelijk door en benoemde
1)
I)
3)

Colenbrander, III, bh;. 79.
Wittichen, S. 44.
Weststrate, b1z;. 221 vlg.
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generaal Van Spengler tot bevelhebber van de troepen, die, samen goo
of IOOO man van alle wapens, uit de garnizoenen van Arnhem, Zutphen
en Nijmegen werden gelicht en naar Apeldoorn samengetrokken. De
artillerie, die uit Zutphen moest komen, had nog eenig oponthoud, daar
de voerlieden de kanonnen niet wilden trekken, maar den 5den Sept. was
alles gereed en kwam Spengler voor Elburg en Hattem, waar werkelijk
eenige honderden vrijcorporisten uit de naburige geldersche en overijselsche, uit enkele hollandsche steden, zelfs uit drentsche dorpen waren
bijeengekomen 1). Aan de "heldhaftige kloekmoedigheid" der dappere vrijkorpers, die in opgewondenheid onder de leus "dood of vrW' hunne
haardsteden hadden verlaten, scheen niets te ontbreken; in de heftigste
termen betuigden zij, volgens den stijl dier dagen, hun leven veil te hebben
voor "het lieve vaderland" en de "rechten van den vrijen burger", door
den "Nero" van Het Loo en den "beestachtigen Spengler", den "gevleeschten
dui vel", belaagd.
Intusschen veroorzaakte gebrek aan deskundige leiding zoowel te Elburg
als te Hattem de grootste verwarring, waaruit weldra een hevige paniek
zich ontwikkelde. Bovendien oordeelden de overijselsche, geldersche en
hollandsche Patriotten-leiders, met de werkelijke militaire beteekenis der vrijkorpsen welbekend, dat "oppositie dolligheid zijn zou", en kwamen er
reeds van hun zijde raadgevingen in om geen weerstand te bieden maar
zich voorzichtiglijk bijtijds "een retraite te assureeren" 2). Deze omstandigheden maakten te Elburg zulk een indruk, dat nog vóór de aankomst
der troepen voor de stad de bezetting uiteenliep en de vlucht nam in
de richting van Kampen en Deventer, met achterlating zelfs van het
geschut en vele geweren; alleen "duizenden tranen" werden gestort, geen
droppel bloed. Te Hattem ging het weinig beter: op de eerste granaten
werd nog door de weinige vrijkorpers, die werkelijk standhielden, met
hagelschoten geantwoord; de kanonnen, al over den Ijsel in veiligheid
gebracht, werden daar nog losgebrand maar troffen niemand. Van Spengler
bezette daarop beide steden zonder bezwaar en zonder dat van weerszijden
iemand was gevallen. Doetinchem en Harderwijk werden door "zachte
middelen" bevredigd. Het ergste was, dat in het kleine Hattem door de
soldaten allerlei moedwil werd bedreven. De geldersche Staten hadden
overwonnen, zoodra zij eenige kracht hadden betoond.
Groot was de teleurstelling over deze smadelijke nederlaag, die alleen
gewroken werd door heftige smaadredenen in de patriotsche pers tegen
den Prins, den "teergeliefde", nu in den "wraakgierige" herdoopt. Maar
erger nog was de overtuiging, dat ook Utrecht en Wijk bij Duurstede
bij den eersten stoot vallen zouden, daar ook deze steden op verre na
niet in staat waren een beleg uit te houden. Doch de utrechtsche
Staten waren niet zoo voortvarend als de geldersche en zoo bleven de
beide stichtsche steden voorloopig nog patriotsch.
Holland evenwel maakte zich gereed tot krachtigen tegenstand. Het
zond aan de thans grootendeels in de Generaliteitslanden gelegerde troepen
zijner repartitie op eigen gezag bevel om naar de provincie te komen .en
vroeg, door De Gijselaar in de heftigste termen aangezet, den Pnns
rekenschap van zijn handelwijze in Gelderland. Toen deze zich op de uitnoodiging der geldersche Staten beriep, antwoordde Holland, waar de vrijkorpsen werkelijk overal in beweging kwamen en oprukten naar de grens van het
gewest, naar Utrecht en Wijk, na eenige aarzeling in verband met de
1) Weststrate.
Weststrate, blz.
bh;. 237.
2) Ib., blz. 344 vlg.
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vraag, of de troepen zouden gehoorzamen aan het gegeven bevel, den
22Sten met zijn "provisioneele" schorsing als kapitein-generaal van het
gewest. In zijn plaats trad aan het hoofd der militaire zaken in Holland
een commissie bestaande uit de drie pensionnarissen, den alkmaarder De
Kempenaer en den edelman Van Wassenaer-Starrenburg met beschikking
over de uit de vestingen in de Generaliteitslanden reeds aangekomen
hollandsche troepen, die aanvankelijk een tegenbevel van den Prins wel hadden
willen opvolgen, maar ten slotte hun betaalsheeren gehoorzaamden. De krachtelooze houding der in zichzelf verdeelde Staten-Generaal, door den weder
aarzelenden Prins niet verder geleid in de richting, aanvankelijk door hem
ingeslagen, werkte dit uitdagend optreden der machtige provincie in de
hand 1).
De Staten-Generaal, begeerig om ten minste voor het uiterlijke hun gezag te
redden, hadden den Prins verzocht de troepen der hollandsche repartitie, de
helft van het leger, "in consideratie van de sterke en herhaalde instantie" der
hollandsche Staten naar die provincie te laten gaan. En de Prins had dit
verzoek toegestaan tot ergernis van de weinig patriotschgezinde troepen
zelf! Er was· geen twijfel aan, of het leger zou bij de eerste botsing
tusschen Holland en den Prins de zijde van den laatste kiezen en Holland
zou in hoofdzaak alleen kunnen rekenen op zijn vrijkorpsen, op enkele
vreemde vendels en op het door de Staten-Generaal ontslagen maar door
Holland thans in dienst genomen legioen van Salm na, die zelf, als "generalissimus", de troepen van het gewest hoopte aan te voeren. Voorloopig
stelde Holland zijn legertje in een cordon aan de grens op, maakte de
inundatiën gereed, hielp Utrecht en Wijk versterken en deed moeite om nog hulp
van Frankrijk te verkrijgen. Aan het hoofd der troepen aan de grens
stelde Holland, dat Salm terecht niet ten volle vertrouwde, den gematigdpatriotschen gepensionneerden generaal-majoor Van Rijssel, waarop Salm,
in zijn hoop teleurgesteld, zich naar Utrecht begaf om er zijn diensten
aan te bieden.
Van de houding van Frankrijk en Pruisen hing thans veel af. Wilde
Frankrijk de democraten steunen tegenover het thans onder den nieuwen
Koning blijkbaar tot krachtiger steun aan den Prins geneigde Pruisen'? Het
antwoord op deze vraag stond in nauw verband met de meer en meer
bedenkelijke binnenlandsche toestanden in Frankrijk en met de geringe
sympathie van Vergennes, die nog altijd de fransche buitenlandsche staatkunde had te leiden, voor de heethoofdige leiders der hollandsche democratie 2). En Pruisen was ook volstrekt niet bereid om aan de hollandsche
verwikkelingen een oorlog met Frankrijk te wagen. Wel had het reeds in
het laatst van Augustus graaf Von. Goertz naar de Republiek gezonden 3) om een verzoening van den Prins met de Patriotten in te leiden
door van beide zijden concessies te vragen, maar deze onderhandeling
Frankr1jk, terwijl
had weinig gevolg. Samenwerking tusschen Pruisen en Frankrijk,
Engeland zich tot ergernis van Harris volstrekt onzijdig hield,~) scheen
nog alleszins mogelijk, vooral toen Vergennes in November een ambtenaar
van zijn departement, De Rayneval, eveneens naar de Republiek zond om
een schikking voor te slaan.
De Rayneval en Von Goertz overlegden met elkander, met den Prins,
met de democratische en aristocratische leiders. Er werd allerlei besproken,
ook in Gelderland, waar Brantsen tevergeefs de Staten trachtte te winnen
1) Colenbrander, lIl, blz. 87 vlg.
2) lb., blz. 127 vlg.
3) Wittichen, S. 59 ff.
') Archives, lIl, p. 479 suiv.
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voor ingrijpende wijziging
wIJZlgmg van het regeeringsreglement, en in Utrecht,
waar men voor de overheersching van Holland begon te vreezen. De
democraten lieten zich krachtig gelden, thans ook te Amsterdam. Abbema
en Jan Bicker stelden daar aan het hoofd der "Vaderlandsche Societeit" met
den koopman Chomel en den jongen advocaat Schimmelpenninck, met
heftige volksmannen als Hespe en Verlem in October een program van
verzoening op, dat zij aan Von Goertz voorlegden 1). Zij wilden den invloed
der burgerij op de regeering geregeld zien op de wijze als thans te Utrecht
reeds het geval was, terwijl recommandatie en nominatie van den Prins
voor magistraten, vroedschappen en ridderschappen zouden vervallen,
officieren en 's Prinsen kamerheeren van alle regeeringsposten zouden uitgesloten
zijn en het recht van patent in vredestijd aan de Staten-Generaal zou
komen. Uit al die overleggingen kwam ten slotte (begin December) een
gezamenlijk voorstel van De Rayneval en Von Goertz, ook namens de
hollandsche pensionarissen, aan den Prins voort. De Prins zou moeten
verzoeken om opheffing der schorsing in Holland, de troepen uit Amersfoort, Hattem en Elburg moeten terugtrekken en de gehate regeeringsreglementen moeten opgeven. De Prins weigerde echter na overleg met de Prinses,
met Van de Spiegel, met de geldersche Staten kortaf deze "ignominie",
tot ergernis van Pruisen en Frankrijk beide. Von Goertz ging daarop
ontstemd heen en De Rayneval, woedend over 's Prinsen ,,,imbécillité",
trad thans in nauwer overleg met de hollandsche pensionarissen, die nu
eenige hoop hadden op krachtiger steun van fransche zijde voor de democratische eischen, die door hemzelven, den franschen agent Coëtloury en daarna
in Maart door den van zijn militaire maatregelen hoog opgevenden
Salm te Parijs nader werden ontwikkeld. Zij vonden te Parijs intusschen
den binnenlandschen toestand in groote verwarring ten gevolge van de
samenkomst der Etats-Généraux; de buitenlandsche zaken werden er
thans niet langer geleid door den in Februari gestorven Vergennes maar
door den onbekwamen Montmorin, creatuur van den lichtvaardigen
Calonne, die in het voorjaar van 1787
I787 de fransche zaken onherroepelijk
bedierf en door zijn fouten de groote omwenteling voorbereidde.
Te midden van die buitenlandsche bemoeiingen en intriges sloeg de
democratie in Holland hare wieken steeds breeder uit tot diepe bekommering der meer en meer naar de zijde van den Prins overhellende aristocratische regenten, als wier hoofd nog Rendorp gold. De vrijkorpsen, den
I5den November weder in een "nationale vergadering" te Utrecht bijeen 2),
eischten steeds luider "grondwettig herstel", te ontwerpen zoowe1 van de
zijde der regenten als van die der burgerijen; de "vaderlandsche regenten"
in October te Utrecht vergaderd 3), gingen blijkbaar eveneens steeds meer
den weg der democratie op en maakten zich gereed tot den burgerkrijg.
Haarlem stelde den 30sten Januari 1787 in de Staten niet alleen voor een
commissie te benoemen tot onderzoek naar de bevoegdheid der uitvoerende macht in het gewest maar ook tot vaststelling van "generaale
maximes" om de "volksregeering bij representatie" eindelijk te regelen.
Wel werd het tweede gedeelte van dit voorstel nog niet in stemming
gebracht, maar het teekende den geest der democratische minderheid·)
onder aanvoering der drie pensionarissen. Reeds begonnen ook in de kleinere
hollandsche steden societeiten, schutterijen en vrijkorpsen hunne "gecommitteerden" bij allerlei gelegenheden schriftelijk en persoonlijk te doen optre1)
2)
')
4)

Archives, lIl, p. 474 en 477.
Colenbrander, lIl, blz. 121.
Bijdr. en Med. Hist. Gen., dl. XX, blz.
Colenbrander, lIl, blz. 149.
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den als vertegenwoordigers van den "wil der burgerij" 1). De regentenaristocratie, die nog de meerderheid in de Statenvergadering en in verscheiden vroedschapscolleges had, bood weerstand aan deze pogingen en
Amsterdam speelde daarbij de hoofdrol. Maar de democratische beweging
werd steeds krachtiger, ook te Amsterdam, waar oploopen plaats hadden,
zoodat den 30sten Maart eindelijk ook het tweede lid van Haarlem's
voorstel met tien tegen negen stemmen door de Staten werd aangenomen.
Nog wist echter de aristocratie door het partijdig benoemen der bedoelde
commissie den maatregel te weerstreven en de drie pensionarissen zagen
thans geen andere kans om hunne plannen door te zetten dan na wijziging
van de samenstelling der vroedschaps- en regeeringscolleges I). Zij besloten
dan ook in overleg met De Vérac en door middel van Salm, de goedkeuring der fransche regeering daarop te vragen, maar deze wilde aanvankelijk alleen de weerspannige regenten doen omkoopen en zond daartoe
Salm met een grooten kredietbrief terug; eerst in het uiterste geval
wilde zij ,,remotie" der tegenstrevende regenten in de hand werken, daar
zij hare oude vrienden van de aristocratische regentenpartij niet ten eenenmale voor het hoofd wilde stooten en voor de democratie op zichzelf
weinig anders dan afkeer gevoelde. De Rayneval, die natuurlijk in deze
zaken te Parijs thans de raadsman was, hoopte de amsterdamsche regenten
en de aarzelende heeren in Friesland en Utrecht op deze wijze nog te
weerhouden van zich in de armen van den stadhouder te werpen, waartoe
steeds meerderen hunner uit vrees voor de democratie ernstig overhelden
gelijk trouwens ook Van Bercke1, Visscher en Van Zeebergh zelf de democratische
drijverij van De Gijselaar met toenemenden weerzin aanschouwden, ja eigenlijk
liever "de balans" tusschen de beide fractiën in handen hadden willen
houden 3).
Te Amsterdam, waar eenige leidsche en rotterdamsche democraten met
de plaatselijke leiders overlegd hadden, dwong de (3 April) voor het
stadhuis verschenen schutterij eindelijk de onvoltallige vroedschapsvergadering de stedelijke deputatie naar de Staten voortaan alleen aan de pensioBerckei en Visscher over te laten. Men wilde hierbij niet
narissen Van Berckel
blijven en de "remotie" der regenten doorzetten, maar Abbema, voor
werkelijk revolutionnair optreden beducht, verlangde eerst de aanstelling van
"burgergeconstitueerden" en de uitputting van alle andere middelen om
de meerderheid in de Statenvergadering te verkrijgen, zooals ook met de
fransche regeering was afgesproken 4). Amsterdam kreeg zoo eindelijk in
April ook zijn door de societeiten, de schutterij en het vrijkorps aangewezen "geconstitueerden" gelijk de meeste hollandsche steden ze
ze reeds bezaten.
Maar ook de Oranjepartij zat niet langer stil doch begon de prinsgezinde gemeente - het "oranjevee", smaalden de Patriotten - in beweging
te brengen tegenover de veelal patriotschgezinde burgerklasse in Holland.
Vooral omstreeks 's
t s Prinsen verjaardag (8 Maart) hadden in verschillende
steden oproerige bewegingen der Oranjegezinden plaats, waarvan de heimelijke leiding te zoeken was bij den met Harris voortdurend overleggenden
Bentinck van Rhoon en de roerige geldersche edelen, die niets onbeproefd
lieten om de regentenaristocratie tot medewerking over te halen; hier en
daar opgerichte Oranjesocieteiten moesten als tegenwicht tegen de patriotsche vereenigingen en als middelpunt van de te wachten reactie gelden.
In Zeeland werd druk geteekend op een door Harris en Van de Spiegel
1) Vgl. Heeringa, in Bijdragen voor vaderl. gesch., l.I., blz. 417 vlg.
2) Colenbrander, lIl, blz. 169 vlg.
3) Ib., bh;. 167.

') Ib., blz. 174.
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ontworpen prinsgezinde ,,Acte van verbinterus", die intusschen elders
weinig toejuiching vond 1). Met name te Amsterdam meende de prinsgezinde partij te kunnen rekenen op de vanouds oranjegezinde "bijltjes",
waaronder men niet alleen het werkvolk van de dokken en werven op de
"eilanden" in de stad maar ook de oorlogsmatrozen en die van de koopvaardij had te verstaan 2). Doch die wilden met hun op 7 à 12000
I2000 man
begroote macht wel voor den Prins maar niet voor de regenten tusschenbeide komen en eischten, om steun aangezocht, herstel der recommandatiën 3), wat de regenten niet wilden, zoodat het plan om met half April
een tegenomwenteling ten behoeve der regenten te Amsterdam uit te
lokken, onbepaald moest worden uitgesteld. De "coalitie" tusschen prinsgezinde en aristocratische regenten stuitte alzoo reeds dadelijk op bezwaren.
De democraten, die nog tevergeefs beproefd hadden de steden van het
Noorderkwartier door omkooping en beloften te winnen, begrepen nu, dat
t,remotie" het eenige middel was om Holland in hunne macht te brengen.
Zij besloten in overleg met De Vérac, die zijn schoonzoon De la Coste
naar Amsterdam zond, en onder aanvoering van Pieter Paulus en Salm,
die de zaak met groote energie leidden 4), door te tasten, brachten den
21sten
2Isten schutterij en vrijkorps op de been, bezetten Dam en Stadhuis en
eischten van de tegenstrevende vroedschap de afzetting van negen harer
leden. De zeer onvoltallige vergadering, door burgemeester Hooft en de
onder de aanwezigen de meerderheid vormende Patriotten beheerscht,
gaf spoedig toe en behalve de negen "vervallen verklaarde" leden, bleven
nog 9 anderen, waaronder enkele niet-prinsgezinden, onder protest voortaan
weg 5). Een paar dagen later geschiedde ook te Rotterdam de "remotie"
van zeven leden, hier onmiddellijk door zeven onverdachte Patriotten vervangen, terwijl Gouda haar voorkwam door te beloven zich naar de democratische wenschen te zullen schikken. Nu hadden de democraten de
meerderheid in de Statenvergadering, die dan ook na eenig gepraat de
nieuwe patriotsche deputatiën als wettig erkende en de oude leden, die
nog getracht hadden hunne plaats als gewoonlijk in te nemen, afwees.
De zegepraal der democratie in Holland bemoedigde hare vrienden in
Utrecht en elders, die nu met grond konden hopen op gewapende hulp
der machtige pro\tincie tegen het leger van den Prins.
Deze had zich in November 1786
I786 met zijn familie uit het slecht
beschermde Loo naar het veilige Nijmegen begeven, waar hij op het
Valkhof in den ouden karolingischen burcht, of wat ervan over was,
verblijf hield 6). N1jmegen werd zoo het middelpunt der prinsgezinde
beweging, die zich intusschen nog niet op veel succes tegenover het
democracische Holland te beroemen had en alleen onder voortdurenden
aandrang van Harris en de weinige actieve leden der partij verder ging.
Eerst toen op het einde van April Holland aanstalten maakte om de
utrechtsche grens door zijn troepen te laten overschrijden, waagden de
Staten-Generaal het dit te verbieden, als de wettige Staten van Utrecht, thans te
Amersfoort, het niet begeerden - wat uit een krachtig protest van deze
laatsten zonneklaar bleek. Een aar tal op Hollands repartitie staande officieren, het bevel der Staten-Generaal boven dat van Holland stellend,
werden nu door het laatste ontslagen, hetgeen de toch reeds onvertrouw-

ij Colenbrander,
lIl, blz. II7.
Ib., blz. 175.
2

Ib., blz. 177/8.
Ib., blz. 184.
65 Elias 2, 1.1.,
U., blz. 243,
t) Weststrate, 1.1., blz. 27.
8

4
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bare geregelde troepen .van dit gewest op bedenkelijke wijze desorganiseerde.
Het plan van Holland om in Utrecht te vallen bracht eindelijk ook de
amersfoortsche Staten tot handelen in overleg met den Prins te Nijmegen
en zij gaven den troepen~ die zij onder generaal Van der Hoop tot hunne
beschikking hadden, eindelijk bevel om door bezetting van Maarssen, Harmelen en Vreeswijk de stad Utrecht van Holland af te snijden. De burgeroorlog begon en een gevecht aan de Vaart bij Vreeswijk tusschen een
afdeeling van het amersfoortsche legertje en een utrechtsch burgerdetachement liep ten voordeele van het laatste af (9
(g Mei). Holland liet nu zijn
troepen werkelijk in de provincie Utrecht binnenrukken en Salm nam
in de bedreigde stad het bevel op zich over de geregelde troepen en de
vrijkorpsen, die zich daar hadden verzameld. Kleine schermutselingen
in den omtrek van Utrecht volgden en de zaken schenen voor de Patriotten niet hopeloos te staan. Maar geldgebrek dwong hen spoedig bij
Frankrijk om hulp te vragen, zoowel door moreelen steun als met geld
en geregelde troepen, daar de desorganisatie van het hollandsche leger
hand over hand toenam en het Nationaal Fonds schraal voorzien en spoedig uitgeput bleek. De pensionarissen, die nog steeds de leiding der
meer en meer democratische omwenteling hoopten te kunnen behouden,
al ging die ook hen te ver, overlegden 1) met De Vérac, met den pas
uit Parijs gezonden agent Bourgoing en met den gelderschen
geldersehen Capellen,
die als hoofd der buiten Holland en Utrecht werkzame Patriotten
kon worden beschouwd. Maar het bleek spoedig, dat Frankrijk buiten
machte was tot het voeren eener krachtige staatkunde tegenover de van
engelsche en pruisische zijde verwachte hulp aan den Prins S). De fransche
regeering verklaarde wel te willen ingrijpen, maar alleen op verzoek der
Staten-Generaal - hetgeen zoogoed als een weigering was; zij besloot
voorloopig een leger hlj Givet bijeen te brengen - hetgeen niet werd
uitgevoerd. Zij begon te begrijpen, dat de democraten en Salm veel te
hoog hadden opgegeven van hunne macht en dat De Vérac te ver was
gegaan,
gegaan~ misleid door zijn onbekwaamheid en zijn onvertrouwbare en heethoofdige agenten. Zoo bleef de zaak der democraten stilstaan, daar men
buiten Frankrijk om zich niet verder durfde wagen 3).
Doch ook van 's Prinsen zijde kwam men niet veel verder. Hij vermeerderde het aantal zijner schriftelijke memoriën der laatste jaren den
26sten Mei met een langwijlig "declaratoir" '). waarin hij voor de zooveelste maal zijn standpunt tegenover de Patriotten uiteenzette en tevens de
natie opriep tot handhaving van den "gevestigden regeeringsvorm" tegenover de ,,inzichten en woelingen van weinige leeden en ministers" en de
"bajonetten der verhitte medestanders" dezer "cabale" en harer "dwingelandij";
landij" j hij eischte de onmiddellijke opheffing der "zoo overhaaste als
onwettige besluiten" omtrent het haagsche commando en omtrent de
schorsing van zijn kapitein-generaalschap. In ieder geval bleek, dat hij
met de democratie niets te doen wilde hebben en de nog ter elfder ure
te Amsterdam weder door den koopman Chomel
Chome1 en anderen in het werk
gestelde pogingen om de democratische leiders met hem in overleg te doen
treden mislukten dan ook geheel,
geheel~ terwijl daarentegen meer toenadering tusschen
de prinsgezinde gemeente en de regentenaristocratie tot stand kwam,
sedert de laatste, de noodzakelijkheid inziende~ in het herstel der stad-

11

Colenbrander, lIl, blz. 190 vlg.
• Coquelle, p. 356 suiv.
a Ib.,
Ib. p. 367.
• vgI.
Vgl. daarover de griffier Fagel, in Archives, lIl, p. 470.
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houderlijke recommandatiën en den terugkeer in het algemeen tot den
toestand van I766 had toegestemd 1). Ware de Prins thans tot krachtig
optreden te brengen geweest, zijn zaak had minder veeg gestaan. Harris,
die juist in Engeland steun bij Pitt was gaan vragen, de geldersche
edelen, de hovelingen drongen bij hem aan, maar de Prins was volgens
gewoonte hoogstens bereid om zich "tot alles te leenen", niet om werkelijk
zelf te handelen 2). De plundering van huizen van enkele oranjegezinden
te Amsterdam op het einde van Mei in weerwil van de "bijltjes", die de
vlucht namen, gaf ook weinig moed op volksbewegingen zoolang de
Harns, begrijpend, dat
Patriotten met de wapenen in de hand stonden. Hams,
het tijd werd, nam nu in het begin van Juni de leiding zelf in handen 3).
Hlj riep de haagsche oranjegezinde leiders bijeen en verlangde krachtig
optreden der meerderheid in de Staten-Generaal en van de troepen tegen
Utrecht, waarvoor hij een aanzienlijke geldsom van de engelsche regeering
beloofde; desnoods zouden de vier provinciën, de meerderheid in de
Staten-Generaal, zich tot een afzonderlijken staat kunnen verklaren, afgescheiden van Holland, Utrecht en Overijse!.
Maar de Oranjepartij in Den Haag durfde niet. Eerst toen Van de
Spiegel den 6den uit Zeeland overkwam, begon men meer energie te toonen
en geraakten de Staten-Generaal tot meer kracht, blijkend uit de aanneming van het zeeuwsche voorstel om nogmaals op de hollandsche troepen
te werken. De Prins begaf zich ongeveer tegelijkertijd eindelijk naar Amersfoort
om bevel te voeren over het leger van Van der Hoop. En terwijl men
deze maatregelen besprak, nam in Holland zelf de verwarring toe: de
troepen liepen bij gehee1e detachementen en regimenten over naar den
Prins. Wel benoemde Holland den 7den een staatscommissie van vijf
leden 4) om het gewest te verdedigen en het uiteengeloopen leger op de
grens door vrijcorporisten te vervangen, welke "Commissie van defensie"
zich te Woerden vestigde, maar het gezag der nieuwe commissie werd
allesbehalve algemeen erkend. Men begon elkander te wantrouwen, vooral
het bleek, dat de pensionarissen hadden willen treden in een door
toen h~t
den Raad van State gedaan verzoeningsvoorstel, waarin gematigde Patriotten als Bisdom en Mollerus de hand hadden gehad. Ook De Vérac en
Salm hadden het vertrouwen op hun zaak geheel verloren, sedert bleek
dat de fransche regeering, voor moeilijkheden met Engeland en Pruisen
beducht, hunne adviezen niet langer wilde volgen. Men begon te bemerken, dat
Frankrijk geen vinger voor de democratie zou uitsteken, als de StatenGeneraal geen fransche bemiddeling vroegen. Men was ook niet gerust
op de geheime plannen van Pruisen, dat intusschen op dit oogenblik er
nog niet aan dacht om gewapend tusschenbeide te komen: juist in die
dagen scheen aan het pruisische hof de franschgezinde partij de bovenhand
te behouden 5), en putte deze tegenover de voortdurende klachten der Prinses
kracht uit de afwijzing zoowel van De Rayneval's en Von Goertz' voorstellen als van latere aanmaningen om zich met de democraten te verstaan.
Zoo stonden de zaken in het begin van Juni: de Prins met zijn leger
aarzelend te Amersfoort, niet geneigd om den door de Prinses en de partij
van actie vurig gewenschten krachtigen aanval, den "grand coup" op
Holland te beproeven, eerder om de geheele zaak alsnog op te geven en
naar Nassau te wijken, wat Van de Spiegel terecht een schandelijke vlucht

1l Colenbrander,
Ib., blz. 204.

lIl, blz. 199· Vgl. ook Archives, lIl, passim.

2

a Ib., blz. 201
207 vlg.
.• Camerling, Blok, De Witt, Van Toulon en Van Foreest.
a Colenbrander, lIl, blz. 219, vlg. en Bijlagen, blz. 158 vlg.
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toescheen, onwaardig de "illustre afkomst" van het stadhouderlijke geslacht;
Holland in verwarring achterlatend, zichzelven en zijn vrienden wantrouwend.
D~ uitvoering van een ander plan, namelijk dat de Prins met een talrijk
gevolg plotseling in Den Haag zou verschijnen, om door zijn tegenwoordigheid op de Staten-Generaal en de tegenstanders der democratie te
werken, achtte deze ongeraden zoolang hij er niet formeel toe geroepen
werd. De Prinses zelf had reeds vroeger aangeboden, hetzij met hare
zoons, hetzij met hare dochter naar Den Haag te gaan, maar ook dit denkbeeld
was, als persoonlijk gevaar voor haar opleverend, verworpen. De Prins,
niet wetend wat te doen, riep nu nogmaals haar advies in. Zij kwam uit
Nijmegen naar Amersfoort, waar men de verschillende mogelijkheden
nog eens naging 1). Eindelijk stelde de moedige vrouw wederom voor,
dat zij zelf naar Den Haag zou gaan en aan de staatscolleges en de
Staten hare bemiddeling zou aanbieden, in overleg met personen uit alle
partijen en op grond harer laatste besprekingen met De Rayneval: zoo
zou Of de patriotsche partij misschien toegeven uit vrees voor erger en
voor de ontevredenheid van Frankrijk en Pruisen Of hare populariteit zeer
in gevaar komen bij de eigen partij. De Prins aarzelde weder, maar zijn
omgeving verklaarde zich ervoor en de jonge Gijsbert Karel van Hogendorp 2) ging weldra heimelijk als afgevaardigde naar Den Haag, waar hij
bij Harris volkomen, bij de oude prinselijke raden De Larrey en Reigersman en den prinsgezinden secretaris van Gecommitteerde Raden, Royer,
aarzelende instemming met het plan verkreeg. Daarmede kwam hij den
24Sten Juni te Amersfoort terug. Ook de Prins gaf nu toe en de Prinses
vertrok onmiddellijk naar Nijmegen, van waar zij den 28sten op reis ging
naar den Haag.
Er hepen reeds lang geruchten van een plan van den Prins om zelf in
Den Haag te verschijnen en het geheim was ook thans niet volkomen
bewaard gebleven. Het bestellen van postpaarden voor een aanzienlijk
gezelschap aan de grens tegen den nacht van den 28sten op den 2gsten
werd bericht aan den goudschen regent De Lange van Wijngaerden, die
verdenking kreeg en de commissie van Woerden waarschuwde, waarop een
detachement burgers geplaatst werd op den weg tusschen Schoonhoven
en Haastrecht met bevel om geen personen door te laten, "wier komst
nadeeJig voor de rust konde zijn". De Prinses, vergezeld van een hofdame
en een kamerheer, naderde dien dag over Tiel en Nieuwpoort met twee
hofrijtuigen, op de gewone wijze bestuurd, met lijfknechts voorzien en
voorafgegaan door de officieren Carel
Care! Bentinck en Stamfort. Bij Schoonhoven
was men de rivier overgestoken zonder te worden bfmoeilijkt, totdat men tegen
den avond een uur voorbij die stad door de daar geplaatste wacht werd
tegengehouden. De Prinses werd beleefd behandeld en door den bevelhebber gebracht naar een hoeve bij de Goejanverwellesluis, waar zij verzocht werd te wachten op de bevelen der ijlings gewaarschuwde commissie
van Woerden. Deze weigerde haar door te laten zonder machtiging der
Staten en eveneens haar in het reeds onrustige Gouda op die machtiging
te laten wachten, maar wees haar daartoe Woerden of Schoonhoven aan.
Zij wenschte liever naar Leerdam te gaan, maar moest wegens vermoeienis
te Schoonhoven blijven, waar zij eindelijk van de commissie afscheid nam,
dank betuigend voor de betoonde "égards", waaraan alleen een onbeholpen
burgerluitenant iets had doen ontbreken. Den volgenden morgen zond zij
b~richt vat]. h~t gebeurde aan den raadpensionaris Van Bleiswijk en den griffier
1) C.)l~nbrander, lIl, blz. 221 vlg.; Bijlagen, blz. 164 vlg.
I) Vgl. over zijn rol in dat jaar thans zijn Journal, in Bijdr. en Meded. Hist. Gen.,

dl. XXVII, blz.
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Pagel, met verzoek om mededeeling te doen aan de Staten van Holland en de
de:
Staten-Generaal. De laatsten, dadelijk bijeengekomen maar ook thans niet
gezind om de krachtige maatregelen te nemen, die Harris begeerde,
begeerde"
verzochten de toelating der Prinses. Holland, het gedrag der commissie
doot'
van Woerden goedkeurend, antwoordde op hare mededeeling, dat zij door
nog
hare komst slechts een burgeroorlog wilde verhoeden, alleen, dat men nog'
geen besluit had genomen omtrent hare toelating. Zij vertrok daarop den
30sten naar Leerdam, uit vrees voor de houding van Salm, die met een
afdeeling huzaren en scherpschutters met artillerie uit Utrecht naar
Woerden was gesneld om zijn diensten aan te bieden; zij kreeg hier
eindelijk ten antwoord, dat men haar niet kon toelaten, en reisde toen
dadelijk naar Nijmegen terug.
Deze opzienbarende zaak verhaastte eindelijk de oplossing der moeilijkheden, waarin zich de Republiek reeds zoo lang bevond.
De aanhouding der Prinses maakte namelijk aan het zeer monarchale
en op het punt van de eer der vorsten en vorstinnen van het Huis van
Hohenzollern zeer gevoelige pruisische hof een diepen indruk 1). Wel
bleek spoedig, dat er van de aanvankelijk gemelde gevangenneming der
Prinses geen sprake was en dat zij behouden was teruggekeerd, maar
koning Frederik Wi1lem
Witlem II meende toch volledige voldoening voor de
beleediging te moeten eischen en dien eisch met gewapend vertoon aan
de kleefsche zijde van zijn gebied te moeten ondersteunen. Maar ten gunste van het gezag van den Prins tusschenbeide komen wilde hij nog volstrekt niet; zelfs onthield hij zich nog van iedere daad, die de goede
verstandhouding tusschen Pruisen en Frankrijk kon verbreken, terwijl
Engeland, door Harris aangezet, vertoogen tegen de inmenging van Frankrijk
in de zaken der Republiek had gericht en met zijn vloot begon te manoeuvreeren 2). Er was sprake van een oorlog tusschen Frankrijk en
Engeland, dat, ingeval de Patriotten in de Republiek de over hand behielden, zeker de begeerlijke en slecht bewapende indische, afrikaansche en
amerikaansche koloniën en bezittingen der laatste niet lang ongemoeid
zou laten. Wilde Engeland - en dit scheen uit Harris' houding te blijken
- de meerderheid in de Staten-Generaal krachtdadig steunen, dan zou
het reeds dadelijk met Frankrijk en misschien ook met Pruisen te doen
krijgen. Het was dan de vraag, of Pruisen zich nog tot samenwerking met
Frankrijk zou laten vinden dan wel of het, zooals Harris hoopte, met
Engeland zou willen samenwerken.
De eisch der voldoening werd namens Pruisen door den over het geheel
tot samenwerking met Frankrijk overhellenden gezant Von Thulemeyer den
loden Juli bij de Staten van Holland uitgesproken en klonk zeer hooghartig, al
had de gezant de bewoordingen nog wat verzacht en liet hij gevoelen,
dat hij zelf niet aan den ernst dier woorden geloofde. Daarop afgaand
en op de fransche hulp rekenend, verklaarde Holland niet te kunnen
straffen, waar geen beleediging had plaats gevonden. Maar dit antwoord
ontstemde den Koning zeer en hij gaf aanstonds bevel bij Wezel een
leger van 20000 man te verzamelen, waarover hij het bevel aanbood aan
Wi1lem Ferdinand van Brunswijk, neef van
den regeerenden hertog Karel Willem
den voormaligen leider der Republiek. Nog bleef Pruisen met Frankrijk
in overleg, maar juist in deze maand vatte het hevigen argwaan op tegen
1) Colenbrander, lIl, ,blz.
blz. 229
over een en ,ander
ander ook
Graf Herz2~9 vlg.
vl~. Vgl. oyer
oo~ Bailleu,
B~lleu, Gr!lf
berg, in Bd. 42 der Hist.
Hlst. Zeitschrift,
Zeltschrtft, en Pierre
Plerre de Witt, Une invasion
mvaSlOn prusienne
prUSlenne en
Hollande; de eerste put uit pruisische, de laatste uit parijsche archivalia. Verder
Archives, lIl, p. 498 suiv.
11)
~) Colenbrander, lIl, blz. 231.
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den bondgenoot in de zaken der Republiek naar aanleiding van engelsche
mededeelingen over fransche aanbiedingen aan Engeland tot overleg
Prinses,
. buiten Pruisen om 1). Deze mededeelingen en de luide klachten der Prinses~
die, voortdurend met Harris in overleg, Pruisen tot krachtig optreden
ten behoeve van haar en de haren trachtte over te halen, bewogen de
pruisische regeering eindelijk den reeds lang door Hertzberg aangewezen
weg in te slaan en zich van Frankrijk los te maken om met Engeland
samen te gaan. Nog in het begin van Augustus was Frederik Willem
evenwel niet geneigd om aan de wenschen der Prinses gehoor te geven,
al trad Brunswijk, die het aangeboden bevel had aangenomen, van Wezel
.uit met haar in betrekking. De koning wilde de zachte middelen tegenover Holland uitputten. Een tweede memorie van Pruisen eischte (7 Aug.)
opnieuw voldoening, thans op ernstiger toon wegens de dreigende militaire toebereidselen, waartegenover de op Frankrijk rekenende Patriotten
nog alleen slechts hoorden spreken van fransche plannen op samentrekking van troepen te Givet. Maar de fransche regeering, hopend door
groote woorden haar gemis aan werkelijke kracht te verbergen, beloofde
toch nog een inval van Pruisen te zullen beletten en schreef zelfs in dien
geest naar Berlijn 2), al ried zij tevens aan, dat Holland, nu de StatenGeneraal van Frankrijk's tusschenkomst niet wilden weten, om pruisische
bemiddeling in de binnenlandsche zaken zou vragen - een bewijs, dat
Frankrijk zich te zwak gevoelde om zelf iets te doen. De terugroeping
van De Vérac juist in deze dagen van crisis, terwijl de leiding van het
fransche gezantschap aan den secretaris Caillard werd overgelaten, toonde
zonneklaar, dat Frankrijk voor de verantwoordelijkheid terug begon te
deinzen. Maar van pruisische bemiddeling wilde Holland, nu meer en
meer aan de democraten overgeleverd, niet hooren. De heftigste democraten eischten afzetting van den Prins, voorloopige verbanning van het
geheele prinselijke gezin uit het gewest en oprichting van een eigen burgerleger. Na het onderdrukken der "troubles u wilde men dan de Prinses
en hare zoons, met sterke beperking der stadhouderlijke macht, wel weder
in genade aannemen maar in geen geval de aristocratische bestuursvormen
en het erfstadhouderschap van 1747 herstellen. Reeds werden in democratische kringen woorden van wantrouwen gehoord in het beleid der
pensionarissen, die met de aristocratie niet geheel gebroken haddenvan den raadpensionaris Bleiswijk was bijna geen sprake meer - reeds
vormde de woerdensche commissie op aanwijzing der kleine democratische
meerderheid in de Statenvergadering een vliegend legertje onder kolonel Mappa
om den vijand te weerstaan. Op raad van de fransche regeering kwam
Holland echter (8 Sept.) nog met één stem meerderheid tot een laatste
poging om Pruisen te bevredigen door te verklaren, dat men de Prinses
wel wilde toelaten, zoodra het zonder gevaar kon geschieden, maar alle
beleediging of zelfs alle gedachten daaraan bleef ontkennen.
Het was te laat. Pruisen, door Engeland voorzichtig tot samenwerking
aangezocht, ging daarop wel niet dadelijk in, maar was toch reeds gewonnen
voor het verlangen der Prinses, die met eenige moeite den te Nijmegen bij
haar verschenen Brunswijk tot haar gevoelen had overgehaald 3), om den
eisch tot voldoening te handhaven en dezen in den vorm van een ultimatum te doen stellen! ontneming van de volmacht aan de woerdensche commissie en onmiddellijke uitnoodiging door Holland om naar Den Haag te
komen zou haar bevredigen; zij zou dankbaar de gezamenlijke bemiddeling

l} ib.,
blz. 239, Bijlagen, blz.
3
Coquelle, p. 372.
I

a

170

vlgj Wittichen, S. 59 ff.

2.

Over de gezindheid
gezin~heid van dezen vgl. vooral Wittichen, S.

151

ff.
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der drie mogendheden voorstellen tot het beëindigen der binnenlandsche
verschillen. Brunswijk, door de regeering te Berlijn in het bezit van het
ultimatum gesteld, zond het, zoodra hij gereed was voor den inval, in
overleg met de Prinses naar Den Haag aan Von Thulemeyer en deze
diende het den gden September bij den raadpensionaris in, binnen vier
dagen antwoord eischend.
Groot was de ontsteltenis in Holland, dat wel gerekend had op een
strijd met het stadhouderlijke leger maar niet op dien tegen door een
ervaren veldheer geleide pruisische troepen, de beste van Europa geacht.
Maar Frankrijk zou nog helpen, meende men: er waren reeds een aantal
fransche kanonniers aangekomen en het lang te voren aangekondigde kamp
te Givet moest ongeveer gereed zijn. Het ultimatum werd dus afgewezen
en een renbode naar Versailles gezonden om "dadelijke assistentie". Eigenlijk geloofde men niet eens aan den ernst der pruisische bedreigingen, die
met de fransche woorden van bemoediging in volslagen strijd waren.
Men had zich bedrogen: den 13den trokken de Pruisen bij Nijmegen
over de grenzen.
De veldtocht, die nu volgde, was weinig anders dan een zegetocht der
pruisische troepen, door de medewerking der Oranjegezinden en de toenemende desorganisatie der Patriotten bevorderd 1).
Het eerste legerkorps onder generaal Von Knobelsdorf en den hertog
zelven rukte door de Betuwe snel op naar het slecht bewapende Gorkum,
dat ter elfder ure onder den patriotschgezinden gewezen officier der prinselijke garde en gewezen kamerheer van den Prins, Alexander van der
Capellen, was gesteld. De tweede divisie onder generaal Gaudi trok over
Arnhem links en rechts van den Rijn op Nieuwpoort en Schoonhoven,
Vianen en Vreeswijk aan. De derde onder generaal Von Lottum moest over
Amersfoort naar het Gooi gaan en Amsterdam met talrijke ruiterij bedreigen. Met Wijk bij Duurstede, dat reeds den 5den Juli door de amersfoortsche troepen bezet was, zonder dat het zich verdedigd had, had men reeds
niet meer te doen 8).
B). Utrecht, dat aan de beleediging der Prinses geen
schuld had, liet men voorloopig ter zijde. Juist die stad, door Salm met
7000 man en 200 kanonnen verdedigd, was het bolwerk, waarop de Patriotten voor de verdediging van Holland gerekend hadden; het pruisische aanvalsplan bracht de verdediging in de war. Maar Salm zag zijn hoop om
een beslissende rol te spelen verijdeld. Hij besloot dus de stad te ontruimen, vroeg de goedkeuring der commissie van Woerden daarop en keerde
vervolgens terug naar Utrecht, waar men intusschen in de pijnlijkste onzekerheid verkeerde. Nog kwam ter elfder ure het officieele bericht, dat de
fransche regeering nu werkelijk zou helpen en reeds haar gezant te Berlijn
had teruggeroepen; het, naar men altijd nog meende, te Givet verzamelde
fransche leger zou de hollandsche grens helpen verdedigen. Salm, die weder
een dubbelzinnige rol speelde, verklaarde intusschen Utrecht niet langer te
kunnen verdedigen en ontruimde in de grootste overhaasting de stad, die
dadelijk door het in de nabijheid liggende stadhouderlijke leger werd bezet.
Wat zou men nu op de hollandsche grens, die niet dan zeer onvolledig
geïnundeerd was, kunnen uitrichten'? De commissie van Woerden besloot
1) Vgl. daarover Knoop, in Gids 1876, II, b12;.
blz. 209
20~ en 413
443 vlg.; Colenbrander, III
blz. 257 vlg.; Archives, III, p. 527 suiv. Van pruiSische zijde: Von Pfau, Geschichte
Geschic~te
(1~90); van fransche zijde: De Witt,
des preusz. Feldzugs
Feldzu~s in der Provinz Holland (lî90);
Wltt,
Une invasion prUSSlenne
prussienne en Hollande áParis, 1912 •
2)
B) Van der Kemp werd hier met en bevelhe ber De Nijs gevangengenomen en
te Amersfoort opgesloten (vgl. Fairchild, Van der Kemp, p. 89 ff.).
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dus reeds den 15den
I5den zich met alle beschikbare troepen naar het door
inundatie te verdedigen Amsterdam te begeven en alle grensvestingen
bezuiden Woerden, behalve Gorkum, te ontruimen in afwachting van het
fransche hulpleger.
hulpleger • Doch ook Gorkum hield het niet; den 17den
I7den werd de
stad opgeëischt en beschoten; zij gaf zich over na een paar uren beraad
en het afschieten van één kanon; de bevelhebber werd met de gansche
bezetting krijgsgevangen gemaakt 1). De overige thans verlaten hollandsche
liniën werden zonder tegenstand door de Pruisen bezet en reeds den Igden
kwam de Prins te Schoonhoven, gereed om door te gaan naar Den Haag,
waarheen de weg openlag.
En het duurde niet lang, voor hij dien insloeg.
In overleg met de woerdensche commissie hadden de drie pensionarissen
in den morgen van den 15den
I5den de Staten van Holland bijeen doen roepen.
De meerderheid kwam op en besloot de commissie naar Amsterdam te
volgen om er onder bescherming der vrijkorpsen en der nog trouw gebleven troepen te verblijven en den vijand het hoofd te bieden, totdat de
beloofde fransche legermacht verlossing zou komen brengen. Maar men
moest eerst zijn gecommitteerden raadplegen, alvorens men durfde overgaan tot de officieele aanneming van een besluit in dien geest. Dit
werkte verlammend op den gang der zaken. Wel stelden in de inderhaast
bijeengeroepen vergadering van den 16den
I6den - het was Zondag - Amsterdam en Dordrecht schriftelijk de verlegging naar Amsterdam voor, maar
sommige leden waren weggebleven, andere aarzelden of weigerden formeel
onder den indruk van de reeds alom zich uitende oranje gezindheid der
volksmenigte. Het slot was, dat de altijd voorzichtige raadpensionaris, die reeds
lang het juk der pensionarissen moede was, maar totnogtoe zich in alles hun
werktuig had betoond, geen conclusie durfde nemen en de zaak tot den
17den aanhield. Slechts de vertegenwoordigers van deputaties der zes steden kwamen dien dag te Amsterdam op: Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar, Monnikendam en Purmerend; acht deputaties bleven met
de ridderschap en den raadpensionaris in Den Haag achter: Delft, Leiden,
Gouda, Gorkum, Den Briel, Enkhuizen, Edam en Medemblik; de andere
steden kwamen niet op; enkele lauwe Patriotten, als de goudsche pensionaris Van Wijn en Wassenaer-Starrenburg, verlieten reeds de vaan. De jobsboden van de hollandsche grens en uit Gorkum en Utrecht deden het
overige en de ridderschap waagde het reeds den 18den
I8den voor te stellen de
resolutiën betreffende den Prins in te trekken, wat alleen afstuitte op de
onvoltalligheid der vergadering.
Maar het haagsche volk geraakte dien dag in beweging, verbroederde
zich met het altijd prinsgezinde garnizoen, tooide zich met de oranjekleur,
begon te plunderen en riep luide "Oranje boven'"
boven'\ De haagsche Staten
trokken alvast de resolutie tegen de oranjekleur in en terwijl de stad in
steeds grooter onrust verkeerde en het oproer het Binnenhof naderde.
begon men in den avond te beraadslagen over de intrekking ook der overige
tegen den Prins gerichte resolutiën, alles onder de slappe leiding nog altijd
van Bleiswijk, die eerst had willen vluchten. De zeer onvoltallige vergadering besloot onder den indruk van het geschreeuw op de straat en het
gewoel der ongeregeldheden, waarbij de huizen der Patriotten "verregaand
geweld en molest>'
molest" moesten ondervinden, op zeer onregelmatige maar daarom
niet minder afdoende wijze tot een "provisioneel fiat" op het voorstel om
alles in te trekken en den Prins naar Den Haag terug te roepen.
1) Hij werd weldra naar Wezel overgebracht en daar zoo slecht behandeld, dat hij
bij
in December is overleden.
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Hij kwam den 20sten, geestdriftig toegejuicht door de menigte, op wie hij den
in een der vensters van het Binnenhof naast hem staanden Bleiswijk triomfantelijk
wees met de woorden: "daar is nu de volksstem, mijnheer de raadpensionaris
raadpensionaris!U
lu
Ook elders was de omwenteling zonder ernstig bezwaar in die paar
dagen voltooid. Alleen Amsterdam bleef nog over en wanneer het had volgehouden, was er misschien nog kans geweest op een tusschenkomst van
Frankrijk 1). Maar ook te Amsterdam ging het voor de Patriotten verkeerd,
in weerwil van het geestdriftige geroep der gewapende burgers om krachtige
verdediging tegen de Pruisen, die aarzelden, verrast als zij zelf waren door
het onverwacht snelle succes van hun oprukken. De amsterdamsche regeering, nooit zeer patriotsch, bleek tot schikking bereid en de een oogenblik
bijeengekomen "conferentie" - Staten durfden zij zich niet noemen der zes steden verliep meer en meer bij den afval van de eene stad na
de andere. Alkmaar hield het nog het langst vol naast Amsterdam. De
amsterdamsche regeering riep nog eens de hulp van Frankrijk in gelijk
Pieter Paulus, die den nieuwen franschen gezant De Saint Priest tot Antwerpen was tegemoet gereisd, van zijn zijde deed. Maar Frankrijk, thans
ook door Engeland in een circulaire aan de europeesche hoven ernstig met oorlog
bedreigd, voor het geval, dat het de Patriotten met een leger zou willen
helpen, was buiten machte om oorlog te voeren en begroette ten slotte de
mededeeling der Staten van Holland in Den Haag van den 2Isten, dat
"de
nde geschillen gelukkig bijgelegd waren" en dus aan hulp geen behoefte
meer was, met een zucht van verlichting. De fransche regeerirtg
regeering moest
tegenover den patriotschen afgezant uit Amsterdam, den consul te Bordeaux Meyer, den 28sten hare "volstrekte machteloosheid" erkennen om
iets van beteekenis te doen, zoodat zij moest raden "op de best mogelijke
wijze te capituleeren" 2). Pruisen en Engeland, thans geheel in overeenstemming, sloten zich door de conventie van 2 October aaneen om de zaken der
Republiek voorgoed te regelen buiten Frankrijk om 3).
Amsterdam aarzelde nog, hoewel het nu geheel alleen stond. Ook in
Overijse!
Overijsel toch had de komst van een enkel pruisisch huzaren-regiment,
dat zich van de grens bij Oldenzaal uit over het gewest verspreidde, den
patriotschen tegenstand, dien de fransche officier De Ternant nog had
willen organiseeren, in het gewest van Van der Capellen tot den Poll onmiddellijk
doen wijken en het regeeringsreglement doen herstellen onder het gejuich der
zeer oranjegezinde menigte; in Groningen deed het garnizoen, ook hier
samenwerkend met de volksmenigte, alle patriotschgezindheid als sneeuw
voor de zon verdwijnen. In Friesland had Van Beyma nog krachtige pogingen gedaan om de democratische minderheid uit de Staten te bewegen tot
een ter elfder ure ook tot stand gekomen afzonderlijke Statenvergadering niet in het mogelijk nog te verdedigen Harlingen, maar als vanouds te
Franeker, waar de democratische beginselen ingang hadden gevonden·);
maar er was geen sprake van een friesche volksbeweging in patriotschen
geest, terwijl de leeuwarder Staten, ofschoon niet bepaald prinsgezind, de
hulp van den Prins inriepen tegen het democratische gevaar, dat ook hier
van Franeker uit dreigde. Op het bericht van het in Holland gebeurde en
in het zwakke Franeker met nauwelijks 2000 gewapende vrijcorporisten niet
meer veilig, vluchtten de leiders over Stavoren naar Amsterdam, de verzamelplaats thans van Patriotten uit alle gewesten, terwijl Harlingen van
Leeuwarden uit zonder verzet door de troepen werd bemachtigd.
1) Colenbrander, lIl, bh;. 272.
t) Ib., bh;. 275, Bijlagen, bh;. 212; Coquelle, p. 374.
a) Wittichen, S. 95 ff.; Colenbrander, lIl, bh;. 212.
') Van der Meulen, Van Beyma, blz;. II7 vlg.

650

BELEG VAN AMSTERDAM

Amsterdam, rekenend op zijn 6000
6000 gewapende burgers, zijn sterke wallen,
zijn talrijk geschut, zijn inundatiën en de vele gewapende vluchtelingen, had
Salm en zijn legioen uit Utrecht afgewezen, waarop de intrigant, zijn rol
uitgespeeld ziende, te scheep naar Jever gevlucht was. Aan het hoofd der
verdediging had de stad den ervaren De Ternant geplaatst, die in Amerika
had gevochten en met Maillebois hierheen was gekomen; maar ook dete
deze
wilde alleen blijven, als er fransche hulp kwam. Hij organiseerde werkelijk
de verdediging, plaatste het geschut op de door de aanrukkende Pruisen
bedreigde punten, stelde de eerste inundatiën en maakte alles gereed voor
een beleg. Intusschen begon de amsterdamsche regeering te onderhandelen
om tijd te winnen voor de nog altijd ge hoopte fransche tusschenkomst.
Een deputatie uit Amsterdam sprak met Brunswijk over een schikking en
verkreeg een wapenstilstand; men kwam daarna den 2gsten tot een bezending aan de Prinses met een begin van aanbod tot satisfactie 1), maar de
Prinses achtte het aanbod thans onvoldoende en wees het af. Daarop begonnen de Pruisen den Isten October den aanval, die aanstonds, ten gevolge
van een omtrekkende beweging bij Halfweg, succes had, zoodat de verdedigers na hevige gevechten bij Ouderkerk en op andere punten tot aan den
Overtoom teruggedrongen werden. Een bombardement der stad stond nu
voor de deur, hoewel Brunswijk, die op een ernstig beleg niet gerekend
had, weinig geschut en ammunitie bij zich had en zich dus daarvan
weinig voorstelde eveneens als van een bestorming der sterke wallen;
hij vreesde bovendien voor de "groote inundatie"
inundatie tt door het doorsteken der
dijken bij Zeeburg en Sloterdijk, waardoor hij genoodzaakt zou geweest zijn
terug te trekken. Maar regeering en burgerij beiden begonnen reeds
den moed op te geven, ook wegens de ongunstige stemming der door de
langdurige onrust en het beleg benadeelde handelswereld en der daarvan
daar'Van
dagelijksch brood afhankelijke neringdoenden. Zij begon opnieuw
voor het dage1ijksch
in Den Haag te onderhandelen en schoorvoetend toe te geven te midden
van de toenemende verwarring in de stad, totdat eindelijk den 3den October in den morgen een brief der fransche regeering werd ontvangen met
t obstac1es tt
had tegen het verleenen
'Verleenen
het bericht, dat zij "une multitude dd'obstac1es"
van hulp aan Amsterdam en het overliet "à votre sagesse et à la connoismoyens tt om na te gaan "ce que votre position permet ou
sance de vos moyens"
tt • Dit besliste de zaak en dienzelfden dag nog onderwierp Amsterdam
exige
exige".
zich
aan de in de hollandsche Statenvergaderinggenomen besluiten. Brunswijk stemde
op verzoek der regeering toe in het bezetten van de leidsche poort alleen;
de verdedigers der stad verstrooiden zich; de "geremoveerde tt regeeringsleden namen weder bezit van hunne posten en ambten ter vervanging van
de ten vorigen jare verkozenen; enkele patriotsche couranten werden dadelijk verboden, terwijl daarentegen de oranjekleur alom weder werd toegelaten.
Eenige moeite kostte nog de ontwapening der burgerij, die niet geschiedde
dan onder toezicht en beschèrming van een daartoe door de regeering aan
den Prins verzocht garnizoen van 2000 man. Vele patriotsche leiders en
leden van vrijkorpsen achtten zich hier niet veilig meer en namen de wijk
naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk.
~ou
Thans gold het nog de vraag, welke voldoening aan de .Prinses zou
worden gegeven, opdat de Pruisen weder het land zouden kunnen verlaten,
en welke waarborgen zouden worden verleend tegen een herhaling der
woelingen, die ten slotte tot een burgeroorlog hadden moeten leiden. Eerst
na de beantwoording dezer vragen kon men rekenen, dat de crisis geëindigd
zou zijn, die de Republiek op den rand van den ondergang had gebracht.
1) Colenbrander, lIl,
III, b12;.
blz. 2 84.
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En het duurde niet lang, of ook deze dingen werden beslist.
Reeds den 6den October vroegen de Staten van Holland nederig, wat
,de
ede Prinses verlangde. Zij eischte afzetting van alle "auteurs" der aanhouding, ontwapening der vrijkorpsen en verwijdering der voor de geremoveerde regenten in posten en ambten geplaatste personen, met handhaving
van het recht tot mogelijke vervolging wegens misdrijf tegen de staatswetten, opdat "a rod of terror", zegt Harris, die meer en meer als raadsman van de herstelde regeering optrad, zou blijven zweven "over the heads
of these factitious leaders" 1). Zij voegde er spoedig de lijst der bedoelde
"auteurs" bij: de commissie van Woerden met haren secretaris; de drie
pensionarissen met de haarlemsche en amsterdamschli tweede pensionarissen
Van de Kasteele en Visscher; de vroedschapsleden De Kempenaer uit Alkmaar, Abbema, Bicker, Hovy en Van Leyden ut Amsterdam, De Lange
van Wijngaerden wt Gouda - in het geheel zeventien personen, die dan
ook reeds den IIden hun vonnis konden vernemen. Maar ook thans nog
vertrok het pruisische leger niet, want de Koning wenschte betaling der
door Pruisen gemaakte krijgskosten van wege Holland of Amsterdam.
Daarover werd nog onderhandeld, hetgeen der Prinses niet onaangenaam
was, daar zij van de aanwezigheid der vreemde troepen gebruik wilde
.maken
maken om de zegepraal der Oranjepartij, die nog lang niet zeker was van
hare zaak en een terugslag vreesde, zoo volledig mogelijk te doen zijn.
Men werd het eens over een "geschenk" van een half mil1ioen
millioen gulden van wege
Holland aan het leger, den naam van krijgskosten of oorlogsschatting vermijdend. Brunswijk haastte zich om zoo spoedig mogelijk de taak, die hij
;aarzelend
.aarzelend en met weerzin op zich had genomen, neder te leggen;
leggen i ofschoon
de Prinses minder haast had gewenscht, trok hij reeds half November met
het gros van zijn leger naar Wezel terug. Van zijn troepen bleven nog
4000 man onder generaal Kalkreuth op verzoek der Staten-Generaal achter
om het ontwrichte staatsche leger voorloopig te steunen bij het beteugelen
der uitspattingen van het gepeupel al of niet in gemeenschap met sommige plunderzieke staatsche garnizoenen, die zich niet ontzagen, zooals
in Den Bosch op hoogst ergerlijke WIjze gebeurd was, om de burgerij lastig
te vallen zonder veel onderscheid in gezindheid te maken; de pruisische
troepen zelf echter gaven in die richting ook reden tot klagen, vooral ten
plattenlande •
Intusschen, er viel nog meer te doen. De regeeringen der hollandsche
.steden moesten worden veranderd in den door de Prinses aangegeven zin.
Dit geschiedde krachtens een ten slotte (31 October) met algemeene stemmen genomen resolutie der Staten. Van plaats tot plaats, met Amsterdam
te beginnen, trokken de jonge en heethoofdige Bentinck van Rhoon en de
_gematigde grijze raadsheer Merens, die vroeger tot de hervormingsgezinden
.gematigde
in de Oranjepartij behoord had en zelfs als Patriot te boek had gestaan,
rond om de "remotie" te doen plaats hebben en de zaken van gilden en
schutterijen, zooals hun ook opgedragen was, te regelen. Zoowel het eerste
,,remotie" geschiedde dikwijls met
.als het laatste gaf veel bezwaren. De "remotie"
weinig tact en overleg, zoodat bekende Patriotten soms gespaard bleven en
zwakke volgelingen gestraft werden, ook onervaren jonge lieden in de open
plaatsen werden gesteld om hunne diensten te beloonen, meestal in overleg met of op verlangen van de niet altijd bedachtzame leden der Oranjesocieteiten. Te Amsterdam vooral had de zaak veel voeten in de aarde,
·omdat
<>mdat men er onder de stedelijke aristocratie en de kooplieden van aanzien
weinig onverdachte vrienden van Oranje kon vinden en bij de in den laat1) Colenbrander, 111, bb;. 289-
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sten tijd op den achtergrond geraakte patriotsche families terecht moest
komen, wier trouw allesbehalve boven verdenking stond 1); te Alkmaar kon
men de vroedschap zelfs niet voltallig krijgen. Van alle regenten, ook van
alle bestuurscolleges, burgerlijke en kerkelijke ambtenaren, gildebroeders en
schutters, van alle nieuwe burgers in Holland werd verder volgens het door
Van de Spiegel met Harris ontworpen plan 2) een eed geëischt, waarbij zij
bezwoeren de souvereiniteit der Staten en het erfstadhouderschap te erkennen
op den voet van 1766, door de Staten verklaard tot het "essentieel
Regeeringsform tt, dat zij bereid waren "te conserdeel der Constitutie en Regeeringsform",
tt . De ongeveer gelijkluidende ,,Acte van garantie'"
garantie",
veeren en te maintineeren
maintineeren".
27Sten Juni 1788 geteekend, nadat zij alle afzonderdoor alle gewesten de. 27sten
lijk in hun gebied een dergelijken eed hadden gevorderd, was zooveel als
een Eeuwig Edict in stadhouderlijken zin; zij verklaarde "de hooge en erfwaardigheden"tt tot een "essentieel deel niet slechts der constitutie
lijke waardigheden
van iedere provincie maar van den geheelen Staattt,
Staae t , een "voor de rust en
grondwee'. Zoo, meende Van de Spiegel, zou de
veiligheid onontbeerlijke grondwet".
onzekerheid omtrent de noodzakelijkheid van het "eminent hoofd
hoofd"tt niet
langer voortbestaan en niet langer oorzaak kunnen zijn van eeuwigdurende
partijschap.
Die rust en veiligheid schenen intusschen nog niet genoeg verzekerd
door de wijziging in stedelijke regeeringen en belangrijke ambten; ook de
democratische rekesten en vergaderingen en de uitspattingen der drukpers
moesten voorgoed worden onderdrukt. Het Hof van Holland had al in
September een onderzoek ingesteld naar de "onwettige vergaderingen" en
de deelnemers daaraan, naar de onderteekenaars en bewerkers der rekesten
enz. Deze voor de Patriotten dreigende maatregel had aanstonds velen de
vlucht naar het buitenland doen nemen en het amnestie-ontwerp, dat den 2Isten
November door den Prins bij Holland werd ingediend, met zijn talrijke
uitzonderingen voor alle "eerste voorgangers, aanleggers en bewerkers"
bewerkers"
"beroerten", alle geconstitueerden en gecommitteerden, alle auteurs
der "beroertentt,
en onderteekenaars van patriotsche adressen, memoriën enz., alle schrijvers
en drukkers van ,,seditieuse
,,se ditie use papierentt,
papieren", had nog veel meer personen met hunne gezinnen over de grenzen gejaagd. Wel betoonde de ten
slotte uitgevaardigde amnestie van 15 Februari 1788 meer matiging dan
het "ontwerp
"ontwerp"tt had gedaan maar toch werden nog zeer velen uitgezonderd 8). In Utrecht en Friesland ging de reactie niet minder heftig te
werk: verbanning en opsluiting, geldboeten en andere vervolgingen verspreidden alom schrik; dikwijls droegen zij het karakter van persoonlijke
wraakneming der thans bovendrijvende regenten. In Gelderland werden
vooral de patriotsche edelen getroffen maar ook andere leden der "verderffelijke factiett,
factie", omtrent wie eerst in 1790 een amnestiebesluit werd
uitgevaardigd '); eenige der overigens niet talrijke patriotsche edelen in dit
gewest werden voorloopig uit de Statenvergadering geweerd en konden
alleen door volkomen schuldbekentenis grootere straf ontgaan; Capellen
tot de Marsch werd na het vinden van allerlei compromitteerende geschriften ter dood veroordeeld; eenige anderen werden uit alle publieke functiën
ontzet en met zware boeten gestraft. Een paar jaren lang werden zoo
de Patriotten overal vervolgd; enkelen hunner waagden het toen terug
1) Colenbrander, 111, blz. 294; Elias, S
I p. 247.,
247.'
a) Nadenking van eenen staatsman wegens Zijn ministerie in Holland, blz. 20 vlg.;

Archives, 111,
lIl, p. 542 suiv.
8) Vg1.
Vgl. over de.
de geschiedenis dezer amnestie: Colenbrander, Gedenkstukken, 1.
I.
blz. 130
_1;30 vlg.; Archives,
Archlves, lIl.
lIl, p. 545.
') Weststrate, blz. 312.
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te keeren maar verreweg de meeste gevluchten bleven buitenslands, met
diepen wrok bezield tegen de reactie, die hen uit huis en hof had gestooten. Men schatte het aantal der uitgewekenen, van wie het grootste deel
zich in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk, enkele in Amerika, Duitschland, Engeland, Rusland vestigden, op niet minder dan 40000, vrouwen en
kinderen daaronder gerekend. Maar dit was veel te hoog: het aantal uitgewekenen kan moeilijk meer dan 5 à 6000 bedragen hebben 1).
Zoo eindigde de noodlottige partijstrijd, die vijf jaren lang de Republiek
had geteisterd. Maar de wijze, waarop hij geëindigd was, spelde ook voor
de naaste toekomst weinig goeds. De zegepraal der Oranjepartij was niet
verkregen dan door buitenlandsche inmenging en daarna bezegeld door
maatregelen van reactie, die niet nalieten booze gevolgen te verwekken.
I787 mag soms "nationaal" genoemd worden, een terugDe revolutie van 1787
slag tegen de onverdraaglijke heerschappij eener "veelvermogende factie"
a) toont geen inzicht te hebben
- wie haar slechts noemt met dien naam S)
voldoe.nd begrip van de
in den werkelijken aard van het gebeurde, geen voldoend
behoefte, de onwedersprekelijke behoefte aan hervorming en verbetering,
aan verheffing en genezing, waarvan niet alleen de staatsinstellingen, waarvan de gansche maatschappij in de vermolmde Republiek getuigde. De
patriotsche woelingen toch zijn niet maar de uitwerking geweest van factiegeest en anti-nationale beweegredenen; zij waren niet alleen maar krakeelen,
door eer- en heerschzuchtige, onnadenkende partijmannen opgezet tegen
een aan het gebrekkige in de staatsregeling en de staatkundige toestanden
onschuldige regeering: zij waren gesproten uit de reeds drie vierden eener
eeuw diep gevoelde en door de beste mannen bepleite noodzakelijkheid
eener ingrijpende hervorming van staat en maatschappij.
maatschappij, De ten slotte
bovendrijvende partij, die thans alle macht in handen had, moest toonen,
of zij de kracht om de verouderde instellingen aan ingrijpende hervorming te onderwerpen, of zij den moed zou hebben om persoonlijke en
stads belangen voor het algemeene belang te doen wijken. Slaagde zij
daarin niet en bleef alles in hoofdzaak zooals het was geweest, dan was
het vonnis der Republiek geteekend en een nieuwe omwenteling te wachten,
in hare werking en hare gevolgen vernielender dan die, welke in haar
begin thans was gestuit. Maar, zooals Mirabeau een klagend Patriot vertroostte 8), deze en zijn partij konden nu niets anders dan "préparer,
attendre et saisir les circonstances". En zij zouden het doen.
HOOFDSTUK VIII
DE RESTAURATIE

Zoo was dan het pleit beslecht ten voordeele van den ouden regeeringsI747 bestaande erfstadhouderlijke overvorm, ten voordeele van het sedert 1747
Wicht in de Republiek. Maar dit resultaat was verkregen met buitenlandsche
hulp en het stond te vreezen, dat de beide mogendheden, die hulp hadden
verleend - Pruisen door krachtdadig optreden met een leger, Engeland
door zijn steun aan de stadhouderlijke partij, zijn raadgevingen aan hare
leiders, zijn dreigende houding tegenover Frankrijk - zich hare medewerking zouden laten betalen door vestiging van haren invloed op de binnenlandsche toestanden der Republiek.

l}e Colenbrander,
Gedenkstukken, I, bh;.
blz. XXXI.
Groen van Prinsterer, Handboek, § 7772.
1~
I

8

2.
.
Welsehinger, bij Coquelle, L'alliance franco-hollandaise,
Welschinger,
franco-hollandéUSe, p. XVI.
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Het lag aanstonds voor de hand, dat men allereerst zou denken aan
het volledige herstel van het "oude systeem", van de nauwe aansluiting
aan Engeland met verbreking van de fransche alliantie, die het werk was
Pruiset} zou nu de plaats
geweest van de thans verslagen Patriotten. En Pruisen
innemen van het thans meer met Frankrijk samengaande Oostenrijk; het
nieuwe verbond der zeemogendheden zou nieuwe kracht ontvangen door
de nauwe verbintenis met de aan de Republiek en Hannover grenzende
pruisische monarchie, die in militaire beteekenis thans zeker boven Oostenrijk stond en in haar jongen bloei een schitterende toekomst als groote
mogendheid te gemoet scheen te gaan. Dit lag geheel in de richting der
engelsche politiek op het vasteland 1), thans op aandrang van Harris door
Pitt ingeslagen; evenzeer in die van den pruisischen minister Hertzberg,
die er steeds op had aangedrongen, overtuigd als hij was, dat een nauw
verbond tusschen Pruisen en Engeland met de Republiek als verbindend
lid en den nieuwen duitschen Fürstenbund als verderen steun den vrede
in Europa kon verzekeren tegenover de plannen van Rusland, Frankrijk
en Oostenrijk I). De gebeurtenissen in Holland stonden zoo in nauw
verband met de algemeene europeesche staatkundige verhoudingen en de
zegepraal der pruisisch-engelsche alliantie had daarvoor groote beteekenis ').
I).
Maar aan de andere zijde begeerde Pruisen volstrekt niet den invloed
van Engeland in de Republiek zoodanig te versterken, dat de oude feitelijk
afhankelijke verhouding der laatste tot de groote zeemogendheid weder
zou hersteld worden. De vervanging van den als diplomaat tegenover
Harris weinig beteekenenden Von Thulemeyer, die overigens het oude
systeem van overeenstemming met Frankrijk had vertegenwoordigd en dus
thans niet langer op zijn plaats was, door den energieken Von Alvensleben, die in last kreeg om den invloed van Engeland en Frankrijk in de
Republiek tegen elkander te doen opwegen ten einde de beslissing aan
Pruisen te houden 4), was daarbij van groot belang. Hij moest zorgen, dat
Pruisen, onafhankelijk van Engeland, met de Republiek een verbond sloot.
Dit echter strookte niet ten volle met Engeland's plannen, dat eigenlijk
geen vast drievoudig verbond met Pruisen en de Republiek begeerde
uit vrees van zich al te zeer met de zaken van het vasteland te moeten
inlaten, maar toch met Pruisen in goede verstandhouding wilde blijven
om het in de Republiek te zijnen behoeve te kunnen gebrwken. Daarentegen begeerde de thans in de Republiek heerschende partij van hare
zijde het liefst een drievoudig verbond met garantie der bezittingen van
den staat in Oost en West, met garantie ook 'Van
van den bestaanden regee
regee-..
ringsvorm.
Bij de thans in December 1787 op voorstel van Utrecht door de Republiek aangevangen onderhandelingen over een en ander kon natuurlijk een
man als Van Bleiswijk van staatsche zijde de leiding niet meer hebben.
Hij was zoo sterk betrokken bij de gebeurtenissen, die hadden plaats
gehad, dat hij onmogelijk langer zijn post kon behouden; hij legde den
gden November het ,,lastig en drukkend pak
pak"tt neder met een rede, waarin
de karakterlooze man den lof zong van de nieuwe toestanden en van den
1) Vgl. over Harris' aandeel in deze gebeurtenissen: Salomon,
Salomon England und der
Rist. Vierteljahrschr., 1903, S. 229 ft.
ff. Verder Wittichen,
deutsche Fürstenbund, in Bist.
Preuszen und England in der europ. Politik;
Politikj Luckwaldt, Die englisch-preuszische
englisch-:preuszische
Allianz; von 1788 (Brandenb. Forseh. XV,
XV. S. 33 ff.);
ff.)j R. Van der Meulen, Studies over
Allianz
III, passim, vooral
van Van de Spiegel (Leiden, 1905); Archives, lIl,
het ministerie ,van
p. 557, 571 suiv.
SU1V.
2} Wittichen, S. II3'
• Ib., S. lI8
II8 ff.
,t Zijn instructie bij
bij· Colenbrander, Patriottentijd, lIl, bb;.
blz. 220.
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Prins, bestemd om "het aanminnig gebied te voeren over de harten van
V1'Ï;e Natie" 1). Wie hem vervangen moest, was duideli;k.
eene vrije
duidelijk. Op aandrang
Spiegel's bekwaamheden bi;
bij de
van Harris en de Prinses, die Van de SpiegePs
jongste verwikkelingen zeer hoog hadden leeren schatten, werd deze
aangezocht, maar hij toonde zich huiverig om "dat wijde veld vol distelen en
2). Door den Prins en "zeer veel aanzienlijke regendoornen" te betreden a).
ten" aangespoord.,
aangespoord.., overwon hij echter zijn aanvankelijke aarzeling, liet zich
benoemen - de benoeming geschiedde eenparig - en verwisselde den
3den December zijn zeeuwschen post, waaraan hij zeer gehecht was, met
het belangrijkste "ministerie" in de Republiek, dat hij drie dagen later
met een treffende aanspraak aanvaardde 8).
a).
Van de Spiegel, een man van buitengemeene kunde, van groote gematigdheid en kalmte, van onverdachte eerlijkheid en vaderlandsliefde, van
bekende energie, scheen de gewenschte persoonlijkheid, die het roer van
het ontredderde schip van staat in handen kon nemen en "in de toenmaalige gesteldheid van zaaken geschikt was om het vertrouwen der natie
waardig te zijn" 4). Maar het viel hem, den geboren en getogen Zeeuw,
ó) te midden van een vreemde omgedie Zeeland nooit vergat, niet licht 6)
ving, van eerzuchtige en baatzuchtige lieden aan een hof, welks vormen
hem, den burgerman in uiterlijk en opvatting, niet gemakkelijk afgingen.
Hij toonde zich aanstonds een handig, buitengemeen voorzichtig diplomaat, die in overleg met Harns van de politieke omstandigheden gebruik
wist te maken om de beide mogendheden te brengen tot het bondgenootschap, waarop de Republiek rekende tot handhaving zoowel van hare internationale beteekenis als van de inwendige rust 6). Van Pruisen kon voorloopig niet meer verkregen worden dan dat het met de Republiek een
defensief verbond voor 20 jaren wilde sluiten; het behield zich bij overzeesche oorlogen de keuze tusschen hulp in geld of troepen voor, maar
IooO man infanterie en 2000
zou in Europa in geval van oorlog met 1000
ruiters helpen; daarentegen zou de Republiek met de helft volstaan en,
zoo zij wilde, alleen met geldelijke hulp; de geldelijke vergoeding werd
IOOOOO voor elke duizend man voetvolk en f 120000
I20000 voor
bepaald op f 100000
elke duizend ruiters; de garantie bepaalde, dat de Koning "op de kragtdaadigste wijze zoowel het erfstadhouderschap als de post van erfgouverneur van iedere provincie met alle deszelfs regten en prerogativen" zou
beschermen "als een wezenlijk deel van de constitutie der Vereenigde
I]88 genomen
Nederlanden uitmakende", volgens de in 1748, 1766 en 1788
besluiten, "tegen alle aanvallen en ondernemingen, direct of indirect";
een handelsverdrag zou spoedig volgen 7). In Maart was een en ander
reeds in staat van wijzen, maar de Republiek stelde in overleg met Harris
de onderteekening nog uit, totdat ook haar verbond met Engeland gereed
I5 April, nadat Van de Spiegel
zou zijn 8). Dit was eerst het geval op 15
herhaalde doch vergeefsche pogingen had gedaan om Engeland te bewegen
tot dadelijke teruggave van Negapatnam. Het engelsche verdrag, dat "de
onderlinge opregte vriendschap, welke zedert zo langen tijd heeft stand
gegrepen". opnieuw "versterkt en bekrachtigd" door koning George's
1) Vervolg op Wagenaar, XX, b12;.
bb;. 307.

a)
2) Vreede, Van de Spiegel,
Spi~gel, lIl,
UI, blz. 48. Vçl.
V~l. Nadenking van eenen staatsman
we~ens zijn ministerie in Holland, blz.
bh:. 9; Archlves, lIl,
UI, p. 552.
wejens
Vervolg op Wagenaar, XX, blz.
bb;. 310 vlg.
Ia
• Nadenking, 1.1.
XU, blz. 82.
•I Ib., blz. 16. Vgl. Bilderdijk, Geschiedenis, XII,
• Van der Meulen, 1.1. blz. 120 vlg.
7 Vervolg op Wagenaar, XX, blz. 25 vlg.
139.
• Wittichen, S. 139,
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in den jongsten tijd getoonde belangstelling, thans als "altoos durende
verbintenis" vaststelde, behelsde I2 artikelen. Ook dit was een defensief
verbond, waarin de garantie van den regeeringsvorm in nog iets sterker
sterker.
vorm werd gegeven; de wederzijdsche hulp werd vastgesteld op Sooo man
V'oetvolk, 2000 ruiters en I6 schepen van de zijde der Staten; over het
verstrekken dezer hulp zou men bij voorkomend geval in onderling
overleg treden; de troepen zouden, evenals in het pruisische verdrag,
door geldelijke hulp kunnen worden vervangen; over de teruggave van
Negapatnam zou men "nader"
"nadertt onderhandelen ten einde een voldoend
"equivalent" te vinden 1).
Eenigen tijd later kwam eindelijk ook het lang gewenschte verbond tusschen Engeland en Pruisen tot stand, nadat Harris bij een bezoek van
koning Frederik Willem II op Het Loo met hulp van Van de Spiegel en
de Prinses het wantrouwen van dezen vorst in Engelandts werkelijke bedoelingen had weten weg te nemen en de pogingen van Frankrijk om nog
door zijn oude vrienden aan het pruisische hof zoowel als door krijgstoerusting tusschenbeide te komen, verijdeld waren 2). Den I3den Augustus
werd ook dit verdrag onderteekend, .dat in hoofdzaak de gezamenlijke
bescherming van de Republiek ten doel had, gelijk het de uitdrukking
bevatte van "eenstemmig en wederzijdsch vertrouwen"
vertrouwen tt en den wensch
"tot handhaving van de veiligheid, onafhankehjkheid en regeeringsform der
Vereenigde Provinciën" volgens de gesloten verbintenissen 8).
Zoo was dan de positie der Republiek in Europa bevestigd en trad zij
voortaan weder in de europeesche politiek op in verbond met de beide
groote mogendheden, die zich als hare beschermers hadden opgeworpeneen niet zeer eervolle maar voor het oogenblik ten minste tegen buitenlandsche moeilijkheden waarborg verstrekkende verhouding. Het was het
doel van Van de Spiegel geweest om de beide mogendheden aan de Republiek en met elkander te verbinden zonder door een formeele Triple
alliantie Frankrijk te ontstemmen. Hij meende zelfs, dat ook het verbond
met Frankrijk van kracht zou kunnen blijven, zoodat de Republiek bij een
oorlog zich op al die verbintenissen kon beroepen om onzijdig te blijven ').
De gebeurtenissen in het Noorden en het Oosten, in Frankrijk en de Oostenrijksche Nederlanden zouden weldra toonen, dat de Republiek aan dien steun
sçhe
behoefte had. De binnenlandsche onlusten, die de eerste mogendheid meer en
meer in moeilijkheden brachten, gingen voorloopig nog buiten de Republiek om, maar met levendige belangstelling sloeg Van de Spiegel de snelle
ontwikkeling der merkwaardige gebeurtenissen gade, die er welhaast tot
een groote staatsomwenteling zouden leiden. Met niet minder aandacht
volgde hij den sedert Augustus I787 door Rusland en weldra ook door
Oostenrijk tegen Turkije gevoerden krijg, die licht ook Engeland en Pruisen op de zijde der Porte, Frankrijk op die zijner beide bondgenooten
zou kunnen brengen en dan een europeeschen oorlog zou kunnen verwekken; ook het optreden van Zweden in Finland, de poolsche en de
siberische kwestiën dreigden den vrede in gansch Europa te zullen verstoren. De Republiek, die zich in de laatste jaren geheel buiten de algemeene europeesche politiek had gehouden en haar aanzien in Europa
~), deed zich thans weder bemiddelend
daardoor zeer had zien afnemen t),
en tot vrede manend gelden zonder zich al te zeer op den voorgrond te
1) Vervolg op Wagenaar, 1.1., blz. 14 vlg.
a) Hierover Luckwaldt, 1.1., vooral S. II II II ff.

") Neder!. Jaarb. 1788,
1788t blz.
bb:. 1288 vlg. Vgl. Van der Meulen, 1.1.
') Nadenking, blz. 31/2.
Jó) Vreede, Van de Spiegel, III, blz. 601.
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stellen. Van de Spiegel's omzichtige staatkunde had ten doel den voor de
verzwakte Republiek en haren koophandel zoo noodigen vredestoestand
alom te herstellen of te bewaren. Hij vestigde de aandacht op de
verwaarloosde betrekkingen tot de duitsche landen, waar hij weder diplomatieke agenten bij de voornaamste kleine hoven wilde aangesteld zien 1);
hij trachtte het evenwicht in het Noorden, door den eerzuchtigen koning
Gustaaf III
UI van Zweden in gevaar gebracht, in overleg met Engeland te
herstellen; hij bemiddelde in een tusschen Engeland en Spanje over de
noordwestkust van Amerika ontstaan geschil; hij trachtte de russische en
oostenrijksche eischen tegenover Turkije te matigen en de verschillen
tusschen Oostenrijk en Pruisen bij te leggen. Op die wijze verschafte hij
aan de Republiek weder staatkundig aanzien 2).
Maar de meeste belangstelling trokken hier toch de toestanden aan de
~uidergrens.
2;uidergrens. Het bezoek van Jozef II
U in 1781 had dezen, die met groote
belangstelling, maar met even groote verbazing de ingewikkelde staatshuishouding en de verouderde toestanden op allerlei gebied in de Oostenrijksche Nederlanden had waargenomen, de volledige overtuiging gegeven
der noodzakelijkheid van ingrijpende hervormingen S).
3). Gedurende zijn kort
verblijf had hij de zittingen der drie groote raden herhaaldelijk bijgewoond
en met de voornaamste staatslieden: Crumpipen, Nény
Nén y en anderen,
langdurige conferentiën gehouden. Hij nam zich voor om zoo spoedig
mogelijk hervormingen in te voeren, rekenend op den steun, dien
hij daarbij ook hier, gelijk in zijn andere staten het geval was geweest,
van de burgerklasse, door de verouderde toestanden het meest benadeeld,
zou ondervinden meer dan van de zijde van adel en geestelijkheid, die
door behoud van den bestaanden toestand eerder begunstigd werden. De
werkelijk het geluk zijner onderdanen nastrevende vorst meende daarbij te moeten uitgaan van de wenschelijkheid
wensche1ijkheid der versterking van de
absolute vorstenmacht, ook elders in dien tijd als de bzste
b::ste bron van
vernieuwing der oude feodale regeeringsvormen beschouwd. Het voorbeeld
van Lodewijk
Lod~ijk XIV en Frederik den
dm Groote, den toen veelgeprezen "verlichten
despoot", zweefde hem daarbij voor den geest. De toch reeds beperkte
macht van landvoogd en landvoogdes, zijn vertegenwoordigers te Bru~sel,
Brw.sel,
hertog Albrecht en aartshertogin Maria Christina, kon daarbij weinig in
aanmerking komen, ja, veel werd buiten hen om besloten. Tot zijn ongeluk
richtte hij het eerst den blik op de verbetering der kerkelijke toestanden,
die hij, meer wijsgeer en staatsman dan geloovige, al hield niemand hem
voor een ketter, onder krachtig staatstoezicht wenschte te stellen tegenover
de "abergläubische Hydra" der kerkelijke overheden, ja die hij zelfs in den
vorm der gallicaansche begrippen hoopte te kunnen gieten. Op aandrang van ·den vrijzinnigen Nény, president van den Geheimen Raad,
onder wiens invloed reeds lang feitelijke verdraagzaamheid had bestaan,
hield Jozef II
U zich reeds spoedig na zijn aankomst met dit vraagstuk
bezig 4). Nény hoopte door een gematigde houding tegenover het Protestantisme emigranten uit het steeds kwijnende Zeeland naar Vlaanderen
te lokken, al zou dan de katholieke religie de heerschende blijven. Maar
Jozef wilde verder gaan. Niettegenstaande de waarschuwingen, die hem
van verschillende kanten gewerden, gaf hij den 13den
I3den October 1781
een "Toleranzpatent" ó) voor al zijn staten, dat - sedert twee eeuwen
1) Vreede, van de Spiegel, 111, blz. 598 vlg
vlg.•
...
.
..1&)) Nadenking, blz. 33.
.
3) Schlitter, Die Regierung Jozefs 11 10 den Oesterrelchlschen
Oesterre1chischen Nlederlanden
N1ederlanden (Wlen,
(W1en,
1900).
1•
') Schlitter, l.I., S. 18/9; Pirenne, V, p. 25
251•
6) Pirenne, V, p. 398 suiv.
BLOK, Geóeh.
Ge6eh. Neàol.
Nederl. Volk, IJl
lil
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ongehoorde zaak in die gewesten - aan niet-Roomschen vrijheid van godshodienstoefening en zelfs staatkundige rechten toekende, al bleef het Cat
Catholicisme nog heerschende Kerk. Dit besluit wekte bij de geestelijkheid
zoowel als bij de magistraten hevige ergernis en bij landvoogd en landvoogdes ernstige bedenking, maar ten slotte legde men er zich bij neder,
nadat de verzekering was ontvangen, dat de Keizer de heerschende
Kerk als zoodanig wilde handhaven. Maar weldra kwamen andere ingrijpende besluiten op kerkelijk terrein: een keizerlijk patent verbood den
invloed van buitenlandsche monniksorden op de inlandsche kloosters,
die onder bisschoppehjk toezicht werden geplaatst; een ander onderwierp uitdrukkelijk alle pauselijke en bisschoppelijke brieven en bevelen
aan het vorstelijk placet, dat overigens in de Nederlanden sedert I574
in theorie reeds geldig was; een derde beval (I7 Maart I783) de opheffing van alle "onnutte" kloosters. Deze besluiten,.
besluiten, die de macht der Kerk
ernstig aanrandden, wekten hevige ontroering en de verschilIer.de
verschillende stalenstatenvergaderingen, door de geestelijkheid aangezet, protesteerden ernstig. Maar
de Keizer ging onvervaard voort met zijn hervormingen, waarvoor de
stemming onder de leidende staatslieden van de laatste halve eeuw
reeds den weg scheen bereid te hebben 1). Hij hief den invloed der
Curie op de geestelijke ambten op, verbrak de verbinding met de keulsche
nuntiatuur, regelde de vergeving dier ambten en het huwelijksrecht, dat
hij seculariseerde, liet de kloostergoederen opnemen, bereidde een nieuwe
verdeeling der parochiën voor, verving de tallooze kleine broederschappen
tt , regelde de processiën
"confrerie",
in stad en land door één algemeene "confrerie
en andere kerkelijke plechtigheden, die hij binnen de kerken beperkte, en
stelde (I6 Oct. I786) in plaats van de bisschoppelijke seminaria twee
algemeene staatsseminaria voor de opleiding van geestelijken in. Vooral
dit laatste besluit wekte opnieuw ernstig verzet, geleid door den primaataartsbisschop van Mechelen zelven, kardinaal Frankenberg; doch ten
slotte gaf de geestelijkheid toe en zond hare kweekelingen naar Leuven
en Luxemburg, waar de nieuwe seminaria gevestigd waren. Maar hare
verbittering tegen de brusselsche regeering was er niet minder hevig om.
Even ingrijpend waren de plannen van den overhaast werkenden vorst
betreffende de verbetering van staatsinrichting en rechtspraak. Hij stuitte
daarbij weder op den tegenstand van den conservatieven landvoogd en
de streng-roomsche landvoogdes, die zich toch reeds beklaagden over het
nemen der kerkelijke maatregelen en over de groote macht van 's
t s Keizers
nieuwen minister te Brussel, graaf Belgiojoso, een heftig man, die geheel
ts
keizers hervormingsplannen medeging gelijk ook graaf Kaunitz,
met 's
de leider der oostenrijksche staatkunde, zich na eenige aarzeling daarbij
had aangesloten. Keizer Jozef begeerde een sterke centrale regeering te
vormen door samensmelting der drie groote raden en van de staatssecrett , die onder leiding niet van de
tarie tot één Raad, een "Conseil général
général",
landvoogdij, maar van 's
t s Keizers minister te Brussel zelven in hoofdzaak
zou worden samengesteld uit door de regeering aangewezen leden 2). De
macht der landvoogden werd op deze wijze zeer beperkt, maar ook die der
gewestelijke Staten zou niet langer op de oude wijze blijven bestaan:
zij zouden hun overouden invloed op de landsregeering bijna geheel te
loor zien gaan door een nieuwe verdeeling des lands in negen "cercles",
welker grenzen (behalve in Henegouwen) niet met de oude graafschappen
en hertogdommen samenvielen en die ieder onder een met uitgebreide
1) Pirenne, j).
p. 242 suiv •
. 2)
t) Poullet, Histoire politique Nationale, U, p. 543. suiv.; Schlitter, S. 32 ff.;
Pirenne, V, p. 410 SUIV.
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bevoegdheid voorzienen "intendant
"intendant"H zouden staan met commissarissen aan
het hoofd van hunne onderdeelen, "districten"
"districten H genaamd. Een en ander,
ander.,
met de historische ontwikkeling der bestaande staatsregeling geheel in
strijd, moest met I November 1787 in werking treden, zooals in het
"diploma" van 21 Februari was aangeteekend. Eindelijk nog hervormde de
Keizer ook de werkelijk zeer verouderde en gebrekkige rechtspleging
door de instelling van een Souvereinen Raad te Brussel als hof van revisie
en centrum van rechtspleging met twee hoven van appèl te Brussel en
rechtspraak,
Luxemburg en 64 rechtbanken, terwijl alle geprivilegieerde rechtspraak,.
zonder aan herkomen of rechten te denken, met één pennestreek werd
afgeschaft. En daarbij zou het niet blijven: de opheffing der gilden, der
geestelijke orden enz. werd reeds in het oog gevat en een nieuwe algemeene wetgeving werd voorbereid onder leiding van den kanselier van
Brabant, Crumpipen, die in overleg met den Keizer, met Belgiojoso en
met den voortreffelijken jurist Lec1erc de gansche reorganisatie op rechterlijk gebied had geleid. Met I Mei 1787 moest ook dIt alles in werking
gebracht worden.
Het gansche land geraakte in heftige beweging. Adel en patriciaat, in
hun eeuwenoude rechten getroffen, plaatsten zich naast de reeds lang
verbitterde geestelijkheid. Men wilde zich niet laten "veroostenrijken",
H
"verspaanschen".
evenmin als vroeger "verspaanschen
De gewestelijke Staten, die van
•
Brabant vooraan, protesteerden tegen de aanranding der oude, door den
vorst nog pas bezworen staatsinrichting en privilegiën; het regende van
alle kanten vertoogen, rekesten, protesten, smeekschriften; zoogoed . als
alle regeeringslichamen in stad en land staken het hoofd op; raadzalen
en kerken weergalmden van meer of minder heftige uitingen tegen de
hervormingsplannen; de totnogtoe in België weinig beteekenende pers liet
zich eindelijk gelden en overstroomde het land met pamfletten en bezwaarschriften van allerlei aard; de aan de kerkelijke gebruiken gehechte
bevolking geraakte meer en meer in onrust over de met wet en zeden
strijdige hervormingen. En de steun van vele leden der min of meer
verlichte burgerklasse, door den Keizer verwacht en ook gegeven, beteekende weinig tegenover deze algemeene volksbeweging in een land,
zoo gehecht aan zijn oude privilegiën, zoo beheerscht door kerkelijke
gevoelens als de Oostenrijksche Nederlanden. De Keizer had wel op
eenig verzet gerekend maar toch niet op zulk een verzet als zich
thans van alle kanten verhief, onder herinnering zelfs aan

dat

tegen

Philips II.
Intusschen, de hervormingsmaatregelen des Keizers waren wel de aanleiding tot maar volstrekt niet, zooals men dikwijls gemeend heeft, de
oorzaak van de uitbarsting der revolutie, die weldra in deze provinciën
uitbrak. Men was het moede als een onbeteekenend aanhangsel der
oostenrijksche monarchie behandeld te worden. De geschiedenis dezer
landen in de eerste helft der 18de eeuw had duidelijk bewezen, dat de
oostenrijksche regeering de economische en staatkundige belangen harer
Nederlanden ondergeschikt maakte . aan hare algemeene politiek. Dat was.
was·
onder Maria Theresia wel veel beter geworden, maar de Keizer ging
weder den ouden weg op, die onder de spaansche heerschappij zooveel
schade had gedaan. Daarvan was een beweging van nationalen aard
thans het gevolg. De provinciën begonnen zich als een geheel te gevoelen,
H
natie",
die hare onafhankelijkheid had
,
de bevolking als een "belgische natie
te handhaven tegenover de schending harer ernstigste belangen, die niet
langer als een aanhangsel eener andere mogendheid wilde beschouwd
worden. Vandaar het verzet in alle rangen en standen - het eerste ont-

VERZET

660

luiken eener belgische nationaliteit 1), afkeerig van absolutisme in welken
vorm ook.
Het begon met een studentenoproer te Leuven. Een driehonderdtal
brabantsche en vlaamsche studenten verstoorden reeds bij de opening der
lessen (I December 1786) in het nieuwe seminarie de orde door luide
vertoogen tegen de staatsleeraren, die men hun had opgedrongen, en
tegen hunne "kettersche tt gevoelens omtrent de rechten der Kerk; zij
eischten herstel der oude bisschoppelijke seminaria en kwamen zelfs tot
oproer, waartegen op aandrang van Belgiojoso
openlijk oproer.
Bdgiojoso de landvoogd na
eenige aarzeling met een aanzienlijke militaire macht optrad. Het was
duidelijk, dat de hoogere geestelijkheid in dit cabaal de hand had, ja dat
de pauselijke nuntius te Brussel er niet onschuldig aan kon heeten. Deze werd
dan ook uit de hoofdstad verwijderd, kort nadat de orde te Leuven
hersteld was met medewerking van kardinaal Frankenberg zelven, die
intusschen naar Weenen werd ontboden om er in de nieuwe richting op
kerkelijk gebied onderwezen te worden. Hij vond er weinig troost in
's Keizers
KeIzers omgevmg.
omgevmg, ook niet bij den machtigen noordnederland5chen
noordnederlandschen
geleerde Gerard van Swieten, die geheel op
op's
t s Keizers zijde stond.
stond, en de zwakke
kerkvorst onderwierp zich ten slotte volkomen met de belofte ook zijne
geestelijkheid tot rede te zullen brengen. Dit ging echter niet zoo gemakkelijk. De bisschop van Namen, Lichtervelde, stelde zich thans aan haar
hoofd, wat hem verbanning op den hals gehaald zou hebben, wanneer ook
hij zich niet ten slotte aan de nieuwe instelling had onderworpen. Maar
die onderwerping der geestelijkheid was slechts schijnbaar en zij, zoowel
de wereldjjke
wereld~ijke als de reguliere en onder deze voorop de Capucijners,
ging ijverig voort met het aanzetten onder adel, magistraten en volk,
d~r ontevredenhûd
der
ontevredenheid over de hervormingen des Keizers, heimelijk geholpen
door enkele invloedrijke personen in de regeering te Brussel.
De gewestelijke Staten, die reeds vroeger herhaaldelijk tegen de nieuwigheden gewaarschuwd hadden, traden in het voorjaar van 1787 evenzoo
m:::t meer
m:::er kracht daartegen op 2). Die van Brabant weigerden in April
met
de inning der bdastingen, wanneer niet de inbreuken op de Joyeuse
Entrée werden nagelaten, en ook de Raad van Brabant sloot zich daarbij
Belgiojoso trachtte dien wettelijken tegenstand langs den weg van
aan. Bdgiojoso
onderhandeling en nadere inlichting omtrent 's
plannen weg te
t s Keizers
nemen maar reeds begon het volk zich te roeren en het werd noodig
opilieuw militaire macht te ontwikkelen. Toen stelde zich aan het hoofd
opaieuw
der brusselsche burgerij de vurige maar bekrompen conservatieve advocaat Van der Noot, populair volksredenaar en niets ontziend volksleider,
die tegenover de centraliseerende plannen tot versterking der vorstelijke
macht de oude door de privilegiën gewaarborgde rechten plaatste 3). In een
~3 April
heftigen "Mém:>ire
"MémJire sur les droits du peuple brabançon tt , die hij 23
1787 aan de Staten van Brabant aanbood, viel hij 's
t s Keizers
plannen
aan. Adel en geestelijkheid, thans ook door de burgerij krachtig gesteund,
ja geleid, verstoutten zich tot steeds heftiger verzet. Het zoo lang
sluimerende staatkundige leven begon zich door geheel Brabant heen,
zij het in onregelmatige vormen, te verheffen en dreigend eischten de drie
standen eendrachtig de handhaving van de Joyeuse Entrée, het palladium
hunner vrijheid. Men sprak er reeds openlijk van om die oude rechten
met de wapens in de hand te verdedigen; men herinnerde aan den opstand
tegen Spanje en het bleek weldra, dat de regeering in zulk een geval op
~)
1)

f.'

Vgl
423,
1 9, 423.
Vgl...Pirenne, V, p. 4419,
Schhtter, S. 67 ff.
')) Schlitter,
f •
a)
I) Pirenne, V, p. 427.
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de voornamelijk uit landzaten bestaande troepen niet onvoorwaardelijk zou
kunnen rekenen. Hevige pamfletten richtten zich tegen Belgiojoso, Lec1erc'
en Crumpipen, misleiders, naar men riep, des Keizers, eerzuchtige volks
volks-...'
bedervers, verraders des vaderlands. Hun leven stond op het spel. Ook
onder de ontvlambare Walen in Henegouwen en Namen, in het op
zich2;elf staande Luxemburg stuitte men op denzelfden tegenstand, terwijl
in het door lange onderdrukking ontzenuwde Vlaanderen de toenemende
gisting op den duur w~inig beters voorspelde. Men richtte zich
IJ zelven. Men
tegen den Keizer, den "dwingeland",
"dwingelandtt, den nieuwen Philips II
hoorde van plannen in verband met de patriotsche beweging in de Republiek en de houding van Frankrijk daartegenover, om met hulp der talrijke franschgezinden een aansluiting der Oostenrijksche Nederlanden bij
Frankrijk tot stand te brengen 1). Overal verschenen de oude brabantsche
kleuren!
kleuren: zwart, geel, rood.
De regeering te Brussel geraakte in groote verlegenheid. Zij zag de
noodzakelijkheid van het doen van concessiën in en begaf zich spoedig op
dien weg door voorloopig sommige besluiten te schorsen, wat trouwens den
landvoogden, die van het begin af weinig ingenomenheid met 's Keizers
hervormingen hadden betoond, niet ongevallig kon zijn 2). Maar deze
toegeeflijke houding, door Van der Noot en de zijnen handig gebruikt
voor verdere doorzetting hunner plannen, bracht de regeering op dien
weg steeds verder. Onder de vrees voor de volksmenigte, die den 30sten
Mei voor het paleis samenstroomde en met oproer en plundering, met
moord en doodslag dreigde, beloofden landvoogd en landvoogdes, wien
men zelfs de onafhankelijke heerschappij wilde aanbieden, ze alle in te
trekken en zelfs alle sedert tweehonderd jaren gemaakte veranderingen
in de staatsregeling van Brabant te zullen afschaffen. Ook in de andere
provinciën werd alles ter zijde gesteld. In het gansche land betoonde men
de grootste vreugde. Van der Noot was nu de eigenlijke leider der
zaken; door de inrichting, naar het in de Republiek gegeven voorbeeld,
van vrijkorpsen uit de gilden, door het aanknoopen van verbintenissen
met andere leiders in de brabantsche steden, weldra ook in die der andere
provinciën, verbond hij de thans zegevierende oppositie tot een voor de
plannen der keizerlijke regeering hoogst bedenkelijke macht.
Maar hoe zou de Keizer, die juist in de Krim een bezoek aan de
russische keizerin Catharina IJ
II bracht, een en ander opnemen? Hij was
volstrekt ongeneigd om het gebeurde goed te keuren en verweet de
regeering te Brussel hare onhandigheid, lafheid en besluiteloosheid. Hij
zond aan Kaunitz, bevel tot handhaving van het reeds genomen besluit
om afgevaardigden der gewesten naar Weenen te ontbieden onder
belofte van niets zonder hunne medewerking te zullen doen en riep
ook den landvoogd en de landvoogdes benevens Belgiojoso, die evenzeer
het hoofd verloren scheen te hebben, daarheen. Maar de Staten weigerden hunne afgevaardigden zoover weg te zenden en richtten zich
onmiddellijk tot Frankrijk met verzoek om op grond van de bepalingen
van den vrede van Rastadt hunne privilegiën te helpen handhaven,
wat intusschen door Lodewijk XVI, die niet den minsten lust had om,
bij den bedenkelijken toestand van zijn eigen land, zijn zwager en
bondgenoot in het harnas te jagen, werd afgeslagen 8). Het behoud der
gewesten voor de dynastie stond op het spel. De in een valsche
positie geplaatste landvoogd en landvoogdes verlieten weldra Brussel,

I}l~ Schlitter,
S. 77.
77 •
Pirenne, V, p. 431

,. 2
a

8

suiv.
Schlitter, S. 243/4, 253/4.
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op aanWIjZing van Jozef, die hen naar Weenen had geroepen, de
regeering tijdelijk overdragend aan den bevelhebber der troepen, generaal
graaf Murray. Ten slotte kwamen ook de afgevaardigden toch naar Weenen, maar werden hier met weinig tegemoetkoming behandeld, al beloofde
de Keizer nog eens de hervormingen niet zonder hunne toestemming te
:zullen invoeren. Toch begon hij tegenover den geweldigen tegenstand reeds
terug te treden, ten minste in woorden en beloften. Maar men vertrouwde
hem niet meer 1).
De gisting in het land nam in den nazomer van I787 weder op bedenkelijke wijze toe. De Staten bleven standvastig de inning der lasten
weigeren zoolang de Keizer zijn hervormingen niet formeel had ingetrokken; zij weigerden ook de door Murray verlangde afschaffing der
vrijkorpsen. A~n den anderen kant weigerde de Keizer ten eenenmale
zijn plannen op te geven. De gisting steeg nu te Brussel tot revolutionnaire
woeling en ook Van der Noot was in September niet meester meer van
den toestand, terwijl Murray zich gereedmaakte om met de troepen op te
treden. Een misverstand deed op den 20sten September te Brussel een
bloedige botsing tusschen soldaten en burgers ontstaan. Murray wist nog
de orde te herstellen, maar hij was in die omstandigheden gebleken niet
berekend te zijn voor den moeilijken post te midden der oproerige beweging en werd weldra als waarnemend landvoogd vervangen door graaf
Trauttmannsdorff, een jong diplomaat, die, gesteund door den nieuwen
bevelhebber, generaal D'A1ton, Belgiojoso als gevolmachtigd minister had
vervangen, allereerst het verzwakte landsheerlijke gezag zou hebben te
herstellen en daartoe bekleed werd met alle bevoegdheid om zijn wil op
te leggen.
Zoo stonden de zaken hier, toen het stadhouderlijke gezag in de
Republiek door de pruisische wapenen opnieuw bevestigd was. De woelingen in het Noorden hadden totnogtoe ernstige bemoeiing met deze
verwikkelingen in het Zuiden belet, ja de aandacht daarvan in de Republiek afgeleid, al hadden de Patriotten op steun voor hunne zaak van die
zijde gehoopt. Thans zou de regeering der Republiek meer aandacht aan
den loop der dingen aldaar hebben te wijden. Het kon haar niet onverschillig zijn, of de Zuidelijke Nederlanden in de handen der habsburgsche
dynastie zouden blijven of met Frankrijk vereenigd zouden worden
ofwel een afzonderlijken staat zouden vormen - de oude vragen uit den
tijd van Lodewijk XIV in een nieuwen vorm. Bovendien zag zij de mogelijkheid van het terugwinnen harer Barrière en van hare rechten in Vlaanderen en aan de Schelde-oevers. Eindelijk zou zij het oog moeten houden
op de woelingen, die door de aanwezigheid der bij honderden gevluchte
Patriotten daar en in het Noorden van Frankrijk ook binnen haar eigen
grenzen invloed zouden kunnen hebben En het bleek weldra, dat de
keizerlijke regeering gaarne de talrijke vermogenden onder de hollandsche
uitgewekenen in haar gebied wilde houden, in het belang van het fabriekswezen zoowel als van dat der zeevaart en visscherij.
Van de Spiegel had gaarne den opstand in de geboorte gesmoord gezien
en, toen dit onmogelijk bleek, in ieder geval willen zorgen, dat Frankrijk
zich niet van de zuidelijke gewesten meester maakte. De opstelling van
een observatiekorps der drie mogendheden, 30 of 40000 man sterk, in
1) L. P. J. Van de Spiegel, Résumé des négociations qui accompagnèrent la
Révolution des Pays-Bas autrichiens (Amst., 1831), p. 14 suiv. Vgl. Schlitter, Geheime
Correspondenz Jozefs II mit Trauttmannsdorff (Wien, 1902); Colenbrander, Gedenkstukken, I, blz. 137 vlg.
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Staats-Brabant werd door hem bepleit maar kon bij Pruisen en Engeland
geen steun vinden 1).
Trauttmannsdorff, door den Keizer gelast om den op I April 1787
bestaanden toestand met inbegrip van de tot dien tijd genomen besluiten
te handhaven, eischte dit van den Raad van Brabant en toen deze de
nieuwe decreten niet uitvaardigde, beval hij den 22sten Januari 1788
binnen 24 uren tot de uitvaardiging over te gaan 2). D'Alton trok zijn
troepen samen en na het bloedig onderdrukken van een volksbeweging
te Brussel ging de Raad tot de uitvaardiging over, onder verklaring
trouwens, dat noch de Joyeuse Entrée noch de oude staatsinrichting in
het algemeen daarbij mocht worden geschonden. Eerst daarna keerden
landvoogd en landvoogdes naar Brussel terug. Ook de tegenstand der
leuvensche universiteit werd in het voorjaar door schorsing, daarna door
verplaatsing der oude hoogeschool naar Brussel gestraft, terwijl het algemeene staatsseminarie werd heropend en de bisschoppelijke seminariën
definitief werden gesloten. Nieuwe oproeren te Mechelen en Antwerpen
bij gelegenheid dezer sluiting in Augustus n88 werden met geweld
onderdrukt. Maar de gisting onder de bevolking hield daarmede niet op
en de geestelijkheid, die het staatsseminarie onbezocht liet, zoowel als de
in het najaar opnieuw opgeroepen Statenvergaderingen bleven zich verzetten, met name in Brabant en Henegouwen, waar de Staten weder de
belastingen weigerden, zoolang niet aan de gestelde eischen was voldaan.
Wel gaven in Brabant na stormachtige discussiën adel en geestelijkheid
ten slotte op dit punt toe maar de derde stand, door Van der Noot
geleid, weigerde uitdrukkelijk 3).
De Keizer beval zijn aarzelenden vertegenwoordiger nogmaals om
krachtig door te tasten en verbood 7 Januari 1789 zoowel in Brabant als
in Henegouwen verdere bijeenkomsten der Staten, die hij op zijn beurt
beschuldigde zich onttrokken te hebben aan de bij zijn inhuldiging op
zich genomen verplichtingen. Bij een toch nog voor de laatste maal
opgeroepen brabantsche Statenvergadering op 26 Januari, waar Trauttmanssdorff dreigend wees op de in den omtrek der vergaderzaal verzamdde troepen en in heftige taal de Staten tot gehoorzaamheid aanmaande,
wûgerde de derde stand opnieuw. In Henegouwen geschiedde hetzelfde.
Toen werden in beide gewesten de Staten ontbonden en de privilegiën vernietigd, terwijl de souverein verklaarde beide gewesten als "veroverd gebied tt
te zullen behandelen en alle inwoners "hors la loi tt te stellen. In Maart
richtte hij zich door zijn minister tot de Staten van Brabant met het
voorstel om hunne "constltution incompréhensible, ténébreuse et inexécutable tt
te wijzigen en de vertegenwoordiging van den derden stand ingrijpend te
hervormen door alleen de groote steden daarin te doen vertegenwoordigen.
Toen de Raad van Brabant weigerde om deze voorstellen goed te keuren en
ook de Staten zich niet lieten overhalen, hief
ruef de Keizer in Juni definitief
de Joyeuse Entrée en alle verdere privilegiën op en ontbond Raad en
Staten, terwijl in Brabant en in Henegouwen eenige aanzienlijke geestelijken en leeken gevangengezet werden.
Een algemeene verontwaardiging ontstond in het gansche land. Overal
verhief zich een geest van verzet; honderden, reactionnairen en liberalen,
verlieten het land hunner geboorte, waar zij zich onder het keizerlijke
despotisme niet meer veilig achtten; op alle muren verschenen oproerige
manifesten in proza en dicht; pamfletten zetten openlijk tot opstand aan;
1) Nadenking, blz. 34 vlg.
2) Schlitter, S. 44 ff.; Pirenne, V, p. 446.
3) Pirenne, V, p. 447 suiv.
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hier en daar hadden bloedige botsingen met de troepen plaats. Het verbod
van emigratie, den 30sten September uitgevaardigd, kwam te laat om de
beweging tegen te houden. De uitbarsting der Revolutie in Frankrijk
wekte nieuwe onrUJt.
onru:>t.
De uitgewekenen riepen weldra de hulp in van Engeland, Pruisen en
de Republiek. Van der Noot, die reeds in April I789 de vlucht had
genomen om te ontsnappen aan de tegen hem begonnen strafvervolging,
had zich in Mei persoonlijk tot Van de Spiegel gewend 1) met verzoek
om steun, zelfs in uitzicht stellend, dat het Zuiden zich onafhankelijk zou
verklaren en zich onder een eigen stadhouder, bij voorbeeld den tweeden
Wi1lem V, nauwer met de Republiek zou verbinden, misschien
zoon van Willem
wel tot één staat. Van de Spiegel, hoewel weinig vertrouwend op deze
tt , verwees hem naar
losse aanbiedingen van een "homme sans qualification
qualification",
Hertzberg en Pitt en Van der Noot vond werkelijk bij den eerste, vijand
van 005tenrijk, eenige sympathie voor zijn reactionnaire denkbeelden.
Begeerig om dit belangrijke gebied aan het huis Habsburg te ontrukken,
zond Hertzberg den gouverneur van Wezel naar Van der Noot, die weldra
als "agent plénipotentlaire du peuple brabançon" en vertegenwoordiger
van de te Roozendaal en later te Breda verzamelde emigranten, onder wie
hij en de antwerpsche kanunnik Van Eupen de leiders waren, te Berlijn
verscheen. Hij werd er met onderscheiding ontvangen en vond er levendige aanmoediging, meer dan te Londen, waar Pitt gering vertrouwen op
den opstand toonde en weinig gezind bleek om zich vijandig tegenover
Oostenrijk te stellen. De liberalen wendden zich veeleer tot Mirabeau en
de thans in Brabant gevestigde fransche revolutionnairen.
Intusschen begonnen de zaken in het Zuiden zich steeds ernstiger voor
te doen. In Luik, waar de bevolking met de regeering van den prinsbisschop Van Hoensbroeck overhoop lag wegens zijn maatregelen tegen
het spelen aan de bank te Spa en op het voorbeeld van het toen in revolutiekoorts bevangen Frankrijk met democratische denkbeelden vervuld
was, ontstond in Augustus, een maand na den val der parijsche Bastille,
een formeele revolutie, die de oude regeeringsvormen omverwierp, de
volkssouvereiniteit als beginsel vooropstelde en den Prins-bisschop alleen
de uitvoerende macht liet. De Prins-bisschop, onmachtig om de orde te
herstellen, verliet zijn bisdom en beriep zich als rijksvorst op het Rijkskamergericht te Wetzlar, dat den Koning van Pruisen, als lid van den
westfaalschen kreits, opdroeg om het wettige gezag te handhaven. Zoo rukten
prUisische
pruisische troepen het bisdom binnen en bezetten de voornaamste vestingen. Op de beweging in Luik en de pruisische aanmoediging steunend,
begonnen de ontevredenen in de oostenrijksche gewesten zich opnieuw
te roeren. De brusselsche advocaat Jean François Vonck, hoofd eener
onder de leus ,'pro aris et focis"
focis tt wijdvertakte organisatie van hervormingsgezinden, die echter den wettigen weg gevolgd wilden zien en de
willekeur des Keizers evenzeer afkeurden als de Staten en de aanhangers
van den aan het oude stelsel van regeering gehechten Van der Noot,
week met een aantal der zijnen, die zich gewapend hadden, uit naar
Hasselt, op luiksch grondgebied, en trad weldra in overleg met de reactionnaire uitgewekenen te Breda, die eerst echter zijn aanbiedingen afwezen maar ten slotte toch eenige toenadering toonden. Breda werd het
middelpunt eener tegen de keizerlijke regeering gerichte emigratie, die
en aanval van
van pruisische zijde de belofte kreeg van steun tegen ieder
iederen
Résumé, p. 52 suiv.j
suiv.; Colenbrander, Gedenkstukken, I, blz. 137 vlg.
vlg.;j Pirenne,
1) R~sumé,
V, p. 462 suiv.
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Frankrijk of Oostenrijk, mits zij zelfstandig bleef en zich beriep op het
Duitsche Rijk, voor welks belangen dan de Koning van Pruisen zou kunnen opkomen 1).
De regeering der Republiek, bij de teruggetrokken houding van Engeland het niet wagend zich zonder meer naast Pruisen te stellen, bepaalde
zich uit vrees voor een algemeen en oorlog, waarbuiten zij niet zou kunnen
blijven, onder het vooropstellen harer onzijdigheid tot heimelijke aanmoediging der emigranten en verbood hun alleen op aandrang der keizerlijke regeering de vorming van gewapende benden op haar grondgebied.
Maar dit verbod belette niet, dat de emigranten zich in October onder
den gewezen oostenrijkschen kolonel Van der Mersch, scherp gekant tegen
het keizerlijke despotisme, tot een inval in België voorbereidden.
Een manifest a)
I) van "le peuple brabançon tt, waarin de grieven tegen
het bestuur des Keizers werden uiteengezet, verklaarde hem den 24Sten
October 1789 op grond der oude privilegiën "déchu de la souveraineté,
domaines, droits et prérogatives dudit duché et pays (de Brabant) et
autres en dépendane' en twee dagen later rukte Van der Mersch met
omstreeks 3000 man S) naar Turnhout op, waar hij den 27sten de dubbel
~oo sterke oostenrijksche troepen terugsloeg maar toch spoedig voor de
%00
overmacht op staatsch
staats eh grondgebied de wijk moest nemen. Men gaf het
plan niet op. Een bende onder den jongen prins van Ligne was gelukkiger en bemachtigde half November het belangrijke en slap verdedigde
Gent. Dit succes werd weldra door een algemeenen opstand tegen het
oostenrijksche gezag achtereenvolgens in de voornaamste steden des lands
gevolgd en de landvoogd zag zich genoodzaakt met de tegenover den
algemeenen opstand onvoldoende militaire macht van d'Alton, die achter
de Maas terugweek, Brussel te verlaten en zich naar Luxemburg terug te
trekken, waarheen ook Trauttmannsdorff, die tevergeefs allerlei concessies deed, de hervormingsbesluiten introk en een algemeene amnestie
afkondigde, hen spoedig volgen moest. Den 18den December deden Van
der Noot en Vonck met de hunnen den zegevierenden intocht in de
hoofdstad des lands; de citadel van Antwerpen, de laatste vesting met
oostenrijksche bezetting, capituleerde einde Januari.
Het bleek intusschen weldra, dat de beide partijen onder de opstandelingen, de "Statistentt, die volledige reactie wilden, en de ,'progressisten"
of "Vonckisten tt, die hervorming der verouderde instellingen langs wettigen
weg begeerden, beide met handhaving der monarchie, niet met elkander

konden samenwerken 40). Ook hier stonden conservatieven en hervormingsgezinden, aristocraten en democraten scherp tegenover elkander en onder
de laatsten eischten velen op het voorbeeld van het in volle gisting verkeerende Frankrijk de oproeping eener nationale vergadering, ja waren
niet
nie~ afkeerig van een aanslUIting bij Frankrijk. Nog vóór het einde des
jaars namen echter overal de gewestelijke Staten, waarin de conservatieven verreweg de bovenhand hadden, in Brabant gezamenlijk met den Raad
van dit gewest, het bewind voorloopig in handen. In Januari 1790 te
Brussel als Staten-Generaal bijeengekomen, richtten zij een federatieve
Belgie', verRepubliek op onder den naam van "Vereenigde Staten van België",
I Iden gesloten Unie van Brussel met handhaving
bonden door de den IIden
van de oude regeeringsvormen en privilegiën en met instelling van een
permanent Souverein Congres als uitvoerende macht namens de Staten-

l}• Résumé,
p. 7
ib., p. 72 suiv.
1•

3

Pirenne, V, p. 468.

0) Pirenne, V, p. 471 suiv.
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Generaal. De constitutie der Vereenigde Staten van Amerika strekte tot
voorbeeld 1). Als leiders van dit Congres zouden Van der Noot als staatsminister en zijn bekwame en invloedrijke medestander kanunnik Van
Eupen, die de geestelijkheid leidde, als staatssecretaris optreden.
De partij der Vonckisten, waarbij zich Van der Mersch en vele leden
van den hoogen adel, magistraten en burgers hadden aangesloten, was
zeer teleurgesteld over dezen gang van zaken, waardoor het verouderde
regeeringsstelsel voorgoed bevestigd scheen. Zij toonden zich weldra zelfs
bereid een uitbreiding der fransche grenzen tot over geheel de Oostenrijksche Nederlanden in de hand te werken en, toen de door de binnenlandsche toestanden beziggehouden
beûggehouden fransche regeering dit opnieuw weigerde,
met de regeering te Luxemburg in overleg te treden over een toenadering,
die ten gevolge van den plotselingen dood van keizer Jozef (21 Februari 17go)
1790)
en de verzoenende gezindheid van diens broeder en opvolger Leopold II
spoediger haar beslag kreeg dan aanvankelijk verwacht kon worden.
De drie verbonden mogendheden traden intusschen met elkander in
overleg, welke houding zij zouden aannemen tegenover de nieuwe Republiek, welker leiders aanstonds hare hulp hadden ingeroepen. Pruisen,
begeerende Oostenrijk's macht te verzwakken, was zeer geneigd om die
hulp van Luik uit te verleenen maar Engeland, dat de verzwakking van
Oostenrijk niet gaarne zag, volstrekt niet en de Repubhek der Vereenigde
Nederlanden, bevreesd zoowel voor bevestiging der oostenrijksche heerschappij als voor terugwerking dezer revolutie op hare nog altijd
niet geheel tot rust gekomen partijschappen, wenschte de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen en zooveel mogelijk de oude
regeeringsvormen der zuidelijke provinciën, met de hare zoo verwant,
geëerbiedigd te zien, het liefst in den vorm van herstel der oostenrijksche macht op "gelimiteerde voorwaarden"
voorwaarden" 2). Van de aanvankelijk ook
besproken plannen tot vereeniging der beide republieken tot één staat
wilde Van de Spiegel niet hooren: zoowel de godsdienstige als de economische en staatkundige toestanden der beide landen achtte hij zoo verschillend, dat een samenvoeging nooit in .het voordeel van een van beide
kon geacht worden; voor toenadering tusschen de beide republieken was
hij eerder te vinden en de Prinses, misschien niet geheel afkeerig van
het denkbeeld om haar tweeden zoon in België aan het hoofd te stellen,
niet minder 3). Maar daarvan was thans geen sprake meer en op voorstel
der Republiek werd op een conventie te Berlijn (9 Jan. 1790 ) besloten 4),
dat de drie mogendheden zich niet met de belgische zaken zouden inlaten,
tenzij de Keizer zelf hare hulp inriep; of wel "forcées par l'urgence des
circonstances",
circonstances tt , dat men in ieder geval tegenover de als revolutionnair
gevreesde democratische beweging de oude privilegiën en instellingen zou
helpen handhaven en nog geen beslissing zou nemen aangaande de erk~n
ning van den nieuwen staat; dat men ook geen inmenging van een anderen staat - op Frankrijk was natuurlijk gedoeld - zou dulden en gezamenlijk zou blijven overleggen. Twee dagen later constitueerde zich
ûch de
nieuwe zuidelijke Republiek maar ook nu wisten de zeemogendheden
Pruisen te bewegen zich nog onzijdig te houden in weerwil van den voortdurenden aandrang der Statisten te Berlijn.
1) Pirenne, V p. 479.
2) Vreede, Van de Sr.liegel, I, blz. 7 vlg.; IV, Inl., blz. 26. Vgl. de correspondentie

met
8)
IV,
')

D'Yvoy te Brusse, aldaar blz. 1 vlg.
Vgl. daarover ook de stukken bij Vreede, Van de Spiegel, lIl, blz. 615 vlg.,
blz. 158 vlg.; Colenbrander, Gedenkstukken, I, blz. XLII vlg., 140 vlg.
Manger, Recherches, p. 63 suiv.
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Zoo kon keizer Leopold, betrekkelijk gerust op de houding der drie
mogendheden, voortgaan met zijn onderhandelingen met de opstandelingen,
-ofschoon Hertzberg nog herhaaldehjk
herhaaldelijk de zeemogendheden aanzocht om de
-onafhankelijkheid van het Zuiden te erkennen en desnoods aan Oostenrijk
Ga11icië over te laten als schadeloosstelling voor zijn verlies
het poolsche Ga1licië
in de Nederlanden.
Intusschen dreigden aan alle kanten van Europa, vooral in het Oosten,
verwikkelingen, die in verband met den reeds tegen Turkije en in het
Noorden begonnen oorlog en de hangende poolsche kwestie ieder oogenblik tot een algemeenen krijg konden leiden, terwijl de in Frankrijk
voortgaande omwenteling niet minder zorg baarde, ook in verband met
hongersnood, die in 1789 vooral
mogelijke fransche plannen op België. De hongersnood,.
Zuid-Europa teisterde, had ook in het Noorden en in ons land ernstige
1790
gevolgen van schaarschheid en duurte 1). Het gansche voorjaar van 17go
.dreigde
,dreigde oorlogsgevaar, in den zomer eindelijk gelukkig bezworen door de
belangrijke conferentie van Reichenbach, waar Pruisen en Oostenrijk met
betrekking tot het oosten tot een schikking kwamen, benevens door het
vredesverdrag van Värä1ä
Värälä in het Noorden. Van de Spiegel had zoowel
te Berlijn als te Londen met talent daarvoor gearbeid 2). Omtrent de
belgische zaken werd vastgesteld, dat Keizer Leopold een amnestie zou
afkondigen en de zaken zou herstellen op den voet zooals zij waren bij
de troonsbeklimming van keizer Jozef, terwijl de drie mogendheden den
()uden
-ouden regeeringsvorm beloofden te helpen handhaven op dezelfde wijze
als zij den regeeringsvorm in de Republiek hadden bevestigd.
Deze overeenkomst was de doodsteek voor de zuidelijke Republiek 3),
a),
thans door de drie mogendheden geheel opgegeven, terwijl de oostenrijksche troepen reeds op marsch waren om het keizerlijke gezag te herstellen.
Keizer Leopold had onmiddellijk na zijn troonsbeklimming graaf Cobenzl
naar Luxemburg gezonden om de toestanden in België zoo mogelijk te
regelen op grondslag van terugkeer tot de oude staatsregeling 4').
4). Een
memorie van den nieuwen Souverein keurde de ingevoerde nieuwigheden
ondubbelzinnig af maar ook de gewelddadige maatregelen, door zijn voorganger genomen. Wel werd dit verzoenend schrijven, waarin zelfs het
recht tot verzet der onderdanen werd erkend, te Brussel nog zonder antwoord gelaten maar de Statisten en Vonckisten lagen daar weldra geheel
overhoop
met elkander over
hoop en de machtige geestelijkheid richtte zich steeds
feller tegen de nieuwe denkbeelden. In Maart ontstond te Brussel een
hevig volksoproer tegen de Vonckisten, die zich naar Namen terugtrokken
onder bescherming der troepen van Van der Mersch maar, ook hier niet
veilig en door
d~or het grootste deel van het leger verlaten, deels naar Frankrijk vluchtten, deels door de tegenpartij gevangengezet werden; pogingen
om in Vlaanderen en elders een beweging te hunnen gunste te verwekken,
werden door de Statisten met geweld onderdrukt. De Statisten hadden de
zegepraal behaald. Maar zij hadden niet veel aan hunne overwinning,
want de drie mogendheden trokken zich hun lot niet ernstig aan.
De laatsten rieden tot verzoening en in Den Haag vestigde zich een
conferentie, waarin namens Engeland lord Auckland, namens Pruisen
PrUtsen
lkRésumé, p. 149·
Vgl. daarover vooral de correspondentie van Van de Spiegel met den gezant
te erlijn, Van Reede, en dien te Londen, Van Nagell
NagelI (Rijksarchief)j
(Rijksarchief); Vree de, Van
de Spiegel, lIl, blz.
b17;. 621 vlg.
a) Résumé, p. 39.
')
')
-) Pirenne, V, p. 468 suiv.
I
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graaf Keller, namens Oostenrijk graaf De Mercy dtArgenteau, namens de
Republiek Van de Spiegel zitting namen, ten einde de belgische toestanH, nu
den gezamenlijk met den Keizer te regelen. De handige Leopold lI,
het terrein meester, wist deze haagsche conferentie in de door hem
gewenschte richting te leiden en haar voor de bemiddeling tusschen hem
en zijn onderdanen te gebruiken, geheel volgens de wenschen trouwens
van Engeland en de Republiek.
Het meer en meer in het nauw gebrachte brusselsche Congres deed alle
moeite om aan de droeve noodzakelijkheid te ontkomen 1). Het drong
te Berlijn aan, zond Van Eupen met hetzelfde doel naar Den Haag en
riep de bevolking der gewesten op tot verdediging tegen de oprukkende
Oostenrijkers. Half October verklaarde eindelijk keizer Leopold plechtig
nog tijd te willen geven tot 21 November om zijn voorstellen aan te
nemen. Toen het Congres weigerde en de weder bijeengekomen StatenGeneraal nog ter elfder ure zijn zoon aartshertog Karel tot "groothertog"
van België kozen, rukte de oostenrijksche generaal Bender aan het hoofd
van zijn leger Brabant binnen en herstelde in enkele dagen het oostenrijksche gezag: den 2den December reeds bezette hij Brussel. De regeering van Van der Noot en Van Eupen nam de vlucht naar de noordelijke
Republiek en de belgische revolutie had een einde genomen. Overeenkomstig de bepalingen van Reichenbach erkende de conferentie in Den
Haag den loden December 2) Leopold II als souverein van België, ,,seul,
indivisibie, inaliénable et incommutable domaine, inséparable des états
de la maison dtAutriche tt , te regeeren volgens de bepalingen bij de troonsbeklimming van Karel VI en Maria Theresia, met afkondiging eener
amnestie, waarvan slechts enkele leiders uitgesloten bleven. Ook landvoogd en landvoogdes keerden nu half Juli 1791 naar Brussel terug en
graaf De Mercy-d'Argenteau werd bekleed met de waardigheid van ts Keizers vertegenwoordiger. In het najaar van 1790 was ook de revolutie in
Luik onderdrukt met herstel der oude toestanden 8).
Het was alsof de regeering van Jozef II er niet geweest was, maar in
de zuidelijke gewesten bleef toch een gevoel leven van onrust, van
ontevredenheid met de oude instellingen, van ver~et tegen de monarchale
neigingen der herstelde regeering; de uitgewekenen van de beide partijen,
door welker oneenigheid en door de onbekwaamheid harer leiders de
omwenteling mislukt was, gaven den moed niet op om eenmaal nog in
het vaderland terug te keeren en hunne plannen te verwe~enlijken. De
in Frankrijk ~egevierende revolutie scheen den liberalen ten minste op
den duur kans daarop te openen. Ook in de noordelijke Republiek lette
men met toenemende bezorgdheid op den loop der dingen in Frankrijk,
die ten opzichte van de toestanden in haar eigen gebied van invloed
zou kunnen zijn '). Nog regeerde Lodewijk
Lodewi;k XVI, thans als constitutioneel
koning, over het in schromelijke verwarring verkeerende land, nog hielden
Mirabeau en Lafa yette de uiterste elementen in toom, maar reeds woelden
Jacobi;nen, Feuillants en Cordeliers en sprak
de revolutionnaire clubs der Jacobijnen,
men aan de andere zijde van tusschenkomst der mogendheden in de zaken
ook van Frankrijk, terwijl de omwentelingsgezinden droomden van de bevrijding der natiën uit de slavernij der vorstelijke macht.
1) Pirenne, V, p. 537 suiv.
2) Résumé, p. 386 suiv.
3) Pirenne,
Pir~~ne, V, p. 503 suiv.

4) Politieke
Pohueke correspondentie van Van de Spiegel uit deze jaren in het Rijksarchief
en het Huisarchief, ten deele ook bij Vreede, dl. lIl, aan het slot en dl. IV, passim,.
Vgl. De Jonge, La restauration et M. Van de Spiegel, in Nederl.
Neder!. Rijksarchief, I,
J,
blz. 319 vlg.; Colenbrander, Gedenkstukken I, blz. 147 vlg.
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Veel meer zorg baarden in de Republiek nog de inwendige toestanden.
Alles was "à reparer ou à refaire". De gebeurtenissen der laatste jaren
hadden de grootste verwarring in staat en maatschappij ten gevolge gehad:
daaraan moest paal en perk gesteld worden. En Van de Spiegel begreep,
dat men niet volstaan kon met bloot herstel van het oude: de tijd was
gekomen om te beproeven, of het niet mogelijk zou zijn de Republiek
uit haar verval te redden door verbetering van sommige in het oog
springende gebreken harer staatsinrichting en van haren maatschappelijken
toestand in het algemeen. De woelingen der laatste jaren hadden ten minste
dit gevolg gehad, dat ook in de Oranjepartij aan velen de oogen waren
opengegaan voor de wenschelijkheid om eindelijk hervormingsmaatregelen
te nemen, zij het dan niet in "democratische" richting. Maar de geringe
geneigdheid van den Prins om overeenkomstig den raad van Van de Spiegel
"de deur van de amnestie voor het groote gros wijder open te zetten
en de justitie alleen tegen de hoofden werkzaam te doen zijn" 1) en de
reactionnaire stemming onder de thans in hunne waardigheden en rechten
herstelde, voor verandering meer dan ooit beduchte regenten beloofde
in dit opzicht weinig goeds. Men vergaf wel maar vergat niet 2); men
ademde wraak, weerwraak. Ook wilde de Prins nog altijd niets weten van
de reeds omstreeks I780 voorgenomen wederopvatting der oude plannen van
Witlem Bentinck tot instelling van een "ministerie van kundige en eerlijke
inboorlingen des lands", die hem zouden ter zijde staan bij de regeering 3).
Van de Spiegel begon in Juli 1788
I788 met het ernstig aanvatten van een
nieuwe regeling der gewestelijke quoten, daar "van deze zaak het staan
of vallen van de Republiek afhing" 4) en de financiëele toestand bij de eb
in de "publique kassen" en de "schreeuwende" schuld weder hoogst bedenkelijk moest genoemd worden ó). Niet alleen toch de financiën van
Friesland, Zeeland en Stad en Lande waren sedert jaren in de war, maar
ook de drie landprovinciën boden in dit opzicht thans een weinig verkwikkelijk schouwspel en de zaken van Holland stonden in de laatste jaren,
eveneens onder den druk der buitengewone omstandigheden, minder gunstig:
het bleek, om de zaken gaande te houden, noodig een geldleening van
5 millioen uit te schrijven voor Holland, welks schulden 400 mill. bedroegen, maar het krediet der rijke provincie was zoo geschokt - hare papieren
stonden 20%, ja in 1788
I788 32% beneden pari - dat men deze betrekkelijk
geringe som niet volteekend kon krijgen en daarom eindelijk moest overgaan tot een "geforceerde negotiatie", een heffing namelijk van den 25sten
penning, dus 4 % van alle bezittingen boven de f 2500 en van inkomsten
uit ambten en bedieningen: een maatregel, die veel ergernis wekte maar
2;onder welke geen betaling der met de onderdrukte omwenteling samenhangende kosten kon geschieden 6). Ook deze heffing kon niet worden doorgezet
dan na heftigen tegenstand van sommige steden, met name van Leiden,
Gouda en Gorkum, waar de nieuwe regenten het meest hadden in te
brengen. Maar het bleek zeer moeilijk om behoorlijk vertrouwbare inlichtingen te verkrijgen aangaande de financiën der gewesten, die zich tegen1) Huisarchief, Archief Willem V, nO. 213, brief van 30 Mei 1788.; Colenbrander,
Gedenkstukken, I, bl~. 130 vlg •
•) Nadenking, bl~. 15, Ig.
8) Colenbrander, Gedenkstukken,
G.edenkstukken, I, bl~. 127 vlg.
.
') Brief van
Juli 1788, 1.1.; Van der Meulen,
v~n 9 Juh
M;eulen, bl~.
bI:;. IIg vlg.,
vl~., die
d1e meer de Aanteekeningen 1n
in ms. dan de gedrukte Nadenking gebruikt;
gebrulkt; Archives,
Arch1ves, lIl, bl~. 612.
5) Nadenking, bl~. 15.
e) Vaderl. Historie, Vervolg, dl. XX, bl~. 322 vlg. Vgl. brief van Van de Spiegel
suiv.; Nadenking
aan den Prins in Sept. 1788 (Huisarchief); Archives, lIl, p. 61g suiv.j
b12:. 43; Van der Meulen, bl~. 326 vlg.
b~.
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over elkander klein hielden in de hoop hunne quoten verminderd te zien
en allerlei uitvluchten zochten om te ontkomen aan het inleveren der door
Van de Spiegel gewenschte nauwkeurige berekening der "ware vermogens",
meh
d. i. der werkelijke inkomsten en lasten, welke berekening, naar men
vreesde, in ieder geval een aanzienlijke vermeerdering der belastingen ten
gevolge zou hebben. De Staat van Oorlog voor 1789 werd in uitgaaf door
mil1. en 3 ton begroot, welke som, maar drie ton hooger dan
hem op 13 mil!.
vóór de troebelen, gemakkelijk - zoo meende de raadpensionaris - door
een eenparige belasting kon worden verkregen.
De zaak der financiën en die der daarmede in nauw verband staande
landsverdediging waren dus in de eerste jaren van de "restauratie" hoofdpunten, waarover ernstig geraadpleegd diende te worden. Holland had
reeds bij het geven zijner toestemming vo;,r
vo::>r den Staat van Oorlog van
1788 geklaagd over den "veragterden staat" van de financiën der admiraliteitscolleges, over de wanbetaling van verscheidene gewesten en over hun
onverantwoordelijk schuiven van alle lasten op de schouders van Holland,
dat onmogelijk al die lasten kon dragen 1). Reeds in 1784 had Zeeland,
in zijn financiën door den laatsten oorlog zeer ernstig getroffen, gEWEzen
op de dringende noodzakelijkheid van "redres
,,redres in de proportie der quotes" a),
2), ook door de andere gewesten gereedelijk erkend; het had een
tes"
tt
Groote Vergadering voorgesteld tot regeling dezer belangen. Een "besogne
"besogne"
M::i van het volgende jaar
tot het behandelen dier zaak was dan ook in M!i
ingesteld met het doel om financiën en verdediging in verband met
elkander na te gaan. Maar de woelingen hadden in den eersten tijd
den voortgang der beraadslagingen belemmerd. Van de Spiegel, die zich
van het begin af voor deze zaak zeer had ingespannen, als zijnde van
overwegend belang, bracht nu in den zomer van 1788 meerdere kracht
in de overwegingen van de in twee besognes, een voor de herziening
der quoten, een voor het defensiewezen, gescheiden commissie. Hij
wees erop 3), dat vóór alles vastheid in de financiën noodig was,
zoodat de regeling der quoten voor den tijd van 25 jaren diende te
geschieden en in verband daarmede een vaste Staat van Oorlog voor
dien tijd diende te worden bepaald, waarvan niet dan "bij gemeen
consent" mocht worden afgeweken. Hij verlangde het drieledige beding,
dat de provinciën verplicht zouden worden om hare consenten binnen een
te bepalen tijd in te brengen, dat de meerderheid voortaan de minderheid
zou binden en dat men op de onwilligen dwangmaatregelen zou mogen
toepassen. Na heel wat gehaspel en herhaaldelijk ingrijpen van den als
"arbiter" gekozen erfstadhouder, die meer dan eens voorstellen te dien
opzichte deed, diende het besogne voor de defensie in October 1789
eindelijk een lijvig verslag in, waarin onder anderen weder de samensmelting der vijf admiraliteiten tot één college werd voorgesteld; maar het
besogne voor de zaak der quoten was nog niet gereed en de beide zaken
stonden in zoo nauw verband, dat regeling van de eene zonder die van
de andere niet mogelijk, ook niet wenschelijk scheen '). De gemeenschappelijke aandrang van den Prins en Van de Spiegel, die persoonlijk aan de
beraadslagingen deelnamen en van wie de laatste herhaaldelijk met zijn
ontslag dreigde, deed eindelijk in Mei 1790 ook het tweede besogne
1) Vader1. Hist., 1.1., blz. 331 vlg.
2) Vreede, Van de Spiegel, lI,
Il, blz.
bh;. 360 vlg.
")
a) Ib. blz.
bh;. 442/3; Archives, lIl, 11.

') Vreede, Van de Spiegel, IV, blz. 299 en 317 vlg. Vgl. over dit alles ook
Van de Spiegel's correspondentie met den Prins uit deze jaren (Huisarchief) en ,de
Archives, verder Van der Meulen,
Meuten, 1.1.
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gereedkomen met het indienen van een nog veel lijviger verslag, dat in
druk niet minder dan drie boekdeelen besloeg en behalve de nieuwe
regeling der quoten op grond van de gewijzigde economische verhoudingen
ook den toestand der generaliteitskas, de wenschelijkheid van bezuiniging
in het beheer en in den Staat van Oorlog benevens de regeling van buitengewone geldopneming in tijd van oorlog behandelde. Maar nu begonnen eerst goed de moeilijkheden bij de behandeling dezer verslagen in
de afzonderlijke gewesten en het duurde langer dan twee jaren, eer er
in dezen op eenig resul~aat kon worden gewezen. Wanhopig klaagde de
raadpensionaris over de ,,stijfzinnigheid" en "baatzucht" der regenten nu
eens in de eene, dan weder in de andere provincie. Gelukte het den Prins
z;ijn persoonlijke tusschenkomst Gelderland te bewegen zich
eindelijk door zijn
bij de voor dit gewest bepaalde verhooging met 1/2% neder te leggen, dan
begon Friesland, dat met meer dan 2 % verlaagd was, weder te klagen of
riep Overijsel, dat het te veel "geperst" werd. Alleen door Holland, dat
eertijds op ruim 58% gestaan had, tot ruim 62% te verhoogen en de
Generaliteitslanden, die te voren geen quote betaalden, eerst op 3, daarna
op 4, eindelijk op 44/6% te brengen, kon aan de bezwaren der gewesten
voldaan worden. Het eindresultaat was, dat Gelderland van 51/2 op even
6%, Zeeland van ruim 9 op 344/6%'
/6 %, Utrecht van 544/5/5 op 411/2%'
/2 %, Friesland
! I 3/" op 91/8%' Overijsel van 33/6 op bijna 31/2%' Stad en Lande van
van !I
44/5 op 51/St Drente op bijna I % zou komen te staan 1). Maar van de zoo
gewenschte regeling der gewestelijke financiën kwam niets; ook niet van
de door den raadpensionaris gewenschte herziening der verponding in
Holland, die in 1730 wel voor de huizen was geschied maar voor de
landerijen nog altijd op de oude regeling van 1632 was blijven staan.
Wel mocht Van de Spiegel klagen over bekrompenheid en lamlendigheid,
tegenwerking en baatzucht! Wel mocht hij zuchten over het gevaar van
toenemende confusie!
De ten slotte 7 Sept. 1792 aangenomen regeling 2) bepaalde de quoten
op de hierboven aangegeven cijfers voor de gewone lasten, terwijl voor
buitengewone Holland tot 56 % ontlast en de andere wat hooger belast
werden. Deze regeling zou voor 25 jaren gelden. Voor alle petitiën zou
de toestemming 'Van vijf provinciën voldoende zijn en de andere binden
na een bepaalden tijd, waarna eerst zachte, dan dwingende maatregelen
zouden mogen volgen, conform de bepalingen der Unie. Bovendien bracht
een resolutie van denzelfden dag een menigte verbeteringen en bezuinigingen in den Staa~ van Oorlog en de legerlasten aan. Leeningen voor
Zeeland en Utrecht maakten ten minste voor de financiën dezer twee
gewesten een regeling op beteren voet mogelijk.
"Ik zal niet zeggen", oordeelde later de raadpensionaris 3), die met den
thesaurier-generaal Van der Hoop de zaken eindelijk zoover had gebracht,
"dat dit stuk werk door alle de provinciën met zoveel cordaatheid behandeld is als men gewenscht had, veel minder dat de evenredigheid der
nieuwe quotas juist is; maar dit mag ik verzekeren, dat het eenen ongeloofelijken arbeid gekost heeft om het zo verre te brengen en dat ik mijn
aandeel in dien arbeid rijkelijk gehad heb". Er was slechts keuze geweest
tusschen "half volmaakte schikking" en "geheele confusie" en de Raad van
State, die den Prins hulde bracht voor wat ten slotte bereikt was, roemde,
dat hij thans eindelijk weder een behoorlijken Staat van Oorlog kon aanbieden.
1) Staatje bij een brief van Van de Spiegel dd. 22 Dec. 1789 (Huisarchief), bevattend
een overûcht der achtereenvolgens gedane voorstellen. Van der Meulen, blz;. 167.
a)
2) Nadenking, blz.
blz;. 47.
3) De Jonge, in Neder!. Rijksarchief, I, blz. 322 vlg.
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Wat de landmacht betreft, deze was onmiddellijk na het tot stand
komen der omwenteling in overleg met Pruisen en Engeland ver!:.terkt
door het aanwerven van duitsche troepen, beter te vertrouwen dan de
fransche van Maillebois en Salm. Men sloot overeenkomsten met Brunswijk-Lüneburg, Brandenburg-Anspach en Mecldenburg-Schwerin voor de
I400 en IOOO man tegen een jaarlijksch subsidie
levering van resp. 2900, 1400
aan de vorsten dier landen boven de aan die troepen te betalen soldij.
Maar tot verdere inspanning voor het leger, dat feitelijk niet meer dan
16000 man telde, waren de Staten-Generaal, in weerwil van de vertoogen
van den Raad van State, bij het heerschende geldgebrek voorloopig niet
te brengen en de Prins moest met de gewone middelen van den Staat
van Oorlog, langzaam aan de zoo noodige verbeteringen in het gedesorganiseerde leger en de verwaarloosde vestingen en magazijnen bewerkstelligen, wat natuurlijk niet dan zeer gebrekkig geschiedde. De oefening der
troepen liet bovendien veel te wenschen over en werd tot gewoonlijk
zes weken in het jaar beperkt; de officieren waren vooral in de hoogere
rangen te oud en voor een oorlog minder geschikt; het geschut lag te
roesten in de magazijnen en werd niet op de hoogte van den tijd
gebracht; de vestingwerken werden niet in voldoenden staat onderhouden 1).
Het moet trouwens erkend worden, dat de Raad van State spoedig in
dezen stand der militaire zaken berustte en dat de Prins en zijn omgeving
voor het geval van oorlog vooral op de bondgenooten rekenden, terwijl
Van de Spiegel zich met het leger, waarvan hij geen verstand had, ook
niet placht in te laten. Men zou echter weldra de gevolgen van de verwaarloozing dezer belangen ondervinden.
Met de zeemacht ging het aanvankelijk eveneens niet gunstig, al kon
men hier ten minste op langzame verbetering van den toestand wijzen
onder de verstandige voorlichting van mannen als Zoutman en Van Kinsbergen. Gedurende den engelschen oorlog waren 40 groote schepen op
I777 tot 1789
I789
stapel gezet of voltooid I) en Holland kon getuigen van 1777
meer dan 44 millioen voor den aanbouw van schepen te hebben betaald,
zoodat de vloot in het laatste jaar weder meer dan IOO vaartuigen van
allerlei soort telde. De amsterdamsche equipagemeester Willem May en
vice-admiraal Van Kinsbergen vonden voor hunne krachtige werkzaamheid
bij den Prins gereeden steun; advocaat-fiskaal Van der Hoop, Rendorp
en anderen gaven zich eveneens veel moeite. De inrichting en verbetering
I50
der haven van het Nieuwediep, die in deze jaren reeds meer dan 150
schepen tegelijk kon omvatten, was hun werk 3); eveneens het plan tot
herstel en verbetering van haven en dok te Vlissingen, dat evenwel slechts
langzaam volvoerd werd; ook werven en arsenalen werden verbeterd en
vergroot en hospitalen gesticht. Maar na 1790
I790 verflauwde de ijver ook bij dit
I792 nog de op aandrang van Van de
alles aanmerkelijk 4), al kwam in 1792
Spiegel thans weder voorgenomen oprichting van een vast korps zeesoldaten, zoogenaamde mariniers of scheepsartilleristen, tot stand en gelukte
het ook den Prins de instelling van vaste jaarwedden voor een zeker
aantal vlagofficieren, kapiteins, luitenants, schippers en stuurlieden door te
zetten. Men meende nog altijd, dat, nu de vriendschap met Engeland
hersteld was, een sterke vloot minder noodig scheen - de oude verontschuldiging, die zooveel ellende had veroorzaakt. Maar Van Kinsbergen
gaf den moed niet op. Ook andere zijner plannen, zooals de oprichting
1) Van der Meulen, blz. 242.

2) De Jonge, Zeewezen, V, blz. 3.
a) Ib. blz. 14 vlg.

') Nadenking, blz. 58 vlg.
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van een cadettencorps voor den zeedienst, de verbetering van den verouderden artikelbrief en van het onderhoud der bemanning op de schepen,
werden ernstig overwogen maar vonden veel bezwaar, zoodat zij plannen
bleven. Van Kinsbergen's en Van Bylandt's
Bylandes voorbeeld gaf den officieren
aanleiding ook tot ernstiger studie der zeetaktiek; de door de beide v!agofficieren op dit gebied en dat der zeeseinen uitgegeven werken bleven jarenlang leerboeken voor de zeemacht. Zoo had Van Kinsbergen de groote hervormer kunnen worden der verwaarloosde zeezaken, in zijn pogen gesteund
door den Prins, die het belang daarvan volkomen inzag maar dikwijls de
uitvoering zijner voornemens zag af5tuiten op de langzaamheid, de geringe
neiging tot samenwerking en het geldgebrek der admiraliteiten, die zoo
weinig in staat waren om aan hare verplichtingen te voldoen, dat "volgens
adveu van de amsterdamsche admiraliteit de Republiek binnen weinige
jaren geen enkel bruikbaar schip meer zou bezitten",
bezittenU, in weerwil van de
13 millioen, door Holland van I787 tot I792 daarvoor besteed 1).
Daarin kon alleen afdoende verbetering komen door den weg op te
gaan, door Van Kinsbergen en andere deskundigen aangegeven en ten
slotte ook door bovengenoemd besogne aanbevolen: er moest meer eenheid
in het zeewezen komen door de algemeene leiding ervan aan een centraal
lichaam van superintendentie naast of onder den admiraal-generaal toe te
kennen 2), het oude plan, dat reeds van I588 tot I593 was uitgevoerd.
De Prins was reeds gewonnen voor het denkbeeld der oprichting van een
Zeeraad ter Admiraliteit van I6 personen, die de bijzondere admiraliteitscolleges zou vervangen en alle zeezaken zou hebben te besturen. Maar
Holland, Zeeland en Friesland, vreezend voor verzwakking van hun invlo""d
invlo"d
op de zeezaken en voor nadeel aan de belangen van de plaatsen, die
totnogtoe zetels der admiraliteitscolleges, waren geweest, uit gehechtheid eindelijk
aan de overoude instellingen, weigerden hunne medewerking na ongunstige adviezen van die admiraliteitscolleges zelf. Na allerlei pogingen om deze gewesten tot toegeven te bewegen, gaf de Prins het denkbeeld op tot groot
nadeel van de hervormingsplannen, die op deze wijze alleen tot afdoende
verbetering hadden kunnen leiden. Het was daarbij van gewicht, dat
ook Van de Spiegel zelf bezwaar vond in de met den ouden bestaanden
toestand zoo weinig overeen te brengen hervorming en zich liever wilde
bepalen tot het instellen van een besogne in Den Haag, dat de "generale
directie"
directie U zou hebben, terwijl de admiraliteitscolleges slechts voor de uitvoering
der daar genomen militaire en financieele besluiten zouden hebben te zorgen 3).
Zijn "conciliatoir plan"
plant> van I794, in den geest van zijn boven ontwikkelde
denkbeelden opgesteld, vond zooveel tegenstand, dat hij besloot niet verder
aan te dringen, overtuigd "dat de noodzakelijkheid van redres eerlang
zoozeer gevoeld zou worden, dat men onvermijdelijk tot andere maatregelen zou moeten komen".
komen u. Zoo bleef de inrichting van het zeewezen op den
ouden voet en ook de door velen gewenschte samenvoeging van marineen koloniale zaken kwam niet tot stand, toen Van de Spiegel zich ook
daartegen met kracht verzette uit vrees voor opoffering der landsdefen5ie
aan het met de koloniën in de eerste plaats gemoeide handelsbelang.
Van de koloniën was·
was thans meer dan ooit sprake, ook in 's lands vergaderzalen.
1) Van de Spiegel aan den Prins, 2 Sept. 1792 (Huisarchief).

') Nadenking, blz. 57 vlg.; Vaderl. Hist., Vervolg, XXII, blz. 332 vlg., XXIII,
blz. 317 vlg.
.
..
.
3) Vgl. zijn brief van 20 Aug. 1791 aan den Prins (Huisarchief).
(HU1sarc~l1ef). De voorstelling
voorstellmg
bij de Jonge, Zeewezen, V, blz. 61, is onjuist. Vgl. ook Nadenking, blz. 60/1;
60jI; Van der
Meulen blz. 246 vlg.
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De oorlog met Engeland had zoowel de zaken der Oostindische als die
der Westindische Compagnie in de uiterste verwarring gebracht. De
eerste, die hare zaken loopende had gehouden zoolang de retourschepen
nog rijke ladingen naar het vaderland konden brengen, was ten gevolge
der belemmering van het verkeer met Indië buiten staat geraakt om voort
te werken. Hare kantoren in Voor-Indië waren dadelijk door de Engelsehen in bezit genomen met alle voorraden in lijnwaad, koper en specerijen, in hare magazijnen voorhanden, wat een verlies van I I millioen
veroorzaakte. Vele harer schepen vielen den vijand in handen, zoodat
zij in 1783 moest verklaren alleen daaraan 10 millioen
mil1ioen verloren te hebben 1). Hare schuldeischers vroegen reeds dadelijk na het uitbreken van
den krijg hun op korten termijn geleend of anders uit de retouren te
betalen geld terug. Reeds in Februari 1781 had zij staking harer betalingen
moeten aankondigen, daar zij bij 26 millioen schuld zoogoed als geen
aandee1en
cent in kas had. Dit kon niet langer geheim blijven. Hare aandeelen
vielen van 328 op 215%, al kon zij in 1781
n81 en het volgende jaar, dank
zij de hulp van Holland, nog 121/2 %, haar gewone dividend in de laatste
jaren, uitkeeren. De Compagnie stond op vallen.
val1en. Maar zij mocht niet
vallen 2), want van haar bestaan hing een aanzienlijk deel van den handel
in de Republiek af en hare aandeel en waren alom in den lande geplaatst
als geldbelegging van instellingen en particulieren. Zij moest op eenigerlei
wijze worden geholpen aan 14 millioen,
mil1ioen, die zij dadelijk noodig had, aan
50 mi1lioen
millioen 3)
waarborgen voor de betaling harer schulden, die in 1785 tot 50
geklommen waren, aan bedrijtskapitaal, wilde zij niet aanstonds genoodzaakt zijn om hare gansche werkzaamheid op te geven. Zij slaakte dan
ook door middel van herhaalde vertoogen der Heeren Zeventien aan de
Staten-Generaal wanhopige zuchten over haar deerlijken toestand. Zij vond
gehoor bij Holland, in mindere mate bij Zeeland en bij de Generaliteit.
Een commissie uit de Staten van Holland, in Juni 1783 benoemd, onderzocht haren toestand en bracht reeds den 30sten October een rapport uit,
dat voorstelde de Compagnie te helpen met 8 millioen voorschot en waarborg voor 38 millioen van hare schuld, waartegenover zij zich de aanstelling van commissarissen der Staten-Generaal bij hare kamers moest
laten welgevallen. Bovendien sloeg de commissie een aantal maatregelen
voor tot "generaal redres" van handel der Compagnie en hare militaire
middelen. De geldelijke hulp, waarbij Zeeland nog een millioen en de
Generaliteit waarborg voor een millioen·
millioen, schuld voegde, werd dankbaar
aanvaard maar de begeerde hervormingen vielen minder in den smaak,
al werd het steeds duidelijker, dat de Compagnie niet langer daarbuiten
zou kunnen, ja dat zij op geheel en al nieuwe grondslagen diende te
worden gevestigd.
De binnenlandsche woelingen beletten aanvankelijk ook deze zaak krachtig aan te vatten. De samenwerking tusschen den Prins als opperbewindhebber met de hoofdleiders der Compagnie, de Staten-Generaal en die der
verschillende gewesten liet alles te wenschen over en toen Holland einde1) Colenbrander, Patriottentijd, lIl, blz. 4. Over den toestand in deze jaren vgl.
gedrukt b~j
bij D. van Hogendorp, Stukken
vooral Van der Oudermeulen's
Ouder~eulen's memorie, gedrukt.
tegenwoordigen toestand der Bat. bezittingen,
rakende den tegenwoordlgen
be7;lttmgen, en tot titel dragend: Iets
I. C. en tot nut van ieder ingezeten
dat tot voordeel der deelgenooten van de O. 1.
van dit gemeenebest kan strekken (785).
(1785). Vgl.
VgI. Van der Meulen, blz. 335 vlg.
»
2) Colenbrander, Patriottentijd, lIl, blz. 5 vlg.
a)
I) Het jaarlijksch tekort, dat sedert 1725 in de plaats was gekomen van het batig
21 t millioen had bedra~en, maar allengs verminderd was, had
slot, dat nog
n~g 1n
10. 1701 .~I
rekening 10
in Indië
hare rekerung
Indle over 1780 met 87t mdl.
mlll. belast. Vgl. oe
de Memorie van Van der
Hoop uit 1789 (Rijksarchief, archief Van de Spiegel, no. 102).
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lijk in Januari 1785 ertoe kwam om zijn hervormingsvoorstellen bij de
Staten-Generaal aanhangig te maken, waren de twisten tusschen Patriotten
en Prinsgezinden zoo hoog geklommen, dat er geen sprake meer was van
ingrijpende hervormingen. Daarbij kwam, dat Frankrijk eenige hoop koesterde
om, op grond der tijdens den oorlog vooral in Mrika en op Ceilon
verleende diensten en verdere beloften voor de toekomst, voor zijn
handel voordeelen in Indië te kunnen bedingen van de patriotsche
bondgenooten, ja als beschermer der koloniën zich medezeggenschap in
het beheer der Compagnie te verschaffen 1). Het hoopte op 'die wijze
den ouden kamp met Engeland in Indië weder te kunnen opvatten met
hulp der thans zoo nauw verbonden Republiek. Op het einde van 1785
verscheen een fransche afgezant in Den Haag met een uitgewerkt plan
voor de gezamenlijke verdediging van Indië, waarvoor dan de Compagnie
niet meer zou behoeven te zorgen. Maar de onzekere toestanden in Frankrijk en de financieele moeilijkheden van dit rijk deden weldra deze plannen op den achtergrond komen en er werd ten slotte zelfs niet toegestemd in het optreden van een franschen regeeringsagent te Batavia.
Daarentegen bleven die tot hervorming op het tapijt. De hollandsche
voorstellen 2), wegens de behoefte aan Holland's geld met den meesten
ernst besproken, vonden bij het zeer stadhouderlijk gezinde Zeeland hevig
Yerzet. Ook toen de Kamer van Amsterdam in Januari 1786 een voorstel
deed tot beter beheer der indische zaken door de instelling daartoe bij
die Kamer' van een "vijfde departement", bleef Zeeland zich verzetten,
gesteund door den engelschen gezant Harris, die de belangen z;ijner natie geen
oogenblik uit het oog verloor en voortdurend op samenwerking der Republiek met Engeland ook in Indië aandrong, vooral met het oog op de
Molukken. Holland, dat de koorden van de beurs hield, wist echter
krachtig te werken op de Compagnie, die telkens weder bij deze provincie
om geld aanklopte. Zijn voorstel tot aanstelling van zes nieuwe bewindhebbers met hoog traktement en invoering van het vijfde departement
werd in de Staten-Generaal met 4 tegen 3 stemmen aangenomen. Maar
Zeeland bleef zich verzetten en toen de revolutie van October 1787
plaats had, was er nog niets gekomen noch van het "praecis
"prae cis en gedetailleerd onderzoek" der zaken van de Compagnie, die om goede redenen
op zulk een onderzoek weinig gesteld was, noch van de besloten uitzending van "bekwame ingenieurs" tot het nagaan van de middelen tot verdediging, noch van maatregelen betreffende het veelbesproken "generaal
redres", noch van het toestaan der 30 millioen, die men meende noodig
te hebben tot op den tijd der verlenging van het octrooi in 1796. De
bij het voortbestaan der Compagnie belanghebbende regenten waren al
tevreden zoolang het hun gelukte om van Holland geldelijken steun te
verkrijgen en achtten daarmede alles gedaan wat men doen kon. Dat de
"landssouverein", die zijn taak in Indië meer en meer op den voorgrond
zag stellen en nu haar voornaamste crediteur werd, zich met de Compagnie intusschen ernstig zou moeten bemoeien, leed geen twijfel. Ook de
gouverneur-generaal Alting, die daar thans het bewind voerde, was ervan
overtuigd te midden van de schandelijke knoeierijen, waaraan hij en zijne
gunstelingen en familieleden zich schuldig maakten. Zijn "despotiek
"despotiek"tt en
tt
"onverdragelijk gouvernement staat ook in dit opzicht uiterst ongunstig
bekend 3). Van den particulieren handel, die onder den landvoogd Van
de Parra door krachtig was voortgeholpen, kwam onder Alting weinig
1) Colenbrander, Patriottentijd, 111,
lIl, blz. I I vlg.
')
2) lb.,
Ib., blz. 30 vlg.
8) De Jonge-Van Deventer, dl. XII, blz. XLV vlg.
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terecht ten gevolge van het openlijk optreden van diens schoonzoon Siberg,
gouverneur van Java, als handelaar voor eigen rekening en geheel op
dezelfde wijze van de ambtenaren op de ,,subalterne comptoiren", die als
vanouds in korten tijd buitengemeen rijk werden en daarbij ook de belangen der Compagnie geenszins ontzagen. De hoogste ambtenaren der Compagnie veroorloofden zich de schreeuwendste misbruiken en gaven zich
ondershands over aan sluikerij en bevordering van den verboden handel
van Amerikanen en Denen in koffie, rijst en specerijen; de lagere ambtenaren volgden het van boven gegeven voorbeeld en zoo werd de indische
handel steeds meer een broeinest van ongerechtigheden gelijk zelfs uit
officieele stukken kon worden aangetoond. Het eenige doel der Compagnie's
dienaren scheen te zijn om zich in de weinige jaren, die het oude
stelsel nog zou hebben te leven, zooveel voordeel te verschaffen als
mogelijk zou zijn.
Een landsvloot van 6 schepen onder kapitein Van Braam herstelde,
zoodra in April I783 de wapenstilstand met Engeland het veroorloofde,
ten minste het aanzien der Compagnie op Riouwen het schiereiland
Malakka; een tweede eskader onder kapitein Silvester deed in I787 hetzelfde op de westkust van Borneo, die echter wegens het geringe handelsbelang spoedig werd verlaten, en in de Molukken; een derde onder
kapitein Staring trad in I789 in verschillende deelen van den Archipel
met goed gevolg op. Maar er was meer noodig dan militair vertoon en
Van de Spiegel nam dan ook spoedig de zaken der Compagnie ter hand.
Ook bij hem gelijk bij zoovelen in den lande in dezen tijd rijpte
weldra de overtuiging, dat de indische zaken op een nieuwen grondslag
moesten worden gevestigd, dat de Compagnie niet langer souverein moest
zijn maar zich alleen tot den handel moest bepalen en de regeering der
indische landen aan het landsbestuur moest overlaten of ten minste aan
het landsbestuur grooten invloed daarop moest schenken. De buitengewone
vergadering der Heeren Zeventien, die in Maart I788 op aanschrijving
van den Prins zich moest bezighouden met een onderzoek naar den
"warenstaat
"waren staat van handel, bezittingen, benoodigdheden en ressources" der
Compagnie 1), zou ook daarover hebben te spreken, thans niet langer
buiten den "opperbewindhebber" om maar onder diens medewerking en
Holland en Zeeland, die in de laatste
met tusschenkomst ook van Ho11and
jaren zooveel geld aan de Compagnie hadden geleend en thans nog veel
meer belang hadden bij haar herleving. De Heeren Zeventien kwamen
weldra tot het besluit, dat de Compagnie, hoewel niet reddeloos verloren,
integendeel bij spaarzaamheid en voorzichtig bestuur zeer goed in staat
om aan hare verplichtingen te voldoen, toch onmogelijk langer de lasten
der verdedigmg van haar gebied kon dragen, en wendden zich opnieuw tot de
Staten-Generaal om de begeerde 30 millioen. Tot hetzelfde resultaat kwam een
door Holland en Zeeland in Mei I788 benoemde commissie. Intusschen
steeg de nood der Compagnie, die telkens bij Holland hulp zocht en
vond, steeds hooger: in I789 was zij 74, in het volgende jaar 85 millioen
schuldig, in weerwil van de buitengewone ontvangst van 68 miUioen
millioen in de
laatste tien jaren, en nog telkens moesten belangrijke leeningen worden
gesloten om de zaken gaande te houden. Een in Mei en Juni I790
benoemde commissie van zes heeren uit Holland en Zeeland stelde dadelijk een nieuwe leening van 8 millioen voor en beval in een tweede
rappo~t (Jan. 1791)
I79I) onmiddellijke invoering van bezuinigingen en nieuwe
belastmgen in Indië aan. De bezuinigingen moesten zoowel in Indië als
1) Vreede, Van de Spiegel, lIl, bh;. S88 vlg.; Nadenking, blz;. 38 vlg.
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in het vaderland worden toegepast, zoowel het beheer der bewindhebbers
als dat der ambtenaren treffen; beperking van het monopolie, overlaten
van den binnenlandschen handel in Indië aan particulieren, vereenvoudiging of opheffing van eenige kantoren, uitbreiding der rijstcultuur
stonden op het programma - veel van wat Van Imhoff had gewild en
wat door den amsterdamschen bewindhebber Van der OudermeuIen ett
"den eenigen eerlijken" raad van Indië, Titsingh, thans werd aanbevolen ..
De Heeren Zeventien togen in deze richting reeds aan het werk en
schreven in Indië een "liberale gift" 'Van 22%
% van het bezit benevens:
de heffing van een "ambtgeld" voor; zij begonnen nu ook met den
particulieren handel op de Kaap, westelijk Indië en Batavia toe te staan
op advies van den advocaat der Compagnie, mr. S. C. Nederburgh, die
bovendien allerlei maatregelen voorstelde tot vermindering van den "omslag" der Compagnie ten einde de nog altijd dreigende tekorten afdoende
te bestrijden. Een commissie werd ingesteld tot onderzoek der mogelijkheid om een en ander in te voeren, als welker leden Nederburgh zelf
met den kapitein ter zee Frijkenius, den gouverneur-generaal Alting en
den directeur-generaal Van Stockum werden aangewezen (Mei 1791). En
nog veel verder wilde men gaan. Men kwam tot de overtuiging, dat het
het beste zou zijn, wanneer de Staten-Generaal of Holland en Zeeland
eenvoudig de koloniën van de Compagnie kochten, daar deze dan met
het verkregen geld haren handel voorgoed zou kunnen verheffen 1). Doch
deze ingrijpende maatregel kon niet worden doorgezet, voordat de ingestelde commissie met haar rapport uit Indië was teruggekeerd. Voorloopig
bleef dus de toestand dezelfde, al zou spoedig van ingrijpende hervorming
sprake zijn en was ieder eerlijk staatsman overtuigd, dat die niet langer
kon uitblijven.
Met de Westindische Compagnie stond het niet anders 2). Ook zij was
ten gevolge van den engelschen oorlog in ernstige moeilijkheden geraakt;
ook zij had na de overneming harer door de fransche vloot heroverde koloniën
in 1784 oogenblikkelijke
oogenblikke1ijke behoefte aan contanten zoowel
zooweI om hare zaken te
kunnen gaande houden als ten einde haar bestuur en de verdediging harer
bezittingen te kunnen reorganiseeren; ook zij vroeg jaar op jaar "op het
allerinstantelijkst" om hulp, die haar dan ook van tijd tot tijd gewerd in
den vorm van subsidie en leening, nu eens van I millioen,
miIlioen, dan weder
van eenige tonnen gouds om ten minste sluiting harer "kassa" te voorkomen. Holland vooral, en ook Zeeland, deden wat zij konden om ook
deze Compagnie te steunen. Maar afdoende hulp kon ook hier
alleen van ingrijpende hervorming te wachten zijn en deze eischte de
tusschenkomst van den opperbewindhebber en den raadpensionaris. Ook
hier werd in 1788 in overleg met de Heeren Tien een commissie door de
Staten-Generaal aangesteld om den toestand te onderzoeken. Zij ontwierp een
geheel nieuwe bestuursregeling, in het volgende jaar door Grovestins en Boey,
als commissarissen-generaal, tot stand gebracht voor Demerary en Essequebo,
die tot één kolonie werden vereenigd naast de bezittingen der afzonderlijke
maatschappijen van Berbice en Suriname en wat er nog van eilanden en
kantoren in Mrika aan de Compagnie zelve behoorden. Maar in 1791
liep het octrooi der Compagnie af en kwam de gelegenheid om hare
zaken afdoende te regelen. Dat zij, met schulden overladen en reeds eenige
jaren lang buiten staat om dividend uit te keeren, zoo niet langer kon
voortgaan, was duidelijk. De Staten-Generaal besloten dan ook 27 Mei
---~--"----

') Van de Spiegel aan den Prins, 5 Maart 1792 (Huisarchief). VgI. Nadenking,

blz. 50.

a) Van der Meulen, blz. 421 vlg.
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1791 haar met het einde des jaars op te heffen, hare bezittingen van
wege den staat over te nemen en de aandeelhouders voor 30 % van hun
kapitaal met generaliteits-obligatiën, rentende 3 %, schadeloos te stellen. Een
voorloopige directie namens de Staten-Generaal werd bij resolutie van
1 Juni I792 vervangen door "een Raad voor de koloniën in Amerika en
tt , Zoo hoopte Van de SpieAfrikatt.
voor de bezittingen van den Staat in Mrika
geIl), die van koloniale zaken veel studie gemaakt had, met deze Compagnie een proef te kunnen nemen, die later ten voordeele zou kunnen komen
zOU einaan de Oostindische Compagnie, welker octrooi eerst in I796 zou
aanleiding· zou kunnen geven tot betere orgadigen, ja misschien ook aanleiding
nisatie van andere staatslichamen,
staatslichamen.
Het eerste vijfjarige tijdperk van Van de Spiegel's raadpensionarisschap
liep ten einde en den 6den December I792 legde hij zijn post neder,
evenwel bereid om dezen weder op te vatten, als de Staten van Holland
dit wenschelijk achtten. Dit laatste was niet twijfelachtig en in de meest
eervolle termen werd hem de meening der Staten te kennen gegeven.
Hij was ook niet ongeneigd om nogmaals zijn ambt te vervullen, alhoewel
de teleurstellingen, die hij had ondervonden, en de moeilijkheden, die hij
bij de voortzetting zijner hervormingsplannen had te verwachten, hem
dikwijls bitter hadden gestemd. De lange jaren, die het hervormingswerk
bij den langzamen gang der zaken hier te lande nog zoude vereischen, en
zijn wankelende gezondheidstoestand deden hem bovendien aarzelen,
aarzelen. Maar
de aandrang van den Prins en de voornaamste regenten haalde hem ten
slotte over zich nogmaals te laten verkiezen en met goeden moed gordde
hij zich aan tot de voortzetting zijner taak 2). Het lag in zijn voornemen
om die taak der hervorming van staatsbestuur en maatschappelijke toestanden met bedachtzaam overleg voort te zetten, niettegenstaande alle
bezwaren en teleurstellingen, in weerwil van de geheime en openlijke tegenwerking, van de starre behoudzucht en de kwaadwillige gezindheid der
nog altijd talrijke met patriotsche gevoelens bezielde regenten. Hervorming
van den staat, .,bijeengelapt
"bijeengelapt met stukken van onderscheiden aart en
belangentt,
belangen", opbeuring van handel en nijverheid volgens de met de nieuwe toestanden in Europa en Amerika samenhangende denkbeelden van
den nieuwen tijd - dat was het program, dat hij zich stelde maar dat
alleen tot uitvoering kon komen, wanneer de staat zich in vrede rustig
kon ontwikkelen.
En de hoop daarop was volstrekt niet hersenschimmig. De scheepvaart
had zich spoedig na den vrede met Engeland weder hersteld en, al kon
de concurrentie met de andere zeevarende mogendheden niet dan met
inspanning van alle krachten worden volgehouden, het aantal der schepen,
die onze zeegaten binnenvielen en verlieten, was omstreeks I790 nog
grooter dan onmiddellijk vóór I780;
I78o; in I792 was het getal zelfs gestegen tot
het in jaren niet bereikte cijfer van 46503). Voornamelijk het herstel der
zeemacht en in verband daarmede dat der deerlijk verwarde financiën
van Holland en de admiraliteiten lag hem na aan het hart. De gebeurtenissen in Frankrijk echter en hare gevolgen ten onzent hebben hem.
hem
belet op dien weg verder voort te gaan, al mocht hij nog vóór zijn
gedwongen aftreden als raadpensionaris met trots wijzen op den bloei van
1)
blz. 49 vlg.
l~ Nadenking, bh;.
'}
2 .Nadenking,
Nadenking, blz. 51. Vgl. zijn
~jn schrijven aan den Prins, d.d. 2 April 1792 (Huisarc lef).
archief).
8)
B) Colenbrander, Gedenkstukken, I, blz. 199. Over den handel in het algemeen:
Manger, Recherches, p. 36 suiv.
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de amerikaansche koloniën onder het door hem aanbevolen stelsel, op de
verbetering van de financiën van Holland en de Staten-Generaal, op den
vrij behoorlijken toestand van leger en vloot, op de meerdere kracht
van het centraal bestuur in het algemeen. Zijn verdere plannen 1) tot
verheffing van handel den industrie, tot exploitatie van de bezittingen in
Mrika, tot droogmaken der groote waterplassen hetzij van staatswege hetzij
met staatssubsidie of met staatswaarborg voor leeningen ten einde den
landbouw te doen opbloeien, moesten ten gevolge der tijdsomstandigheden
"pia desideria tt blijven. De oorlog met Frankrijk stelde paal en perk aan
alle nieuwe denkbeelden, waarmede geldelijke lasten zouden gemoeid z.ijn.
De geleidelijke hervorming met behoud der oude grondslagen van staat
en maatschappij, waarvan Van de Spiegel gedroomd had, werd door den
noodlottigen loop van dien oorlog belet. Maar toen hij aftrad, kon hij
terecht getuigen, dat hij alles had gedaan wat in zijn vermogen was om te
herstellen wat hersteld kon worden. Wat daarvoor in de Republiek was
geschied, was zijn werk geweest, veel meer dan dat van den Prins, die
zich geheel door hem had laten leiden en op wien hij dikwijls door middel van de Prinses, die hem zeer welgezind was en veel van zijn bekwaamheid en ijver verwachtte, een beslissenden invloed had.
HOOFDSTUK IX
DE VAL DER REPUBLIEK

De samenkomst van keizer Leopold en koning Frederik Willem van
Pruisen te Pillnitz (25 Aug. 1791) had vooral ten doel de houding der
beide mogendheden tegenover de toenemende gevaren, waarmede de
fransche omwenteling het koningschap in Frankrijk zoowel als de rust der volken
in geheel Europa bedreigde, te bespreken. Rusland, begeerend om tegenover Polen en Turkije de handen vrij te hebben en Zweden, welks koning,
Gustaaf lIl, droomde van de rol van Gustaaf Adolf, drongen aan op
tusschenkomst in Frankrijk en de vertegenwoordiger der in menigte uitgeweken fransche edelen, 's
'5 Konings broeder, de graaf van Artois, deed van
Turin uit aanzoek tot gewelddadig herstel der oude toestanden door
de mogendheden in het thans in volle revolutie verkeerende land, welks
koning in den zomer tevergeefs getracht had zich en de zijnen door de
vlucht naar het buitenland te onttrekken aan den hem opgelegden dwang.
Wel wezen de beide vorsten Artois af maar zij verklaarden toch de zaak
des franschen Konings openlijk tot een gemeenschappelijk europeesch
belang, waarvoor zij in overleg met andere mogendheden desnoods de
wapenen zouden willen opvatten.
Die aanvankelijk afzijdige houding der beide mogendheden, ook door Engeland
afgekeurd, gaf Van de Spiegel, die zich reeds in 1788 door geheime
agenten als mevrouw Daelders geb. Palm geregeld over de toestanden te
Parijs liet inlichten 2), aanleiding tot de ernstige waarschuwing, dat men
op die wijze de fransche vaderlandsliefde zou opwekken, alle partijen in
Frankrijk tegen den landsvijand zou vereenigen, een volksoorlog zou
oproepen en ten slotte, bij de bedenkelijke woelingen in menig land, gevaar
r;ou loopen om de thans tot Frankrijk beperkte revolutie over geheel Europa
te doen losbreken. Hij wenschte Frankrijk zooveel mogelijk aan zichzelf
1)
') Nadenking, bb;.
blz;. 55 vlg.
") Colenbrander, Gedenkstukken,
Geaenkstukken, I, blz.
blz;. 149 vlg.
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over te laten en in ieder geval de Republiek buiten den anders onvermijdelijken krijg te houden gelijk ook Engeland's streven was 1). Maar
terwijl in Parijs (I October 179I)
I79I) de Assemblée Législative bijeenkwam
en de constitutioneele monarchie tegenover de republikeinsche denkbeelden van Jacobijnen en Girondijnen steeds meer terrein verloor, zette
Lodewijk XVI zelf heimelijk de beide oostelijke mogendheden aan om
gewapend tusschenbeide te komen gelijk ook de talrijke in Duitschland en
elders vertoevende emigranten deden, tegen wie de Assemblée een heftig
decreet uitvaardigde als "suspects de conjuration contre la patrie ttu •
Lodewijk XVI en de emigranten meenden, in tegenstelling met Van de
Spiegel, dat gewapende tusschenkomst van Pruisen en. Oostenrijk het
eenige middel was om de orde in Frankrijk te herstellen en de gevreesde
algemeene revolutie te voorkomen. Nog aarzelden de vreedzame en
bedachtzame Keizer en zijn raadsman, vorst Kaunitz, aan den aandrang
van den pruisischen koning gehoor te geven. Maar Leopold overleed
den Isten Maart 1792
I792 en zijn jonge zoon Frans II was minder bedachtzaam:
hij liet zich door oorlogzuchtige ministers leiden en ten: slotte door De Mercy
d'Argenteau en andere met de fransche emigranten samenwerkende staatslieden tot krachtiger optreden brengen. Ook thans werd bewaarheid wat
Van de Spiegel meende, "dat het minder de vorsten dan de ministers
zijn, die den oorlog maken
maken"tt 2). Ongeveer tegelijk behaalde de oorlogspartij onder de fransche revolutionnairen, die der Girondijnen, de zegepraal over hare tegenstanders en de voortvarende Dumouriez, thans minister van buitenlandsch~ zaken, meende, dat men Oostenrijk moest voorkomen door een aanval op de Oostenrijksche Nederlanden 8). Den 20sten April
reeds volgde de oorlogsverklaring aan den "koning van Boheme en Hongarije",
door koning Lodewijk zelven
ze1ven onwillig goedgekeurd. Pruisen, door
alliantie met Oostenrijk verbonden, rustte zich nu eveneens ten oorlog,
hoewel van den beginne af op zijn hoede tegen den altijd gewantrouwden
bondgenoot.
Het begin van den krijg scheen de vrees van Van de Spiegel niet te
wettigen. De fransche legers in het Noorden leden zware nederlagen en
de regeeringloosheid in Frankrijk, waar de Koning en zijn familie geheel
in de handen der revolutie geraakten, nam hand over hand toe. Maar de
Assemblée verklaarde nu inderdaad, zooals Van de Spiegel voorzien had,
,,la patrie en danger
danger"tt en een grootsche volksbeweging richtte zich aanstonds tegen den in het Noordoosten binnendringenden vijand. Het
onvoorzichtige manifest, waarmede hertog Ferdinand van Brunswijk aan het
hoofd van een pruisisch leger in Juli zijn inval in Lotharingen inleidde,
was niet alleen zooveel als het doodvonnis des Konings maar bracht
gansch Frankrijk in de wapenen. Den IOden
roden Augustus ontstond er een
hevige revolutie te Parijs, ten gevolge waarvan de nauwelijks aan den dood
ontsnapte Lodewijk XVI, wiens geheime betrekkingen met de mogendheden reeds lang vermoed werden, als "landverrader
"landverrader"tt geschorst werd en met
de zijnen werd opgesloten in den Tempie, terwijl een voorloopig comité
het bestuur in handen nam. Maar reeds begon de aangekondigde pruisische inval, die evenwel door Dumouriez den 20sten September bij
Valmy werd gestuit, op denzelfden dag toen te Parijs de Nationale Conventie de republiek uitriep. Het proces en de veroordeeling des Konings,
die den 2Isten Januari I793
1793 op het schavot stierf, bewees de steeds ver1) Nadenkingt
Jorissent De Eerste Coalitie en de Republiek der
Nadenking, blz. 71/2. Vgl. Jorissen,
Vereenigde Nederlanden (Amst. 1877).
i
2) Nadenking
Nadenking,t blz. 31.
31 •
3) Vgl. over hem en zijn werkzaamheid: Chuquet
Chuquet,t Dumouriez (Parist
(Paris, 1914).
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dere ontwikkeling der revolutionnaire denkbeelden, die welhaast met het
optreden van Robespierre aan het hoofd der heftigste Jacobijnen in communistisch-federalistische richting verder gingen. De val van den nog
betrekkelijk gematigden Danton met de Girondijnen en het optreden van
het jacobijnsche schrikbewind in Augustus 1793 teekende de uiterste
opwinding onder de omwentelingsgezinden.
Met de diepste bekommering hadden de nederlandsche staatslieden deze
gebeurtenissen waargenomen, vooral toen na Valmy ook in de Oostenrijksche
Nederlanden en de Rijnlanden de revolutiegeest begon te woelen, de
fransche troepen diep in de westelijke provinciën van het Rijk doordrongen en Savoye zich bij Frankrijk aansloot. De "natuurlijke grenzen"
van Frankrijk zocht men daar vanouds aan den Rijn en de Alpen en de
fransche republikeinen brandden van begeerte om de naaste "broedervolken" met de zegeningen der "vrijheid" en der "menschenrechten H
gelukkig te maken. Oude fransche aanspraken en nieuwe gevoelens leidden
hier samen tot een veroveringspolitiek, gevaarlijk voor gansch Europa 1).
Reeds drong Dumouriez de Oostenrijkers van Rijssel,
Rijsse1, dat zij belegerden,
terug en sloeg hen (6 Nov.) bij Jemappes in een moorddadigen slag, die
hem geheel Brabant en Vlaanderen in handen leverde, terwijl de oostenrijksche scharen door Luxemburg aftrokken en de brusselsche regeering
naar Roermond en Maastricht de wijk nam. Een ontzaglijke geestdrift
bezielde Frankrijk, dat onder den kreet: "tous les gouvernements sont nos
ennemis, tous les peuples sont nos amis" gansch Europa wilde bevrijden
van het juk der vorsten.
Gansch Europa, dat wilde zeggen allereerst deOost~nrijksche Nederlanden,
Nederlanden.
nauwelijks bekomen van de gevolgen der brabantsche revolutie. Een decreet
der Conventie van 15 December 1792 gebood in de veroverde landen
voorloopig de denkbeelden der revolutie onder fransch bestuur te verwezenlijken. Zoonamen Commissarissen der Conventie hier het werk der revolutioneering ter hand, ijverig geholpen door de naar Frankrijk uitgeweken
Vonckisten, door de talrijke voorstanders eener annexatie bij Frankrijk.
Wel had de gematigde, van het toenemende revolutionnaire geweld afkeerige
Dumouriez, die van de rol van Mirabeau droomde, liever een afzonderlijke
federatieve republiek daar gewenscht en zich eerder bij de aanhangers
van Van der Noot en de oude aristocratische regeeringsvormen aangesloten maar hij moest wijken voor Danton en de zijnen, die het gansche land
bij Frankrijk wilden inlijven, de domeinen en kerkelijke goederen verbeurdverklaarden, de kerken schonden en de onder hunnen invloed gekozen
"assemblées primaires" de inlijving deden eischen. Einde Februari had de
inlijving plaats tot ergernis van de meerderheid der bevolking, maar
niettemin zonder ernstig verzet, uit vrees voor de het land overstroomende "sansculottes".
Het was te verwachten, dat ook het grondgebied der nederlandsche
Republiek niet lang ongerept zou blijven, te meer daar de sedert jaren in
noordelijk Frankrijk verblijfhoudende patriotsche uitgewekenen reeds lang
te Parijs op oorlog ook met haar, in ieder geval op steun voor een
gewapenden aanval, voor een gedwongen staatsomwenteling ook daar hadden
aangedrongen. En de Republiek, die op het voorbeeld van Engeland reeds
in Augustus alle diplomatieke betrekkingen met Frankrijk had afgebroken
en den bedrijvers der revolutionnaire feiten den toegang tot haar grondgebied had ontzegd, kon niet op de welwillendheid der nieuwe fransche
bewindhebbers rekenen.
1) Chuquet, p. 145 suiv.
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Het lot dezer patriotsche uitgewekenen was niet benijdenswaard geweest 1).
Eerst hadden zij te Antwerpen, Brussel en elders een toevlucht
gezocht. Maar de loop der gebeurtenissen aldaar had hen weldra naar
Frankrijk doen uitwijken, waar zij op meer daddijken steun meenden te
mogen rekenen. De nieuwe fransche gezant in Den Haag, De Saint Priest,
trok zich hun lot aan, ten deele ook uit zeker besef van schuld tegenover
hen, die op Frankrijk's hulp zoo vast gerekend hadden. Maar de fransche
regeering wist met de naar fransch grondgebied gevluchte familiën, voor
een groot deel onvermogende of ten minste niet de beschikking over hun
eigendom hebbende personen, op den duur geen raad, schoon zij er aanvankelijk
niet aan dacht om hen, wat zij nog, altijd hoopten, gewapenderhand in de
Republiek terug te voeren. St. Omer vooral was de plaats. waar de
uitgewekenen zich voorloopig vestigden. Met de behartiging hunner
belangen werd namens de fransche regeering als "commissaire général
des refugiés hollandais tt Van Beyma belast, die, met Valckenaer als zijn
secretaris, te St. Omer de karige onderstandsgelden wekelijks deed uitbetalen aan allen, die een "certificaat van patriotisme" van wege een te
Brussel zetelende patriotsche commissie konden vertoonen. Einde Maart
1788 werd de lijst der rechthebbenden op dezen onderstand gesloten.
Maar welhaast ontstonden er moeilijkheden, zoowel door de geringe
geneigdheid der fransche regeering om in hare steeds treuriger financieele
omstandigheden zoovele behoeftigen te onderhouden als ten gevolge van
de kleinzielige twisten en jaloerschheden der uitgewekenen onderling. De
fransche regeering, die in Mei reeds alle officieren onder hen in ,het
het
fransche leger en de marine had opgenomen, besloot eindelijk de overigen
- ongeveer 2500 - in een kolonie aan de kust, te Grevelingen, Honfleur
of Duinkerken te vereenigen om hen voor zichzelf te laten zorgen. Dit
plan echter viel bij velen hunner, die nog altijd op een oorlog met de
Republiek hoopten, niet in den smaak, wat bleek in een "nationale
vergaderingtt, die de uitgewekenen hielden. Valckenaer werd het hoofd
der voorstanders, Van Beyma dat der tegenstanders van de vestiging eener
kolonie en Valckenaristen en Beymanisten stonden weldra scherp tegenover elkander. Toen ten slotte Grevelingen voor de vestiging was aangewezen en de fransche regeering Van Beyrna door den franschrnan
Collignon had vervangen, begon de twist opnieuw, vooral toen het bleek,
dat Van Beyma's beheer veel te wenschen had overgelaten. Van de kolonie,
die ook vele nog in de Republiek achtergebleven patriotsche handelaan;
handel aaN
en fabrikanten naar Frankrijk had moeten trekken en zoo groot nadeel
aan de welvaart van de Republiek had moeten toebrengen I), kwam niet
veel terecht en de uitgewekenen geraakten verspreid, wanhopend' aan
de mogelijkheid van spoedigen terugkeer naar het vaderland en levend
zoo goed zij konden.
De fransche revolutie gaf menigeen hunner gelegenheid eerst te St.
Omer, later te Parijs als revolutionnairen op te treden. Te St. Omer
speelden de hollandsche uitgewekenen zoowel in de groote club der
Montagnards als in die der "sansculottes bataves" van de partij van
Beyma een belangrijke rol. Vooral bij de clubs der Jacobijnen sloten dj
zich aan en de daar reeds 15 Mei 1791
I79I door Van Beyma en een viertal
anderen tot die clubs gerichte aanspraak herinnerde, evenals een late
door N yven heim, Capellen tot de Marsch, Abbema en een twintigtar
voorname uitgewekenen tot den president der Assemblée gerichte brieven
') Sillem, Het Leven van mr. Johan Valckenaer, I, bh;. 84 vlg.; Colenbrander,
Gedenkstukken, I, passim.
2) Ib., bh;.
'
blz;. log vlg.
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-en andere betuigingen van dien aard voortdurend aan het groote belang,
dat Frankrijk zou kunnen hebben bij een "wezenlijke" verbintenis met
de
de Republiek tegenover Engeland, zooals men ook omstreeks 1780 had
begeerd. Bij de ontwikkeling der gebeurtenissen in Frankrijk wijzigden
zich echter hunne denkbeelden aanmerkelijk. Stelden zij zich aanvankelijk
.slechts voor het stadhouderschap met geweld omver te werpen en overigens de oude staatsregeling in hoofdzaak te behouden, meer en meer
kwamen zij tot de overtuiging, dat alleen van algeheele hervorming in
democratischen zin heil te verwachten was. De uitgeweken regenten
kwamen daarbij op den achtergrond; jonge democraten voerden den
boventoon en maakten plannen voor een geheel nieuwe Republiek. Van
de patriotsche "matadors" van 1787 was na den afloop hunner
revolutie later zoogoed als geen sprake meer 1). De gebeurtenissen van
1792 gaven hun weer moed op de toekomst en Daendels, die zich
ûch te
Wijnoxbergen en Duinkerken eenigen tijd op den handel had toegelegd, trachtte nu een bataafsch legioen te vormen, dat als "légion franche
~trangère"
,étrangère" in Augustus 1792 I), werd georganiseerd onder bevel van
kolonel Mascheck met Daendels als luitenant-kolonel, bepaaldelijk met
het doel om de revolutie in de Republiek te doen uitbreken, met de
voorbereiding waarvan een "comité révolutionnaire" zich belastte. Na den
slag bij ]emappes scheen het oogenblik geschikt om een poging daartoe
te wagen en de grenzen der Republiek te overschrijden maar de aandacht
der Conventie werd \loorloopig meer door de toestanden in het Duitsche
Rijk in beslag genomen, al verloor zij de ,,schatten" van de Republiek
niet uit het oog en was Dumouriez, door de uitgewekenen aangezet, nu
van meening, dat men haar niet langer dan noodig was moest
sparen.
Bparen. Mascheck kreeg bevel om geen vijandelijkheden tegen de
Republiek toe te laten, tot diepe ergernis van Daendels en de zijnen,
die verzekerden dat bij een inval onmiddellijk een revolutie zou
ontstaan.
Dat was zeker al te boud gesproken maar het kon geen twijtel lijden,
dat de denkbeelden der "Keezen"
IIKeezen" in de Republiek nog op verre na niet
verdwenen waren. Van de Spiegel wist dit en had dan ook de uitgewekenen te Parijs en elders zorgvuldig in het oog laten houden 3) gelijk hij
binnenslands de verdachte elementen voortdurend in het oog hield. De
tegenwerking, waarover hij klaagde, kwam dan ook niet het minst van de
·~1de der geheime vrienden van de in 1787 overwonnen partij, die zich
in geschriften niet onbetuigd liet. Mirabeau's historisch-staatsrechtelijk
betoog ,,Aux Bataves sur Ie stadhoudérat" (1788) was ten deele met door
Patriotten verstrekte gegevens samengesteld en ging in origineel en vertaling van hand tot hand; tal van andere pamfletten, in Frankrijk en
de Oostenrijksche Nederlanden gedrukt, hielden de onrust in het land gaande.
De satirieke "Reize door het Aapenland" (1788) geeselde evenals "De Pruisen
voor de vierschaar van Europa" den treurigen afloop der Patriottenbeweging;
de "Gevallen van een keeshond" (1790) beschreven het "onbestendig lot der
aardsche zaligheden" in doorzichtig dreigende satire; 't Hoen's vlijmend
en satiriek "Victorielied" voor Ferdinand van Brunswijk juichte over diens
nederlaag in Frankrijk als de wraak voor 1787. Bij honderden werden die pamfletten
over de grenzen binnengesmokkeld, wanneer men het al niet waagde ze
l~

Colenbrander, Gedenkstukken, I, blz. 19 vlg.
• Mendeis, H. W. Daendels, blz. 30; Colenbrander, Gedenkstukken, I, blz. 35 vl~.
3
Gegevens daarover nu en dan in zijn briefwisseling met den Prins (Huisarchief);
vgl. Colenbrander, Gedenkstukken I, blz. 149 vlg.
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binnenslands te drukken. Tal van leesgezelschappen en clubs gaven heimelijk gelegenheid tot het houden van samenkomsten van ontevredenen
en het alom verspreiden van revolutionnaire lectuur 1). Vereenigingen als
Felix Meritis, als Doctrina et Amicitia te Amsterdam, maatschappijen als
die tot Nut van 't Algemeen, genootschappen als dat van Teyler bleven
ook thans nog zetels van vrijzinnige gevoelens, waar de oppositie hare
denkbeelden in steeds wijder kring wist te verbreiden. Men waagde het
zelfs door het dragen van zilveren en gouden keeshondjes en kapelletjes
zijn meening ten gunste der voormalige partij van De Gijselaar en
Van der Capellen tot den Poll te kennen te geven 2). De gematigde wijze, waarop de regeering van stad en land ook tegenover bekende Patriotten, zelfs
tegenover voormalige hoofden der partij handelde, de oogluiking, waarmede
zij allerlei tegenwerking bejegende, was menigen oranjeklant een doorn
in het oog, al bleek uit sommige publicatiënin Holland en elders, dat
de landsregeering van een en ander zeer goed onderricht was. In Den
Haag en Rotterdam waren beide partijen ongeveer even sterk, meende
Bilderdijk, maar elders en vooral in het vanouds staatschgezinde
staatschge2;Ïnde Amsterdam, waar de handelswereld nog altijd den Prins en de zijnen wantrouwde,
verkreeg het aantal der patriotschgezinden meer en meer de overhand I).
zoo
Maar de uitspattingen der fransche Revolutie hielden zoowel de 200
gezinde regenten en vermogenden als de groote menigte terug van krachtige werkzaamheid tegen de bestaande regeering en op het einde van I79~
schreef de welingelichte Van de Spiegel 4), dat er nog wel een kleine roerige
minderh(.id was, die een omwenteling verlangde, in clubs bijeenkwam en
zelfs heimelijk wapenen had gereedgelegd, maar dat de Republiek over
het geheel "vrij tranquil" mocht heeten, daar "de eerlijke verstandige
Patriotten gelijk ook alle, die iets te verliezen hebben", de "fransche
IIfransche
principes" vreesden en dan nog maar liever den "actueelen
lIactueelen regeeringsform" verkozen. Ook hij ontveinsde zich echter niet, dat een "attaque
van buiten" een "revolte van binnen" ten gevolge kon hebben, zoodat
men de garnizoenen in de steden niet zou kunnen missen. En de weinig
goeds voorspellende mislukking der pogingen om een staatsleening te
sluiten belemmerde alle maatregelen van verdediging.
Ware de aanval door Dumouriez onmiddellijk na de zegepraal van
]emappes gewaagd, Van de Spiegel erkent, dat de vijand toen mogelijk
zonder slag of stoot tot in het hart van Holland had kunnen doordringen 5). De toestand der grensvestingen was allertreurigst: Bergen op Zoom
had slechts 2I kanonnen voor het doen van eereschoten, Maastricht niet
de helft van het noodige garnizoen 6). Eigenlijk had men niet verwacht,
verwacht.
dat Frankrijk, in zichzelf verdeeld, weerstand zou bieden aan den gemeenschappelijken aanval der beide militair schijnbaar zoo krachtige oostelijke
mogendheden. Men had geen oogenblik gedacht aan de mogelijkheid van
een plotselinge verovering der Oostenrijksche Nederlanden door de fran')
'} In een der brieven van Van de Spiegel d.d. 2 Oct. 1792, wordt melding
gemaakt van een jacobijnenclub in Den Haag, door een tiental fransche koks, drukkers en graveurs onder leiding van Julien en Joubert met heimelijken steun van hH
fransche gezantschap opgericht. In allerlei garnizoensplaatsen werd in het leger
gewerkt met democratische propaganda (Sept. 1792)
I 792) (Colenbrander, Gedenkstukken, I, blz. 180).
2) Bilderdijk, Vaderl.
Vader!. Gesch., XII, blz. 14.
3) Vgl. Groen van Prinsterer, Handboek, blz. 642.
4) Van de SpiegeJ, Brieven en Negotiatiën, lIl, blz. 39. Vgl. Jorissen, De Patriotten te Amsterdam 1n
ln 1794, blz. 40 vlg.
") Brieven en Negotiatiën, lIl, blz. 30.
8)
8} Jorissen, De Coalitie, blz. 15; De Bas, Prins Prederik der Nederlanden, 1;..
l,.
blz. 148 vlg.

FRANKRIJK EN DE REPUBLIEK

68 5

sche legers en dan ook geen gehoor gegeven aan het voorstel van den
Prins om te trachten het leger te vermeerderen door het aanwerven van
meer duitsche troepen, wat trouwens in het Duitsche Rijk op ernstige
bezwaren zou stuiten, daar de oorlogvoerende duitsche mogendheden alle
beschikbare troepen voor zichzelf noodig hadden en ook het Rijk als
zoodanig ieder oogenblik in den krijg kon getrokken worden 1). Zoo
kon Van de Spiegel meenen dat de Republiek door een oorlogsverklaring "in de
uiterste ongelegenheid" zou komen. Maar men vertrouwde, dat Frankrijk,
uit vrees voor Engeland's inmenging in den oorlog, het niet wagen zou
om de Republiek aan te vallen, en liet dus na maatregelen te nemen om
haar voor zulk een geval in staat van tegenweer te stellen. Wel waarschuwde Van de Spiegel voor de gevolgen van dit verzuim maar ook hij
meende, dat de oorlog nog wel kon vermeden worden. Alleen Zeeland en
de zeeuwsche stroomen werden vrij behoorlijk voorZ1en.
De uitgewekenen hadden hun best gedaan om Dumouriez tot een aanval
te bewegen en reeds in een verklaring van 22 October I792 van wege het
,,revolutionnair comité der Bataven" te Antwerpen in de gebruikelijke
termen doen hooren, dat zij "andermaal zouden beproeven paal en perk
te stellen aan het willekeurig gezag van een trotschen staatsdienaar en
aan de gevloekte oogmerken der aristocraten", die zij, bij verzet, "tot den
laatsten man" zouden trachten uit te "roeyen". Zij waren reeds gereed
met hunne plannen tot staatshervorming in de Republiek, die geen federatie maar een eenheidsstaat moest worden, verdeeld in departementen
en met een bestuur, verkozen volgens de beginselen van algemeen stemrecht voor gezinshoofden en onafhankelijke celibatairs 2). Wel bleef de
aanval nu nog uit maar hij kon in het voorjaar verwacht worden, wanneer
het niet gelukken mocht hem door onderhandeling desnoods op een
algemeen europeesch congres en door erkenning der fransche republiek
te voorkomen. Dumouriez had reeds zijn hoofdkwartier te Antwerpen
opgeslagen en werd voortdurend aangezet door de hier in grooten getale
vertoevende uitgewekenen.
De regeering der Republiek, niet voor den oorlog gereed en dus
gezind om zoo lang mogelijk den vrede te bewaren, was tot zulk
een onderhandeling en zelfs tot die erkenning wel geneigd en liet zich den
16den
I6den November de opheffing der sluiting van de Schelde bij decreet
der Conventie evenzeer welgevallen als zij geen ernstig protest aanteekende tegen het werkelijk in gebruik nemen van de rivier als open verkeersweg naar zee. Zij wenschte, voorzichtig laveerend, alles in het werk
te stellen om hare onzijdigheid te bewaren en belemmerde zoowel de
oostenrijksche regeering te Venloo als de fransche emigranten in pogingen
om de Fransehen te bemoeilijken. De krachteloosheid, waarmede blj
den onvoldoenden toestand van het landleger de verdediging geregeld
werd met wat er van dat leger nog over was na aftrek der wegens den
binnenlandschen toestand overal noodige garnizoenen, toonde intusschen
duidelijk, hoe weinig de Republiek, ook al ware zij bereid geweest den
oorlog te aanvaarden, in staat zou zijn om den vijand tegen te houden 3).
En de bondgenooten, Engeland en Pruisen, gedroegen zich ook allesbehalve krachtig, al beloofde het eerste herhaaldelijk geen aanval op de
Republiek te zullen toestaan en was het laatste ten minste geneigd "om
het niet bij de bekommering te laaten" 4). Gelukkig was de pas in het
1)

Jorissen, 1.1.

2) Colenbrander, Gedenkstukken, I, bh;. 53, 106 vlg.
I) Van de Spiegel, lIl,
III, blz. 30, 38 vlg.; De Bas, Prins Frederik I, 1.1.

•) Jorissen, 1.1.
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voorjaar van 1792 benoemde fransche gezant in Den Haag, De Maulde,
die nog niet officieel afscheid had genomen, het geheel met Dumouriez
Dumouriez.
latent
eens, dat Frankrijk de Republiek voorloopig ongemoeid moest laten,
wanneer de zeemogendheden werkelijk neutraal wilden blIjven
bhjven en op een
zijn goede gezindge~nd
congres den algemeenen vrede wilden bevorderen 1). En ~jn
heid werd door ruime geschenken in geld voor het betalen zijner schulden
onderhouden. Maar hij speelde dubbel spel, daar hij ook met de patriot~jn instructie hem
sche partij heimelijk op goeden voet stond, waartoe zijn
trouwens verplichtte. Zijn dubbelzinnige rol werd nog moeilijker te spelen,
toen de Conventie hem in Januari door Noël verving, wat hem nog geen
aanleiding gaf om zich uit Den Haag terug te trekken S).
I). De door De
Maulde met Dumouriez in Januari 1793 aangeknoopte onderhandeling
stond in nauw verband met plannen om Frankrijk van de toenemende
anarchie te bevrijden en Van de Spiegel, die, met De Maulde en den
engelschen gezant lord Auckland, nog niet wanhoopte aan het gelukken
van pogingen om den oorlog te vermijden, wenschte het aldus verkregen
voor~en der brabantsche
oponthoud ten minste gebruikt te zien tot het voorzien
en Maasvestingen en het inderhaast bijeentrekken van troepen in Brabant.
De plotselinge oorlogsverklaring van 1 Februari 1793, door de fransche
Nationale Conventie tot "den Koning van Engeland" en den "Stadhouder
Republiek" gericht, maakte aan alle weifeling een einde: de scherpe
der Republiek"
houding van Engeland tegenover de Revolutie na den dood van LO'dewijk
XVI had de Conventie al te zeer verbitterd om nog langer den vrede te
bewaren en een oorlog met Engeland was er ook een met de Republiek.
Maar de geestdrift der fransche natie en hare vaste overtuiging van hare
roeping om Europa van het juk der vorsten te bevrijden deed haar
niet aarzelen tegenover bijna geheel Europa de wapenen op te vatten.
Reeds begonnen fransche kapers den staatschen handel ernstig te bedreigen en
noodzaakten zij
~j tot het konvooieeren der koopvaarders, waarbij de marine
uitstekende diensten bewees. Maar de handel op Frankrijk en andere
3). Dumouriez, op het laatste oogenblik nog
landen leed al dadelijk ernstige schade 8).
gestuit in zijn plan om de monarchie te herstellen - nog 12 Februari was
er sprake van de zeer geheime en zelfs voor den Prins verborgen voorgenomen samenkomst op de grenzen tusschen hem, Van de Spiegel en
lord Auckland ') - was tegen zijn zin genoodzaakt de Republiek aan te
vallen. De inwendige toestand van Frankrijk, het daar steeds nijpender
gebrek aan voedingsmiddelen, aan kleeding, aan alles drong tot den
aanval op de grenslanden : België en Rijnland waren reeds veroverd en
uitgemergeld ten behoeve der veroveraars;· nu zou het de welvarende
Republiek gelden 5). Dumouriez koos met koortsachtige haast die
partij, hopende de Republiek gemakkelijk te kunnen veroveren en dan zijn
plannen te Parijs door te zetten. De aanval geschiedde niet op het ten
voor~ene Zeeland, waartegen de uitgewekenen in
minste eenigszins voorziene
den eersten tijd hunne plannen hadden gericht als tegen de stelling, die
de sleutel der Republiek kon heeten, maar op de veel zwakker verdedigde
brabantsche vestingen met het doel om na hare verovering snel over den
1) Over de met De Maulde gevoerde onderhandeling vgl. Wichers, in Bij dr. voor
2II vlg.; Colenbrander, Gedenkstukken, 1*
I,
vaderl. gesch., 3de Reeks, VIII, blz. 21I
blz. 181, 208 vlg.
2) Manger, Recherches, blz. 83 suiv.
8) Gedenkstukken, I, blz. 252 vlg.
') lb.,
Ib., vgl. Van de Spiegel,
Spie_gel, lIl,
III, blz. 98, en de Mémoires van Dumouriez;
Dumouriezi Colenbrander, Gedenkstukken, I, blz. 210/1.
6) Manger, p. 87.
5)
e) Chuquet, p. 145 suiv.
')
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Moerdijk te steken en met hulp der uitgewekenen en hunne vrienden
binnenslands in Holland door te dringen. Die beweging van het hoof dleger onder Dumouriez zou na insluiting van Maastricht gesteund worden
door een andere onder generaal Miranda, die met 25000 man
langs de Maas door Gelderland in Utrecht zou vallen. Gezamenlijk zouden dan Dumouriez en Miranda Amsterdam tot overgave dwingen
en hier een nieuwe centrale regeering vestigen. Een proclamatie van de
Nationale Conventie tegen den "kapitein-generaal die monarch", den
"onderdaan die meester", den "volks voorstander die tyran geworden was",
bet volk "te wapen"
wapen" roepend tegen "elk spoor van erflijk gezag", van
"leenroerigheid en aristocratie", ging voorop. Dumouriez' eigen proclamatie riep "de Bataven" op om "dat trotsche huis, dat sedert honderd
jaren U aan zijn hoogmoed opoffert, naar Duitschland terug" te zenden
en de "edelmoedige martelaren van 178]"
I787" op te nemen ten zoen voor
lang"
den "verraderlijken en geheimen oorlog", door de Oranjepartij "reeds lang"
aan Frankrijk aangedaan. En de "martelaren" zelf, die na de oorlogsverklaring
bun vreugde aan de Conventie hadden betuigd over dezen "doodsteek voor
hun
alle despoten", over de aanstaande zegepraal van Vrijheid, Gelijkheid en
ft, als
Rede, "uwe godheden, de onze, welhaast die van de gansche wereld
wereld",
"herschapen Bataven" optrekkend "onder de banier van de rechten van
den mensch", zonden ook hun manifest tegen den "wreden Nassau",
misschien "barbaarsch genoeg om in zijn bedrijf te volharden", met zijn
echtgenoote"tt en zijn "bloeddorstige medewerkers", hopend op
"verfoeijelijke echtgenoote
de medewerking van "medeburgers, officieren en soldaten" om de vrijDÇlartegenover wees een brief der
heid te veroveren op "den tyran". D;lartegenover
Staten-Generaal aan de gewestelijke Staten op den "buitensporigen inhoud"
der fransche oorlogsverklaring, een manitest op de "ongerijmdheden
en onwaarheden" van Dumouriez' proclamatie, op de "toomlooze ongebondenheid en Godverzaking" der zoogenaamde voorstanders van "broederschap en vrijheid", die "alle regeeringen om verre wilden werpen" en
,,regeringloosheid" begeerden gelijk thans in Frankrijk heerschte 1).
Den 16den
I6den Februari rukte Dumouriez met 15000
I5000 man jonge en ongeoefende troepen en 40 kanonnen snel de grenzen over. Zijn zwakke
voorhoede van nauwelijks 1000
IOOO man berende Breda, dat met een garnizoen
van 1600
I600 man, rijken voorraad en 360 stukken onder bevel van den bejaarden
graaf Alexander van Bylandt zich slechts enkele dagen staande hield,
na een kort bombardement reeds den 24sten lafhartig overging 2), en
weldra een "bataafsehe
"bataafsche"tt ]acobijnenclub
Jacobijnenclub werkzaam zag, die er den
vrijheidsboom plantte. Beter gedroeg zich in De Klu:tdert
Kluldert kapitein
Von Kropff, die met een geringe macht van 80 man niet week dan voor
een bestorming door een groote overmacht en bij den terugtocht op
Willemstad dapper strijdend viel. Daarentegen moest het vervallen en
slecht verdedigde Geertruidenberg zich reeds 4 Maart overgeven.
Een deerlijke paniek deed zich aanstonds gevoelen. Tal van familiën
maakten zich tot de vlucht overzee gereed en zelfs de Prinses vroeg
dringend aan Van de Spiegel om haar te waarschuwen, als het tijd zou
zijn om te vluchten. Men sprak ervan de Staten-Generaal naar Amsterhe steden werd over capitudam te verleggen en in verschillende hollandse
hollandsche
latie gedacht, wat de Prins door mannelijke toespraken trachtte te doen
staken 3). Maar het weldra in puin geschoten Willemstad hield onder den
dapperen Karel van Boetzelaer den vijand moedig tegen en ook de geblok-

I} Al

deze stukken bij De Chalmot in diens Nieuwe Verzameling, dl. I.
I. blz. 160 vlg.
Over dezen veldtocht in zijn geheel: De Bas, Prins Frederik, L
• Colenbrander, Gedenkstukken, I, blz. 213/4.
a
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keerde vestingen Steenbergen en Bergen op Zoom boden weerstand.
Intusschen was Daendels met Soo
800 man vooruitgesneld om over den Moerdijk
naar het eiland van Dordrecht door te dringen, maar de voortreffelijke
maatregelen, door den tot opperbevelhebber der zeemacht op de stroomen
van Holland en Zeeland verheven Van Kinsbergen en den Erfprins, als
bevelhebber der frontieren, met den bekwamen generaal Dumoulin genomen, om de rivieren te verdedigen, verijdelden zijn voornemen om snel
het breede water over te steken.
"Van de versterking op de hollandsche stroomen hing menschelijkerwijze
het salut van het land af", schrijft Van de Spiegel over den toenmaligen
toestand. Hier waren met groote zorgvuldigheid alle toegangen bewaakt
of door kettingvlotten en kabels gesloten 1). Wel waren er aanvankelijk
geen troepen voorhanden tot vorming :?;elfs van een bescheiden veldlegertje
om de in Brabant stroopende fransche benden te verjagen, maar 2000
Engelschen onder den hertog van York werden in Den Briel, Hellevoetsluis en het land van Dordt gelegerd; Gorkum en het land van Altena
met Heusden werden door inundatie beveiligd; overal aan de rivieroevers
verrezen batterijen, terwijl een steeds aangroei end getal fregatten, kotters
en kanonneerbooten, door 12 engelsche kanonneerbooten onder Berkeley
en 25 gewapende scheveningsche pinken onder Bentinck van Rhoon
versterkt, alles weldra meer dan honderd vaartuigen 2), op de stroomen de
wacht hielden. Maastricht, door Miranda belegerd en gebombardeerd,
hield stand en Venloo was tot schrik van Dumouriez reeds I I Februari
door de Pruisen onder den hertog van Brunswijk-Oels bezet, die zich
met een legerkorps in de Meierij legerde, zoodat ook aan die zijde de
Franschen niet verder konden, ja op hunne linie van terugtocht werden
bedreigd. De vijand beproefde wel om de schepen door zijn batterijen te
doen bestoken en begon ook van zijn zijde aan de Roode Vaart de nog
aanwezige "aartuigen bijeen te brengen, maar hij was daarmede op "erre
\lerre
na niet gereed, toen de nederlaag der fransche troepen tegen de Oostenrijkers (I Maart) onder prins Josias van Saksen-Coburg bij Aldenhoven in
Macu,streek van den vijand verloste en
het Guliksche, Maastricht en de Ma3l>streek
ook hier diens linie van terugtocht bedreigde 3).
De zegepraal en het daarop volgende binnendringen der Oostenrijkers
in Brabant tegenover de in verwarring terugtrekkende Franschen deed
Dumouriez, nadat hij den gden nog een poging had gedaan om den overtocht te forceeren, zijn "camp de castors" aan den Moerdijk weldra verlaten om de orde in het pas veroverde gebied te herstellen en
den vijand over de Maas terug te werpen. Er kwamen berichten over
toenemende oproerigheid der brabantsche bevolking. De slag bij Neerwinden
(I8 Maart) verijdelde al zijn verwachtingen. Bij Leuven door Coburg
(22 Maart) opnieuw geslagen, trok hij naar de Schelde terug, Antwerpen
weder tot hoofdkwartier nemend. Nog eenige dagen bleven de beide
groote noordbrabantsche vestingen bezet maar op 22 en 3 April werden :?;ij door
den vijand ontruimd. Den Isten dier maand reeds kon Van de Spiegel
getuigen, dat "de kritieke dagen gepasseerd" waren.
Groot was de teleurstelling der uitgewekenen, daar van eenige beweging
Dumourie~
te hunnen gunste binnenslands, waar men liever de komst van Dumourie%
afwachtte, niets bemerkt was. Nog grooter werd hun verdriet, toen
Dumouriez zich den 12den Maart tot de Conventie richtte met een
1) Over de verdediging vgl. Hoeufft, Beschrijving van het gebeurde bij den inval;
De Jonge, Zeewezen, V, blz. 131 vlg.; De Bas, Prins Frederik, I, 1.1.
2) Van de Spiegel, lIl, 1.1., blz. 234.
a) Chuquet, p. 162.

COALITIE. VELDTOCHT IN VLAANDEREN

689
689

dringenden brief om een einde te maken aan het misdadige revolutionnaire geweld. De geslagen veldheer werd echter door de Conventie afgewezen en nu geen redmiddel ziende, van Zijn leger niet langer zeker, trad
hij in onderhandeling met Coburg, dezen voorstellend om gezamenlijk
België in bezit te nemen en zoo hemzelven gelegenheid te geven om met
zijn leger tegen Parijs op te trekken en het koningschap te herstellen ten
behoeve van den jongen Lodewijk XVII. Maar zijn eigen leger, door de
representanten der Conventie bewerkt, volgde hem niet langer. Door de
Conventie afgezet en slechts door enkele honderden zijner soldaten gevolgd,
moest hij den 5den April bij Doornik zijn heil zoeken in de vlucht naar
I)
'svijandskamp,nadathij deOostenrijksche Nederlanden had doen ontruimen. 1)
Was de Conventie alzoo gered, Frankrijk scheen verloren en reeds raadpleegden de bondgenooten te Antwerpen over de verdeeling zijner koloniën
OVer de definitieve monarchale staatsinrichting van
en grensprovinciën en over
een tot een ongevaarlijke mogendheid te maken fljk.
njk. De Prins en zijn
beide zoons, welke laatsten zich bij de verdediging der rivieren zeer
Vork en Brunswijk, de prins van
hadden onderscheiden, de hertogen van York
Coburg, lord Auckland, graaf Metternich als gezant van Oostenrijk namen
eraan deel; Van de Spiegel kon wegens zijn zwakke gezondheid niet tegenwoordig zijn en liet zich vervangen. Thans eerst scheen de Coalitie een
feit te zullen worden. Ook de Republiek, ofschoon niet formeel verbonden,
zou medewerken. Engeland, geleid door Pitt, zou het middelpunt worden
der Coalitie, die ook Rusland, Sardinië, Spanje, Portugal en Napels zou
omvatten. Coburg zou de Marlborough zijn van den nieuwen kamp van
Europa tegen Frankrijk's suprematie, gesteund door Engeland's geld,
Engeland's zeemacht, Engeland's landleger. Die groote plannen zouden nu
worden verwezenlijkt. Reeds in April begaven zich de thans eindelijk voor
een veldleger beschikbare, uit de garnizoenen getrokken staatsche troepen
onder erfprins Willem en prins Frederik van Oranje ten getale van omstreeks
22000 man met belegeringsgeschut naar Fransch-Vlaanderen om er aan
coalitie~legers onder Coburg en York
Vork deel te
de krijgsverrichtingen van de coalitie-legers
nemen 2). Maar die troepen waren allesbehalve in goeden staat: ongeoefend, slecht georganiseerd, samengesteld uit allerlei heterogene en grootendeels vreemde elementen, onder dikwijls door ouderdom ongeschikte hoofdoorlogsz;aken niet
en onervaren subalterne officieren, geleid door den in oorlogszaken
bijzonder uitblinkenden Erfprins, die in dezen verre bij zijn jongeren
broeder achterstond, konden z;ij
zij door dapperheid niet vergoeden wat hun
ontbrak. Niet alleen de infanterie maar ook de ruiterij en de weinig
beweeglijke artillerie liet te wenschen over 3).
Het bleek weldra, dat aan de samenwerking tusschen de verbonden
mogendheden veel ontbrak en dat de Republiek ten slotte slechts betrekkelijk geringe voordeelen uit den kostbaren krijg zou kunnen medebrengen:
herstel der oude grenzen in Vlaanderen volgens de limiet van 1715 of
1718, teruggave van Lilloo en Liefkenshoek,
bezit
Liefkens~oek, . algeheel
bezit. van
bereiken viel
Vlel 4). Van de Spiegel
Maastricht scheen al het hoogste wat te bereIken
was dan ook van meening, dat de Republiek zich met de groote plannen
der mogendheden niet al te zeer moest inlaten en liever voor het herstel
1) Chuquet, p. 185 suiv.
2)
I) De Bas, Prins Frederik, I, bb;. 191 vlg.
3) Sabron, De oorlog van 1794/5,
8)
1794(5, I, blz.
bb;. 23 vlg.
...
') Jorissen, blz. 26 vlg. De Pnns
Prins dacht aan de verknJgIng
verkrijging ook van Oostend.e
Oostende,t het
~et
land van Waas, de Sclieldeoevers
Scheldeoevers tot bij Antwerpen, een samenhangende militaire
mlht~~re
mogelijkstrook van Maastricht tot Nijmegen (Gedenkstukken, I, blz. 323)' Ook de mogeliJkheid eener nieuwe barrière-linie werd overwogen.
BLOK. Gesch. NederZ.
Nederl. Volk, 111
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van den vrede moest werken, te meer daar het spoedig bleek, dat Oostenrijk, thans in het voordeel, volstrekt niet bereid was om die "dedommagementen
magementen"ft grif toe te staan.
Intusschen werd de oorlog in Fransch-Vlaanderen voortgezet. Condé en
Valenciennes vielen na een overmatig lang beleg; de streng methodische,
langzame, uiterst voorzichtige Coburg was niet de man om de slecht
samenwerkende bondgenooten te leiden in den strijd tegen het door den
genialen Carnot thans geheel gereorganiseerde fransche leger, dat, door de
,,levée en masse"
I793 tot een geestdriftige menigte van
masse tt op het einde van 1793
650000 man opgevoerd, onder leiding van jonge generaals en met
de nieuwe tactiek van het "élan",
"élan tt, den aanval in massa, welhaast
van een triomfalen marsch
de bovenhand hield. Er was geen sprake meer 'Van
der bondgenooten op Parijs; een deel van hun leger ging Kamerijk en
Quesnoy belegeren, een ander deel Duinkerken. Tegenover deze langzame en voorzichtige belegeringstaetiek drong nu de fransche generaal
Houchard de Hessen bij Hondschoote terug en dreef daarna (I3
(13 Sept.)
bij Meenen, Halluin en Warwyck de veel zwakkere hollandsche troepen
onder de beide prinsen, op de vlucht; de jonge prins Frederik
werd ernstig gewond uit den strijd gedragen, terwijl de Erfprins op
den terugtocht met moeite zijn troepen van algeheele vernietiging redde 1).
Op het vernemen dezer jobstijding snelde Willem V zelf naar de te
Melle bijeengetrokken staatsche troepen. Men besloot tot een algemeenen
terugtocht op Henegouwen en de staatsche bevelhebbers achtten het
wenschelijk om de troepen der Republiek voortaan niet meer bloot te
stellen dan bepaald noodig was. Slechts noode verleende de Erfprins dan
ook zijn medewerking tot het beleg van Maubeuge, dat half October
wegens den aanmarsch der Franschen onder Jourdan werd opgegeven. De
Oostenrijkers, klagend over de houding der Staatschen en het beleid van
den Erfprins, die ook uit Engeland hevige critiek op zijn aanvoering
moest ondervinden I), trokken nu inderdaad naar het Henegouwsche terug
en de Republiek stond onverwacht voor de mogelijkheid van een nieuwen
aanval der Franschen op haar gebied. De houding van Pruisen, dat in
de poolsche zaken Oostenrijk tegenover zich zag en weinig lust toonde
in een derden veldtocht, ja vrede met Frankrijk dreigde te sluiten, gaf
voor I794 weinig hoop, ofschoon Engeland zich alle moeite gaf om het
bij de Coalitie te houden en lord Malmesbury zelf daartoe naar Berlijn
ging. In den winter deed ook Van de Spiegel zijn uiterste best om de
drie mogendheden nog tot overeenstemming te brengen en ze met de
Republiek verbonden te houden, zoo mogelijk tot een Quadruple alliantie,
die dan betere samenwerlcing
samenwerking der bondgenooten op militair gebied zou
moeten inleiden. Er werd overigens ook gedacht aan de mogelijkheid van een
afzonderlijken vrede, welk denkbeeld zoowel bij de Oranjegezinden al~
bij de Patriotten veld won 8).
3).
Het dreigende gevaar deed natuurlijk alle gedachten aan hervatten
der door den oorlog gestaakte hervormingsmaatregelen wel niet geheel
opgeven maar toch voor het oogenblik op den achtergrond treden. Het
tt ; het was "dood
bleef in dit opzicht bij ,,ceflexien
,,reflexien"tt en "consideratien tt;
tt
stroom" 4). Allereerst moest gezorgd worden voor het hoognoodige maar
stroom
1) De Bas, Prins Prederik, I, blz. 208 vlg.
2) Jorissen, blz. 36 vlg. Vgl. Sabron, I, 1.1.,
l.I., blz. 32/3.
3)
a) Gedenkstukken, I, blz. 323 vlg.

') Vgl. de brieven van Van de Spiegel aan den Prins uit dezen winter, in Gedenkstukken, I.
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reeds zeer moeilijk te verkrijgen geld. Herhaalde conferenties met de
hoofdambtenaren der Republiek vestigden de overtuiging, dat de voorzichtige handel niet bereid was om geld te verschaffen; niet alleen de
mogendheden maar ook de Republiek zelf bleken op de amsterdamsche
Beurs een zeer zwak krediet te bezitten. Zoo bevreesd was men voor het
geluk der fransche wapenen. Van de Spiegel maakte zich terecht daarover
ernstig bezorgd en wees in een schrijven van II Februari 1794 1) den
Prins op de dringende noodzakelijkheid van meerdere eensgezindheid en
energieke samenwerking ook in den staat zelf, waar ieder lid meer en
meer "op een excentrique wijze denkt en werkt, zonder dat er genoegzame leiding plaats heeft";
heefe'; hij zag het redmiddel in onmiddellijke invoering van "dagelijkschen en efficacieusen invloed van den erfstadhouder
erfstadhouder"tt
op de centrale colleges, te vestigen door het houden van wekelijksche
2). De Prins hield dan ook geduconferentiën met de hoofdambtenaren lI).
"conferentiën tt van
rende dit jaar dergelijke bijeenkomsten, iets als de oude "conferentiën"
Wi1lem IV en Anna, waaraan naast den raadpensionaris de griffier Hendrik
Willem
Fagel, de nieuwe thesaurier-generaal Van Alphen, de secretaris van den
Raad van State Mollerus en nu en dan ook prins Frederik - de Erfprins
bleef bij het leger - en de tot luitenant-admiraal verheven Van Kinsbergen
deelnamen. Maar het geldgebrek kon niet worden weggecijferd of wegvergaderd en de nieuwe verplichtingen, die de Republiek op zich nam door
het sluiten van een tractaat met Engeland (19
(r9 April) tot het huren voor
beider rekening van 62000 man pruisische troepen, nadat Pruisen zijn
legers van den Rijn had teruggeroepen, maakten de zaak niet gemakkelijker, ofschoon Engeland bereid was om het geld voor te schieten. En
van de begeerde schadeloosstelling door Oostenrijk kwam nog altijd niets:
die mogendheid toonde zich tot weinig anders bereid dan tot het volbrengen
van nog één veldtocht in de Oostenrijksche Nederlanden, waarvoor generaal
Mack in overleg met Vork, Coburg en den Erfprins het plan opmaakte 8).
De Republiek deed wat zij kon en haar veldheer sloeg half April het
beleg voor Landrecies, dat hij spoedig veroverde 4). Maar het behaalde
voordeel werd door Coburg en Vork niet gebruikt; de Franschen kregen
allen tijd om den weg naar Parijs te beschermen en versloegen in Mei
de Oostenrijkers bij Kortrijk, de Engelschen bij Tourcoing. Deze nederlagen verbeterden de onderlinge samenwerking niet en de fransche legers
werden steeds sterker, terwijl de Pruisen niet kwamen opdagen en de
Oostenrijkers weinig neiging betoonden om krachtige medewerking te verleenen. De bemachtiging van Charleroi door den Erfprins (3 Juni), die den
vijand herhaaldelijk, het laatst den 16den
r6den Juni terugdreef, in een bloedig
gevecht met zwaar verlies ook van zijn zijde, bracht weinig wijziging
in den toestand. De doortastende Pichegru, thans aan het hoofd van het
fransche Noorderleger, drong Vlaanderen reeds weder binnen, terwijl het
Sambre-Ieger onder Jourdan de Oostenrijkers terugwierp en hen den
Sambre-leger
26sten Juni bij Fleurus versloeg. Coburg trok nu over de Maas terug en
Charleroi werd opgegeven; tegelijk kwam uit Berlijn het bericht, dat de
. pruisische troepen niet zouden verschijnen. Vork en de Erfprins waren te
zwak om de fransche legers alleen tegen te houden en half Juli keerden
zij na een hevig gevecht bij Waterloo (6 Juli) over Brussel binnen de
grenzen der Republiek terug in het Brabantsche, de staatsche troepen
tot minder dan 16000
r6000 man, de engelsche tot 20000 man geslonken.
1)
2)
I)
a)
I)
•)

Gedenkstukken, I, b12;. 128, 331.
Ibid, I, blz. 128, 331 vlg.
Jorissen, blz. 44 vlg •
Vgl. ook over dezen veldtocht: Sabron, De oorlog van 179415·
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Die grenzen waren ook thans allesbehalve welverzekerd. De Raad van
State erkende dit ronduit zonder op andere redenen te wijzen dan de
alles afdoende, dat zij bij den "zonderlingen loop van den oorlog Htt er
niet op gerekend had wederom den vijand op de "frontieren Htt te hebben 1).
Er was wel een en ander geschied om in Staats-Vlaanderen de inundatie
voor te bereiden en prins Frederik, met de grensverdediging in deze
streek belast, gaf zich veel moeite om in allerijl de vestingen te wapenen
en van troepen te voorzien, maar generaal Moreau, die aan deze zijde
het bevel voerde over een 20000 man sterke fransche legerafdeeling, liet
zijn onderbevelhebbers Vandamme en Laurent hier niet overmacht optreden, dreef de zwakke staatsche benden uit het eiland van Cadzand en
sloeg het beleg voor Sluis, dat na een dapperen weerstand van ongeveer
drie weken onder generaal Willem Hendrik van der Duyn den 25sten
Augustus den vijand in handen viel; kort daarna werd Staats-Vlaanderen
geheel opgegeven. Ernstiger dan dit verlies scheen echter de loop der
zaken in Brabant, want, zoolang de vijand geen transportvloot van beteekenis had, was Zeeland verder veilig, al bleef Zuid-Beveland niet
volkomen gevrijwaard voor een aanval. De vloot echter, die in 1793
zoo groote diensten had bewezen, was thans grootendeels noodig geacht
voor den dienst in Indië en Amerika of voor konvooien en de talrijke
kanonneerbooten konden bij gebrek aan geld niet voldoende bemand
worden. In Brabant trokken de engelsche en staatsche legerbenden steeds
meer terug naar den kant van de Maas, de laatste zich weldra verdeelend
over de brabantsche vestingen, die sedert het begin van Juli in allerijl in
staat van verdediging waren gebracht maar nauwelijks hersteld waren van
de schade van het vorige jaar.
Half Juli had de Prins 2) de Staten-Generaal nog eens tot krachtigen
weerstand opgewekt, tot verzet ook tegen de binnenlandsche vijanden, die
zich bij den ongunstigen staat der zaken aanstonds weder hadden verheven. Reeds in Juni had de toestand te Amsterdam in dit opzicht ernstige bezorgdheid veroorzaakt en was er in Holland gedacht aan de
vorming van een "beweegbaar corps" om binnenlandsche onlusten te
bestrijden, waar zij zich vertoonden. Pamfletten en strooibilletten van
patriotsche zijde deden de onrust toenemen en spaarden noch den stadhouder en de zijnen noch den raadpensionaris, het werkelijke hoofd der
regeering, terwijl zij het landvolk aanspoorden om de inundatiën zooveel
mogelijk te belemmeren en geen schuiten aan de regeering te leveren.
Maar de regeering deed wat zij kon en mocht betrekkelijk tevreden zijn
met de resultaten harer onvermoeide pogingen, al bleek ook thans haar
krediet gering en mocht zij minder en minder rekenen op rust
binnenslands. Met name te Amsterdam, waar nog in Januari 1794 Irhoven
van Dam op een schrijven van Daendels, thans generaal-majoor in het
fransche leger, geantwoord had, dat een omwenteling op het oogenblik
ondenkbaar was 3), hadden met hem eenige patriotschgezinden, onder wie
de geneesheer Krayenhoff· en de kooplieden Gogel en Goldberg
zich aanvankelijk reeds ingelaten met het geven van inlichtingen aan
den ongeduldigen generaal, die zich bij het leger van Moreau bevond.
Zij namen de leiding der beweging in handen, aangezet door fransche
agenten als Caillard, die hunne oude relatiën uit den Patriottentijd weder
I) Vgl. brief van Van de Spiegel over een gesprek met Mollerus, d.d. 27 Juli
1794 (Huisarchief); Gedenkstukken, I, blz. 469 vlg.
2) Sabron, I, bfz. 143,
a) Jorissen, De Patriotten te Amst. in 1794, bb;.
bb;.
blz. 19 vlg.; Gedenkstukken, I, blz.
368 vlg.
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aanknoopten. En die beweging binnenslands was thans krachtiger dan in
1793, terwijl daarentegen de werkzaamheid der uitgewekenen verslapte: de
comités van uitgewekenen waren thans verstrooid 1); het bataafsche
legioen was met andere legerafdeelingen samengesmolten. Thans waren
het omwentelingsgezinden binnenslands, die zich het roerigst betoonden
te midden van het steeds aangroeiende aantal ontevredenen in alle
provinciën. Amsterdam, waar meer dan 2000 burgers zich heimelijk
verbonden, was thans het middelpunt 2), samen met het zeer patriotsche
Haarlem, vanouds hoofdkwartier der Doopsgezinden. Ook in andere hollandsche steden, te Utrecht, Amersfoort, Zwolle, Groningen kwamen dergelijke
clubs bijeen, tijdelijk in den vorm van ,,leesgezelschappen" 8). Zij wisten
zich wapenen te verschaffen en de regeering vermocht weinig tegen deze
beweging. Bij de nadering der fransche legers gingen zij verder; zij riepen
einde Juli een bijeenkomst van 36 gelijkgezinden uit verschillende proHaarlèmmerhout bijeen 4), die onder voorzitterschap van
vinciën in den Haarlemmerhout
~,burger" Habn uit Leiden besloten zich met de Franschen in betrekking
te stellen en Gogel en Van Dam naar Pichegru te zenden, ten einde hem
aan te zetten tot een snellen tocht naar Holland. In verband met zulk
een tocht zouden zij een omwenteling in verschillende steden bewerken.
De val van Robespierre's schrikbewind (26 Juli) had na de vreeselijke
moordtooneelen van dit jaar in Frankrijk eenige verademing gegeven
en velen ook hier doen hopen, dat eindelijk de revolutionnaire denkbeelden zich rustig zouden kunnen ontwikkelen, nu de felste denkbeelden
uitgewoed schenen. Pichegru, die wel wist, dat men te Parijs weinig ophad
met de hollandsche Patriotten, aarzelde op de gedane voorstellen in te gaan zonder uitdrukkelijk verlof der fransche regeering, welk
verlof Daendels te Parijs zou gaan vragen. Den lsten
Isten September kwam de
generaal met die toestemming terug, maar Pichegru, hoewel thans schijnbaar de vrije hand verkregen hebbend, drong nog slechts langzaam vooruit
in de richting van Breda en 's-Hertogenbosch, terwijl Vork, in den waan
dat hij tegenover een groote overmacht stond ó), half September bij Grave
achter de Maas week. Het staatsche leger, nu geheel over de brabantsche
vestingen verdeeld, kon den vijand ook niet meer tegenhouden.
Zoo verkeerde men dan in September ongeveer in denzelfden toestand
als in Maart 1793; alleen was men veel minder zeker van de rust binnenslands. Reeds begonnen hier en daar aanzienlijke familiën zich gereed
te maken voor vertrek naar Engeland of Duitschland en sommige regenten
hunne posten, in deze gevaarvolle tijden gevaarlijk bezit, op te geven, terwijl
anderen het waagden om hunne lang verborgen patriotsche gevoelens te openbaren - bedenkelijke teekenen, niet minder erg dan het steeds meer de
verdediging verlammende geldgebrek, de leegte der openbare kassen, de
vlucht van kapitaal naar Engeland. Een algemeene onzekerheid begon in
den lande te heerschen, voorbode van den ondergang, maar door de overal
vrijmoedig optredende clubs luide toegejuicht als voorbode van de verlossing. Nu eindelijk zou de fransche regeering doen, wat in 1787 en 1793
door de Patriotten verlangd en verwacht was; nu zou zij er toe overgaan
om de beweging binnenslands met hare legers te ondersteunen. Noch
van Pruisen, dat zich meer en meer uit de Coalitie afzonderde, zelfs zeer
scherp tegenover Oostenrijk stond en zich noch door de vertoogen van

11

Gedenkstukken, I, blz. 337 vlg.
Ib., blz. 344, 353.
a Ib., blz. 390 vlg.
• Jorissen, blz. 64 vlg.; Gedenkstukken, I, blz. 370.
a Sabron, I, blz. 212 vlg.
Z
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lord Malmesbury noch door de smeekbeden van den Prins van Oranje
liet bewegen om het gesloten verdrag gestand te doen 1), noch van Oostenrijk, dat zijn troepen in die omstandigheden niet langer aan de verdediging der Nederlanden wilde wagen en ze achter den Rijn terugtrok,
noch van Engeland, welks legermacht op zichzelf niet voldoende was om
de Franschen te weerstaan, was ditmaal hulp voor de benarde Oranjepartij
te verwachten.
Maar de Patriotten begeerden niet de Republiek, gelijk met de Oostenrijksche Nederlanden was geschied, door de Franschen veroverd en als
veroverd land behandeld te zien I). Zij meenden door hunne medewerking
ertoe te kunnen bijdragen om de Republiek als een onafhankelijke
bevriende mogendheid te doen erkennen en haar te vrijwaren voor de
zware schattingen, aan deOostenrijksche Nederlanden opgelegd, voor anarchistische staatshervormingen, die met den geest der bevolking zouden strijden,
voor militaire willekeur, die personen noch belangen ontzag. Zij waren volstrekt
niet van plan om den handel en het krediet, de voornaamste bronnen van de
tè vernietigen
welvaart der Republiek, al te zeer in gevaar te brengen, laat staan te
door een algemeene uitplundering langs zoogenaamd wettigen weg of langs
dien van het geweld. Zij wilden bondgenooten, geen onderdanen der groote
van
fransche natie worden, bondgenooten, die vooral tegenover Engeland vàn
waarde zouden kunnen zijn wegens hunne vloot en hun geld en het beletten van samenwerking tusschen het eilandenrijk en het vasteland, waarvoor
de Republiek altijd van zooveel gewicht was geweest. Maar de Conventie
stelde zich voor, dat men hier een land van melk en honig zou vinden,
een onmetelijken rijkdom buit zou maken, ofschoon de toestand der
Republiek allesbehalve schitterend mocht heeten.
De 15de September was aangegeven als de dag, waarop de Franschen
over de Maas Holland en Utrecht binnen zouden rukken en in de steden
omwentelingen zouden worden tot stand gebracht met behulp van de door
de clubs reeds lang verzamelde wapenen 8). Het amsterdamsche comité belastte
zich met de leiding en plaatste vertrouwde personen aan de rivieren om
op het
het juiste oogenblik de verspreide saamgezworenen, omstreeks 2500
in getal, te waarschuwen. Men rekende op de algemeene ontevredenheid
met de bestaande regeering en met hare maatregelen tot landsverdediging,
op de vrees voor de fransche troepen en de aangroeiende ingenomenheid
met de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap, om alom de
uitbarsting onmiddellijk te laten volgen. Herhaaldelijk werden afgevaardigden der omwentelingsgezinden naar Brabant gezonden om Pichegru
en Daendels tot den tocht over de rivieren te bewegen.
Maar Pichegru, door zijn regeering vooral aangemaand om de bewegingen van Jourdan in het Luiksche tegen de nog altijd te vreezen
oostenrijksche legermacht te steunen en daardoor bijna de helft van
zijn leger niet tot zijn beschikking hebbend, toonde weinig lust om op
de veelomvattende denkbeelden der omwentelingsgezinden in te gaan. Hij
bepaalde zich voorloopig tot de insluiting, belegering en beschieting der
brabantsche en Maasvestingen en het wegdringen van Vork
York van de rivieren ').
Crèvecoeur viel reeds 27 September, Den Bosch 9 October, het laatste
Witlem van Hessen-Phina zwakke verdediging door den ouden prins Willem
lipsthaI. Gelukkig maakten ook nu de Franschen nog geen aanstalten om
in den BommeIerwaard
Bommeierwaard te dringen, wat hun bij de achter de rivieren
1) Jorissen, De Coalitie, biz. 70 vlg.
2) Jorissen, De Patriotten te Amsterdam, blz. 65 vlg.
8)
a) Ib. blz. 74 vlg.
') Sabron I, blz. 212/3.
212/3,
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heerschende. paniek licht gevallen zou zijn. Maastricht moest zich na
dappere verdediging onder prins Frederik van Hessen-Cassel op
3 November overgeven, Venloo reeds 26 October. Pichegru richtte zijn
oog op de Engelschen, die nu bij Nijmegen en Arnhem stonden,
onder den onbekwamen Vork meer en meer gedesorganiseerd en gereed
om bij den eersten werkelijken aanval der Franschen nog verder terug te
gaan. Hij weigerde standvastig gehoor te geven aan den aandrang van
Daendels en de hollandsche omwentelingsgezinden, die omstreeks half
October opnieuw de omwenteling hadden voorbereid. Reeds was het
gewichtige fort St. Andries door de Franschen bezet maar tot groote
teleurstelling van de roerige amsterdamsche Patriotten moest het weldra
weder worden verlaten. Het scheen, dat de patriotsche plannen geheel
zouden mislukken: de regeering der stad Amsterdam ontdekte de daar ter
stede verborgen wapenen en begon de aan de samenspanning schuldigen
te vervolgen. Alles scheen verloren: Gogel vluchtte naar Bremen, Van
Dam en Krayenhoff naar het fransche leger en Daendels' berichten omtrent
de kansen van een franschen aanval werden steeds minder bemoedigend 1).
Pichegru trok eindelijk, zijn eigen plan volgend, blj Wijchen over de Maas
en sloeg het beleg voor Nijmegen, dat den 7den November na hevige
Enge1schen, thans in
beschieting overging; maar ook nu nog bleven de Engelschen,
weerwil der vertoogen van den Prins, die zelf herhaaldelijk in York's hoofdkwartier verscheen, achter den Rijn teruggeweken, zijn voornaamste zorg.
De toestand der Republiek werd. door den val van Nijmegen intusschen
zeer kritiek en het reeds 22 October door Friesland genomen besluit om
in de Staten-Generaal op onderhandeling, desnoods afzonderlijke onderhandeling met den vijand aan te dringen scheen meer en meer ingang
ook bij de andere gewesten te vinden. Wel oordeelden de Staten-Generaal
en de stadhouderlijke regeering 2), begrijpend, dat vrede ook een verbond
met Frankrijk en dientengevolge weder oorlog beteekenen zou maar nu met
de vroegere bondgenooten, dat de Republiek "nog niet tot die laagte was
gebragt om zich op een laffe wijze onder het vijandelijk juk te buigen". Wel
hoopte men nog de bondgenooten tot krachtiger hulpbetoon in geld en
troepen te bewegen maar een en ander werkte weinig uit, ook de
zending van den griffier Fage1
Fagel ze1ven
zelven naar Londen, waarvan veel gehoopt
was 3). De wanhopige pogingen tot reorganisatie van het leger bleven zonder
vrucht; de hertog van Brunswijk weigerde het hem aangeboden opperbevel te
aanvaarden; prins Frederik van Oranje slaagde er slechts in om een klein korps
samen te stellen, dat aan den Rijn bij Arnhem de noordelijke provinciën
min of meer zou kunnen dekken. Alle pogingen om de bevolking van Gelderland
en Holland zich te doen wapenen bleven na heel wat moeite beperkt tot het
bijeenbrengen van omstreeks 7000 man ongeoefende vrijwilligers onder
bereidv>'Ïlligheid
eigen
gekozen officieren. Er was geen vertrouwen en geen bereidv;rilligheid
eigengekozen
engelsche regeering, die dit laatste constatot opoffering meer en de enge1sche
teerde, was op hare beurt niet bereid om zich ter wille der Republiek
verdere opofferingen te getroosten 4).
De hoop der Patriotten herleefde en zij werden niet moede bij Pichegru
aan te dringen op een inval in de Bommeierwaard, wat het sein zou
wezen voor de omwenteling in Holland. Daendels riep den 2Isten October
Gelderland en Overijsel op om "zichzelven vrij te maken" en zoo "met
1) Jorissen, De Patriotten, 1.1., bb;. 108 vlg.; Sabron, I, blz. 330.

) Over hare stemming: Gedenkstukken, I, blz. 485 vlg.
8) Jorissen, De Coalitie, blz. 74 vlg.; Van de Spiegel, Brieven en Negotiatiën,
Negotlatlen, 111,
lIl,
0

blz. 34 vlg.; Gedenkstukken, I, blz. 513 vlg.
') Jorissen, De Coalitie, blz. 7979.
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de wapenen in de vuist onze regten terug te bekomen". Maar noch Pichegru noch de fransche representanten der Conventie in zijn leger hadden
ook nu nog neiging om dien weg op te gaan. De representant Lacombe, met een
hollandsche vrouw gehuwd, deed zelfs een poging om vrede te sluiten en
zond, na overleg met Daendels, den bosschen secretaris Van Breugel
(31 Oet.) naar Den Haag om een onderhandeling met de regeering der
Republtek in te leiden 1). De voorwaarden, door Daendels verlangd, waren
zeer ingrijpend: afschaffing van het stadhouderschap en van den invloed
van den adel, democratische bestuursinrichting, vereeniging met België
stond er in zijn programma te lezen. Maar Van de Spiegel meende niet
ten onrechte, dat de fransche regeering nog wel te belezen zou zijn om
de bestaande regeering te blijven erkennen, dat men langs dezen weg
missch1en onderhandelingen over een algemeenen vrede zou kunnen aanvangen en dus de fransche aanbiedingen niet ten eenenmale moest afwijzen. Het
gevolg van deze overwegingen was de zending van Ocker Repelaer, commissaris-generaal der vivres, naar het fransche hoofdkwartier I), nadat
Engeland met het feit der onderhandeling in kennis was gesteld. Nog
een laatste poging werd gedaan om de bondgenooten, met name Engeland
en Pruisen, tot meerdere krachtsinspanning te bewegen en toen dit miSlukte 3),
8), besloten de Staten-Generaal tegen half December om rechtstreeks
met den vijand te onderhandelen op den grondslag van behoud der landsgrenzen en van den regeeringsvorm, natuurlijk tegen erkenning der fransche Republiek. Hangende de besprekingen werd stilzwijgend aangenomen
- ten minste Van Breugel heeft bij zijn tweede bezoek in November dien
indruk bij de regeering der Republiek gewekt - dat men zich wederzijds
voorloopig, zonder dat een feitelijke wapenstilstand gesloten werd, van
alle offensieve handelingen zou onthouden. Repelaer en Brantsen, den
16den December aangewezen om naar Parijs te gaan, namen die opdracht
aan en vertrokken een week later. Zij hielden zich geruimen tijd in
Den Bosch op, in de hoop van het fransche hoofdkwartier een formeelen
wapenstilstand gedurende de onderhandeling te kunnen verkrijgen, maar
het mocht hun niet gelukken dezen tot stand te brengen, ofschoon de
staatsche troepen reeds bevel ontvingen zich tot een verdedigende houding te bepalen 4). Eerst in de allerlaatste dagen van het jaar kreeg men
zekerheid, dat op zulk een wapenstilstand niet te rekenen viel, tenzij de
regeering te Parijs daarin formeel toestemde, en de gezanten gingen alzoo
op weg naar de fransche hoofdstad, waar zij, ten gevolge vooral van den
toestand der rivieren, eerst den 6den Januari aankwamen 5).
In dien tusschentijd was er echter veel veranderd. Sedert den val van Nijmegen had de vijand zich bepaald tot het belegeren van Grave, dat onder
generaal De Bons een zwaar beleg van een maand moedig volhield en
eerst den 30sten December capituleerde. Nog rekende men, ofschoon de
kanonneerbooten wegens het loopende drijfijs en het daarop volgende
vastraken der rivieren zoogoed als onbruikbaar werden, op de moeilijkheden, die de Franschen zouden ondervinden bij pogingen om de door
de staatsche troepen bewaakte en in den wintertijd buitengemeen bezwaarlijk te overschrijden rivieren geheel in hunne macht te krijgen 6). Wel
1) Van Breugel, Mémoires sur ce qui s'est passé de remarquable après la capitulation de
Bois-Ie-Duc (La Haye et Amsterdam, 1821); Gedenkstukken, I, blz. 497 vlg.
I) Gedenkstukken, I, blz. 505 vlg.
a) lorissen, Coalitie, blz. 83 vlg •
•) Vgl. Van Breugel, Mémoires, passim; Sabron, U, passim; Gedenkstukken, I,
blz. 541 vlg.
6) Gedenkstukken, I, blz. 537/9.
')
8) Sabron, II, blz. 99 vlg.
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wilde men in Holland niet weten van een bezetten dezer provincie door
de ongeregelde en plunderende enge1sche legerbenden, maar men meende,
dat de vijand zich ook reeds door dezer aanwezigheid aan den IJsel
Ijsel zou
laten weerhouden om Holland ernstig aan te vallen.
De aangeknoopte onderhandelingen vervulden de Patriotten met de
ernstige vrees, dat er ten slotte van de ge hoopte staatsomwenteling
niets zou komen en de Republiek, desnoods met belangrijke opofferingen
aan geld of grondgebied, zich nog uit den strijd zou kunnen terugtrekken.
Ongeveer tegelijk met het begin der onderhandelingen was door het
amsterdamsche comité besloten om een revolutionnair legerkorps op te richten
onder leiding van hollandsche officieren uit het fransche leger en onder
toezicht van een "nationaal comité", dat "als het beginsel eener nationale
representatie" moest optreden. Van Dam, de gewezen pensionaris van
Leiden Jacob Blauw, de gewezen utrechtsche hoogleeraar Van Hamelsveld, de rotterdamsche makelaar De Fremery, de dordtsche schilder
Webbers en de leidsche student Jan ten Brink werden tot leden van dat
comité benoemd en kwamen in Den Bosch, thans het fransche hoofdkwartier, bijeen. Daar weinig steun vindend bij de fransche generaals en
representanten, zonden zij den 2Isten December Blauwen Van Dam
naar Parijs om er de onderhandelingen met de regeering der Republiek
zoo mogelijk tegen te gaan en het Comité du Salut public over te halen
om de plannen der omwentelingsgezinden te steunen en zoodoende te beletten, dat er een vrede tot stand kwam met behoud der bestaande regeering 1). Ook de representanten der Conventie bij het Noorderleger, door
Daendels en anderen ingelicht, waren niet met zulk een oplossing ingenomen. Zij hielden dan ook niet op bij de fransche generaals aan te
dringen op een onderneming tegen Holland, in de hoop daardoor de
Daendels had reeds
begeerde omwenteling toch nog te doen uitbreken. Daende1s
lang voor zulk een onderneming alles laten voorbereiden en schuiten
en aken verzameld en vlotten laten gereedmaken. Moreau, tijdelijk bevelhebber van het Noorderleger, gaf ten slotte aarzelend zijn toestemming.
Op den loden December begonnen dus de operatiën op verschillende punten tot verbazing der op den half afgesproken wapenstilstand
rekenende staatsche troepen, die intusschen een aanval op St. Andries
afsloegen gelijk ook een aanval van Daendels zelven bij Crèvecoeur op
den uden geheel mislukte. Deze afloop scheen voorgoed een einde te
zullen maken aan alle plannen van dien aard en, diep teleurgesteld gaven
de omwentelingsgezinden
omwente1ingsgezinden te Amsterdam en elders de hoop op, terwijl die
der Oranjegezinden steeg.
Maar Daendels
Daende1s was niet voorgoed geslagen. Hij herhaalde zijn dringende
aanzoeken bij den half December teruggekeerden Pichegru 2). Wel meende
ook deze, dat Daendels' plannen al te avontuurlijk waren, en besloot hij zich
liever tegen Breda te wenden, maar het begon nu hevig te vriezen en de
staatsche legeraanvoerders vreesden voor herhaling der pogingen, nu de
wapenstilstand nog altijd uitbleef. Men deed, wat men kon, en
vooral prins Frederik gaf zich veel moeite om de bij de toeneming
van het gevaar weder opkomende paniek te bezweren. Nog op de Kerstdagen bleef alles schijnbaar rustig maar den 27sten deed de vijand, wiens
materieele toestand in het opgeteerde Brabant onhoudbaar begon te
worden 8), plotseling een aanval op alle liniën van Bergen-op-Zoom tot
St. Andries en bemachtigde Zevenbergen en andere posten, terwijl Daen-

l1}i
2

a

Jorissen, De Patriotten, blz. 44 vlg.
Sabron. lI.
II. blz. II9.
IIg.
Gedenkstukken, I, blz. 539.
53g.
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deIs ditmaal bij Empel, Crèvecoeur en Bokhoven erin slaagde om over de
stijf bevroren Maas te komen en de verraste staatschen terug te drijven tot
aan de Waal. Bommel viel hem den volgenden morgen in handen.
Groot was de schrik, dien het bericht van dezen loop der zaken in den
lande veroorzaakte. De Prins riep nog eens de Staten-Generaal op tot
het nemen van flinke maatregelen om het vaderland te redden maar de
beschikbare staatsche troepen, nauwelijks 4000 man, te zwak om den
vijand tegen te houden, trokken zich tot bij Gorkum en Leerdam terug
te midden van toenemende verwarring en moedeloosheid onder officieren
en soldaten. En van de nog in de Betuwe aanwezige Engelschen en Hannoveranen van Wallmoden was ook niet veel te verwachten, al deed een
klein voordeel, door hunne voorposten bij Tuil behaald, weder eenige hoopvoeden : zij trokken eerst over de Linge, toen over den Rijn noordoostwaarts terug.
Nog echter bood Pichegru weerstand aan Daendels' aandrang om eindelijk verder te gaan en hem te veroorloven om op Holland zelf aan te vallen.
Hij had, evenals de regeering te Parijs, een zeer gering denkbeeld van de
macht en den invloed der Patriotten 1); hij wilde niets weten van Daendels'
omwentelingsplannen, van "ces énergumènes" en had bevel om zooveel
mogelijk de oude regenten, de "magistrature", te sparen, hen verdedigend
"la rage des patriotes, un ramas d'orgueilleux et vils marchands."
marchands:'
tegen ,,la
Blauwen Van Dam hadden dit duidelijk kunnen merken aan de wijze,
waarop de parijsche regeering hen had bejegend en bleef bejegenen, terwijl daarentegen de officieele gezanten, Repelaer en Brantsen, met alle eerbewijs waren ontvangen. Hunne protesten tegen die "pretense ambassadeurs" werden terzijde gelegd. Nog den 18den Januari werden de beide
patriotsche afgezanten, als zich bezig houdend met gevaarlijke intriges,
bedreigd met onmiddellijke wegzenwng of zelfs met arrest 2). Hun
jacobijnsche neigingen werden te Parijs allerminst gewaardeerd op dit
oogenblik, nu de gematigde fransche regeering den 12den November
reeds de club der Jacobijnen aldaar had gesloten.
Pichegru droeg dus den driftigen hollandschen generaal liever op om Heusden te veroveren, wat eerst den 13den Januari gelukte. In deze omstandigheden was het optreden der Franschen aan de Waal ook nu allesbehalve
krachtig en eerst toen de engelsche troepen voorgoed aftrokken, waagden
zij het om naar den Rijn op te marcheeren, al bleef Pichegru, bevreesd voor
het invallen van den dooi, nog huiverig om verder te gaan. Nog eenmaal
trachtte de regeering der Republiek de engelsche troepen te bewegen tot
samenwerking met de oostenrijksche, die tot bij Emmerik vooruitgeschoven
waren. Den 7den Januari werd te Utrecht een conferentie gehouden, waar
de beide jonge prinsen voor het laatst met de engelsche en oostenrijksche
bevelhebbers overlegden 3). Maar wat kon men met de geringe en
ontredderde staatsche macht en de I IOOO man nog beschikbare maar nier
beter georganiseerde engelsch-hessisch-hannoveraansche troepen doen?
Een laatste poging om den vijand achter de Waal terug te dringen mislukte
en de Franschen naderden reeds Werkendam en Gorkum. Den 14den
eindelijk gaven de engelsche bevelhebbers kennis, dat zij geen troepen
voor de verdediging van Holland konden afstaan en onmiddellijk voor
eigen veiligheid naar den Ijsel zouden terug trekken. Daarmede was het
lot van Holland beslist, want alle pogingen om het volk te wapenen waren
1) De brief bij Sabron, II, Bijlage 23, is onecht. Vgl. Gedenkstukken, I, blz.
XXXIX.
") Jorissen, De Patriotten, blz. 130 vlg.
8) Sabron, II, blz. 18g; Gedenkstukken, I, blz. 567 vlg.
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mislukt, nadat nog 7 Januari de Erfprins een algemeene oproeping door
de Staten had uitgelokt, die echter zonder gevolg bleef.
De teekenen van ontbinding kwamen thans duidelijk aan den dag. De
Staten van Utrecht berichtten den I3den, dat zij gingen onderhandelen
over de overgave hunner provincie, en rieden aan, dat de StatenGeneraal Of staking der vijandelijkheden zouden vragen Of "voor alle de
provinciën zouden capituleeren ft. De Staten-Generaal besloten onmiddellijk
tot het eerste en zonden Van Spaen en Royer als afgevaardigden naar
Pichegru met een mondelinge boodschap van die strekking. Maar Utrecht ging
zijn gang en gaf zich den I5den door middel eener deputatie over aan den reeds
te Kuilenburg aanwezigen franschen generaal Salme, terwijl het de "inlandsche
troepen tt naar Holland wegzond. In Holland zelf begon volledige regeeringloosheid te heerschen. De Erfprins had zijn hoofdkwartier van Gorkum
naar Woerden verplaatst maar werd niet meer gehoorzaamd, terwijl de
troepen bij de nadering des vijands post na post zonder tegenstand ontruimden. Gorkum, Loevestein en Woudrichem gaven zich bij de eerste opeisching
door de uit het Geldersche aanrukkende Franschen wegens den onvoldoenden staat dier vestingen en het geringe garnizoen bijna zonder verzet den
Igden over. Overal staken de clubs het hoofd op, niet het minst te Amsterdam, waar men reeds in de eerste dagen van Januari enkele gevluchte
leiders, o.a. Gogel, zag terugkeeren en zich thans onmiddellijk weder met
de gelijkgezinden in andere plaatsen in betrekking stellen. Den gden Januari
hielden de afgevaardigden der hollandsche clubs een samenkomst te
Rotterdam maar het bleek daar, dat men het nog niet wagen dorst een
omwenteling te beginnen. Hoe verder de Franschen doordrongen, des te
hooger rees echter de moed en het amsterdamsche comité maakte opnieuw
alles gereed voor een algemeenen opstand, die tegen den Igden werd
beraamd 1). Hij zou niet noodig zijn.
Reeds herhaaldelijk had de Prins overwogen wat hem en den zijnen te
doen stond a). Het aanbod van den engelschen gezant om de stadhouderlijke familie naar Engeland te helpen oversteken maakte indruk op zijn
'verontrust gemoed. Reeds op Oudejaarsdag had hij 2I scheveningsche
pinken afgehuurd om hem en de zijnen over te voeren, wanneer het
noodig zou zijn. Op den I3den Januari scheen het gevaar zoo nabij, dat
maatregelen werden genomen om voor de ontvangst der familie in Engeland
te zorgen 3). Allerlei geruchten deden de ronde. Men sprak ervan, dat de
Prins zelf naar Friesland of Groningen zou wijken of anders van Den Helder
of Hellevoetsluis uit met een oorlogsschip het land zou verlaten. De vurige
jonge prins Frederik heeft er ernstig aan gedacht te Amsterdam, in Friesland of Groningen de laatste schansen te helpen verdedigen en er te vallen als zoovelen zijner voorvaderen. Maar zijn vader wilde daarvan niet
weten. Een enkele oranjegezinde, Gijsbert Karel van Hogendorp, dacht nog
aan volkswapening.
Op den I7den werd te midden eener stijgende opwinding in Den Haag
een somber gestemde Statenvergadering van Holland gehouden, waar de raadpensionaris, die nog gehoopt had aan de mogelijkheid om zijn geliefd Zeeland
tot het uiterste te verdedigen '), zwaar hoestend en in diepe ontroering den
hachelijken staat van zaken schilderde en ieder oogenblik nieuwe jobstijdingen de gemoederen verontrustten. Men besloot den Prins te vragen,
wat nog gedaan kon worden, en verkreeg ten antwoord, "dat er naar
1) Jorissen, De Patriotten, blz. 152/3'
2) De Bas, l.I., blz. 408 vlg.
8) Gedenkstukken, I, blz. 576 vlg •

•) Ibid., I, blz. 559, vgl. blz. 579/80•
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menschelijke inzichten niet veel apparentie was" om de provincie nog langer te verdedigen. Men ging zwijgend uiteen. Enkele leden, met den raadpensionaris achtergebleven, besloten alsnog te doen wat mogelijk was om een
wapenstilstand te sluiten of anders den vijand in de provincie toe te laten,
op hoop dat hij de bestaande regeering nog zou eerbiedigen. Een deputatie
zou dit trachten te bereiken. Ook de Staten-Generaal besloten om zulk een
deputatie te zenden.
Intusschen was het bericht, dat de Prins zou vertrekken, algemeen
verspreid. Van de Spiegel weigerde eraan te gelooven en zond hem een
brief, waarin hij hem bezwoer te denken aan "wat hij aan zigzelve, aan
zijn Huis en aan het Vaderland"
Vaderland" verschuldigd was; "het vertrek van
U. D. H. is het signaal van een algemeene confusie, waarvan de
gevolgen niet zijn te voorzien; het is een abandon van al wat eer en
pligt gebiedt tot het laatste oogenblik te behouden. U. D. H. exponeert
zig aan oneindig meer gevaar met henen te gaan dan met te blijven en
1).
exponeert het Vaderland" 1).
Het was te laat. Wel antwoordde de Prins nog slapjes, dat hij "provisioneel" blijven zou, maar reeds waren alle maatregelen genomen om
sioneett'
de Prinses en de Erfprinses met haar jongen zoon, den lateren koning
Willem II, aanstonds te doen vertrekken: nog vóór den middag van den
17den
I7den hadden de hofkoetsen de vertrekkenden gevoerd naar de gereedliggende pinken, die onder het dof geklep der scheveningsche kerkklok
in den morgen van den 18den in zee staken.
Op den middag van den 18den tegen twee uur riep de Prins eenige
leden van de Staten-Generaal, van die van Holland, zijn hofhouding en
2) van het
de vreemde gezanten op tot een audiëntie in de danszaal S)
stadhouderlijke paleis op het Binnenhof. In tegenwoordigheid van die heeren en met zijn beide zoons naast zich verklaarde de Prins, dat hij besloten was om heen te gaan, daar hem van verschillende zijden was bericht,
dat de Fransche regeering niet wilde onderhandelen zoolang hij en de
zijnen nog in het land waren. Van de Staten-Generaal en die van Holland
nam hij schriftelijk afscheid. Bij de voorlezing der korte rede begaf hem de'
stem; hij liet het overige door een kamerheer voorlezen en verliet toen,
enkele groeten wisselend, de zaal om zich naar de rijtuigen te begeven,
die op het Binnenhof gereedstonden om ook hem en zijn zoons naar de
pinken te brengen.
De prinsevlag op den toren halfstok, vele huizen langs den weg gesloten,
sommige aanzienlijken in rouwkleeding, een zwijgende menigte geschaard
op de besneeuwde straten - zoo was het tafereel, dat het vertrek
der Oranjes uit het vaderland te zien gaf. Eenige uren bleven de pinken
voor anker liggen en de Prins kon nog het schrijven der gezanten
te Parijs in ontvangst nemen, waaruit bleek, dat
d,at de transche regeering
de aangeboden voorwaarden verwierp en een of- en defensieve alliantie
met Frankrijk en afstand tijdens den oorlog van alles bezuiden Waal
en Schelde als voorwaarde stelde voor verdere onderhandeling. Nog eens
liet Van de Spiegel aandringen op afwachten van de terugkomst der
naar het fransche hoofdkwartier vertrokken gezanten der Staten, maar
de Prins, zich beroepend op het advies van de aanwezige zee-officieren
en den stuurman van de pink, dat het niet mogelijk zou zijn om ergens
elders op de kust te landen of hier langer voor anker te blijven en
dat de gelegenheid voor de vaart naar Engeland gunstig was, sloeg ook
1) Brief van dien dag: Gedenkstukken, I, blz. 584.
a)
2) Thans de vergaderzaal der Tweede Kamer.
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di t af en ging tegen middernacht eindelijk in zee om naar Engeland
over te steken 1).
Het was met de oude Republiek gedaan; want dat zij zou kunnen blijven bestaan in den vorm, waarin zij totnogtoe haar leven nog had kunnen
voortsleepen, was na het gebeurde van den laatsten tijd ondenkbaar. Zij
had bewezen geen levensvatbaarheid meer te bezitten, want zij had zich
niet meer kunnen verdedigen, ja de ernstige wil daartoe had bij hare
bevolking ontbroken. Vermolmd en verschrompeld, onmachtig om te blijven staan, was zij hulpeloos ineengezonken.
1) Gedenkstukken, I, blz;.
blz. 586.

AANHANGSEL

BRONNEN DER NEDERLANDSCHE GESCHIEDENIS
I
1648-1702.
Het belangrijke tijdvak, dat in de eerste helft van dit deel behandeld
wordt, is rijk aan gegevens, waaruit het kan gekend worden, terwijl een
groot deel dier stof herhaaldelijk en zelfs op verdienstelijke wijze bewerkt
is. Maar er is nog meer te doen. Van verzameling der private aanteekeningen van leden der Statenvergadering van het vooral in dezen tijd zoo
invloedrijke Holland is in de laatste jaren herhaaldelijk gesproken 1). Zeer
belangrijk is op dit gebied reeds de uitgave der notulen van de hollandsche staatslieden Hop en Vivien over de jaren 1671-1675, aanteekeningen
door deze heeren, resp. pensionarissen van Amsterdam en Dordrecht,
ter Statenvergadering van Holland gemaakt 2). Op de beteekenis vooral
der fransche en engelsche archivalia is door verschillende uitgaven de
aandacht gevestigd 3). De zorgvuldig bewerkte catalogi der in eenige groote
verzamelingen bewaarde pamfletten geven gelegenheid om zich van den
rijkdom der pamflettenliteratuur en van haren aard op de hoogte te stellen 4).
Onder de gedrukte bronnen verdienen de uitgaven van officiëele stukken
het eerst genoemd te worden.
Van de groote uitgave der Resolutiën van de Staten van Holland en Westfriesland 5)
6) bestaan voor een deel van dezen tijd (1653-1668) ook afzonderlijke uitgaven der Resolutiën van 1672 en 1709 en der Secrete Resolutiën
van 1717; bovendien heeft men de Resolutiën "van consideratie" over den
tijd van Johan de Witt (1653-1668), in één deel 1672 te 's-Gravenhage
en in 1706 te Utrecht uitgegeven. De Resolutiën der Staten-Generaal over
dit tijdvak zijn slechts ten deele en ook overigens zeer onvolledig in druk
gegeven; zij berusten in ms. ten Rijksarchieve. Bij deze collectiën
sluiten zich aan de 18de eeuwsche uitgave der Brieven gewisseld tusschen
Johan de Witt en de gevolmachtigden van den Staat buitenslands 6), die
ook niet volledig zijn maar toch een beeld geven van de buitenlandsche
politiek der Republiek in den tijd van De Witt. Als aanvulling daarvan is te
beschouwen Combes, Correspondance française de Jean de Witt, in het
1) Ber. en Meded. Hist. Gen. dl. XIX, bh;. X.

2) Uitg. Japikse, Amst. 1903.
3) Behalve in mijn Verslagen over archivalia betreffende de geschiedenis van Neder-

land in Engeland en te Parijs, zie de dissertaties van Japikse, De verwikkelingen
tusschen de Republiek en Engeland, 1660-1665 (Leiden, 1900); Haje, De geheime
correspondentie van Abraham de Wicquefort ('s-Gravenhage, 1901) en Molsbergen,
Frankrijk en de Rep. der Ver. Ned. 1648-1662 (Utrecht, 1902).
4) Zie vooral den Catalogus van de pamfletten der Kon. Bibi.,
Bibl., uitg. Knuttel, dl.
lI, en lIl.
6) Zie dl. 1I,
lI, blz. 679.
6) 6 dl. 's-Gravenhage, 1723-1725.
BLOK, Gesch. Nederl. Volk, III
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eerste deel zijner Mélanges historiques 1). Gelukkig zijn wij thans in het
bezit der uitgave van de Brieven van en aan Johan de Witt zelven,
indertijd door Fruin voorbereid. Met belangrijke aanvulling en bewerking
der door Fruin aangelegde verzameling hebben Kernkamp (voor het eerste
deel) en ]apikse
Japikse deze uitgave, thans in 6 deelen 2) tot stand gebracht.
Zoowel de kennis van de buitenlandsche als die van de binnenlandsche
staatkunde benevens van de persoonlijke verhoudingen van De Witt
worden door deze uitgave op uitnemende wijze toegelicht.
Verder bezitten wij thans in de door Krämer bewerkte uitgave van de
3de Série der Archives de la Maison d'Orange-Nassau 3) (1688-1702) een
belangrijke bron voor de kennis der staatkundige en militaire denkbeelden
van Willem III zooals die behandeld worden in zijn correspondentie met
den raadpensionaris Heinsius; zoowel de buiten- als de binnenlandsche verhoudingen worden daarin besproken. Vele in engelsche archieven voorhanden brieven en stukken van dien vorst wachten nog op de uitgave,
die ook voor onze geschiedenis van hoog belang zal zijn 4).
Als half-officiëele werken zijn ook voor dit tijdvak, ten minste voor het
eerste gedeelte daarvan, de zware deelen van Aitzema te beschouwen, opgevuld als zij zijn met hem verstrekte of door hem bemachtigde officiëele
documenten, waarvan eerst na zijn dood in 1669 de dikwijls troebele herkomst is gebleken 5). De dordtsche conrector Lambert van den Bos (Silvius) zette met veel minder talent dit boek voort; de hartstocht, waarmede deze oranjegezinde in zijn Historiën onses tijds behelzende Saken van
Staet en Oorlogh (1669-1679) 8) tegen de De Witten, vooral tegen Cornelis de Witt, te velde trekt, vermindert zeer de waaide van dit vervolg,
dat overigens, evenals Aitzema's werk zelf. belangrijke staatsstukken door een
kort samengedrongen verhaal verbindt. Van den Bos' Tooneel des oorlogs 7)
(sedert 1669) heeft evenmin veel waarde als zijn Leven en Bedrijf van
Wi1lem
Willem III (1694).
Van dergelijken oorsprong, hoewel niet van denzelfden aard, is het uiterst
belangrijke boek van Abraham de Wiquefort, Histoire des Pro\linces
Provinces Unies des
Pays-Bas, loopende over het tijdvak van 1648 af en door den schrijver
voortgezet tot 16768).
r676 8). Wicquefort was een dergelijk man als Aitzema, een
diplomaat van ondergeschikten rang, ruim van geweten, los van leven,
uiterst bekwaam maar nog minder vertrouwbaar dan deze; jegens De
Witt, zijn beschermer, heeft hij zich een trouwen aanhankelijk vriend
betoond. Hij was in 1606 te Amsterdam geboren uit een koopmansfamilie 9), studeerde te Leiden en ging daarna zijn geluk beproeven te
Parijs, waar hij jaren lang in dubbelzinnige betrekkingen leefde en tot
allerlei kringen toegang had. In 1646 werd hij resident van Brandenburg
1) Paris, 18 73.
11)
0 6-1922.
a) Amst. 19
1906-1922.

1907-1909.
3) 3 Leyde, 19°7-19°9.

') Vgl. Brugmans, Archivalia in Engeland ('s-Gravenh. 1895), passim. Deze uit's Rijks Hist. Publ.
Pub!. ter hand genomen, met
gave is thans door de Commissie voor'
voor"s
name die van de Bentinck-I'apieren,
Bentinck-papieren, waaruit mrs. Grew haar Court of William III
(London, 1910) en haar Wllliam Bentinck (London, 1922) heeft bewerkt.
6)
II, blz. 688
6} Zie dl. 11,
688.•
•~ 3 dl., Amst. 1685.
dl., Amst. 1675.
7 4 dL,
8)
a Eerste uitgave, 4 dl.,
dL, La Haye, 1719-1745, gestaakt. Tweede (volledige) uitgave
door Lenting en Chais van Buren, 4 dl.,
dL, Amst., 1861-1874 (bezorgd door het Provo Utr.
Genootschap).
Genootschap
).
')
I) Vgl. over hem: Wickevoort Crommelin, in Nijh. Bijdr., Vierde Reeks, I, blz.
237 'Zlg.;
~lg.; ~enting in de biografie voor vol. I zijner uitgave; Haje, in Tijdschrift voor
geschiederus, 1925.
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te Parijs maar zette ook in deze betrekking zijn leven vol intrige
voort, totdat Mazarin, die ook zijn diensten betaalde, hem in 1659
gevangen zette en daarna deed verbannen. Toch bleef hij later nog
met de fransche regeering in betrekking en was jaren lang een harer
vaste en betaalde correspondenten in Den Haag, waar hij zich sedert 1662
voorgoed gevestigd had. Daar begaf hij zich in dienst van De Witt, dien
hij als vertaler en bewerker van staatsstukken hielp. Hij werd hier ook
resident van Polen en van Brunswijk-Luneburg en voerde staatkundige
correspondentie met andere kleine duitsche vorsten en landen. Zijn voortreffelijke fransche stijl en zijn buitengewone kennis van staatszaken brachten De Witt ertoe hem in 1667, onder diens toezicht echter, het schrijven eener geschiedenis der Republiek sedert 1648
I648 in den geest der heerboek~
schende partij door de Staten van Holland te doen opdragen. Het boek,
merkwaardig door een onmiskenbaar streven naar gematigdheid in oordeel
over de tegenpartij, werd door De Witt en Van Wimmenum nauwkeurig nagezien en verbeterd, maar was nog niet in druk, hoewel reeds voor een deel
op de pers, toen de gebeurtenissen van 1672
I672 het plan deden opschorten.
Drie jaren later (Maart 1675) werd hij wegens toen ontdekt landverraad
Loevestdn gevangen
eerst op de Voorpoort te 's-Gravenhage, daarna op Loevestein
gezet; tot eeuwige gevangenis met verbeurdverklaring van goederen veroordeeld, ontsnapte hij in Februari 1679
I679 en vluchtte naar Celle in BrunsI682 overleed. In de gevangenis en later vervolgde hij
wijk, waar hij in 1682
zijn boek. Hij schreef bovendien het beroemde werk Uambassadeur et
ses fonctions, een belangrijk handboek voor diplomaten van dien tijd,
en de Mémoire touchant les ambassadeurs, waarin vele bijzonderh«:den
bijzonderheden
over de praktijk der toenmalige diplomatie worden medegedeeld. Zijn met
al zijn andere goederen verbeurdverklaarde papieren, daaronder de drukproeven van zijn groot boek, bleven voorloopig onder berusting van het
Hof van Holland, totdat de uitgevers, die er recht op meenden te htbben,
hebben,
na veel moeite in 1719
I7I9 eindelijk de eerste vier boeken, later meer, mochten
drukken, welke druk echter bij het tiende boek in 1745 werd gestaakt om
eerst in onzen tijd weder te worden opgenomen.
Intusschen was lang na den dood van Wicquefort de voortzetting van
zijn arbeid opgedragen aan den in 1684
I684 naar de Republiek uitgeweken
uitgtweken
haagschen franschen predikant Jacques Basnage, die het werk zou ver1) ; maar Basnage maakte na kennisvolgen tot den vrede van Utrecht 1);
making met Wicquefort's handschrift ernstige bezwaren daartegen en
ontried zelfs de uitgave, welk oordeel door den deskundigen hollandschen
gedeputeerde Lestevenon werd onderschreven. Zij stelden beiden een aantal
,,Remarques" over zijn arbeid op, die intusschen in handschrift bleven.
Basnage zelf, voortreffelijk geleerde, algemeen geacht en beschaafd man,.
man,
groot vriend van den raadpensionaris Heinsius, die hem bij de vredesonderhandelingen te Utrecht als bemiddelaar gebruikte, werd nu op
zijn beurt met de taak der samenstelling van een geschiedboek belast en
schreef met gebruik van deze en andere papieren en staatsstukken zijn
(1648-1667) 2), een veelszins te roemen
Annales des Provinces Unies (I648-I667)
geschrift, dat in vorm en onpartijdigheid boven dat van Wicquefort
staat, doch niet in inzicht en kennis van zaken. Minder hoog staat het
werk van den beroemden geneefschen polyhistor en veelschrijver Jean
Lec1erc, die in 1684 hoogleeraar aan het remonstrantsche seminarie te
Amsterdam was geworden en in 1734 daar op hoogen ouderdom overleed.
1) Lenting, 1.1. p. XXX.
3) 2 vol., La Haye, 1719-1726.
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Onder zijn reusachtigen letterarbeid is ook zijn Histoire des Provinces
Unies des Pays-Bas (I560-I7I6)
(1560-1716) 1), een niet onverdienstelijke compilatie,
met afbeeldingen van medailles enz. versierd.
Boven al deze geschiedschrijvers staat voor dezen tijd Jan Wagenaar,
de brave en, hoewel wittiaansch gezinde, steeds naar onpartijdigheid
strevende amsterdamsche historieschrijver, die vooral in zijn over deze
periode handelende dee1en
deelen (XII tot XVI) toegang had tot belangrijke stukken en aanteekeningen van voorname staatslieden en bovendien
nog over persoonlijke mededeelingen van allerlei aard kon beschikken,
die het hem mogelijk maakten een in zijn droogheid vertrouwbaar verhaal
van het gebeurde te boek te stellen, dat, wat den inhoud betreft, daarom
tot het beste behoort, wat de oudere nederlandsche historiografie heeft aan
te wijzen.
Boven hem in letterkundig talent staat ongetwijfeld Geraert Brandt,
dichter en uurwerkmaker, later remonstrantsch predikant te Hoorn en
Amsterdam, de jongere vriend van Hooft en van zijn schoonvader Van
Baerle, de bewonderaar, niet altijd de vriend, ook van Vondel. Hooft was
zijn voorbeeld in stijl en opvatting. Hem volgde hij na, minder in zijn
belangrijke maar partijdige Historie der Reformatie B)
2) dan wel in zijn Leven
en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter 3) en in zijn voortreffelijke
levensbeschrijvingen van Hooft en Vondel vóór de uitgave der Nederlandsche Historiën en van Vondel'sPoëzy.Het Leven van Michid De Ruiter 4) blijft
zijn meesterstuk, waarin hij Hooft overtreft door eenvoud en helderheid
van stijl.
Onder den verschen indruk der gebeurtenissen, die het vaderland aan
den rand van den ondergang brachten, schreef Pieter Valckenier, agent der
Staten in Zwitserland en verklaard oranjegezinde, zijn Verwerd Europa ofte
polityke en historische beschrijvinge der waare fundamenten en oorsaken
van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamelijk in en omtrent de
Nederlanden sedert den jare 16645),
I6645), waarbij nog een Vervolg tot 1675
I675 werd
gevoegd, alles met bijgevoegde ,,Authentyke stukken", zonder letterkundige
waarde en duidelijk
duiddijk het kenmerk dragend van zijn bedoeling om de staatkunde van Walem Hl
III in het beste licht te stellen. Zoo stelde ook de
amsterdammer Tobias van Domselaer, behalve zijn belangrijke Beschrijvinge
van Amsterdam, het werk Het ontroerde Nederlandt 6) samen onder den
indruk van wat hij beleefde en zonder aanspraak te maken op letterkundige
waarde. Bûde geschriften zijn van beteekenis wegens de authentieke stukken en mededee1ingen
mededeelingen van ooggetuigen, daarin vervat. Domse1aer's
Domselaer's boek
vond in den jongeren zoon van Brandt, ook Geraert geheeten, een vervolger voor de jaren I674
1674 en I675,
1675, waarover diens Tweejarige Geschiedenissen
loopen.
Deze werken staan, zoowel wat stijl als wat inhoud betreft, weinig hooger
dan het journa!istenwerk de Hollantse Mercurius, voortzetting van de
oudere tijdkronieken 7) en in 40 dee1en,
deelen, van 1650 tot 1690, verzameld, oorspronkelijk wekelijks verschenen en samengesteld uit beurs- en krantenberichten van algemeen belang, benevens uit de persoonlijke informatiën
1) 3 vol. Amst., 1723-1728; ook in het Hollandsch vertaald, ib. 1730 en 1738,
onder den titel: Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (tot 17
1715).
1 5).
a) Vgl;
Vgl; dL 11,
II, blz.
bh;. 687.
a) Amst •• 1687.
') Een nieuwe biografie van De Ruyter van mijn hand is in bewerking.
0) Amst., 1688. Vgl. over hem Meinecke, in Sitzungsberichte der preuss. Akademie,
12 Febr. 1925.
I) 2 dl. Amst., 1674-1676.
7) Zie dl. 11,
II, blz. 688.
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der bewerkers. Deze Mercurius, waarop sedert r690 de Europische MercuriUS:
Mercuri~
volgt, geeft een goed beeld van den onmiddellijken indruk, door de gebeur....
tenissen op het publiek gemaakt, en is daarom voor de geschiedkundige
beschrijving van den tijd onmisbaar. Over het algemeen was de Republiek
zoowel in de r7de als in de r8de eeuw de hoofdzetel der journalistiek, die
ook in fransche vertaling hare pennevruchten over een groot deel van
Europa verspreidde en een gevreesde macht in de wereld was 1). "Gazette
de Hollande
Hollande"tt was de spreekwoordelijke staatkundige krant dier dagen,
de Gazette d'Amsterdam, vertaalde am~terdamsche courant, met de leidsche,
haarlemsche en utrechtsche kranten, de bron van allerlei nieuwsbladen ook
zelfs te Parijs. De schrijvers verborgen zich onder het masker der anoniemiteit, wat dikwijls tot groote misbruiken, ja tot diplomatieke moeilijkheden
aanleiding heeft gegeven. Vooral de fransche regeering beklaagde zich in
de jaren van vrede na r679 herhaaldelijk over de uitingen der fransche
pers in de Republiek, die dikwijls door uitgeweken Franschen werden geïnspireerd; maar ook de Staten zelf moesten soms tegen leugenachtige,
onbehoorlijke of onbescheiden krantenberichten krachtdadig optreden 2). De
Mercure historique et politique, in r686 gesticht door den uitgeweken
hugenootschen veelschrijver Sandras de Courtilz en iedere maand verschijnend, was bijna een eeuw lang de meest algemeen verspreide dezer nieuwsbladen.
Onder de geschriften, die min of meer op het gebied der memoirenliteratuur behooren, komen als bronnen voor onze geschiedenis van dezen
tijd in de eerste plaats in aanmerking de brieven en memoriën der buitenlandsche gezanten en agenten in Den Haag, met name die van Frankrijk
en Engeland. Onder dezen bekleeden D'Estrades en D'Avaux, benevens
Temple en Burnet een belangrijke plaats. D'Estrades' Lettres, mémoires
et négociations 3) geven een goed inzicht in de betrekkingen tusschen het
fransche hof en De Witt, ook voor de binnenlandsche toestar:den
toestar.den en de
leidende persoonlijkheden der Republiek vóór r672; de uitgave zijner
geschriften is evenwel verre van volledig en nauwkeurig zooals ge bleken is
uit een gedeeltelijke vergelijking met het in het archief van Buitenlandsche Zaken
4). Even belangrijk zijn voor het tijdvak r679te Parijs bewaarde materiaaI
materiaal 4).
1688 de Négociations en Hollande van Jean Antoine de Mesme, graaf
6), die nog meer dan D'Estrades met hollandsche en friesche
D'Avaux 5),
regenten in betrekking heeft gestaan. Voor den laatsten tijd van De Witt
Willem 111 hebben de Works van,sir William Tempie,
TempIe,
en den eersten van Witlem
die behalve voor de zuiver staatkundige ook voor de economische toestanden in de Republiek een open oog had, groote beteekenis; zoowel zijn
Letters en Memoirs 6) als zijn Observations 7) en Miscellanea 8) zijn herhaaldelijk in het Fransch en Hollandsch vertaald en werden veel gelezen.
Voor de fransche buitenlandsche politiek na r648 vergelijke men thans het
bovengenoemde Recueil des instructions des ambassadeurs de France, Vol. XXIII
en XXIV, Hollande.
1) Hatin, Les Gazettes de Hollande, Paris 1865.
2) Sautijn Kluit, Nagelaten geschriften, I, blz. 108 vlg.
I)
8)
3) Eerste Uitg. 5 dl. Brux., 1709, beter die van 1743 in 9 dl., Londen.
4) Rogge, De diplomatieke correspondentie van D'Estrades, in Versl. en Meded.
der Kon. Akad., Vierde Reeks, dl. I, blz. 198 vlg.
ö) Uitg. Paris,
")
Pa ris, 1752 en 1754, 6 vol.
6) Letters written by Temple and other ministers of state, 3 vol., London,
London~ 1700-':"
1700~
0 3,
17
1703.
1)
') 1672, ook in fr. en holl. vertaling.
8)
6) 2 vol. London, 1680-169°'
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Burnees History of my own times 1) geeft inzicht in de verhouding
van prins Willem III tot Engeland en tot zijn gemalin, die haren
hofprediker groot vertrouwen heeft geschonken, maar zij dient met zorgvuldige kritiek te worden gebruikt. Daartoe leveren de merkwaardige Lettres
et mémoires van koningin Maria zelve 2), benevens haar daarbij behoorende,
meestal in het Engelsch gestelde Memoirs and letters 3), een voortreffelijk beeld van de edele vorstin en hare intiemste gevoelens. Voor de
kennis van de omgeving des Prinsen zijn de Journalen van den jongeren
Constantijn Huygens 4), hoezeer dikwijls in kleinigheden afdalend, van
gewicht; de brieven, aanteekeningen en opmerkingen van zijn vader 5) doen
ons een blik slaan op de onverkwikkelijke toestanden in het Huis van
Oranje tijdens de eenzame jeugd van den Oranjevorst. Willems verhouding
tot zijn frieschen neef Hendrik Casimir II wordt het best nagegaan uit diens
uitgegeven briefwisseling 6). Zijn staatkundige denkbeelden en moeilijkheden,
waarmede hij in zijn binnen- en buitenlandsche staatkunde zoowel als in
zijne militaire loopbaan had te kampen, worden, behalve uit zijn bovengenoemde door Kr ämer uitgegeven correspondentie met Heinsius, goed
gekend uit zijn briefwisseling met zijn trouwen vriend Waldeck 7) en uit
de belangrijke papieren van den raadpensionaris Heinsius 8), uit die van
Bentinck, zijn vertrouwde helpers in het werk zijns levens.
Voor de studie der buitenlandsche staatkunde van het gansche tijdperk
is van groot gewicht het belangrijke bronwerk van Mignet, Négociations
relatives à la succession d'Espagne 9), waarbij het boek van Legrelle, La
diplomatie française et la succession d'Espagne 10), behoort. Verder Von
Srbik, Oesterreichische Staatsverträge, Niederlande, l (bis 1722) 11). De groote
tractaten zijn te vinden in het Corps Universel diplomatique van Du
Mont 12). Voor de binnenlandsche politieke toestanden zijn de aanteekeningen van den amsterdamschen schepen Bontemantel 13) van groote
waarde, vooral met betrekking tot de praktijk en de praktijken der
stadsregeering. Voor binnen- en buitenlandsche politiek zijn de brieven van
Pieter de Groot aan Abraham de Wicquefort uit den lateren tijd 14) benevens
de Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der Goes 15) niet zonder
gewicht, maar de laatste geven weinig anders dan den indruk weder van
de bekende gebeurtenissen op een ambteloos burger der Repubhek; de
berijmde Geheugchenis van den aanzienlijken oud-gediende Coenraet
1)

6 vol. London, 172?-1743.

0) Uitg. Mechth. Bentmck, La Haye, 1880.

") Uitg. Doebner, Leipzig 1896.
4) Werken Hist. Gen. te Utrecht, N. S., nO. 23, 25,32, 46.
6) Mémoires de Const. Hu~gens, ed. Jorissen, La Haye, 1873. Vgl. diens correspondentie in Worp's groote Ultgave.
u1tgave.
6) Van Sypesteyn, Geschiedkundige bijdragen, dl. lIl, 's-Gravenhage, 1865, benevens de Arcliives van Groen van Prinsterer, t. V der tweede Série. Zie over dit werk,
dl. Il, bh;. §76.
7) P. L. Muller, Willem III von Oranien und George Fr. von Waldeck, 2 Bde,
's-Gravenhage, 1873-1880.
8) Ar~hief van den raadpensionaris Heinsius, uitg. Van der Heim, 3 vol., 's-Gravenhage. 1867-1880.
e) 4 vol., Paris, 1835-1845.
10) 2 vol.,
vo!., Paris, 1891. Vgl. ook Sirtema de Grovestins, Guillaume III et Louis
XIV, 8 vol., Paris, 1868.
11) Wien, 1912.
12) 8 vo!., Amst. et La Haye, 1726-1731.
13) De regeeringe van Amsterdam, uitg. Kernkamp, in Werken Hist. Gen., Derde
Sene, n°. 7 en 8. Zie ook Elias, De vroedschap van Amsterdam (2dl. Haarlem, 1903
-1905); de Inleiding in tweede uitgave, 's Gravenh. 1923.
-19°5);
14) Lettres, ed. Krämer. Werken Hist. Gen. Derde Serie, nO. 5.
16)
15) 2 dL,
d1., uitg. Gonnet, Amst. 1899-19°9.
1899-1909,
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Droste ontleent haar belang vooral aan de daarbij gevoegde aanteekeningen
van Fruin 1).
Kleinere tijdperken uit deze periode worden toegelicht in het boek van
Wijnne, De geschillen over de afdanking van het krijgsvolk (1649-165°) Z),
waarin zeer vele onuitgegeven stukken over deze zaak aan het licht werden
gebracht, vooral uit het archief te Dessau; in Gardiner's Documents on
the first dutch war 3), belangrijk voor de geschiedenis van ons zeewezen, dat ook voor dezen tijd in De Jonge's Zeewezen en Elias 4) voortreffelijke
beschrijvers en in Colenbrander's Zeeoorlogen ó)
5) een belangrijke verzameling
van stukken heeft gevonden; daarover van de engelsche zijde Pepys' Diaries
(vooral voor het bestuur der engelsche zeemacht en de geleverde zeeslagen).
Verder in dl. I en 11 van Van Sypesteyn's Bijdragen, waarin over het tijdvak van
De Witt en in het bijzonder over den frieschen stadhouder Willem Frederik onuitgegeven stukken worden medegedeeld; in Thurloe's State Papers
enge1sche staatslieden van dien
(1638-1660) 6) en andere papieren van engelsche
tijd als Arlington, Shaftesbury enz., van belang vooral voor onze betrekkingen tot Engeland en voor een groot deel beschreven in de Reports
of the Historical Commission of in afzonderlijke uitgaven; in de tallooze
bijlagen van boeken en studiën over het tijdperk ten onzent verschenen;
in de aanteekeningen bij boeken als die van Geddes en Lefèvre Pontalis
over Jan de Witt, als Lenting's uitgave der Histoire van Wicquefort, in de
fransche Mémoires van dien tijd, waaronder voor ons land van belang
zijn de zeer verspreide Mémoires du comte de Guiche 7), die den eersten
munsterschen en den tweeden engelschen oorlog aan staatsche, den oorlog
van 1672 aan fransche zijde medemaakte, en die van den prins van
Tarente 8), die aan het hof van Frederik Hendrik en Willem 11 leefde
en tot kort voor den grooten franschen oorlog een der voornaamste bevelhebbers van het staatsche leger was. Voor de kennis van dit leger zijn de
in de groote uitgave van Ten Raa en de Bas, Het Staatsche Leger, dl.
V (1643-1672) verzamelde gegevens van veel belang.
Betreffende kunst, letteren, wetenschap, handel en nijverheid, zeden en
gewoonten kan voor dit tijdvak gevoeglijk verwezen worden naar de aan
het slot van het vorige overzicht 9) genoemde algemeene werken over de
17de eeuw, de "Gouden Eeuw" onzer geschiedenis, die vooral in onzen tijd
vele onderzoekers heeft aangetrokken en tallooze kleinere en grootere studiën op allerlei gebied heeft uitgelokt, waarvan vele onder de bladzijden
van dit deel zijn aangewezen.
Uitg. Fruin, 2 dL,
dl., Leiden, 1879.
2) Werken Hist. Gen. N. S., nO. 41. Vgl. ook de Journalen van Willem II, uitg.
Krämer, in Ber. en Med. Hist. Gen., dl. XXVII, bfz. 413 vlg.
3) London, 1899
') Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen (2 dl. 's-Gravenh., 1916-18).
1)

voortgezet in Bijdr. vaderl. gesch., 5de Reeks, dl. VII en vlg.
6) 2 dL,
dl., 's-Gravenh. 1919.
6) 7 voL,
vol., London, 1742.
') Uitg. als supplement op die van D'Estrades, 1744.
8) Liège, 1767,
') Dl. 11, blz. 689.
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1702-1795.
De geschiedenis der 18de eeuw had ten onzent tot voor korten tijd
veel minder bronnenuitgaven aan te wijzen dan voor de vroeger behandelde tijdperken het geval is. Gold het ten opzichte van de Middeleeuwen zooveel mogelijk berichten van alle kanten te verzamelen ten
einde onze fragmentarische kennis dier tijden zooveel mogelijk aan te vullen
en trok de roemvolle geschiedenis van den So-jarigen krijg en die van
de Gouden Eeuw meer de aandacht, die der achttiende, een tijdperk
van nationaal en economisch verval geacht, lokte minder belangstelling.
Zoo bleef veel materiaal, dat op zichzelf de uitgave overwaardig was, nog
steeds in de archieven verscholen liggen of werd eerst in den jongsten tijd
een begin gemaakt met het uitgeven daarvan. Alleen voor de laatste jaren
der Republiek, voor den Patriottentijd, waarover reeds in die aan schrijflust allerminst misdeelde dagen zelf veel werd uitgegeven, stond de zaak
eenigszins anders: men begon reeds spoedig in te zien, dat het in dien
tijd gebeurde voor de verklaring van wat in den "franschen" tijd en daarna
plaats vond onmiskenbaar groote beteekenis had en beijverde zich om
openbaar te maken wat tot toelichting der patriotsche woelingen dienen kon.
De uitgave van de 4de en 5de Série der Archives de la Maison d'OrangeNassau 1) door Bussemaker en Krämer gaf een belangrijke en buitengemeen welkome aanvulling onzer kennis. Uit de groote menigte van
stukken, in het Huisarchief van Hare Majesteit de Koningin bewaard
gebleven, werd een ruime keuze gedaan, waarbij voor de 4de Série het feit,
dat een groot deel van Willem Bentinck's papieren daar terecht gekomen
.
was, een belangrijken invloed oefende 2).
Ook de archieven der raadpensionnarissen, waarvan die van Heinsius,
Van Slingelandt, Van der Heim, Steyn en Van de Spiegel zich thans in
het Rijksarchief bevinden, kunnen veel belangrijks opleveren, daar omtrent
de scheiding tusschen persoonlijke en aan den staat toekomende documenten
ook in dezen tijd bij staatsambtenaren een andere opvatting heerschte
dan tegenwoordig; niet minder die van de Fagels, thans ook in het
Rijksarchief, in wier geslacht het griffierschap der Staten-Generaal bijna
erfelijk was geworden, ja feitelijk als bij erfenis is overgegaan en in wier archief
zich vele eigenlijke staatsstukken bevinden; hetzelfde is het geval met het
archief Bentinck van Rhoon, waarvan een deel in het British Museum
en elders in Engeland terecht is gekomen 3). Bovendien zou ook de uitgave
van nog meer bescheiden op het gebied der geschiedenis van handel en nijverheid, van kunst en wetenschap van veel belang zijn ten einde in bijzonderheden na te gaan, wat er waar is van de verschillende opvattingen betref1) Vgl. mijn mededeelingen over het archief van Willem IV en Willem V in de
Bijlagen tot het Verslag der Commissie voor de geschied- en oudheidkunde van de
!lijlagen
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Handelingen der Maatschappij,1902/3
Maatschappij,lg02/3
en 1903/4).
Ig03/4). De 4de Série, uitg. Bussemaker, omvat 4 deel en (Leyde, 1908-1914)
Ig08-1g14)
met een Supplément (Leyde, 1917); de vijfde, uitg. Krämer, 3 deelen (Leyde, 1910-14),
Ig10-14),
loopend tot 1789.
2) Thans nog uit dit archief: Geyl, Engelsche correspondentie van prins Willem
IV en prinses Anna, in Bij dr. en Meded. Hist. Gen., dl. XLV (1924), bh;. 89 vlg.
Vgl. ook diens WJllem IV en Engellnd ('s-Gravenh., 1924).
a) Vgl. D'Ailly, Willem Bentinck van Rhoon, Amst. 1898;
18g8; Van Huffel, W. Bentinck v. R. (Den Haag, 1923).
Ig23).
.
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fende den juisten tijd en de oorzaken van beider verval
vervaI 1l ). De openbaarmaking van re gentenpapieren
genten papieren , in het bezit van nakomelingen der toenmalige regenten, zou op allerlei gebied voor de uitbreiding onzer kennis van
dezen tijd van gewicht zijn: de tijd ligt reeds zoo lang achter ons en de
totnogtoe uitgegeven documenten hebben reeds doen zien, dat de reputatie
der toenmalige regenten bij openbaarmaking der nog voorhanden stukken
over het geheel eerder gebaat dan geschaad zou kunnen worden. Ook in
buitenlandsche archieven, met name in die te Parijs en Londen, maar ook
in die van andere staten, groote en kleine, ligt nog belangrijk materiaal
voor onze geschiedenis 2).
Bussemaker's uitgave der depêches van D'Mfry (1755-1762)
(I755-1762) 3) en Colen(I763-1788) benevens diens groote
brander's Depêches van Thulemeyer 4) (1763-1788)
uitgave der Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland
(1795-1840),
I78g-I7956)
g-1795 6) behan(I795-1840), waarvan het eerste deel nog de periode 178
delt en behalve uit buitenlandsche archieven ook uit het Huisarchief en
het Rijksarchief put, toonen dit ten volle aan.
De geschiedenis van den Spaanschen Successie-oorlog is in dit opzicht
betrekkelijk goed bedeeld. Wij bezitten in Von. Noorden's helaas onvoltooide Europäische Geschichte im 18. Jahrhundert 6) een voortreffelijk
geschiedwerk, waarin een goed deel der hier te lande en elders aanwezige
bronnen voor de diplomatieke geschiedenis voor drie vierde van dien krijg
op uitnemende wijze bewerkt is; Weber's Friede von Utrecht 7) sluit zich
daarbij aan. Maar deze geschriften zijn, evenals Wagenaar's Vaderlandsche
Historie 8), die voor deze jaren een bronwerk zijn, toch meer als
literatuur dan als bronnen aan te merken. Als bronnen komen hier ter
sprake, naast Du Mont's vroeger genoemd werk 9), waarin de groote verdragen van den tijd tot 1731 te vinden zijn, de deelen van Lambert y's
I8me sièc1e 10), zeer belangrijk voor de
Mémoires pour servir à l'histoire du 18me
diplomatieke en krijgskundige geschiedenis van den tijd, in het bijzonder
voor onze geschiedenis, omdat de schrijver, zwitsersch diplomaat, secretaris
van lord Portland en later als engelsch onder
onderhandelaar
handelaar in allerlei zaken
betreffende ons land gemengd, hoofdzakelijk naar engelsch-hollandsche
gegevens zijn werk samenstelde en de zaken van het engelsch-hollandsche
standpunt uit beschouwde. Den Haag, toen het middelpunt der europeesche diplomatie geacht, omdat er de draden der europeesche politiek
als het ware samenkwamen, was voor een diplomaat van dien tijd
een gewenschte observatiepost. Onder de kleinere bronnen voor de kennis onzer diplomatieke betrekkingen moeten genoemd worden de Mémoires
1) Vgl. te dezen
dez;en opûchte
opzichte de uitgave van Bengt Ferrner's
Perrner's dagboek (1799) door
Kernkamp, in Bijdr. en Med. Rist.
Bist. Gen., dl. XXXI, blz;.
blz. 314 vlg.; Van Brakel's
blz. 350 vlg.);
Statistisclie gegevens betreffende den handel op Rusland (ib. XXXIV, blz;.
Posthumus, Statistiek van den in- en uitvoer van Amsterdam (1774) (ib. blz.
blz;. 516 vlg.).
2) Vgl.
Vg!. mijn Verslagen omtrent Archivalia te Parijs, London, Berlijn, en in Italië,
die van de heeren Uhlenbeck betreffende Rusland, Brugmans betreffende Engeland,
lltische landen, Bussemaker betreffende Spanje.
Kernkamp betreffende Scandinavië, en de B 1ltischelanden,
8)
3) Bij dr. en Meded. Hist. Gen., d!.
dl. XXVII, blz;.
blz. 269 vlg.
«)
') Amst. 1912.
5) Den
Den Haag,
Haag, 1905.
190 5.
6
3 Bde, Düsseldorf, 1870-1883.
e)
7)
7
Gotha, 1891•
8)
8
Dl. XVII en vlg.
')
e) Corps Universel diplomatique du droit des gens, 8 vo!.,
vol., Amst. et la Haye,
1726-173
1726-17311 met de aanvulling van De Martens in diens Supplément contenant les
traités du 18e sièc1e,
siècle, 4 vo!.,
vol., Goettingue, 1801-1808.
10) Eerste uitgave 1717; 2de 14 vol.,
vo!., Amst., 1735-174°. Vg!.
Vgl. hierbij Mémoires
pour servir à l'histoire
I'histoire des négoclations depuis Ie traité de Rijswick jusqu'à la paix
a'Utrecht, 2 vol.,
vo!., Paris, 1717.
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van den franschen mInlSter
numster De Torcy'),
Torcy J), die in dezen tijd zooveel invloed
had op de werkzaamheid der fransche diplomatie, en het bovengenoemde
Recueil des instructions. Voor die der engelsche diplomatie uit dien tijd
zijn vooral merkwaardig Coxe's Memoirs of the Duke of Marlborough I),
zeer engelschgezind en vol wantrouwen tegenover de koopliedenregeering
der Republiek maar uit de archieven van den hertog bewerkt. Daarbij
sluiten zich aan de Mémoires van den frieschen staatsman en gedeputeerde
a), die een belangrijk aandeel nam zoowel
te velde Sicco van Goslinga 3),
aan de krijgsbedrijven als aan de onderhandelingen van dien merkwaardigen tijd. De voornaamste krijgsbedrijven zelf worden in verband met
de diplomatie het best in samenhang gekend uit de door Vree de uitgegeven
Correspondance diplomatique et militaire du Duc de Marlborough, du
Grand-pensionnaire Heinsius et du Thesaurier-général Hop 4), waarbij de
uitgave van Marlborough's in zijn archief gevonden Letters and
ó) is te vergelijken gelijk overigens de Mémoires van De Villars,
Despatches 5)
Berwick en andere generaals van fransche zijde, vooral in de Mémoires
militaires relatifs àà la succession d'Espagne 6), en de groote uitgave der
Feldzüge des Prinzen .Eugen
,Eugen von Savoyen 7). Menige bijzonderheid op
het gebied van staatkunde en krijgsgeschiedenis kan verder worden geput
uit de documenten berustend in de archieven van engelsche familiën van
aanzien, beschreven in de rapporten der Historical Commission.
Veel minder goed voorzien zijn wij voor den tijd na den vrede van
Utrecht tot op 1747. De diplomatie vindt weder baat bij Du Mont en zijn
vervolger Roussel (1739) 8); die van den Oostenrijkschen Successie-oorlog
is, voorzoover ons land betreft, toegelicht door De Jonge in zijn
Geschiedenis der diplomatie gedurende dien oorlog 9), verder door het
werk van D'Ailly over Bentinck en door de bekende serie van werken van
De Broglie, waarin ook tal van stukken in excerpt zijn overgenomen;
bijzondere bronnenverzamelingen daarover bezitten wij totnogtoe niet evenmin als over den tijd tusschen 1713 en 1740, waarvoor geschriften als dat
van Jorissen over Chesterfield 10) intusschen belangrijke bijdragen en zelfs
enkele gewichtige onuitgegeven documenten opleverden. Ook hier komen
Wagenaar en Groen met hunne uitnemende op bronnenstudie en, voorzoover den eersten aangaat, op eigen ondervinding berustende geschriften
ons goed te pas. Voor de geschiedenis onzer staatsinstellingen en onzer
staatkundige verhoudingen bezitten wij uitnemende gegevens in Van Slingelandt's Staatkundige Geschriften 11), die lang vóór den druk in handschrift van hand tot hand gaande, een soort van geheim handboek voor
den staatschen regent zijn geweest, en in de stukken, door Jorissen
opgenomen in zijn Memoriën van mr. Diederik van Bleiswijk 18), regent te
1) Mémoires (1687-1713), in de verzameling van Petitot, 2e Série, LXVIILXVIII. Daarbij zijn Journal (1709-17II),
(I709-17II), éd. Masson, Paris, 1884.
1884,
2) 3 .vo!.,
yol., 1818/9.
1818/g. Vgl. diens biograpliie
biographie door Thomas (Londen, 1915).
3) Ultg. Evers en Delprat, Leeuwarden, 1857.
1850.
') Amsterdam, 185°'
5)
6) Ed. Murray, 5 vol.,
vo!., 1845.
6) Ed. De Vault et Pelet, IIII vol.,
vo!., Parijs, 1835-1862.
1)
Vgl. het laatste (tot 1722) van het bovengenoemde werk van
') Wien,
Wi~n, 1876 ff. Vg!.
VonSrbik.
VonSrblk.
8) Supplément au Corps Universel diplomatique de Du Mont, 5 vol.,
vo!., Amst. te
La Hay~ 1739. Vgl.
.,
Vg!. het Supp~ément van .oe Martens ook daarop.
9) Lelden, 1852. Vgl. BentlDck,
Bentlnck, Aufzelchnungen über Mana
MarIa Theresla, ed. Beer,
1, en Beer's geschriften
117
II7I,
geschnften over dezen krijg uit dat zelfde jaar; Geyl,
Geyi, Willem IV en
Engeland.
10) Historische Studiën, Laatste Bundel, Haarlem, 1893, blz. 1 vlg. Op de gebreken dezer uitgave wees Geyl in zijn Willem IV.
11)
dl., Amst. 1784/5.
U) 5
5._d!.,
13)
11) Uitg. Hist. Gen. Utrecht, 1887.
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(1731-I755), verder in de hier en daar verspreid uitgegeven
Gorkum (1731-1755),
Contracten van Correspondentie uit dezen tijd 1) enz. De gegevens voor de
kennis der geschiedenis van handel en nijverheid moeten worden geput uit
hier en daar verspreide documenten, te vinden vooral in het Koninklijk
a)
Huisarchief, de papieren der raadpensionarissen en de pamfletliteratuur 2)
van het tijdvak. Met name van 1747 tot 1749 is deze pamfletliteratuur, die
zich hier en daar in den vorm van geregelde partijliteratuur gaat vertoonen, van veel gewicht. Voor de kennis van het geestelijke, kerkelijke, maatschappelijke en huiselijke leven verschaffen de vooral door dr. Hartog toegelichte spectatoriale geschriften van dezen tijd, de voortbrengselen der
eigenaardige dichtkunst en de maatschappelijke tooneelstukken dier dagen
belangrijke aanwijzingen evenals wederom de pamfletliteratuur en de afbeeldingen in prenten en op schilderijen, waar menig kijkje in de huizen
en op de markten wordt geopend.
Dan volgen de jaren van Willem IV's stadhouderschap, vol plannen
van verbetering en hervorming, vol woeling ook van democratischen aard.
Wederom zijn wij hier vooral aangewezen op de rijke pamfletliteratuur
dezer jaren en op de documenten uit het Koninklijk Huisarchief, waaruit
o.a. over de woelingen der Doelisten te Amsterdam belangrijke stukken
njn voor den dag gekomen 3) en door de uitgave van Bussemaker's 4de
zijn
Série der Archives nog meer aan het licht gebracht is, ook met betrekking
tot de geschiedenis der voorgestelde hervormingen op het gebied van den
handel, waarvoor wij totnogtoe alleen de mededeelingen in Luzac's Holland';) rijkdom en de in de Nederlandsche Jaarboeken uitgegeven documenland's
ten bezaten.
Voor de tweede helft der achttiende eeuw is in den laatsten tijd de
belangstelling merkbaar gestegen. Men heeft ingenen,
ingezien, dat de patriotsche
woelingen niet maar een ijdele vertooning, een onbelangrijk getwist, een
uiting van onbekookten vrijheidszin en doldriftige hervormingslust njn
zijn
geweest maar veeleer een ernstige hervormingsbeweging, de "voorboden van
tijd". Belangwekkende uitgaven van documenten njn,
den nieuwen tijd'"
zijn, vooral
in de bovengenoemde uitgave van Colenbrander, zich komen voegen bij
opzicht reeds vroeger aan het licht werd gebracht
gebracht;i op de
wat in dat opzicht
beteekenis der dikwijls in den vorm langwijlige pamfletliteratuur is door
gevestigd;i verschillende geschriften van
Hartog, Franke e.a. de aandacht gevestigd
langen adem hebben reeds vroeger met name de staatkundige gebeurtenissen
toegelicht door de uitgave van documenten ten bewijze van het in den
tekst uitgesprokene; brieven en memoriën van op den voorgrond tredende
persoonlijkheden hebben thans in grooten getale het licht gezien.
Voor de algemeene geschiedenis van het tijdvak kunnen de door tijdgenooten samengestelde vervolgen op Wagenaar 4) ten deele als bronnen gelden. Zij zijn van zeer ongelijk gehalte en van ongelijken omvang; in het
algemeen staan zij als geschiedwerken verre beneden Wagenaar's eigen voor
njn tijd voortreffelijk werk, dat met den dood van Willem IV eindigt en
zijn
1) Het hoofdwerk daarover is en blijft nog altijd dat van De Witte van Citters,
Contracten van correspondentie, ts
1873'
's Gravenhage, 1873.
pamf1etverzamelin~ der Kon. Bib!.,
I) Knuttel's Catalogus van de pamfletverzameling
Bibl., dl. III vlg.;
belangrij ke aanvullingen in het derde deel van Petit's
Pehtts Catal. van de pamfletten der
belangrijke
Bib!. Thysian (Leiden, 1925).
Bibl.
I) Vgl. Krämer, Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling .van
van 1747 en 1748,
1748,
')
in Bijdr. en Med. Hist. Gen., 1902; Geyl, in Bijdr. en Meded. Hlst.
Hist. Gen., dl. XLIII
blz. 45 vlg.
Bib!. Adversaria, lIl, blz. 123, 159; IV, blz.
4) Vgl. daarover Arnold, in Bibl.
186, 243.
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in 1759, na 10 jaren, met het 2Iste
21ste deel voltooid was 1). De schrijver, die
de laatste dee1en van zijn werk met tegenzin bewerkt had, wilde het ook
niet vervolgen. Door de stedelijke regeering in 1756 tot redacteur der
Amsterdamsche Courant benoemd, legde hij dien post in 1760 neder en
werd toen eerste klerk ter secretarie, wat hij bleef tot zijn dood in 1773.
In die jaren schreef hij O.a. nog zijn voortreffelijk werk: Amsterdam in
zijn opkomst, aanwas, geschiedenis, voorregten, koophandel, gebouwen enz. I},
dat naast het gelijksoortige werk van Van Mieris en Van Alphen over
Leiden 8) tot de beste stadsgeschiedenissen mag gerekend worden. De goudsche pensionaris Van Wijn en anderen gaven op het hoofdwerk een verzameling Bijvoegsels en Aanmerkingen, later door twee deelen Naleezingen
aangevuld 4), de predikant Cleyn zelfstandige Aanteekingen erop 6). Een tiental verkorte uitgaven verscheen tusschen 1758 en 1800 6); een duitsche
vertaling 7) en een fransche 8) geven enkele verbeteringen; ook van de
verkortingen bestaan vertalingen. Blijkt de beteekenis van het werk op
zichzelf reeds uit al deze uitgaven en bewerkingen, ook de strijd over des
schrijvers onpartijdigheid en waarheidszin getuigt daarvan; in 1758 begonnen,
ontving die strijd nieuw voed5el door de aanvallen van Bilderdijk en
Tydeman, waarop Siegenbeek nog in 1835 met kracht antwoordde.
Het boek is herhaaldelijk voortgezet geworden in een aantal vervolgen,
waarbij dikwijls groote verwarring is voorgekomen ten gevolge van het op
elkander gelijken der titels dezer vervolgwerken. Het belangrijkst zijn het
zoogenaamde "Keezen-vervolgtt 9), samengesteld door J. Munniks voor den
patriotschen uitgever Verlem; de Vaderlandsche Historie van P. Loosjes
tot 1775 1°), later door dezen opnieuw voortgezet tot 1806 11) en herhaaldelijk
herdrukt; de Vaderlandsche Historie van M. Stuart, tot 1810 12). De vervolgen van Munniks en Loosjes dragen beiden een zeer sterk patriotsch
karakter, dat van Stuart is neutralert overeenkomstig de stemming omtrent
deze dagen onder koning Willem I. Nog sterker is dit bij de uit de gelijktijdige pamfletten: Aan het volk van Nederland, De Oranjeboomen enz.)
samengestelde Bijlage tot de Vaderlandsche Historie 18). Van denzelfden
aard is Cérisier's Tableau de I'Histoire générale des Provinces Unies 14},
vertaald door Loosjes.
Daarnaast staat Bilderdijks Geschiedenis des Vaderlands, welks IOde
lode tot
12de deel 1ó) nog sterker partijdig, anti-patriotsch misschien nog meer dan
orangistisch, gekleurd zijn dan zijn vorige deelen en daarom nog meer met
behoedzaamheid dienen gebruikt te worden. Bilderdijk's vurige haat tegen
republikeinsche, revolutionnaire, staatsgezinde en liberale beginselen had hem
1) Een tweede uitgave is alleen een voor de eerste vier dee1en bijna ongewijzi~de
herdruk (1752-1759); een eigenlijke tweede druk, door den schrijver zelf herZIen,
verscheen in 1770; herdrukken na zijn dood in 1782, 1783, 1784; een derde druk
eerst 1790-1796, woordelijke nadruk van dien van 1770.
I) 3 dl., Amst., 1760-1767, met een vierde deel als Vervolg over den laatsten tijd.
3) 3 dl., Leiden, 1762-1784.
') 20 st., Amst., 1790-1796; 1 deel, Amst. 1797; 1 deel Amst. 1801.
5) 3 st., Rotterdam, 179°-1791.
8)
e) Arnold, in Bib!. Adv., lIl, b12;.
blz. 171 vlg.
7) Allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande, 8 Bde, Leipzig,
Leipzig,1756-1767
1756-176,
8) Histoire générale des Provinces Unies, 8 vol., Parijs, 1757-177°.
9) 17 dl., Amst., 1781-1787.
10) 3 dl., Amst., 1788-1789,
U) 48 dl., Amst., 1786-1811.
12) 4 dl., Amst., 1821-1826.
13) 2 dl., Parijs, 1784-1786.
") 10 vol., Utr., 1777-1784.
15) Amst. 1839. Het eerste deel is van 1832.
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bij %ijn
~jn vestiging te Leiden in 1817 een privaatcollege in Geschiedenis des
Vaderlands doen openen, dat op de denkwijze van een kleinen kring van
uitnemende studenten een grooten invloed heeft geoefend, met name op
die van Groen van Prinsterer en Da Costa. Meer dan twintig jaren
vroeger reeds had Bilderdijk aan het schrijven van zulk een geschiedenis
I8II had hij op aansporing van den toenmaligen franeker
gedacht en in I8u
hoogleeraar Tydeman zich zelfs tot het schrijven ervan verbonden 1). Maar de
tijdsomstandigheden beletten den voortgang van het werk en ook later werd
Bilderdijk teleurgesteld in zijn hoop om als hoogleeraar te Amsterdam of
te Leiden op te treden. Zijn leidsch college, in scherpe tegenstelling tegenover dat van Siegènbeek
Siegenbeek en bepaaldelijk tegen Wagenaar's voorstelling
gericht, bleef tot een veertigtal toehoorders beperkt en' stond geheel op
het standpunt der oude Oranjepartij. Op aanraden van Tydeman besloot
Bilderdijk het handschrift ervan, dat hij van 1817 tot 1819 had opgesteld,
na %ijn
~jn dood door dezen te laten uitgeven en de getrouwe vriend kweet
%ich
~ch van dte
we taak met gebruik ook van enkele dictaten van toehoorders en
toevoeging van Ophelderingen en Bijvoegselen, grootendeels van de hand
van Bilderdijk zelven. Zoo ontstond diens Geschiedenis des Vaderlands, in
opzet en uitwerking een polemisch-staatkundig vertoog en als zoodanig
van beteekenis.
Groen's ook voor dit tijdvak door het gebruik der bronnen van het
Huisarchief, niet alleen om de anti-patriotsche voorstelling van den loop
der zaken als uiting van %ijn
zijn denkwijze, belangrijk Handboek der GeschieB) lijdt in zekere mate eveneens aan dit gebrek,
denis van het Vaderland 2)
dat dan ook het gebruik van zijn werk eenigszins belemmert. De Nederlandsche Jaarboeken 3) met hun vervolg: Stuart's Nieuwe Nederlandsche
Jaarboeken 4) geven een in hare kleurloosheid tot het angstvallige overslaande samenvatting van het ieder jaar gebeurde, met ruime publicatie
~j
intusschen van documenten betreffende de behandelde zaken, waardoor zij
vooral waarde verkrijgen.
Een eigenaardige plaats gaan thans de couranten en weekschriften innemen. Geven zij vroeger, ook nog de Europische Mercurius (I
(1690-1754)
69Q-1754)
en de Nederlandsche Mercurius (1756-1806), weinig meer dan een kleurlooze afspiegeling van wat er plaats had, omstreeks 1780 beginnen zij een
gansch ander karakter aan te nemen en als voorlichters der openbare meening, als organen vooral eener bepaalde staatspartij op te treden. Voor de
kennis van deze soort van literatuur hebben wij veel te danken aan de
onvermoeide werkzaamheid van mr. W. P. Sautijn Kluit, die de meeste
dier geschriften nauwkeurig heeft onderzocht en beschreven 5). De heftige
taal en aard dezer van 1780-1787 in grooten getale vooral van patriotsche
zijde
~jde uitgegeven weekschriften, waaronder de Ouderwetsche Nederlandsche
Patriot (1781) de best geschrevene, de Post van den Neder-Rijn (17801787) de belangrijkste, de Politieke Kruyer (1782-1787), Janus en Janus
Verrezen (1787-1798), de gematigdste en de Politieke Blixem (1787 vlg.)
de heftigste mogen heeten, moet intusschen de daar verstrekte gegevens
met groot voorbehoud doen gebruiken. Ook vele stedelijke couranten van
1) Vgl. Ty'deman's Voorrede bij het eerste deel en zijn inleiding op de Ophelderingen en Bijvoegselen.
2)
B) Eerste uitgave, Amst., 1846; herdruk in 2 dl., 1832; omwerking 1872; verdere
drukken, thans zeven, ongewijZigd.
ongewijûgd.
a) 41 deelen, van 1747-1765.
') 79 deelen tot 1798.
.
6) Vgl. zijn Nagelaten Geschriften, uitg. Du Rieu,
Rleu, 2 deelen, Amst. 1895/6, en
vooral de uitvoerige bibliographie, te vinden achter zijn levensbericht in de Levensberichten van de Maatsch. der Nederl. Letterk., 1895.
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dien tijd worden politieke organen van beteekenis, met name de uitnemend
door Etienne en Jean Luzac bestuurde Gazette de Leyde I}, die zich van
dezen tijd af als een algemeen europeesch orgaan wist te doen gelden, hoog
geschat om hare onpartijdigheid en de geloofwaardigheid harer berichten,
die intusschen voor den tijdgenoot meer belang hadden dan voor den lateren geschiedkundige, van elders over een en ander vollediger onderricht.
Onder de documenten van algemeen geschiedkundigen aard nemen ook
voor dit tijdvak de tallooze pamfletten een zeer belangrijke plaats in naast
de courantenliteratuur, waarmede zij in nauw verband staan en in aard
niet noemenswaard verschillen. Het was weder dr. Hartog, die ook voor
dit tijdvak op de beteekenis dezer uitgebreide literatuur de aandacht der
geschiedkundigen vestigde 2).
Belangrijke verzamelingen van brieven en gedenkschriften verschenen
betreffende den utrechtsehen edelman G. J. van Hardenbroek 8), oranjegezind maar zeer vijandig tegenover den hertog van Brunswijk; betreffende den gematigden oranjegezinde Van Lynden van Blitterswijk,
vertegenwoordiger van den Eersten Edele in Zeeland 4}; betreffende den
feIlen utrechtschen oranje man R. M. van Goens 5}; .de vurige patriotten
J. D. van der Capellen tot den Po1l8} en zijn medestanders en vrienden
7}; G. K. van HogenF. A. van der Kemp, Ondaatje en C. L. van Beyma 7);
dorp, wiens jonge jaren in dezen tijd vallen 8}; diens broeder D. van Hogendorp 9); H. Tollius, bekend orangistisch geleerde en publicist JO}; den
raadpensionaris Van de Spiegel, die aan de gebeurtenissen van dezen tijd een
zoo werkzaam aandeel nam ll}; de letterkundigen Wolff en Deken I2}; den
amsterdamschen burgemeester J. Rendorp IS} en zoo menigen anderen min
of meer bekenden persoon, wiens werkzaamheid nog in de laatste jaren
van dit tijdvak is begonnen, terwijl zijn bloeitijd reeds tot de volgende
periode moet gerekend worden: Vitringa's Gedenkschriften, de Levens van
Wiselius, Schimmelpenninck, Van Kinsbergen, Krayenhoff en tal van anderen
moe ten hier genoemd worden.
M!er van diplomatieken aard zijn de geschriften gewijd aan den nederlandsehen diplomaat baron van Kinckel 14), die van den engelsehen gezant
1) Zie ook over deze couranten de studiën van mr. Sautijn Kluit in de bovengenoemde
bibliographie.
2) De Patriotten en Oranje 1747-1787 (Amst. 1882) en Uit de dagen der Patriotten (Amst. 1896). Vgl. ook Franke, Aanteekeningen over de oorzaken der patriottische woelingen, in Progr. Groninger Gymnasium 1887/8 (Gron. 1887). Vgl. Knuttel
en Petit's Catalogi, boven genoemd.
8) Gedenkschriften, uitg. Krämer en Van der Meulen, 5 dl., Utr. 1901-17.
4) Brieven van prins Willem Vaan baron Van Lynden van Blitterswijk, uitg.
De Bas, 's-Gravenliage, 1863.
5) Brieven, uitg. De Beaufort, 3 deelen, Utr. 1884-1890. Vgl. over hem: phie.
Wil1i!'s
Willi!'s biografie.
6) Brieven, uitg. De Beaufort{
Beaufort~ Utr. 1879, en Sillem, Utr., 1883. Vgl. over hem:
De Jong's biografie (Gron. 1921).
7) Memorials and times of Quint Ondaatje, ed. Davies, Utr. 1870; Brieven van
C. L. van Beyma aan J. D. van der Capellen, in Bij dr. en Med. Hist. Gen. 1804.
Over Van der Kemp vgl. Fairchild, F. A. van der Kemp, New-York, 1903.
8) Brieven en Gedenkschriften, uitg. F. van Hogendorp, dl. I tot IV, 's-Gravenhage, 1866-1876. Vgl. zijn brieven 1788-1793, uitg. Colenbrander, in Bij dr. en
Mc:ded. Hist. Gen. dl. XXXI, blz. 282 vlg.
9) Mémoires, uitg. Sillem, 's Gravenhage 1887.
10) Staatkundige Geschriften, 3 dl., 's Gravenhage, 1815.
ll) Vreede, Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten, 4 deelen, Middel11)
burg, 1874-1877.
12~ Brieven, uitg. Dyserinck, 's Gravenhage, 1904.
18 Memoriën tot opheldering van het gebeurde gedurende den laatsten engelschen
oor og, 3 dl., Amst. 1803.
14) Mémoires et Correspondances, ed. De Jonge, La Haye, 1857 (Ned. Rijksarchief,
I, blz. 47 vlg.).
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in Den Haag, John
Joho Harris, lord Malmesbury 1) en zijn opvolger en medewerker lord Auckland 2), van den pruisischen diplomaat Von Goertz 8),
S), van
den raadpensionaris Van de Spiegel zelven 4), waardoor onze diplomatieke
geschiedenis na 1787 wordt toegelicht.
Uit de verzamelingen van het Rijksarchief en het Koninklijk Huisarchief
in Den Haag, de Staatsarchieven te Berlijn, Wolffenbüttel, Londen, Parijs
verzamelde Colenbrander, ten deele op het voetspoor der aanwijzingen
van Blok en Brugmans ó), een groot aantal stukken, door hem uitgegeven achter zijn groot werk: De Patriottentijd 6) en belangrijk aangevuld in zijn Gedenkstukken, dl. I; zoowel de inwendige geschiedenis der Republiek als hare algemeene staatkunde in de tweede helft der eeuw ontving
daardoor belangrijke toelichting, met name de diplomatieke geschiedenis,
daar de later door hem naar de voorbereiding van Fruin, die er excerpten
uit maakte, gezantschapsdocumenten van den pruisischen gezant Von
Thulemeyer en papieren van het pruisische kabinet, de briefwisseling
van Frederik II met prinses Wilhelmina en prins Witlem
Willem V, de engelsche
en fransche staatspapieren uit dien tijd ten behoeve van dit werk grondig
werden onderzocht. Ook de geschiedenis der binnenlandsche woelingen werd
door deze onderzoekingen en daaruit voortvloeiende uitgaven veelszins
toegelicht, met name uit de belangrijke documenten in de verzameling van
het Rijksarchief, afkomstig van den in het fransche gezantschap met de
patriotsche leiders in nauwe betrekking staanden publicist Dumont-Pigalle 7).
Ook de fransche gezantschapspapieren leverden nadere berichten omtrent
de patriotsche, de engelsche omtrent de orangistische, de pruisische omtrent
beide partijen.
Achter het boek van D. C. Nijhoff over hertog Lodewijk Ernst van
Brunswijk 8) vindt men op dezelfde wijze breede uittreksels uit de papieren
van den hertog, die te Wolfenbüttel bewaard worden, benevens uit de op
hem en zijn staatkundige loopbaan betrekking hebbende stukken in het
Staatsarchief te Berlijn, het Rijksarchief en het Koninklijk Huisarchief
ten onzent. Zoo verzamelde ook I. Mendels belangrijke gegevens omtrent Daendels achter zijn werk over dien generaal 9) en bevatten de biografieën van Valckenaer 10) en Van Beyma 11) menig voor de geschiedenis
zoowel van die personen als van hun tijd belangrijk document.
De krijgsgeschiedenis van den inval der Pruisen in 1787 is in den tijd
zei ven beschreven door Von Pfau 12); die van den oorlog der Republiek
ze1ven
tegen Frankrijk na 1793 is uit de stukken bewerkt door Sabron 13). Voor
de geschiedenis van handel en nijverheid dier dagen, in het algemeen voor
1) Diaries and Correspondance, 4 vol., Londen, 1845.
a) Journal and Correspondance, 4 vol., Londen, 1861. Vgl. Colenbrander's uit")
treksels in Gedenkstukken I, blz. 282 vlg •
•) Historische und politische Denkwüraigkeiten, 2 Bde, Stuttg., 1827.
') Brieven en Negotiatiën gedurende den jongsten oorlog met de Fransche Repudeel en, Amst. 1762. Vgl. ook Jorissen, De eerste Coalitie en de Republiek
bliek, 3 dee1en,
der Vereenigde Nederlanden, Amst. 1877; (Van de Spiegel) Nadenking van een
staatsman, Amst., 1800. Vgl. over hem verder Van der Meulen's Studiën (Leiden, 1905).
Verslagen omtrent het onderzoek naar archivalia enz., 's Gravenhage, 1886 vlg.
•
dl,. 's Gravenhage, 1897-189 •
dl,.'s
o. a. Aanteekeningen betre~ende de vergaderingen van vader!. regenten, in
7 ~gl. 0.
Bij r. en Med. Hist. Gen. 1899, blz. 77 vlg.
Nijhoff De Hertog van Brunswijk, 's Gravenhage, 1889.
Nijhoff,
8
Mendeis,
Mende s, H. W. Daendels, 's Gravenhage, 1889.
10 Sillem, Het Leven van mr. Johan Va1ckenaer,
Valckenaer, 2 dl.,
di., Amst., 1876.
11 W. W. Van der Meulen, C. L. van Beyma, Leeuwarden, 1894.
12 Gesch. des preusz. Feldzugs in Holland 1787, Berlin, 1790, met fr. en holl.
vertaling van 1792.
.
13) Sabron, De oorlog van 1793/4, 's Gravenh.
Prins
Gr~venh. 1892 Vgl.
Vg1. ook De Bas, Pnns
Prederik en zijn tijd, dl. I, met de aanteekemngen.
aanteekeningen.
Frederik
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die der economische toestanden is veel te putten uit het gelijktijdige werk
van Luzac 1) en de antwoorden op de op dat gebied in dezen tijd uitgegeven prijsvragen, verder uit de ook voor dezen tijd belangrijke pamfletliteratuur. De groote verzameling van De Jonge over De Opkomst van het
Neder!. gezag in Oost-Indië vindt ook in de pamfletliteratuur van het
tijdvak gewenschte aanvulling, vooral in verband met de ten opzichte der
o. I. C. voorgenomen hervormingen.
1) Holland's Rijkdom, 4 dl., Iste uitg., Leyden, 1780-1783; 2de uitg., Leyden, lSoI
lSo1

BIJ DE KAARTEN
Kaart I geeft den toestand der Nederlandsche gewesten in 1648
I648 en volI702.
gende jaren tot 1702.
Wat de Republiek betreft, is er sedert de vorige periode niet veel veranderd. In den Dollart en de Lauwerszee, langs de Waddenkust, op de
hollandsche en zeeuwsche eilanden en in Staats-Vlaanderen is nog al wat
nieuw land gewonnen, veenplassen zijn drooggelegd, maar de "facies"
in het algemeen van ons vaderland is dezelfde gebleven.
Lingen komt op deze kaart niet meer gekleurd voor; immers het verband met Overijsel werd niet zoozeer meer gevoeld en de eigenaars van
dit graafschap, de prinsen van Oranje, waren wel door den munsterschen
vrede uitdrukkelijk in hunne souvereine rechten hersteld, maar kort daarna
beginnen de langdurige onderhandelingen met de regeering van Munster en
<;ie graven van Tecklenburg, later met den koning van Pruisen over den
çle
afstand aan dezen van het graafschap, die eerst in 1732,
I732, toen de kwestie
over de erfenis van Willem III beslist werd, tot stand kwam. Ameland is op
deze kaart met een eigen kleur aangewezen als nog een afzonderlijke souvereine
heerlijkheid. Bij Schokland is aangeduid, dat dit eiland voor een deel
(Emmeloord) hollandsch (sedert 1669
I669 amsterdamsch), voor een deel (Ens)
overijselsch gebied was.
De rood gestippelde lijn omvat het in 1672-73
I672-73 door den vijand bezet
gebied 1). De roode kettinglijn scheidt de Republiek van de Spaansche
Nederlanden.
In deze laatste gewesten heeft het behandelde tijdperk groote veranderingen van territorialen aard gebracht door het voortdurend noordwaarts
franschen nabuur. Dit voortdringen is slechts globaaldringen van den fransehen
het kon niet anders op deze schaal - op de kaart aangeduid.
De zware kettinglijn is de grensscheiding van het gebied der fransche
kroon in 1648.
I648.
De roode lijn in Vlaanderen, Artois, Henegouwen en Luxemburg schetst
globaal het verlies in de Nederlanden door Spanje aan Frankrijk geleden bij
den vrede der Pyreneeën (1659).
(I659)' Enkel rood onderstreept zijn de plaatsen, die
bij het einde van den Devolutie-oorlog (vrede van Aken, 1668)
I668) aan Frankrijk bleven. Voorzoover deze plaatsen in 1678
I678 te Nijmegen aan Spanje
zijn teruggegeven, zijn zij rood omlijst. Dubbel rood onderstreept
zijn de steden, die bij dienzelfden vrede aan Frankrijk zijn gekomen.
Ten slotte duidt de zwarte lijn de grens aan van het fransch-spaansche
gebied na den vrede van Rijswijk - dus tegen het einde van het in het
eerste gedeelte behandelde tijdvak. In het bijzonder hier moet de lezer zich
met een eenigszins oppervlakkige voorstelling der feiten tevreden stellen 2).
1) Vgl. de Kaart van de inundatiën van 1672, door Beekman als "carton" gevoegd
bij zijn nieuwe groote kaart: De Republiek in 1795, in den Historischen Atlas van
Nederland.
2) Beter en nauwkeuriger in de weldra uit te geven kaart, met tekst van de
Barrière door dr. Bannier, in denzelfden Atlas.
BLOK. Gesch. Nederl. Volk, III
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Bij den vrede van 1697
I697 gaf Frankrijk aan Spanje alles terug wat
sedert den vrede van Nijmegen door Lodewijk XIV in Luxemburg, Namen,
Brabant, Henegouwen en Vlaanderen was "hereenigd".
"hereeniging tt
"hereenigd tt • Die "hereeniging"
had natuurlijk ten doel gehad van het fransche gebied in de Nederlanden
vredesbepaling
een aaneengesloten geheel te maken. Genoemde vredes
bepaling maakte dus
aan dien lang gewenschten toestand weer een einde. Bij het tractaat is
evenwel, behalve een lijst omschrijvende het "hereenigde
"hereenigde"tt en teruggegevene, een dergelijke lijst van 82 plaatsen, dorpen, gehuchten enz., grootendeels in de omgeving van Ath, Maubeuge en Charlemont gelegen, waaromtrent de fransche Koning voorbehoud maakte. Dientengevolge kwam er
op 3 December 1699
I699 te Rijssel een tractaat tusschen Frankrijk en Spanje
tot stand, waarbij dat voorbehouden grondgebied werd verdeeld, maar deze
verdeeling is op een kaartje als dit niet voor te stellen. Men hoede zich
er dus voor te meenen, dat bezuiden de zwarte lijn alles fransch en ten
noorden ervan alles spaansch was. Charlemont, hoewel niet in den vrede
van Nijmegen begrepen, is in 1679
I679 toch door Frankrijk bezet, toen het
den spaanschen koning niet gelukt was om den Keizer en den bisschop van
Luik tot afstand van Dinant aan Frankrijk te bewegen.
Kaart 11 spreekt genoegzaam voor zich zelf en heeft dus geen nadere
verklaring noodig.
Kaart 111 geeft den toestand der Nederlandsche gewesten van 1702
I702 tot
I795. Met het oog op de geringe veranderingen, die gedurende dat tijdvak
1795.
het grondgebied zoowel der Republiek als der Zuidelijke Nederlanden heeft
ondergaan, is als punt van uitgang de territoriale toestand na den vrede
van Rijswijk gekozen. De zwarte lijn, die op Kaart I de begrenzing tusschen de Spaansche Nederlanden en Frankrijk aanduidde, is dan ook op
deze kaart als de noordgrens van laatstgenoemd rijk aangenomen, waarbij
echter gedacht moet worden aan hetgeen in de toelichting bij de eerste
kaart gezegd is omtrent den schematischen aard dier lijn. Het rood omstippelde gebied, tegen de grenzen van Vlaanderen en Henegouwen gelegen,
stelt datgene voor, wat Lodewijk XIV bij den vrede van Utrecht aan de
Staten, die toen nog voorloopig in het bezit van de Zuidelijke Nederlanden
waren, afstond met het oog op het inrichten van de dezerzijds gewenschte
barrière. De rood omlijnde vestingen wijzen aan, hoe die barrière ten
slotte geworden is 1).
Hoewel op deze kaart de Zuidelijke Nederlanden met één en dezelfde
kleur zijn aangegeven, moest toch de na het einde van den Spaanschen
Successie-oorlog tot stand gekomen splitsing van het voormalige Spaansch
Opper-Gelder in een staatsch, pruisisch en oostenrijksch
oostenrijksc~ gedeelte door het
aanbrengen van verschillende kleuren worden aangeduid. Met het oog weder op
de kleine schaal der kaart was het ondoenlijk de ingewikkelde toestanden
aan de Maas van het Luiksche tot Staats-Brabant anders dan schetsmatig
voor te stellen.
'
Hetzelfde geldt omtrent de grensveranderingen in Staats-Vlaanderen,
waarvan in dit deel eenige malen sprake is. De kettinglijn, die in het
algemeen het gebied der Republiek van de haar omringende landen scheidt,
wijst voor Staats-Vlaanderen de begrenzing van 1702
I702 aan, terwijl de roode
stippellijn aldaar doet zien, wat bij de grenswijzigingen van 17I8
I7I8 en I785
is verloren gegaan. De veranderingen in het grondgebied der Generaliteitslanden door het in laatstgenoemd jaar met Jozef 11 gesloten tractaat van
Fontainebleau zijn, voorzoover dat in dit bestek mogelijk was, door kleuren
voorgesteld. De kartons, bij kaart 6 in den atlas van Mees geven van deze
1)
I} Zie ook hier de boven genoemde kaart met tekst van dr. Bannier.
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kwestie, een, zij het ook niet in alle opzichten nauwkeurig, toch wel
voldoende overzicht.
Aan de zuidgrens van Brabant zijn de brabantsche en luiksche enclaves
van Baarle-Hertog en Luiksgestel aangegeven evenals het betwiste gebied
van de abdij Posteli).
Postel 1).
Kaart IV bedoelt slechts den lezers van dit deel een eenvoudig hulpmiddel ter oriënteering bij de lectuur aan de hand te doen; van daar dat
slechts die namen van landstreken, eilanden, plaatsen enz., die in het
deel vermeld worden, op de kaart en de kartons voorkomen. Een
cartographische voorstelling van den groei en den toestand van ons koloniaal
I7de en 18de eeuw zoeke men dus hier allerminst 2). Gebrek
gebied in de 17de
aan plaatsruimte gebood de kartons met de voorstelling van ons verder
afrikaansch en aziatisch koloniaal bezit of van de uitbreiding van onzen
handel in die werelddeelen weg te laten.
1) Vgl. thans de uitnemende kaart met uitgebreiden tekst van Beekman van de
Republiek in 1795, in den Historischen Atlas van Nederland.
2) Ook een kaart op dit ~ebied zal
zalft naar men hopen mag, welhaast in den binnen
enkele jaren te voltooien meuwen Hlstorischen Atlas van Nederland verschijnen.
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Braam, van, 581, 676.
Braamcamp, 560.
Brabant, 6, 22, 32, 34, 75, 90,
120, 157 vlg., 161, 18S,
185,
207 vlg., 213, 219, 230,
238 vlg., 246.
246, 277, 281.
281,
341 vlg
•• 347.
351 vlg., 362
vlg.,
347, 3S1
410, 450 vlg..
vlg., 462,
vlg., 41°.
483. 572 vlg., 609.
483,
6°9, 659
vlg., 663 vlg..
vlg., 668.
668, 681.
681,
686, 688, 691 vlg
vlg.,
.• 697.
- - Noord-, 145.
145, 688.
- - Staats-, 663.
Braganza.
Braganza, Catharina van.
van, 123,
Brakel, Jan van, 132, 155,
188, 277.
- - Willem, à.
à, 315 vlg.
Brakenburg, 1I3.
II3.
Brandenburg, 3, 1I.
1 I, 25, 83
vlg., 86, 1I6,
II6, 124 vlg., 135,
160, 173.
173,
138, 150, 153, 160.
175, 190, 194.
194, 208, 211
vlg., 230, 233, 245 vlg.,
248,255 vlg., 276, 291, 303·
- - Anspach, 672.
6/2.
- - Frederik lIl,
lI, keurvorst van, 263, 268. Zie
Pruisen.
- - Frederik Willem, keurvorst van, lI,
I I, 15,
IS, 27
vlg., 124 vlg., 135, 138,
143, 145.
145, 150.
ISO, 178.
178, 190.
190,
143.
211,
230, 233.
233, 239.
239, 247,
211. 230.
.• 263.
vlg.,
263, 268.
268, 298•
255 vlg
- - Louise Henriette.
Henriette, keurvorstin van. Zie Oranje.
Brandt, Gerard.
3°0•
Gerard, I 15, 300.
Brandsenburg.
Brandsenburg, van. Zie van
Heeckeren.
.
Brantsen, 586.
586, 610.
610, 638.
638, 696,
Brantsen.
8•
69 8.
Brasser.
Brasser, Gerard.
Gerard, 19,
Brasset.
Brasset, 7.
7, 24.
24, 36•
Braunfels.
Braunfels, Solms.Zie Oranje.
Bray.
II4.
Bray, Salomon de, 114.
Braûlië,
Brazilië, 4.
4, 10 vlg., 56, 60,
104.
67, 81.
81, 87.
87, 104.
67.
Breda, 26.
26, 88 vlg
vlg.,
121,
•• 97, 121.
Breda.
153 vlg
vlg.,
•• 156.
156, 158.
158, 163,166,
189.
189, 220, 230.
230, 263.
263, 309.
309,
31I,
3II, 341, 453 vlg
vlg.,.• 457.
457,
516, 611.
611, 618.
618, 664, 687,
516.
693,697.
693.
697.
0
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Burik, 185.
Burke, 538, 577.
Burman (Burmannus), Franciscus, 109, 3°0, 317.
- - Petrus, 423.
- - Petrus Secundus, 510,
539, 558•
Burmania, geslacht van, 168.
- - Hobbe van, 467.
- - Jarich van, 467.
- - Rengers, Epo Sjuck
Juckema van, 447, 626.
Burnet, 199, 264, 296.
Bussi, 419.
Bute, lord, 518, 534.
Buys, Willem, 325, 330, 333,
342 vlg., 347, 353, 356,
372, 375, 379, 383, 454·
- - 383.
Buysero, 123.
Bylandt, Lodewijk, graaf van,
kapitein, 533, 541, 546
vlg., 55 1, 579.
- - Alexander, graaf van,
68 7.
- - Halt, van, schout bij
nacht, 519, 582, 584,
673·
Bijlevelt, Johan van, 419
vlg.
Bijnkershoeck, Cornelis van,
423, 559·

Bredero, 114, 299, 425.
Brederode, Joh,,n Wolfert,
gl aaf van, 27, 30, 33, 62,
/4, 142, 558•
Bredevoort, 187.
8rekelenkam, Quiringh, II3.
Bremen, 12,83,85, 153,23°,
303, 314, 336, 365 vlg., 391
vlg., 397 vlg., 410, 413,
486, 571, 605, 695.
Brest, 214, 278 vlg., 583 vlg.,
'595, 598, 603, 627·
Bretagne, 230, 251.
Breugel, van, 696.
Briel, den (Brielle), 30, 141,
264, 418, 446, 448, 508
vlg., 546, 616, 648, 688.
Brink, Jan ten, 697.
Bristol, bisschop van, 357.
Broecke, Pieter van den, 401.
Broek in Waterland, 574.
Broekhuizen, 299.
Brömsebro, 9.
Bronkhorst, 133,
Brouchoven, J.m van, graaf
vanBergeyck.ZieBergeyck.
van
Bergeyck. Zie Bergeyck.
Brouwer, Adriaan, 433.
5°1.
- - firma, 486.
Brugge, II8 vlg., 158, 238,
287, 304, 342, 345, 35 1,
394, 602.
Brühl, 178.
Brun, Antoine, 6, 16, 24, 36,
80.
Brunswijk, 82, 247, 528, 607.
- - Karel Willem Ferdinand, hertog van, 645 vlg.,
650 vlg., 680,683,688,695.
- - -Luneburg, 143, 173,
263, 672.
- - -Wolfenbuttel, Lodewijk Ernst, hertog van, 483

Cabo Corso, 13°.
Cadix, 132, 232, 294, 304
vlg., 338, 392.
Cadogan, lord, 347, 361.
Cadzand, 195, 455, 692.
Cagliari, 232.
Caillard, 646, 692.
Caillaud, 486.

- - tot den Poll, Joan Derk
van der, 536, 539 vlg., 547,
549, 551 vlg., 568, 580,
587 vlg., 592 vlg., 596 vlg.,
612 vlg., 615, 619 vlg., 629
vlg., 649, 684.
- - van Schonauwen, van
der, 615.
Carnot,
Cam
ot, 690'
Carolina, 393, 534.
Cartagena, 305, 340.
Carter et, 442.
Cartesius, 75 vlg., 78, !O8
vlg., 228, 242, 274, 316
vlg., 415.
Castel-Rodrigo, de, 143, 158,
171.
Cassel. Hessen. Zie Hessen.
Cats, Jacob, 16, 18,21,24,3°
vlg., 34 vlg., 41, 43, 93,
II4·
- - Jacob, teekenaar, 560.
Cau,273·
Caxenne, 234.
Cellon, 87, 102 vlg., 308 vlg.,
398, 402 vlg., 407, 496,
570, 579 675.
Celebes, 308, 403.
CeIle, 247, 263.
Cérisier, 588.
Ce uien, van, IlO.
Cévennes, 338.
Chälon, stamhuis van, 359.
Chalons, 560.
Chamillart, 290.
Chamilly, 185, 207 vlg.
Champagne, 312.
Chanut, 73, 80.
Charenton, 251.
Charleroi, 158, 161, 185,208
vlg., 234, 276, 287, 292,
351, 358, 691•
Cliatin,475·

503, 507, 5Il vlg., 517
vlg., 522 vlg., 530 vlg.,
541 vlg.,
533, 536 vlg., 541
548 vlg., 557, 578, 580,
587 vlg., 590 vlg., 593 vlg.,
600 vlg., 603 vlg., 607,
612 vlg., 616 vlg., 625 vlg.,
628 vlg., 645.
Brussel, 25, 66, 87, 143, 157
vlg., 161, 171, 183, 2Il
vlg., 225, 238, 248 vlg.,
278, 282 vlg., 287, 292,
343, 347, 351, 394, 419
vlg., 452 vlg., 479, 500,
561, 601 vlg., 607, 609,
657 vlg., 667 vlg., 681 vlg.,
69 1 •
Bruynsvelt, 147.
Buat, Henri Fleury de Coulant, heer van, 149, 151
vlg.
Buckingham, 195.
Buiksloot, 589.
Buitendijk, Goswinus van,
4;16.
416.
BUltenzorg, 488.
Buitenzorg,
Burgersdijck, 191, 193, 198.
Buren, 466.

Calais, 48, 127, 265, 279.
Californië, 488.
Calkoen, 592.
Callenburgh, Gerard, 233,
276, 280, 338 vlg.
Callières, de, 283 vlg.
Calonne, de, 639.
Calvijn, 76.
Camisards, 338.
Campe, 566.
Camper, Petrus, 564.
Camphuis, Johannes, 310.
Camphuysen, 77.
Canada, 323, 501, 516.
Candi, 308.
Candi,308.
Cap Breton (Canada), 453.
Capellen, Alexander van der,
lieer van Aertsbergen, 17,
19 vlg.; 75.
- - Alexander, van der,
647·
- - van den Boedelhof, van
der, 480.
- - tot de Marsch, Robert
Jasper van der, 549, 592,
597, 612, 615, 617, 621,
624, 629 vlg., 636, 642,
652, 682.

Cherbourg, 279.
Cheribon, 306.
Chesterfield, lord, 386 vlg.,
449 vlg., 455, 458,460,462.
Chevallier, Paulus, 565.
Chimay, prins van, 385.
China, 97, 102, 306 vlg., 380
vlg., 395, 402 vlg., 434,
485 vlg., 488, 496.
Chomel, 639, 642.
Christianopel, 9.
Churchill, 229. Zie Marlborough.
Cirksena, huis, 450.
Citters, van, 269 vlg.
- - familie van, 628, 63I.
631.
- - Willem van, 530.
Claerbergen, Vegelin van.
Zie Vegelin.
Clant, Egbert, 19, 75, II4,
168.
Clarendon, lord, 127 vlg.,
159·
Clifford, 529.
Clignett, 564.
Clive, 516, 529, 570.
Cloon, van, 402.
Cloots, 394.

vlg., 490 vlg., 497, 499 vlg.,

cC

Caïro, 306.

Chattam, 155, 173 vlg., 196 .
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Cobenzl, graaf, 667.
Coburg, Saksen, hertog van.
Zie Saksen.
Coccejanen,415·
Coccejus, 78, 108 vlg., 228,
~37, 274, 300, 3 I 5, 415,
4 1 7.
Cochin, 1°3,
103, 3°7.
307.
Cock, Theodorus de, 318
vlg., 418, 420.
Codde, Petrus, 318 vlg., 418
vlg.
Coelioorn, Menno, baron
van, 275, 280 vlg., 294,336.
Pieters2;., 102 vlg.,
Coen, Jan Pietersz.,
489.
Coenders, 72.
- - vice-admiraal, 147.
Johanna, 429.
Coerten Block, Johanna,429.
Coëtloury, 639.
Coevorden. Zie Koevorden.
Colbert, 175 vlg., 287, 3°4,
323,344,393·
- - -Croissy, 145, 161, 230.
Collen, van, 498.
Collignon, 682.
Colombo, 619.
Comorin, 307.
Comrie, 565.
Condé, prins van, 175, 185
vlg., 213 vlg., 219 vlg., 222,
~25, 230 vlg., 291•
291.
- - vesting, 351, 690'
Connecticut, 104, 130.
Coolwyck, 65.
Coornhert, 415.
Cordeliers, 668.
Corneille, 42, 299.
3°7, 309, 395.
Coromandel, 307,
Corsika, 538, 558.
Corver, Johan, 272, 295, 325.
- - familie, 379, 473·
- - tooneelspeler, 561.
Coste, de la, 641.
Coulant, Henri Fleury de.
Zie Buat.
Court, Pieter de la, 65, 79,
100 vlg., 103, 105 vlg.,
log, 212, 400, 447.
Coxinga, 102.
Coymans, 104.
Coyet, 102.
Cramprich,254·
Crécy, Verjus, de, 285.
Créqui, 234.
Crèvecoeur, 193, 206, 694,
697 vlg.
Croaten, 608.
Crommelin, Wigbold, 496.
Cromwell, Oliver, 5, 7, 26,
37 vlg., 40 vlg., 46 vlg.,
50, 52, 54, 56 vlg., 67 vlg.,
81, 122 vlg •• 126 vlg., 139,
155·
- - Richard, 81, 87.
Cronstrom, baron, 458.
CruI, 579.
Crumpipen, 657, 659, 661.
Crijnssen, Abraham, I 56,3 I I.
Cumberland, hertog van,
0451, 458, 460 vlg.
~51,
Cuperus, Gijsbert, 423.
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Curaçao, 3Il,
311, 506 vlg., 514,
537, 579·

D
Daelders-Palm, Mevr., 679.
Daelhem, 6Il.
611.
Daemen, 419.
Daendels, Herman Willem,
630, 683, 688, 692 vlg.
63°,
Dam, Pieter van, 310.
- - Irhoven van, 588,592,
692 vlg., 695, 697 vlg.
Damme, 158, 292, 351.
Danckelmann, freule von,
528.
Danton, 681.
Danzig,
Danûg, 83, 303, 423.
Datheen, 565.
Dauphiné, 251.
4Il.
DavIs, straat, 1°5,
1°5,411.
Dayrolles,460.
Deane,49, 53, 57·
57.
- - 54 1 •
Dedel, Salomon, 517, 533,
558, 581 •
Deinse, 282.
Deken, Aagje, l63, 566.
Il3.
Delff, Willem Jacobsz,
Jacobs2;, 113.
Delfshaven, 314.
Delft, 16, 19, 21, 55, 90 vlg.,
96, 113, 121, 210, 224,
243, 268, 300, 330, 373,
410, 423 vlg., 43°,
430, 525,
573,648•
Delfzijl, 141, 193, 207, 481.
Demer, de, 362.
Demerary, 408, 489, 496,
530, 579, 58 5, 677·
Denain, 357.
II8, 158,292,
Dendermonde, 118,
351, 362•
Denemarken, 4, 6, 9 vlg.,
40, 5°,
50, 58 vlg., 65, 82 vlg.,
101, 103, 116, 146, 153,
156, 160, 180, 19°,
190, 230
vlg., 233, 239, 247, 253,
261, 276, 289, 292, 297,
302, 336, 365 vlg., 372,
4II
382, 391
391 vlg., 396 vlg., 411
vlg., 444, 446, 495, 514,
518, 528, 548 vlg., 572,
579, 589, 605, 676.
- - Christiaan IV, Koning
van, 9.
- - Frederik lIl,
Hl, Koning
van, 9, 84.
- - Frederik IV, Koning
294.
van, 233, 294·
St. Denis, 240.
Desima, 308, 310.
Dessau, 566.
Dettingen, 448.
Deurhof, 316, 566.
Deut2;, familie, 65, 498.
Deutz,
Deventer, 66, 68 vlg., 9°,
90, 97,
109 vlg., 135, 165 vlg.,
186 vlg., 206, 332, 423,
436, 498, 574, 596, 598
vlg., 623 vlg., 637.
Diemen, Antonie van, 101
vlg.

Diemerbrug, 23.
Diemermeer, 589.
Dieppe, 279.
Dieren, 24 vlg., 144, 226,
,385.
DIermen, van, 630'
Diest, 118, 367.
Diet2;, Nassau-. Zie Nassau.
Dietz,
Dillenburg, Nassau-. Zie
Nassau.
Dinant, 230.
Dinckgreve, 630.
Dixmuiden, 282, 358:
Djambi, 308, 407.
Djogjakarta, 496.
Doel, den, 602.
Doesburg, 144, 186, 188.
Doetinchem, 186, 636 vlg.
Doggersbank, 580 vlg., 592.
Dohna, Frederik, graaf van,
22, 27, 116.
- - ge2;ant,
gezant, 159 vlg.
Dokkum, 627.
Dollart, 91.
Dolman, )0 vlg., 154.
Doma, Plbo van, 30.
Domburg, 436.
Donat (Donaas), fort, St.,
158, 292, 351, 602.
Donau, de, 257, 341.
Donker, 421.
Doornik, 158, 161, 349,
351, 353, 358, 361 vlg.,
451, 689.
Doorninck, Verbrugge van.
Zie Verbrugge.
Doorwerth, 144.
Dopff, von, 281, 291.
Dordrecht, 19, 21, 30 vlg.,
42 vlg., 55, 61 vlg., 64
gl, 107,
1°7, 109,
vlg., 80, 83, 91,
126, 152, 164, 188, 191
vlg., 196 vlg., 210, 228,
244, 249, 269, 271, 274,
281, 3°4,
304, 315, 325, 336,
374, 383, 410, 416 vlg.,
446, 448, 453, 457, 479,
507 vlg., 523, 545 vlg.,
558, 565, 576, 582, 598,
61 5, 631, 643, 688, 697'
615,
Doreslaer, Isaäc, 8, 37 vlg.,
43·
Dorville, 430.
Dou, Gerard, 113,298.
II3, 298.
Douai, 158, 161, 353.
Doubleth, 93.
Dover, 46 vlg., 174.
Downing, George, 81, 85,
1,
123, 126 vlg., 149, 15
151,
176 vlg.
Drakenstein, 309.
lIl.
Drebbel, Cornelis, 111.
Drelincourt, Charles, 300.
Drente, 34, 90, 144, 184,
187, 207, 2°9,
209, 229, 375,
384, 43 11,, 447, 47°,
470, 553,
637, 671.
Dresden, 451.
Driessen, 416.
Dronthelm, 3°2,
302, 582.
Droste, Coenraet, 93.
Drummond, 356.
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73°
Dubois, 363.
Duim, 561.
Duinkerken, 24, 46, 80,
1I7, 127, 159, 176, 233,
277, 279 vlg., 315, 339
vlg., 348, 350, 364, 391,
446, 453, 505, 682 vlg.,
69°·
Duins, 37, 43, 46 vlg., 338•
Duitschland (Duitscne
(Duitsene Rijk),
3 vlg., 74, 82, 84, 89, 99
vlg., 109, I 1I, 121, 133
vlg., 156 vlg., 174 vlg.,
178, 180, 185, 190, 206
vlg., 212, 218 vlg., 224
vlg., 235, 238, 241 vlg.,
246 vlg., 25°,
250, 254 vlg.,
257 vlg., 260, 262 vlg.,
266, 276 vlg., 282 vlg.,
289, 291 vlg., 298, 303,
309, 313 vlg., 316, 324,
343 vlg., 347 vlg., 350
vlg., 355, 383 vlg., 389,
399, 415 vlg., 423 vlg.,
43 1, 435, 43 8, 443 vlg.,
448, 450 vlg., 458, 514,
518 vlg., 533, 537, 546,
559, 562, 571, 576, 594,
605, 607 vlg., 653
6°3, 6°5,
657, 665, 672, 680 vlg.,
683, 685, 687, 693·
- - Ferdinand I, keizer
van, 444.
- - Ferdinand 111, keizer
van, 3 vlg., 67.
- - Frans I, keizer van,
451 vlg. Zie Lotharingen.
--Frans 11, keizer van, 680.
- - Jozef I, keizer van,
343, 345 vlg., 348, 352
vlg., 355.
- - Jozef 11,
II, keizer van,
543, 600 vlg., 614 vlg.,
625, 657 vlg.
- - Karel V, keizer van,
343, 355, 452.
- - Karel VI, keizer van,
355, 357 vlg., 360 vlg.,
366, 368, 381 vlg., 386
vlg., 394 vlg., 442 vlg., 668.
- - Karel VII, keizer van,
445, 450 vlg.
- - Leopold I, keizer van,
82, 84, 1I6,
II6, 1I8,
II8, 120,
133 vlg., 146, 157 vlg.,
160, 171 vlg., 190, 194,
211,
21 I, 219, 221, 224 vlg.,
234 vlg., 238, 242, 246
vlg., 250, 254, 257, 263,
266, 284 vlg.,.
vlg.,' 297, 323
vlg., 335 vlg., 343,445,45°.
- - Leopold 1I,
II, keizer van,
666 vlg., 679 vlg.
- - Maria Antoinette,
k izerin van, 288.
- - Margaretha Theresia,
keizerin van. Zie Spanje.
- - Maria Theresia, keizerin van, 381, 386 vlg.,
396, 423, 443 vlg., 452,
484, 491, 500 vlg., 543,
574, 600, 602, 659, 668.

Duitschland (Duitsche Rijk),
Maximiliaan I, keizer van,
134·
- - Neder-,
- - Noord-, 12, 82, 239,
246 vlg., 252, 261, 263,
303, 392.
- - West-, 82, 303.
- - Zuid-, 341, 609.
Duivenvoorde,
Wassenaer
van. Zie Wassenaer.
Dull, 486.
Dumbar, 623.
Dumoulin, 6°4, 688.
Dumouriez, 680 vlg., 683
vlg.
Dunbar, 26.
Duncan, 385, 389.
Dungeness, 49.
Dupleix, 501, 516.
Duquesne, 187, 231 vlg.
Duras, 208.
Durven, Diederik, 401 vlg.,
Dusart, 1I3,
113, 298.
Dussen, Bruno van der,
325, 330, 347, 353, 35 6,
361 , 372.
Duyn, van der, 692.
Duyst van Voorhout, Jan, 21.
Dijk, Philip van, 428.
Dijkveld, Everhard van
Weede, heer van, 19°,
194, 245, 258, 261, 269
vlg., 283, 285, 289, 325.
Dijlerschans,
Dijiersehans, 134 vlg.
E

Echten, Roelof van, 91.
Eck,
Eek, van, 19L
191.
19, 62,439,616,648•
62, 439, 616, 648•
Edam, 19;
Edinburg, 154.
Eeckeren, 341.
Eem,
Eern, de, 91.
Eems, de, 206.
Effen, van, 4°0, 424, 426
vlg., 44°,
440, 562.
Egmond, 412.
Egypte, 306.
Elbe, 148, 303, 571.
Elbing, 83 vlg.
Elburg, 331 vlg., 630, 634
vlg., 639.
590, 631.
Elias, 59°,
Elseneur, 85, 365.
Elswoud, 436.
Elten, 186.
Elzevier, 11
II I.
Emden, 12, 113,
II3, 133, 303,
381 vlg., 413, 450,
45°, 485,
572.
Emmen, 145.
- - van, 136.
IIt 186, 698.
Emmerik, 11,
Empel, 698.
Ende, Franciscus van den,
78•

Endegeest,
Engeland,
16 vlg.,
64 vlg.,
83 vlg.,

436.
3, 7 vlg.,
24 vlg., 36
74 vlg., 78
90 vlg., 93

14,
vlg.,
vlg.,
vlg.,

96 vlg., 100 vlg., 105,
lIS vlg., 121 vlg., 134 vlg.,
139 vlg., 145 vlg., 153 vlg.,
165, 172 vlg., 181 vlg.,
187 vlg., 19°,
190, 193 vlg.,
207, 212 vlg., 220 vlg.,
226, 229 vlg., 233 vlg., 241
vlg., 246 vlg.,
Vlg., 250,
25°, 252
vlg., 256 vlg., 273 vlg.,
288 vlg., 291 vlg., 302
vlg., 3II, 314 vlg., 318,
323 vlg., 326, 334 vlg.,
346 vlg., 368, 373 vlg.,
379 vlg., 386 vlg!( 390,
401S, 410
393 vlg., 399, 40lS,
vlg., 418, 427, 437 vlg.,
442 vlg., 460 vlg., 484 vlg.,
490 vlg., 494 vlg., 499 vlg.,
514 vlg., 521, 523 vlg.,
527 vlg., 532 vlg., 559,
563, 568, 570 vlg., 577
vlg., 59°,
590, 593 vlg., 600,
602 vlg., 609 vlg., 618,
621, 628, 631 vlg., 638,
642 vlg., 645 vlg., 649,
653 vlg., 663 vlg., 672, 674
vlg., 683, 685 vlg., 688 vlg.
- - Anna.
Anna, koningin van,
259, 291, 293, 324, 337,
342. 350 vlg., 354, 361.
342,
- - Elisabeth, koningin van,
3, 36.
- - George I,
IJ koning van,
361, 364 vlg., 375, 384,
386. Zie ook Hannover.
- - George 11, koning van,
364, 382, 386, 388 vlg.,
442, 445, 448, 462, 507
vlg., 513.
- - George 111,
lIl, koning van
516, 518, 536, 55°, 577,
.
655, 686.
- - Jacobus I, koning van,
37·
- - Jacobus 11, koning van,
254, 256 vlg., 261 vlg.,
276, 278, 280, 282 vlg.,
291, 294. Zie ook Vork.
- - Jacobus 111,
lIl, koning
van, 259, 265, 267, 294,
337,362,364 vlg., 386,418,
43°·
- - Karel I, koning van,
4°, 600.
5, 7 vlg., 37, 40,
- - Karel 11, koning van,
7 vlg., 25 vlg., 28, 36,
39 vlg., 55, 87 vlg., 101,
121 vlg., 127 vlg., 130
vlg., 136, 139, 149, 159,
162,173 vlg., 19°,
190, 195 vlg.,
213, 215, 217 vlg., 220,
229 vlg., 236 vlg., 239,
241, 246 vlg., 250, 254,
256, 258•
- - Nieuw-, 105.
Engelen, van, 563.
Engelenbroeders, 316.
Enkhuizen, 8, 16, 19, 55, 62,
9°,
90, 105, 181, 191, 374,
4 10, ~79, 648•
Enschede, 574.
Erke1,
Erkel, van, 419.
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Ernesti, 559.
Erpenius, IlO.
Eskimo's, 105, 412, 485,
573·
Espen, van, 420.
Essenius, 78.
Essequebo, 156, 31I
311 vlg.,
53°, 579,
408, 489, 496, 530,
677·
Essex, graaf van, 338.
Estaing, d', 583.
Estrades, d', graaf,
7,24,
graaf,7,
24, I17
15°, 152, 154, 156, 158
vlg., 15°,152,154,156,158
vlg., 162, 171, 176, 225,
230, 237, 240.
Estrées, d', 187, 215 vlg.,
234, 238, 278 vlg.
Etna, 232.
Eupen, van, 664, 666, 668.
Europa, 3 vlg., 7, 13, 4°,
40,
47, 54, 56, 79, 81, 84, 87
vlg., 91, 100, 103, 107,
1°7,
IlO vlg., 115,
II5, 1I7,
117, 119,
136,146,157 vlg., 160 vlg.,
211, 214 vlg., 219,
190, 2Il,
225, 23°, 235, 242, 245,
250 vlg., 263 vlg., 266 vlg.,
286 vlg., 291, 293 vlg.,
297, 3°0 vlg., 305, 307
vlg., 310, 313, 323 vlg.,
344,354,358,360,
337 vl g., 344,
354, 358, 360,
363 vlg., 367 vlg., 379
vlg., 382, 386 vlg., 389 vlg.,
395 vlg., 399 vlg., 403 vlg.,
423, 425, 435, 442, 451,
483 vlg., 488 vlg., 497,
499, 501 vlg., 506, 514,
520,
5~o, 529, 534 vlg., 537,
548, 553 vlg., 564, 569 vlg.,
575, 579, 582 vlg., 588,
59 1, 602, 6°5, 6°9, 612,
591,
647, 649, 654 vlg., 667,
678 vlg., 681, 685 vlg.,
689.
68
9.
- - Midden-, 117,
I17, 1I9, 337
80.
38
3 0.
- - Noord-, 40, 81, 291,
30 2, 338, 380.
3°2,
- - Oost-, 540.
- - West-, 4°, I19,
II9, 205,
339.
294, 337, 339·
- - Zuid-, 302, 337, 339,
391,
667.
39 1, 667·
Eustatius, St., 3II,
311, 506 vlg.,
14, 537 vlg., 579, 583,
5514,
586.
Eversdijk, 273.
Evertsen, 4, 114·
- - Cornelis, 139, 146
vlg.
- - Cornelis, de Jonge, 147,
vlg., 261, 264,
220, 233 vlg"
275 vlg., 280.
- - Geleyn, 276, 280, 340.
- - Johan, 50, 54, 57, 86,
139 vlg., 148.
- - Johan,
Jonan, kapitein, 505.
Evremont, St., 89.
Exeter, 265.
ExeteT,
Eybergen, 209.
Eys, van, 486.
1 , 75.
Eysinge, Pieter, 19, 331,

73 I
F

Fagel, Cas par, 163, 169 vlg.,
190, 192, 198, 201,
181, 19°,
210, 212, 222, 224, 226,
229 vlg., 237, 241, 245,
247 vlg., 256, 259, 261
vlg., 264, 268 vlg.
- - Prançois,
François, 325, 364, 372,
375, 379, 382 vlg., 385,
89, 454·
3389,
- - Franç,!is
Franç~is Nicolaas, 281.
- - Hendnk,
454, 477,483,
477, 483,
Hendnk,454,
489 vlg., 492, 497, 512,
515, 525, 527, 536, 541,
SIS,
54 6, 549, 551,
55 1, 553, 593,
597, 644, 691, 695·
695.
Fahrenheit, 423.
Faille, de la, 430'
61 I.
Falais, 6I1.
Falken~tein, graaf van, 600.
Zie Jozef I1I,
I, keizer van
Duitschland.
Fannius, Daniël, 198, 328.
Fariaux, de, 214.
Farnese, geslacht, 368.
Fayette, markies de la, 535.
Feltama, Sybrand, 426, 474,
Feitama,
478 vlg., 561 vlg.
Feith, Rhijnvis, 563.
Fénelon, de, 426, 445 vlg.,
448 vlg.
Feuillants,
FeuiIIants, 668.
Fielding, 547.
Finisterre, 220.
Finland, 656.
Fletcher, 568.
Fleurus, 276, 691.
449.
Fleury, de, 381, 445, 449·
Flinck, Govert, 112.
I12.
Florence, 433.
Florida, 517, 587.
Floriszoon, Pieter, 50, 57, 85·
Fokien, 308.
Fontainebleau, 6I1.
Fontenoy, 451.
Formosa, 102, 306.
Foucault, 252.
Fox, 577, 586.
Franche Comté, 157 vlg.,
171, 235, 238, 240.
Franeker, 110,
IlO, 138, 237,
274, 3°0, 315 vlg., 326,
383, 416, 423, 467, 480,
529, 559, 564, 588, 66113,
627, 649.
649·
Frankenberg, kardinaal,
aartsbisschopvan Mechelen,
658, 660.
Frankenland (in Noord-Beieren), 304.
Frankfort, 11
II I, 247, 284,
304'1"
B
"
304'1'
" " 534 v1g.,
F rank 10,
m, enJamm,
en)amm,
541.
Frankrijk, 3, 5 vlg., 12, 14,
17,24 vlg., 36 vlg., 40 vlg.,
45, 50, 53, 58 vlg., 65, 76,
79 vlg., 84 vlg., 91 vlg.,
94 vlg., 97 vlg., 101, 106,
IlO vlg., 114
Il4 vlg., 125, 127,
131 vlg., 135 vlg., 138, 144

vlg., 148 vlg., 156 vlg.,
165, 171 vlg., 182 vlg., 185
vlg., 193 vlg., 206 vlg., 2Il
2II
vlg., 224 vlg., 228 vlg., 234
vlg., 245 vlg., 260 vlg., 270
vlg., 275 vlg., 297 vlg., 301
vlg., 3°9, 312 vlg., 318 vlg.,
323,327,334 vlg., 363 vlg.,
373, 379 vlg., 386 vlg., 391
vlg., 408 vlg., 415, 417, 419
vlg., 423, 425, 427, 432,
434,437 vlg., 479, 485 vlg.,
490 vlg., 494 vlg., 499 vlg.,
507 vlg., 514 vlg., 522 vlg.,
526, 529, 532 vlg., 551 vlg.,
560, 562, 568, 572 vlg.,
577 vlg., 581, 583 vlg.,
590, 594 vlg., 600 vlg.,
615 vlg., 625, 630 vlg., 638
vlg., 642 vlg., 653 vlg., 656
vlg., 661 vlg., 664 vlg., 672,
675, 677 vlg.
- - Hendrik IV, koning
van, 3, 116, 252, 323·
- - Lodewijk XIII, koning
van, 251, 529.
- - Lodewijk XIV, koning
van, 3, 80, 99, 110, 116 vlg.,
131, 136, 138, 146, 153,
157 vlg., 172, 174 vlg., 185
vlg., 209, 21 I vlg., 217 vlg.,
228 vlg., 234 vlg., 238 vlg.,
241,247 vlg., 250 vlg., 254
vlg., 260 vlg., 265 vlg., 268,
276, 278 vlg., 285 vlg., 288,
290, 292, 294, 297, 312,
323, 336, 340, 343 vlg.,
348 vlg., 358 vlg., 363,
434, 657, 662.
- - Lodewijk
Lodewij k XV. koning
van, 434, 444 vlg., 453, 462
46 2
529·
- - Lodewijk XVI, koning
van, 661, 668, 679 vlg.,
636•
- - Lodewijk
Lodewij k XVII, koning van, 687.
- - Marie Antoinette, koningin van, 610.
6IO,

- - Maria de Medicis, koningin van, 3.
- - Maria Theresia, koningin van. Zie Spanje.
Frederik Hendrik, fort, 605.
611.
Fremery, de, 697.
Friesland, 6, 10, 15, 18, 30
vlg., 35, 49, 54 vlg., 62,67,
69 vlg., 73, 75, 89 vlg.,
94,96, 107, 124, 126, 133,
146,
135, 137 vlg., 143, 146,
148,153 vlg., 164 vlg., 167
vlg., 182, 184, 187, 191
vlg., 206 vlg., 212 vlg., 215
vlg., 222 vlg., 229, 237,
245, 248, 25°, 254, 267
vlg., 274, 276, 281, 283,
285,3°2,314 vlg., 325 vlg.,
332 vlg., 356, 360, 370
vlg., 373, 375, 377, 384
384
vlg., 416 vlg., 427, 43 1,
433, 436, 454 vlg., 461,
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466 vlg., 47°,
470, 473, 475,
vlg~ 492 vlg., 495,
480, 482 vlg:f
498, 501, 500 vlg., 5II vlg.,
522 vlg., 529 vlg., 537, 556,
561, 565, 572, 583 vlg.,
592, 595, 598, 607 vlg.,
61 I vlg., 615, 618, 624 vlg.,
63°, 634 vlg., 64°, 649,
652, 669, 671, 673, 695,
699.
699·
- - Oost-. Zie Oost-Friesland.
- - West-, 101,
lOl, 260, 340,
34°,
460.
460•
Friquet, Jean, 84, 135 vlg.,
145, 158.
Fronde, 3, 6.
Fruin, 240.
Fruyt, 210.
Fruytier, 415 vlg.
Frykenius, 677.
Fuchs, von, Paul, 255 vlg.,
2 63.
Funen, 85 vlg.
Fürstenberg, Willem Egon
van, 219, 221, 235, 260.
- - Frans Egon van, 159,
254.
174, 178, 219, 254·
Fijnje, Wijbo, 598, 632.

G
Galen, Christoffel van. Zie
Munster.
- - Jan van, 4, 49, 53.
53·
Galenus, 77.
Galit2;Ïn, 548, 585.
GaUicië,
Gallicië, 667.
Gamarra, don Estevan de,
81, 119.
Gambia, 126.
Ganges, 307.
Ganti, 496.
Gardie, de la, 159.
Gastanaga, markies de, 277'
vlg.
Gauai,
Gaudi, 647.
Gaultier, 355.
Geddes, 63.
Gee1vinck,
Geelvinck, 261.
Geertruidenberg, 352, 359,
68
687.
7.
Geertsema, Johan, 468 vlg.
Geesteranus, 77.
Gelder (Gelderland), 10, 17
vlg., 22, 25, 29 vlg., 48 vlg.,
67, 73, 75, 82, 87, 89 vlg.,
94, 107,124,133,143,151,
94,107,124,
133, 143, 151,
164, 166, 181, 187 vlg.,
192,2°7,214,220,222 vlg.,
270, 325, 328
226 vlg., 250, 27°,
vlg., 336, 342, 365, 367,
371,
37 1, 373, 375 vlg., 384,
1, 436, 446, 448,
390, 43
431,
456, 460,
460, 470,
47°, 480, 495,
501, 513, 531
5°1,
53 1 vlg., 537,
550 vlg., 573, 584, 592,
596,598
61 I vlg.
596, 598 vlg., 608, 611
61 5, 617,
615,
61 7, 624, 629 vlg.,
634 vlg., 643, 652, 671,
687, 695, 699·
699.

Gelder (Gelderland), Oostenrijksch-, 612.
- - Opper-, 6, 157, 367,
453·
- - Spaansch-, 336, 346,
351 vlg., 358.
358•
Geldermalsen,
Ge1aermalsen, 361.
Ge1dersche
Geldersche vallei, 91.
Gelre, Otto II, graaf van,
329·
Gemert, 6.
Gendt, Johan van, 15°,
150, 169,
191, 194·
- - Wi1lem
Willem Joseph, baron
van, 114, 148, 154 vlg.,
176, 182, 187 vlg.
Genemuiden, 166.
Generaliteitslanden, 89, 153,
184 vlg., 191, 206, 212,
253, 294, 431, 481, 636
vlg.,
vl~., 671.
Genève, 1I6,
116, 316.
Geneve,
II, 385.
Gennep, lI,
304,
Gent, 118, 158, 238, 3°4,
1, 362, 6°5,
343, 345, 35
605,
351,
665.
665·
GentiUot,
Gentillot, 21 vlg.
Genua, 250, ;!06.
306.
George d'Elmma
d'Elmina (del Mina),
St., 130, 311.
Gerbier, 50.
Gerdes, 416.
Germain, St., 161, 294.
- - graaf de, 516.
Geulincx, Arnold, 109.
Gervaerts, 631.
Gibraltar, 288, 339, 351,
358, 393, 580, 582 vlg.
Gichtel, 316.
Giffen, van, 315.
Gilles, Jacob, 453 vlg., 471,
Gi1les,
529,
9., 553·
474, 483, 52
Gimnig, Hendnk
Hendrik van, 473
vlg.
uan.
Giovanni, San-.Zie San JJuan.
Girondijnen, 680 vlg.
Givet, 282, 642, 646 vlg.
Glauber, 111.
lIl.
Goa, 102, 307.
Gockinga, 195, 361.
Godin, 388.
Godolphin, lord, 354.
GoejanverweUesluis, 189,
Goejanverwellesluis,
644·
Goens, Rijklof van, 102, 309.
- - Rijklof Michaël van,
553, 562, 592, 61
619.
9.
Goeree, 8, 48, 53, 195, 207.
Goertz, graaf von, 638 vlg.,
643.
643·
Goes, 73, 25°,
250, 273, 328, 531.
- - graaf, 293, 346.
- - van der, 198.
- - Adriaan van der, heer
van Naters, 330.
- - Antonides van der, 115,
299·
- - Philip van der, 279.
Goethals, 16.
Gogel, 692 vlg., 695, 699.
va11, 122,128,13°,149,
122,128,13°, 14g.
Gogh, van,
Golconda, 307.
3°7.

Goldberg, 692.
Golius, 110.
GoU,
Goll, 560.
Gomarus, 108 vlg.
190,
Gommenich, Paulus van, 190.
Gooi, het, 22, 647.
GooI, 198.
128,311.
Goree, 128,
31 I.
Gorées, 429.
16,.
Gorinchem (Gorkum), 16,
189, 249, 327, 378, 532,
545, 647 vlg., 669, 688,
698 vlg.
Görtz, baron van, 365 vlg.
Goslinga, Sicco van, 325,
342, 346, 348 vlg., 356,
375 vlg., 379, 381 •
Gosse, Pierre, 590.
Gothenburg, 486.
Gouda, 17, 23, 54, 91, 97,
189, 191, 208 vlg., 325,
347, 373, 410 vlg., 440,
61 5, 641,
459, 508, 608, 615,
66g.
644, 648, 651, 669·
Goudkust, 311.
Goyen, Jan van, 113.
Graaf, Joannes de, 537 vlg.,.
vlg."
547·
Graaf, van der, 152.
1~2.
Cornelis, 523.
Graafland, Cornehs,
210.
Graeff, de, familie, 65, :uo.
- - Andries de, 66, 163,.
163,
165.
165·
- - Andries de (de jonge),
192.
- - Cornelis
Corne1is de, heer van
Zuid-Polsbroek, 64, 66,
119, 123 vlg.,
70, 83 vlg., 1I9,
- - van der, gebroeders,
Iglo
191.
- - Jacob van der, 191.
Ig1.
- - van der, raadsheer,
191,
raadsheer,191,
198.
Graevius, 110,
lIO, 300.
3°0.
Graswinckel, Dirk, 110,
IlO, 3°0,
300,
412.
4 12.
Grave, admiraal, 365, 388,
449·
- - stad, 206, 213, 220,
224 vlg., 229, 367, 693,
696.
's Gravenhage, 7 vlg. 16, 18,
vl~.,
20 vlg., 25 vlg., 31, 38 vlg.,
42, 45, 50,
5°, 55, 60, 62, 66
vlg., 70,
7°, 73, 76, 81, 84, 87~
8g vlg., 92 vlg., 1I4,
114, 1I9,.
IIg,.
89
121, 123 vlg., 126 vlg~
130, 135, 141, 145, 14lS,
13°,
14~'
vlg., 151, 153, 158 vlg., 171
vlg., 175 vlg., 190 vlg., 197,
Ig7t
2391'
199 vlg., 226, 230, 239.
243 vlg.,
vlg~ 249 vlg., 254, 256,
20g, 277, 281, 283
266, 269,
28g, 291 vlg., 296,
vlg., 289,
300,317,326 vlg., 330, 334,
3°0,317,326
336,344,346
336,344,
346 vlg., 350 vlg.,
356 vlg., 361, 363, 366,
370 vlg., 373, 382, 384 vlg.,
415,
418 vlg., 423, 427 vlg.,
415,418
43°,432,435 vlg., 438 vlg.,
443, 446, 448 vlg., 453,
457 vlg., 466, 471, 474 vlg.,
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8, 5°0,
484, 486, 495, 49
498,
5IO, 514 vlg., 522,
508, 510,
528 vlg., 536, 540, 546 vlg.,
551, 558, 561, 563, 570,
590, 597 vlg.,
585 vlg., 59°,
601, 6IO
610 vlg., 617 vlg.,
631, 642 vlg., 646 vlg.,
667 vlg., 673, 675, 682,
684, 686, 696, 699.
's Gravesande, Willem Jacob van, 422, 555, 564.
._, - - Jilcob,
J;1cob, 1I4.
Il4·
Gravesend, 43, 59, 155·
's
t s Gravezande, 385.
~
- Storm van, Laurens.
Zie Storm.
Grenada, 516.
Greve1ingen,
Grevelingen 80, 682.
Grift, Apeldoornsche, 9I.
91.
Grimm,
Gximm, 423.
Grisnez, kaap, 50.
Groenland, 60, 105, 215,
435, 495, 515.
314,41 I vlg., 435,495,515.
Groenloo (Grol), 186 vlg.
Groningen (provincie), 18
vlg., 31 vlg., 49, 55, 66, 69,
71 vlg., 75, 87, 91, 94,
122, 124, 134, 136, 164,
184, 187, 191 vlg., 213,
:;115,
~15, 222 vlg., 229, 248,
250, 254, 325, 334, 379,
385,
385, 431,
43 1, 433, 436, 469
vlg., 473, 480, 512, 537,
565, 583, 608, 611, 628,
63°, 634 vlg., 699. Zie
Stad en Lanoe.
Lanae.
(stad), 71 vlg., 90, 108
I08
vlg., 136 vlg., 144 vlg.,
168 vlg., 206 vlg., 209,
300, 315, 416, 423, 426,
468 vlg., 553, 558 vlg.,
564 vlg., 615,63°,649,693,
615,630,649,693.
Gronovius, 109 vlg., 3°0.
Gronsfeld, baron van, 482
vlg., 490 vlg., 513, 522 vlg.
IlO,
Groot, Hugo de, 41, 110,
0, 325, 395, 4
12,
3°0,
412,
173, 3°
'P5, 539, 558 vlg.
- - Pleter de, 86, 100, 162,
170, 173 vlg., 180, 182,
191
191 vlg., 196, 212, 245.
Groot-Brittannië, 8, 270, 342.
Grovestins, Jan Sirten:a thoe,
467,482,492,510,522,677.
Guiche, graaf de, 178, 186.
Guinea, 104, 128, 130 vlg.,
3 1 1.
I.
Guieuzcoa, 289.
Guhk, 22, 219, 294, 410,
688.
hertog van, 12, 143.
- - hertog van Berg en, 443.
hertog van Neuburg en,
81 vlg., 116,
II6, 135.
Guyana, 323, 435, 518.
518•
Guyenne, 230.
Gijselaar, Corne1is de, 545,
Gijselaar{
552 v
g., 582, 584, 594,
vlg.,
vlg.,
598, 603 vlg., 613 vlg:t
617, 625, 631,
63 1, 634, 630
636
640, 684.
vlg., 64°,
,Gijzen,
Gijzen, Jan van, 426.
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H

Haag, den. Zie 's Gravenhage.
Haan, de, 401.
Haarlem, 19, 21, 23, 55 vlg.,
62, 77, 90 vlg., 97, 113
Il3
vlg., 163, 17°,
170, 198, 210,
224, 227, 245, 268, 272,
12,
18, 327, 4°9,
409, 419,
31
2, 3318,
421, 430, 436, 459, 470
vlg., 478 vlg., 483, 490,
508 vlg., 532, 544 vlg.,
'508
559, 564, 574, 576, 588,
6°3, 639 vlg., 651, 693.
Haarlemmerhout, 693.
Haastrecht, 644.
Habsburg, huis, 174, 190,
282, 287 vlg., 290, 294,
323, 339 vlg., 343, 345,
347, 350 vlg., 355, 363,
386, 443, 445, 662, 664·
Hadamar, Nassau-. Zie Nassau.
Haen, den, 188, 216, 233.
Haersolte, Rutger van, 68
vlg., 75, 165 vlg.
Haes, Frans de, 426.
Haga, Cornelist
Cornelis, 306, 397.
Hahn, 693.
Hal, 277.
Halen,
Il8.
Halent 1I8.
Halewijn, Corne1is
Cornelis Teresteyn van, 190, 194, 198,
271, 281.
- - François, 383, 39°,446,
457·
- - Teresteyn van, gebroeders, 244, 28I.
281.
Halfweg, 23, 650'
300, 351.
35I.
Halle, 3°0,
Haller, Albrecht von, 423
vlg., 426, 435.
vlg"
Halluin, 690'
Hals, Frans,
Franst 113,
Il3t 297 vlg.
- - zonen van Frans, 113.
Il3.
Hambroick, 626. .'
Hamburg, 22, 96, 134, 148,
148t
230, 3°3, 314,
23°,
3 1 4, 336, 39 1

vlg., 397 vlg., 410 vlg.,
485 vlg., 519 vlg., 571,
605.
573, 605·
Hamelsveld, van, 697.
Hamptoncourt, 269, 295.
Hannover, 175, 246, 250,
263, 351, 361, 364 vlg.,
380 vlg., 386, 445, 450,
45°,
502 vlg., 505, 542 vlg.,
579, 610, 654,
~54, 698.
698•
- - Anna, pnnses
prinses van, 389.
Zie Oranje.
- - Ernst August, keurvorst van, 375.
- - Georg Ludwig, keurvorst van, 293, 361. Zie
George I, koning van
Engeland.
Hanzesteden, 10,
IO, 12, 58,
368•
Hardenbroek, van, 522, 526.
Harderwijk, 330, 63°, 636
vlg.

Haren, van, geslacht, 168,
529·
- - Onno Zwier van, 427,
461, 482, 490, 492, 499,
501, 5IO,
510, 513, 522 vlg.,
561
56I.•
- - Willem van, 75, 212,
85, 427, 447, 490, 5°0,
500,
2285,
56I.
561 •
Haringman, 533.
Harkens, 136.
Harlingen, 97, 373, 416,
46 7, 530, 612, 649.
Harlmgerland, 134.
Harlay, 285.
Harmelen, 209, 642.
Hards, Sir James, 610 vlg.,
Harris,
61 4, 617 vlg., 631, 633,
636, 638, 640 vlg., 643
vlg., 651 vlg., 654 vlg.,
675. Zie Malmesbury.
Hart, Ter, 23.
Hartigveldt, Johan, 77.
Hartingh, Nicolaas, 496.
Hartsinck, 533, 580 vlg.,
584.
Harwich, 155.
Hasselaer, Gerard, 192.
- - Gerard Aernout, 461,
485,
48 5, 492, 498,
498, 5°0,
5°0, 523.
523·
Hasselt, 69 vlg., 373, 664.
Hastings, 570.
Hattem, 331, 63°,
630, 634 vlg.,
639·
- - Pontiaan van, 316, 374,
416•
Haverkamp, Sigbertus, 423.
Hävre, 279, 393, 505·
505.
Havrincourt, 526 vlg.
Haze, de, 405.
Hebreën, 316.
Heeckeren, geslacht, 431.
- - van Brandsenburg, van,
549·
Heem, de, 113.
Heemskerk,
Heems ker k, 98.
Heemskerck, Coenraad van,
292.
Heenvliet. Zie Kerckhoven.
Heereboord
Heereboord,t Adriaan, 76.
Heerenveen, 206.
Hees, Herman van, heer
van Berkel en Rodenrijs,
527, 553, 596, 616.
Heeswij k, 195.
Heide, Ter, 54.
Heim, Anthonie van der,
383, 390, 442, 446, 448,
451 vlg.
Hein (Heyn), Piet, 279.
- - predikant, 630'
Heineccius, 423.
Heinsius, Antonie, 268 vlg.,
271 vlg., 274, 283 vlg.,
289, 291, 293 vlg., 297,
3°0, 324 vlg., 333 vlg.,
337, 343, 346, 348, 350
vlg., 355 vlg., 361, 363
vlg., 368, 372, 379, 383,
395, 417, 501.
- - Nicolaas, IlO, 297, 3°0,
422.

734
Helder, den, 699.
Hellevoetsluis, 264, 275, 418,
504,
5°4, 688, 699.
Helm, van den, 114.
Helvetius, 343.
Hemert, van, 624.
Hemmen, van, Lynden van.
Zie Lynden.
Hemsterhuis, Frans, 563.
- - Tiberius, 423, 510, 563
vlg.
Henegouwen, 80, 157 vlg.,
225, 23 1, 238, 344 vlg.,
349, 427, 448, 453, 658,
661, 663, 690.
690'
Hennequin, 344.
Hennert, 564.
Henry, Patrick, 534.
Herbert, admiraal, 260 vlg.,
264, 277. Zie Torrington.
611.
Hermal, 6Il.
Hermann, 430.
Hernhutters, 416, 496.
Herstal, 367, 385.
's Hertogenbosch, 189, 193,
206, 213 vlg., 273, 484,
594, 600, 604, 607,
6°7, 651,
693 vlg., 696 vlg.
Hertzberg, 603, 618, 636,
646, 654, 664, 667.
Herzeele, van, 486.
Hespe, J. C., 589, 598 vlg.,
632, 639.
Hessen, 3, 12, 82, 206, 263,
446, 690,
69°, 698.
- - AemiliaElisabeth,landgravin van, 1I I.
- - Cassel, Frederik, landgraaf van, 695.
- - Cassel, Willem, landgraaf van, 380, 384.
- - Cassel, landgraaf van,
293·
- - Homburg, landgraaf
van, 144.
- - Philipsthai, Willem,
landgraaf van, 694.
- - Cassel, Maria Louise
van, prinses van Oranje,
334, 360, 375 vlg., 380,
384, 416, 492, 511, 513,
522 vlg.
Heuraet, Hendrik van, IlO.
Heusden, 57, 96, 688, 698•
Heussen, Hugo Franciscus
van, 318, 419 vlg.
Heuvel, van den, 572, 576•
Heydanus, 76, 78, 1°9, 274,
3 17, 415·
Heyden Reinestein, van, 498,
553, 593·
Heyden, van der, 134.
Heyliger, 537.
Hiddema, 47°.
470.
Hiddes, Tjerk. Zie de Vries.
Hildersich, 17, 34.
Hildesheim, 260.
Hilversum, 22.
Hinderdam, de, 187.
Hindostan, 393, 516 vlg.,
587.
Hobbema, Meindert, 1I3.
Il3.
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Hochst ädt, 341.
Hodenpijl, Philips, 327.
Hoegli, 3°7.
Hoei, 281, 341, 351, 358,
36 2.
Hoen, Pieter 't, 588, 683.
Hoenderland, 385.
Hoensbroeck, van, prinsbisschop van Luik, 664.
Hoet, Gerard, 428.
Hoeufft, familie, 65.
Hoey, Abraham van, 446,
448, 452 vlg., 485, 500.
- - Cas par van, 378, 500.
Hofstede, Petrus, 557 vlg.,
565 vlg., 619.
Hogendorp, Gijsbrecht Karel
van, 600, 614, 644, 699·
Hogue, la, 279, 323, 338•
338.
Hohenlandsberg. v. Schwartzenberg en, Wilco. Zie
Schwartzenberg.
Hohenzollern, huis, 268, 328,
528, 645.
- - Philips, markgraaf van,
268.
Holland. 4 vlg., 38 vlg.,
47 vlg., 54 vlg., 65 vlg.,
73 vlg., 81 vlg., 87 vlg.,
93 vlg., 104 vlg., 107 vlg.,
IlO vlg., 1I3
113 vlg., 121
vlg., 129, 132 vlg., 142
vlg., 145 vlg., 150 vlg.,
157, 162 vlg., 168 vlg.,
175, 178 vlg., 184 vlg.,
187 vlg., 194 vlg., 198,
205 vlg., 220, 222 vlg.,
226, 228 vlg., 237, 239,
244 vlg., 248 vlg., 252
vlg., 256, 258, 260, 262,
264 vlg., 270 vlg., 276,
280, 283, 287, 295 vlg.,
298, 301 vlg., 307 vlg.,
311 vlg., 314 vlg.~ 325,
327 vlg., 333 vlg., 349
vlg., 355 vlg., 361, 364,
366, 368 vlg., 371 vlg.,
375 vlg., 378 vlg., 382
vlg., 390,
39°, 394 vlg., 397
vlg., 409 vlg., 413, 418
vlg., 424 vlg., 428, 430
vlg., 433 vlg., 437 vlg.,
443 vlg., 446, 448, 45 1
vlg., 455 vlg., 460 vlg.,
465, 470 vlg., 474, 477,
479 vlg., 483, 495 vlg.,
490, 493 vlg., 497 vlg.,
502 vlg., 517, 521, 523,
527, 529, 531 vlg., 537,
539 vlg., 548 vlg., 556
vlg., 559 vlg., 564 vlg.
570 vlg., 581 vlg., 587
vlg., 594 vlg., 603 vlg.,
606 vlg., 610 vlg., 621
vlg., 625, 630 vlg., 654,
662, 669 vlg., 682, 684,
687 vlg., 690, 692 vlg.
- - Noord-, 67, 77, 107,
302,
3°2, 3 17, 373, 411, 433,
546, 574·
- - ZUld-, 373, 532.
Hollandsche Veld, 91.

Hollebeek, 565.
Holmes, Robert, 126, 128
vlg., 148, 177.
Holstein, 348.
Hoistein,
- - hertog van, 230.
- - -Plön, hertog van, 281.
Holtius, 565.
Holy. Zie Muys van.
Homburg. Hessen. Zie Hessen.
Hompesch, von, 523.
Hondecoeter, Melchior, d',
d'~
Il3·
II3·

Hondschoote, 690'
Honert, van den, 565.
Honfleur, 682.
Hongarije, 174, 254, 399,
445, 451, 483, 608, 680.
Honingen, 436.
Honselaarsdij k (Honsholredijk), 260, 385.
II3.
Honthorst, Gerard van, 113.
Hoofman, Elisabeth, 425.
Hooft, familie, 65, 379.
- - Gerrit, 192, 243.
- - Hendrik, 237, 249·
- - Hendrik, 498, 553, 590,
59°,
595, 597, 631, 641.
- - Piet er Cornelisz., 1I5,
297, 299, 415, 422, 562.
Hooft, 't, 449.
Hooghe, Romeyn de, 244,
271, 298.
Hoogstraten, David van, 299,
428.
---- Samuel van, 112.
Hoogvliet, Arnold, 425, 561
vlg.
Hoop, van der, J. C., 583
583
vlg., 594, 596, 614, 67 1
vlg.
- - van der, generaal, 642
vlg.
- - van der, F., thesaurier-generaal, 671.
Hoop, Kaap de Goede, 103,
309 vlg., 398, 403, 406,
571, 579, 583, 586, 677·
Hoorn, 17, 21, 90, 303, 410,
439, 479, 559, 567, 574·
- - van, 122 vlg., 310, 401
vlg.
Hoornbeek, Johannes, 78•
- - Isaäc van, 325, 33°,
37Çlt 382.
372, 375, 37$"
Hoorne (Hornes), graaf van,
182, 189, 275.
Hop, Cornelis, 162, 192.
- - Cornelis, 381, 523.
- - Hendrik, 507, 514, 523·
- - Jacob, 249, 256, 266,
269 vlg., 289, 325, 346,
364, 372, 379, 382.
- - Johan, 493, 503, 529·
Hope, 486, 527, 560, 566 .
Horst, Ewout van der, 152.
Houbraken, Arnold, 298, 3°0
300
428 vlg., 560.
Houckgeest, Gerard, 1I3·
113·
Houchard, 690.
Maarten,556,566.
Houttuyn, Maarten,
556,566.
Hove Nicolaas, ten, 593.
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Hove Michiel, ten, 383.
- - van, 268.
Hovy, 651.
110, 167,
Huber, Ulrich, 1I0,
3°°, 3 17.
Hubertusburg, 516.
Huchtenburgh, Jan van, 298,
428.
Hudde, Jan, 1I0,
IlO, 179, 210,
246 vfg., 256, 261, 272.
Hudson, 104, 130, 535.
Hudsonbaai, 358.
Hugenooten, 305, 309, 312,
317, 338•
Huidekoper, 498.
Hulst, 212, 455.
- - van der, 147.
Hume, 554.
Humières, d', graaf, 231,
276.
276•
Hurgronje, 381.
HuxeIles, d', maarschalk, 353
357·
Huybert, Piet er de, 75, 153,
162.
Huydecoper, Balthasar, 425,
564.
Huygens, Christiaan, 65, 93,
110, 202, 297, 3°0, 422,
..
55 6 •
- - ConstantlJn, 9, 90, 93,
III, 1I4,
II4, 138.
98, lIl,
- - Constantijn, de jonge,
93, 206, 244·
- - Lodewijk, 249.
- - Rutger, 141.
Huyser, de, 474 vlg.
Huysum, Jan van, 429.
Hyder Ali, 577.
I
Iddekinghe, van, 469, 553,
628.
Idsinga, Saco van, 467.
Ierland, 25, 40, 57, 88, 175,
258, 276 vlg., 282, 419,
577·
Ilpendam, 119.
IIg.
Imhoff, van, 404 vlg., 488
vlg., 495, 569, 677·
Indianen, 496, 533.
Indië, 36 vlg., 56, 60, 87,
101 vlg., 123, 128, 142,
216 vlg., 220, 292, 303,
31 I, 355, 363,
305 vlg., 31I,
367, 380 vlg., 387, 394
vlg., 401 vlg., 482, 488
vlg., 496, 502, 516 vlg.,
569 vlg., 579, 582 vlg.,
606, 633, 645, 674 vlg.,
692.
- - Achter-, 406.
- - Oost-, 36 vlg., 40, 44,
56 vlg., 60, 87, 101 vlg.,
128, 140, 146, 156, 190,
207, 224, 243, 285, 287,
301, 304, 306, 308 vlg.,
313, 367, 374, 380 vlg.,
393 vlg., 397, 401, 406,
408, 443, 452, 485 vlg.,
488 vlg., 496 vlg., 516
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vlg., 527, 629, 566, 569
vlg., 575, 578 vlg., 581
vlg., 588, 598, 6°5, 632,
674, 677 vlg.
- - Voor-, 87, 102, 126,
306 vlg., 310, 323, 381,
406, 501, 529, 570, 577,
674·
- - West-, 4, 10, 36 vlg.,
40 vlg., 44, 48, 60, 87, 97,
104 vlg., 126 vlg., 156,
187, 220, 234, 243, 301,
II , 33 8, 355, 374, 381 ,
31I
396, 408 vlg., 443 vlg.,
489, 496, 5°2,
502, 504, 507,
509, 514, 516 vlg., 534,
54 1, 546, 569, 571, 576,
578 vlg., 581, 587, 605,
674, 677 vlg.
Inn- en Knyphausen, Rulnndolf van, heer van de Leek
en Lutsborg, 66, 72 vlg.,
II4, 136.
Innocentius X, paus, 319.
lnnocentius
- - XI, paus, 251 vlg.,
254, 260, 263, 266, 318
vlg.
- - XII, paus, 290.
- - XIII, paus, 420.
Isabella, fort, 158.
IsabeIla,
Italië, 3 vlg., 88, 94, 96,
113, 175, 232, 281, 283
vlg., 288 vlg., 292 vlg.,
303, 306,
306, 323, 337, 343
vlg., 348, 358, 361, 367,
379, 383, 386, 391 vlg.,
443, 448 •.
- - Midden-, 306.
- - Noord-, 337.
- - Zuid-, 306.
Itsma, Wybrand van, 447.
Ittersum, van, 281.

J
Jacobijnen, 668, 680 vlg.,
687,698•
Jansenius, 318 vlg.
Japan, 302, 307 vlg., 310,
434, 488.
Japara, 306, 403, 405, 488.
488•
Jardin, Karel du, II3.
Java, 308 vlg., 398, 401 vlg.,
405, 407, 488 vlg., 496,
569 vlg., 579, 676•
- - Midden-, 402 vlg., 488.
- - Oost-, 310, 402 vlg.,
88 489.
4488t~.
9·
89'
- - West-,4
west-,489·
Jemappes, 681, 683 vlg.
J emmingen, 134.
Jersey, 40.
Jever, 650'
Jezuïeten, 75, 108 vlg., 184
vlg., 318 vlg., 421.
iSP' 411.
oachimi, Albert, 8 vlg., 38.
ob, St., 602.
John, Oliver, St., 38 vlg., 43,
54, 60.
Joncourt, 415.
Jones, John Paul, 547.

j

Jongestal, 54, 59, 153.
Jonxis, 560.
Jordens, 623.
Joubert, generaal, 683.
Jourdan, generaal, 6go
690 vlg.,
694·
Juan, San (San Giovanni),
232.
Julien, 683.
Jurieu, 251, 415, 423.
41 I.
Jutland, 302, 411.
K

Kaap de Goede Hoop. Zie
Hoop.
Kaapstad, 309.
Kaiserswerth, 185.
Kalkreuth, 651.
Kamerijk, 119,
II9, 157 vlg.,
172, 234, 240, 379, 381,
69°'
Kampen, 66, 68 vlg., 166,
187, 206, 513, 574, 596,
599, 623 vlg., 637.
Kämpfer, 310.
Kanaal, het, 37, 45 vlg., 48,
50, 53, 103 vlg., 147 vlg.,
176, 182 vlg., 214, 265,
278 vlg., 304, 381 vlg.,
388, 5°5,54°,578,581 vlg.
Kann, 192.
Kanton, 395.
Karroo, 309.
Kasteeie, van de, 651.
Kate, Lambert ten, 423, 564.
Katwijk, 412.
Katwijk, van Wassenaer-,
Zie W assenaer.
Kaunitz, von, 285.
- - Wenzei von, 501, 658,
661, 680.
Kediri, 402.
KeIler, graaf, 668.
Kemp, van der, 539, 588,
61 3, 618, 622.
593, 5g8,
598, 613,
Kempenaer, de, 615, 638,
651.
Kennemerland, 436.
Keppel, 191.
Igl.
- Pallandt. Zie
Albemarle.
--Pallandt.
ZieAlbemarle.
Kerby, 273.
Kerchoven, Polyander van,
II4·
Kerchoven, Johan van, heer
g, 27 vlg.,
van Heenvliet, 9,
38•
Keulen, 3, 82, 116,
II6, 135, 143,
175, 178, 185, 187, 193,
195, 206, 212 vlg., 218
vlg., 221, 228, 230, 245,
260 vlg., 266, 294, 410,
419, 543, 658.
658•
- - Maximiliaan
Prederik, keurvorst van, 543.
- - Maximiliaan Hendrik,
keurvorst van, 12, 135,
1~3, 178, 21g,
219, 211, 260.
Zie Beieren.
Keyser, Nanning, 21, 23, 50,
58•
Kieft, 104.
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Kievit, Johan, 151 vlg., 244.
Kinsbergen, van, 533, 580
vlg., 672 vlg., 688, 691.
kpatrick, 144, 182.
Kir kr.atrick,
Kleef,, II, 25, 135, 138, 143
Klee
vlg., 150, 185, 190, 2II
vlg., 221, 276, 335, 410,
505, 645·
Klerk, de, 569.
Klopstock, 562.
Kluit, Adriaan, 562, 564.
Klundert, de, 193, 687.
Knobelsdorf, von, 647.
Knodsenburg, 188.
Knokke, de, 351, 358, 362,
45°·
Knol, 402.
Knoop, 240.
Knuyt, Johan de, 6, 28.
Knyphausen. Zie Inn.lnn.- en
Knyphausen.
Kodde, van der, 77.
Koe1man,
Koelman, Jacobus, 316.
Koenig, 416.
Koerland, 303.
Koevorden, 187, 206, 209,
21,3
213 vlg.
Kömgsegg,
Königsegg, graaf van, 451.
Königsmark, von, 182, 209.
Koninck, Philips de, II2.
Koning, graveur, 560.
- - journalist, 589.
Koningsbergen, 303, 571.
Kopenhagen, 85 vlg., 291,
520.
Kortenaer, 140 vlg.
Kortrijk, 161, 247, 450, 691.
Kralingen, 436.
KralingeI1.t
Krampricn,
Kramprich, 158.
Krayenhoff,
Kr~yenhoff, 692, 695.
Krim,
Knm, 661.
Kronenborg, 85.
Kropff, von, 687.
605, 6II.
Kruisschans, 6°5,
Kru yff, Jan de, 426.
Kuilenburg, 374, 699.
Kuinder, 166.
Künersdorf, 515.
Kijkduin, 216 vlg., 219, 233.
L

Laaland, 302.
Labadie, Jean de, 316.
Labadisten, 312, 316.
Lacombe, 696.
Lafargue, 503, 510.
Lafayette, 668.
Lafeld, 458.
Lagos, 279.
Lairesse, Gerard de, 298,
300, 428 vlg., 560.
Lambrechtsen, 615.
Lampe, 415, 423.
Landrecies, 357, 691.
Landsberg, vorst van, 28, 30.
Lands
kron, 86.
Landskron,
Lange, Rudolf de, 68.
- - van Wijngaerden, de,
644, 651.
L'lngen, van, 166.
Vmgen,
Langendijk, Pieter, 374, 425.

Languedoc, 225.
Lannoy, de, 561.
Larrey, de, 451 vlg., 483,
485 vlg., 489 vlg., 492
vlg., 497, 499, 508, 525,
527, 596, 61 4, 644·
Laurens, Henry, 549, 551,
596•
Laurensrivier, St., 105.
Laurent, 692.
Lauwers, 91.
Law, John, 373 vlg.
Lawson, 139.
Laxenburg, 247, 257.
Laye, 161.
Lec1erc,
LecIerc, Jean, 423, 425, 555,
659, 661.
Leclerq, 503, 510.
Lecq, La, Nassau-. Zie
Nassau.
Lee, William, 542.
Leek, de. Zie Inn- en
Knyphausen.
Leenliof, 415.
.
Leer (Leeroord), 12,382,45°.
12, 382,45°.
Leerdam, 187,
187,644
644 vlg., 698.
Leeuwarden, 168, 315, 317,
333, 375, 421, 432, 457,
467 vlg., 480, 556, 62 6
vlg., 63°,
630, 649.
Leeuwenhoeck, van, 300,423,
3°0,423.
Leibnitz, 202, 416, 559.
Leicester, graaf van, 567.
Leiden, 16, 29, 42, 52, 56,
62, 76 vlg., 89 vlg., 93,
97, 100, 106 vlg., II3 vlg.,
124 vlg., 190 vlg., 194,
201, 209 vlg., 227, 243
vlg., 249 vlg., 253, 274,
0, 312, 315, 318,
3°0,
298, 3°
346, 409 vlg., 419, 422
vlg., 426, 429 vlg., 436,
456, 471, 478 vlg., 495,
499, 532, 539, 546, 556
vlg., 559 vlg., 573 vlg.,
576, 582, 588, 595, 598,
640,
615, 617 vlg., 632, 64°,
648, 669, 693, 697.
697·
Leipzig, 520.
LeK,
Lek, de, 220, 373, 532.
Lelyveld, van, 562, 564.
Lennep, Jacob van,
van 435 vlg.
Lescailje, Elisabeth, 425.
Lessing, 563.
Leuven, 109, 225, 278, 319,
343, 420, 453, 658, 660,
663, 688.
Leuze, 278.
Levant, 288, 292, 306, 388,
391, 393 vlg., 487, 571•
Lewe, familie, 469.
- - Aduard, van, Evert
Joost, 470.
Lexington, 534.
Leyden, Frederik van, 610,
651.
van, bisschop
Lichtervelde, van.!
van Namen, 600.
660.
Liebeherr, von, 588, 619.
Liechtenstein, graaf van, 134
vlg.
Liefde, Jan de, 147, 188, 217.

Liefkenshoek, 455, 602, 605,
611, 689.
6II,
Lier, 219, 351.
- - van, 198.
Ligne, prins de, 665.
Lilienrot, 285.
Lilloo, 283, 292, 455, 605,
OOs,
607, 6II, 689.
6°7,
Limburg, 6, 157, 230, 346,
453·
- - stad, 336, 341, 346.
- - Stirum, van, familie,
133·
- - Stirum, graaf van, 133.
- - Stirum, Otto, graaf van,
182.
Limoges, 312.
Linge, 373, 698•
698.
Lingen, 68, 186, 326, 385,
8•
55
558•
Lingelbach, Johannes, 1l3'
Iq.
Linnaeus, 424.
Linz, 445.
Lionne, 120, 157, 161, 171.
I7I.
vlg., 174, 290.
Lippe, de, 185.
Lipsius, 300.
Lisola, de, 145, 157 vlg.,
161, 173 vlg., 190, 2II
21l
vlg.,218vlg.,221,230,242.
Lissabon, 306.
Lithauen, 303.
Livorno, 49, 53, 303, 306.
306.
Loanda, 10.
Lochem, 145, 331.
Locke, John, 555.
Lodenstein, J odocus van, 316.
I 6.
Loenen, 77.
Loevestein, 21, 23 vlg., 27,
67, 193,
281, 509 vlg., 699.
193,281,
699·
Lombardije, 306.
Londen, 9, 37 vlg., 43, 46,
51, 56, 58 vlg., 67, 126
vlg., 130,
13°, 132, 134 vlg.,
138, 143, 149, 154 vlg.,
157, 159 vlg., 173, 177,
236 vlg., 241, 245, 247,
250, 259, 265, 268 vlg.,
289, 291, 293, 336, 347,
355 vlg., 392, 450, 453,
514, 521, 523,
460, 507, 514,
529, 534, 548 vlg., 577,
586, 664, 667, 695.
Long, Ie, 397, 571.
Loo, 358.
- - net,
het, 263, 269, 273, 289,
294, 331, 385, 432, 631,
636 vlg., 641, 656.
Loon, Gerard van, 424.
Loosjes, Cornelis, 556, 562,
566.
- - Pieter, 562, 566.
Lopez, François, 435.
Loten, mevrouw, 79.
Lotharingen, 14, 22, 161,
172 vlg., 175 vlg., 219,
238, 289, 304, 492 vlg.,
452, 680.
- - Frans van, groothertog
van Toscane, 442, 445,
4:45,
451. Zie Frans I, ke1!;er
keJJ;er
van Duitschland.
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Lotharingen, Karel Alexander, vorst van, 452 vlg.
Lottum, von, 647.
Louisiana, 323, 5°2,
502, 517.
18g.
Louvignies, 189.
Igl, 2°9,
20g, 213,
Louvois, 175, 191,
220, 222, 234, 246, 263,
277 vlg., 291.
Löwenthal, graaf, 455, 462.
Lowestoft, 140, '154.
Lubeek,
Lubeck, 486.
Lucassen, 19.
Ig.
Lucia, Santa, 516.
Luik, 12, IIg,
II9, 144, 175,
178, 260, 278, 294,
2g4, 304,
336, 351, 362, 390, 43 11,,
603, 605,664,666,668,694.
603,605,664,666,668,694·
- - Maximiliaan Hendrik,
bisschop van. Zie Beieren
en Keulen.
- - prins-bisschop
van.
Zie Hoensbroeck.
Lulofs, 532, 562.
Luneburg, 145, 153,161,229·
- - hertog van, 293.
- - Brunswijk-, Zie Brunswijk.
Luther, 319.
Inn- en KnypLutsborg. Zie lnnhausen.
2g8 vlg.
Luyken, Jan, II4, 298
Luxembourg, 175, 186, 18g,
189,
206 vlg., 213 vlg., 219
vlg., 222, 234, 238 vlg.,
276 vlg.,!280 vlg., 291,453.
Luxemburg, 80, 157 vlg.,
246 vlg., 250, 283, 286,
609, 658
292, 358, 601, 6°9,
vlg., 661, 665 vlg., 681.
Luz;ac,
Luzac, Elie, 499, 509 vlg.,
1 9, 557, 572, 574, 576,
5~8~:
588.
- - Etienne, 587, 61g.
619.
- - Jean, 587.
LXdius, 126.
Lijfland, 302, 303.
Lijn, Cornelis van der, 101
vlg.
Lynden, van,
opperhofmeesvan,opperhofmeester, 385.
- - geslacht, 431.
- - van Blitterswijk,
Blitterswij k, van,
553, 597, 614, 628.
- - van Hemmen, van, 592,
')97, 6611 4.
597,
Lijnslager, 388.
Lyon, 312.
Lyonnet, Petrus, 423.

M
Maagdenburg, 303.
Maarssen, 642.
Maas, de, 8, 13,38,
13,38,1°7,
107, 119,
139, 141, 144, 154, 182,
185, 207 vlg., 219 vlg.,
225, 230, 244, 260, 264,
287, 303 vlg., 336, 35 1),
506
363, 367, 453, 497, 500
vlg., 532, 583 vlg., 61 I,
616 vlg., 665, 686 vlg.,
691 vlg., 698.
BLOK, Gesch.
Ned6l. Volk.
Volk, III
BLOK.
GeBCh. Ned.erl.

Maasland, 565.
Maassluis, 105, 373.
Maastricht, 1I8
II8 vlg., 144,
185, 191, 193, 195, 206
vlg., 212 vlg., 219 vlg.,
224 vlg., 230 vlg., 234,
237 vlg., 276, 283, 294,
341, 384, 458, 461 vlg.,
505, 560, 605 vlg., 610
5°5,
vlg., 618, 681, 684, 687
vlg., 695.
Macao, 307.
Mack, 691.
Madagascar, 323, 502.
Madoera, 403,
4°3, 488.
Madras, 393, 577.
Madrid, 157 vlg., 171 vlg.,
174, 288 vlg., 344, 379,
444, 453·
Maes, Nicolaes, 112.
II2.
Maetsuycker, Johan, 102
vlg., 306, 309.
Maillebois, graaf de, 608,
611, 616, 618, 650,
65°, 672.
304, 448.
Main, 3°4,
Maintenon, madame de, 252.
Mainz;, 82, 175, 284.
Mainz,
- - Johann, Philipp von
keuvorst
Schönbrunn, keu
vorst van,
77, 164.
Majorca, 305.
Makassar, 102 vlg., 306,
308 vlg., 407.
4°7.
Malabar, 307 vlg., 401,
4°1, 407.
Malaga, 305,
3°5, 339 vlg.
Malakka, 102, 307 vlg., 407,
4°7,
676.
67 6•
Malmesbury, lord
lord,t 69°, 694,
Harris.
699. Zie Hams.
Malo, St., 279.
Malplaquet, 349 vlg.
Man, 40.
Mangkoeboemi, 489, 496.
Manhattan, 104, 130.
Manpad, 436.
Mappa, 646.
Marek,
Marck, à (van der Marek),
Johannes, 300,
3°0, 315.
Marek, van der, prof., 558
vlg.
Maresius, 108 vlg.
Mark, 25, 211.
21 I.
- - van der, schout, 560.
Markoff, 585.
Marlborough, graaf van, 293
vlg.} 324, 326 vlg., 332,
vlg.,
335 vlg., 341 vlg., 353
vlg., 361, 395, 428, 689·
689.
Marmontel, de, 556 vlg.
Marnix van St. Aldegonde,
lI5·
II5·
Marokko, 131, 388, 444,
.,
497, 533·
Marseh. tot de. Zie van
Marseh,.
der éapellen.
Capellen.
Marseille, 393, 571•
Marselis, 485 vlg., 499, 595.
Martin, St., 234.
Martin, St. firma, 486.
Martinique, 225J.
5 1 6.
225).516.
Marum, van, 504.
Maryland, 534.
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Masheck, 683.
Masham, lady, 354 vlg.
Maskat, 307.
Massachusetts, 104, 534.
Mataram, 101,
lOl, 306, 310,
403, 496.
M2tthaeus, Antonius, 110,
IlO,
Matthaeus,
3° 0 •
Maubeuge, 240, 351, 690'
Maulde, de, 686.
Mauregnault, Johan de, 19,
75, 212.
Mauricius,
Maur~cius, 412 vlg
vlg.,.. 489, 496.
Maunhus, 103, 502.
Mauritius,
Mayen,'
Mayenl~. eiland, Jan, 314.
May, Willem,
willem, 672.
Mazarin, de, kardinaal, 3,
Maz;arin,
5 vlg.,
vlg./ 24 vlg., 80, 88,
lI6
II6 Vlg.,
vlg., 120, 171, 251,
29°·
Mazoelipatnam, 307.
Maz;oelipatnam,
II8, 120, 157
Mechelen, 80, lI8,
vlg., 304, 453, 658, 663.
- - aartsbisschop
van. Zie Frankenb'!rg.
Frankenb~rg.
Mecklenburg-Schwerin, 672.
Medemblik, 19, 21, 55, 122,
399,648.
Medicis, huis, 443.
- - Maria de. Zie Frankrijk.
Medway, 154 vlg.
Meenen, 343, 358, 361 vlg.,
69°.
69°'
Meer, Laurens van der, 474
47g.
vlg., 479.
Meerman, Johan, 159, 177.
- - Gerard, 501, 514.
Meierij, 193, 206, 688.
Melaz;z;o,
Melazzo, 232.
Melle, 690.
690'
Melvill, 580.
Meppel, 91.
- - Johan, 86, 147.
Mepsche, Johan de, 168.
- - Rudolf de, 377.
Mercy, de, graaf. Zie d'Argenteau.
Merens, 651.
Merken, Lucretia Wilhe1Wilhelmina van, 556, 561.
Mersch, van der, 665 vlg.
Mesmes, de. Zie d'Avaux.
Mesnager, 344,347,355,357.
Messen, Johan van, 62, 69
vlg.
Messina, 232, 306.
Meteren, van, :U.
21.
Metsu, Gabriël, 113.
Metternich, graaf, 689.
Meurs, 185, 193, 326, 385.
Mexico, 488.
Meijer, Lodewijk, lI5,
II5, 2g9,
299,
563.
Meyer, Caspar, 649.
Michaëlis, 559.
Michiel, St., 358, 362.
Michie1,
Middelaar, 367.
Middelburg, 16, 30 vlg., 49,
73, 214, 237, 250, 274,
315 vlg., 328, 339, 373,
1 5 vlg., 436, 457,
385, 4415
480, 530, 564, 567.
'7

73 8
Middellandsche zee, 4, 40,
49, 53, 80, 83, 128 vlg.,
225, 230, 233, 250, 280,
288, 292, 302, 306 vlg.,
393, 398,
323, 339 vlg., 393:
435, 444, 446, 486 vlg.,
6, 57!.
546,
57 1.
497, 533, 54
Mieden, Adnaan van der,
509
:>09 vlg., 513, 522.
Mieris, Frans van, 113, 298.
- - Frans van, de jonge,
429, 560.
- - Willem van, 298, 429.
Milaan, 289, 292 vlg., 344,
445·
M~4;?,'
Mina, del. Zie St. George
del Mina.
Minden, 263.
Minorca, 351, 358, 393, 516,
587.
?87.
Mirabeau, graaf de, 653,
M1rabeau,
664, 668, 681, 683.
Miranda, graaf de, 87.
- - generaal, 687 vlg.
Mississippi, 373, 502, 517.
Missy, Jean Rousset de. Zie
Rousset.
Mitchell, Robert, 457.
Modena, prinses van, 217.
Moerdijk,
Moerdijkt. 121, 334, 353,
6ts7 vlg.
359, 687
Moezel, 220, 304.
307, 407.
Mokka, 3°],
Molenaer, Jan Miense, II3.
Molière, 299.
691.
Mollerus, 616, 643, 69!.
Mollo, Francisco, 281 vlg.,
348.
348•
Molukken, 10~ 308 vlg.,
406 vlg., 490, 586 vlg.,
675 vlg.
Mom, 22.
Mommers, 415.
Monk, 49 vlg., 53 vlg., 56
56
vlg., 87 vlg., 139, 147,
155·
Monmouth, James, hertog
van, 213, 238, 250, 256,
261.
Monnikendam, 19, 531, 566,
8.
64 8•
Montagnards, 682.
Montague, 139, 187 vlg.
Montal, 208.
Montanus, 77.
Montbas, de, 182, 186, 196.
Mont-Cassel, 234, 236.
Montecuculi, 219 vlg.
Monterey, graaf de, 171,
189, 2II vlg.
Montesquieu, 539, 554·
Montesquieu.l
Montfort, 302,
362, 385.
Montmorin, 639.
Mookerheide, 220, 261.
Mooren, 505.
Moreau, 692, 697.
.
Moscovië, 4, 60, 116.
II6. Z1e
Zie
Rusland.
Moskou, 366.
Mossel, Jacob, gouverneurgeneraal, 489, 496, 569 vlg.
- - Kaat, 616.
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Mourand, 631.
Moyne, Ie, 571.
Muiden, 21 vlg., 187, 189,
214, 373·
Carel, 75.
Mulert, Carel
Munster, 3 vlg., 12, 25, 44,
75, 79, 81 vlg., 84, I II I,
II5 vlg.,
1I5
Vlg., 133 vlg., 137,.
137,
150, 153, 157,
142 vlg., 15°,
165 vl~., 173 vlg., 178,
Its5 vlg., 190, 193,
183, HS5
195, 205 vlg., 212 vlg.,
219, 221, 225, 246 vlg.,
260, 266, 283 vlg., 303,
305, 358, 363, 380, 395
vlg., 410, 417, 488.
- - Christoffel Bernhard
van Galen, bisschop van,
81 vlg., ,133
;133 vlg., 137, 144
vlg., 161, 166, 219, 221,
23°·
- - Maximiliaan, aartsbisschop van Keulen, bisschop van. Zie Keulen en
Beieren.
Munter, burgemeester, 383.
familie, 379.
Murray, _graaf,
graaf, 662.
Musch, Cornelis, 16, 19, 28,
34 vlg., 149.
Musschenbroek, Petrus van,
422, 564.
Muys van Holy, Arend, 193,
197, 244, 249, 279.
Mijdrecht, Rheede van. Zie
Rheede.
N
Naaldwijk, 385.
Naarden, 187, 208, 219, 373.
Namen, 80, 120, 157, 220,
278, 280 vlg., 292, 342,
345, 351, 35 8, 361
36I vlg.,
450, 453, 500, 504 vlg.,
601 vlg., 6°9, 660 v!g., 667.
- - bisschop van. Zie van
Lichtervelde.
Nancré, de, 206.
Nantes, 251, 254, 318.
Napels, 231 vlg., 306, 548,
68g.
689.
Narva, 302.
Nassau (huis), 6, 31, 67, 88,
137 vlg., 143,267,327 vlg.,
334, 375, 384, 447, 466,
5 1 4.
- - (graafschap), 17, 246,
359, 447, 529, 600, 618,
643·
- - Frederik van. Zie Zuylest~yn.
lesti:yn.
- - Hendrik·
Hendrik, Casimir 11,
II,
graaf van, 137 vlg., 167,
169, 223, 225, 229, 237,
244 vlg., 248, 255 vlg.,
268, 274 vlg., 277, 281,
283
283t~ 3 I ?
:>.
- - .t1ennette
Hennette Catharina,
gravin van. Zie Anhalt.
- - Jan de Oude, graaf
van, 107.

Nassau Johan Maurits, graaf,
vorst van, II I,
I, 27, 69, 74 vlg.,
121, 137 vlg., 142 vlg.,
160 vlg., 181 vlg., 187,
189, 201, 207, 209, 213,
221, 298.
- - Johan Willem Friso,
vorst van, 268, 295, 325
vlg., 332 vlg., 349 vlg.,
359 vlg.
- - Lodewij k van. Zie Beverweert.
- - Willem Karel Hendrik
Friso, vorst van, 334 vlg.,
359 vlg., 375 vlg., 380,
383 vlg., 388 vlg., 400,
406 vlg., 409, 414, 418,
433 vlg., 442, 44 7 vl~.,
451, 454 vlg. Zie Oranje,
Willem IV.
- - Willem Lodewijk, graaf
van, 16.
- - -Dietz, Amalia, prinses van, 325, 333.
- - Willem Frederik, graaf,
vorst van, 6 vlg., 14, 16
vlg., 20 vlg., 27.1 29, 31, 35,
49, 54 vlg., 02, 64, 67,
69 vlg., 133,
133) 135, 137, 139,
142 vlg., 167.
107.
- - -Dillenburg, 69, 375,
447·
- - -Hadamar, 69, 375•
37 5•
- - La Lecq, graa van,

~80dijk. Zie Ow'k.
Odi"k.
280wjk.
- - Ouwerkerk.
Zie ÓuwerOuwerkerk.Zie~uwerkerk.
- - Willem Maurits, graaf
van, 448, 451.
- - -Saarbrück, Walraven,
vorst van, 182, 185, 277.
- - Wolrat, vorst van, 326,
332.
- - -Sie~en,
-Siegen, 69, 375,447.
- - -Wellburg,
-Weilburg, generaal,
vorst van, 281.
28 I.
- - Karel Christiaan, vorst
van, 512 vlg., 522, 525,
6°4, 608.
Naters, heer van. Zie Van
der Goes.
Navarra, 305.
Nederburgh, mr. Seba'ltiaan
Cornelis, 677.
I, 3 vlg., 15
Nederland I,
vlg., 24 vlg., 35 vlg.,
49 vlg., 55 vlg., 58 vlg.,
63 vlg., 70, 73, 79
vlg., 87 vlg., 9J, 94,
101, 104 vlg., 111
III vlg.,
II4 vlg., 126 vlg., 129
114
vlg., 135, 138 vlg., 142
vlg., 145 vlg., 149 vlg.,
153 vlg., 161 vlg., 171
vlg., 183 vlg., 187 vlg.,
190, 195, 199, 205 vlg!.(
vlg~
2II vlg., 215 vlg., 2ItI
2ItS
vlg., 225 vlg.;
vlg., 230 vlg.,
233 vlg., 240 vlg., 245
vlg., 250, 252 vlg., 255
vlg., 260 vlg., 276 vlg.,
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282 vlg., 288, 291 vlg.,
301 vlg., 309, 31I vlg.,
318 vlg., 323 vlg., 328,
33°, 334 vlg., 337 vlg.,
345 vlg., 350 vlg., 355
vlg., 372, 374, 376 vlg.,
379 vlg., 384, 386 vlg.,
392 vlg., 4°0 vlg., 407
vlg., 418 vlg.; 421 vlg.,
430 vlg., 437, 441 vlg.,
445 vlg., 45 1 vlg., 458,
460 vlg., 465 vlg., 472
vlg., 482 vlg., 486, 488
vlg., 494 vlg., 497, 499
vlg., 508, 5IO vlg., 514
vlg., 522 vlg., 528 vlg.,
532 vlg., 535 vlg., 538
vlg., 562, 567 vlg., 570
vlg., 574, 576 vlg., 583
vlg., 592 vlg., 595, 597
vlg., 600 vlg., 609 vlg.,
622 vlg., 628, 632 vlg.,
638, 645 vlg., 649 vlg.,
653 vlg., 664 vlg., 673
vlg., 679 vlg., 689 vlg.,
694 ylg., 697 vlg., 701.
7°1.
- - Nleuw-, 104 vlg., 130,
156, 220.
- - Wilhelmina, koningin
der, 202.
- - Willem 1I, koning der,
7°0 •
Nederlanden,
Zuidelijke
(Spaansche,
Oostenrijk(Spaansehe,
sche),
sehe), 3, 6 vlg., 80, 89,
IOO, 1I6 vlg., 131 vlg.,
134, 143 vlg., 150, 153,
156 vlg., 159, 161 vlg.,
171 vlg., 175, 178, 196,
212, 219, 225, 230, 235
vlg., 238, 241, 246, 248,
252, 263, 273, 275 vlg.,
280 vlg., 285 vlg., 290,
292 vlg., 304, 319, 324,
335 vlg., 341 vlg., 355,
358, 361 vlg., 380 vlg.,
387, 393 vlg:t 396, 399,
43 1, 443, 44°, 448 vlg.,
451 vlg., 455, 486, 5°0,
502 vlg., 505, 507, 540,
543, 571, 574, 600 vlg.,
605 vlg., 6°9, 65°, 653,
656 vlg., 661 vlg., 664
vlg., 680 vlg., 683 vlg.,
689, 691, 694.
Neer, Aert van der, 113,
II3.
Neercassel, Johannes van,
108, 184, 228, 254, 318.
Neerwinden, 280, 688.
Negapatnam, 579, 586, 6IO,
610,
655 vlg.
Nény, de, 395, 657.
Nes, Aert van, 85, 147, 149,
155,182,188,214 vlg., 233
- - Jan van, 147.
Netscher, Caspar, 206, 298.
- - zoons van Caspar, 298.
Neuburg, 135.
- - -Gulik Zie Gulik.
- - hertogin van, keizerin,
2 89.

Neufchitel, 367.
Neufchitel,367'

I

i

I

Neufville, Jean de, 520 vlg.,
542 vlg.
- - Christina de, 556, 561.
Neuss, 185,276,294,
Nevis, 156.
Newcastle, hertog van, 460,
462, 500 vlg., 515.
Newfoundland, 358, 393,
549·
Newton, 422, 556.
New-York, 316, 534.
Nicholls, 130.
Niedeck, van, 198.
Nienhuis, 221.
Nierop, van, 198 vlg.
Nieuwburg, 284.
Nieuwe Diep, 580, 672.
Nieuwenhuyzen, Maarten,
566 vlg.
Nieuwerbrug, 189, 194, 200,
2°9·
Nieuwersluis, 435.
Nieuwland, Pieter, 563 vlg.
Nieuw-Orleans, 517.
Nieuwpoort
(Vlaanderen),
46, II9, 292, 351, 358,
35 8,
413, 50:;
50~ vlg., 572, 605.
- - ZUid-Holland), 53,
644, 647.
- - Willem, 46, 54, 62 vlg.,
81.
- - Willem, 369, 375.
Nieuw-Schotland, 358, 393.
Nieuwveen, heer van. Zie
Boetzelaer.
Noailles, de, 455.
Noël, 686.
Noirmoutier, 225.
Noodt, Gerard, 300,
3°0, 423.
Noorderkwartier, 91, 182,
479, 641•
Noordkerk, Hendrik, 559,
566.
Noord-Voorland, 147.
Noordwijk, 412, 436.
Noordwijk, Wigbold van der
Does, heer van, 21.
Noordzee, 43, 46, 49, 142,
146,
217, 233, 278 vlg., 339
146,217,233,278
vlg., 343, 351, 359, 391,
4 12, 449, 533, 535, 5140,
571, 578 vlg., 581 v g.,
584.
Noorwegen, 9, 57, 141, 220,
253, 294, 302, 41 I, 581
vlg.
Noot, van der, 660 vlg., 633
vlg., 668, 681.
Nordhorn, 145, 221.
Normandië, 251, 278, 304,
North, lord, 577.
Notre,
N ötre, Ie, 435.
Nowgorod, 302.
Noyelles, graaf de, 281, 333.
Nozeman, 557.
Numidië, 435.
Nyborg, 86.
Nijenburg, slot, 436.
Nyevelt, van. Zie Zuylen.
Nijmegen, 22, 30, 123, 185
vlg., 188, 193, 206, 213, 226,
23°,235,237 vlg., 241, 244

739
vlg., 267, 283 vlg., 305,
325, 328 vlg., 335, 344,
480, 621, 629, 637, 641
vlg., 644 vlg., 695 vlg.
Nymphenburg, 455.
Nijs, de, 622.
Nijsted, 366.
Nyvenheim, 612, 629,682.

o
Obdam. Zie Wassenaer.
Obicht, 612.
Odijk, Willem Hadriaall
Hadriaan van
Nassau, heer van, 152, 188,
191,212,242 vlg., 261, 270
vl g., 375, 530.
273,325, 327 vlg.,
Oeland, 231.
Oeliassers, 102.
Oels. Brunswijk. Zie Brunswijk.
Offem, 436.
Ohio, 501, 516.
Oldambt, 144.
Oldenbarneveldt, Johan van,
15, 36, 55, 64, 88, 202,
297, 510, 539, 55 8 •
Oldenburg, 12, 134.
Oldenzaal, 165, 649.
Oléron, 304.
Oliva (bij Danzig), 86, 380.
St. Omer, II9, 158, 172,234,
240, 682.
Ommelanden, de, 71 vlg.,
237, 334, 469 vlg., 481.
Ommerschans, 223.
Ondaatje, 588, 598, 619 vlg.
Oorthuys, 580.
Oostende, 1I8 vlg., 134,158,
238, 292, 304, 339, 343,
350 vlg., 380 vlg., 386 vlg.,
394 vlg., 412, 443, 505
vlg., 571 vlg., 600 vlg.,
6°5, 6°7·
OostenrijK,
Oostenrijk, 79, 82, 228, 288,
290 vlg., 294. 318, 348,
356, 360, 362 vlg., 367 vlg.,
379 vlg., 386 vlg., 399 vlg.,
416 vlg., 423, 442 vlg.,
445 vlg., 448 vlg., 460,
483 vlg., 490, 493, 499
vlg., 507, 514 vlg., 525,
528, 540, 543, 538, 590,
600 vlg., 6°7, 609 vlg., 654,
656 vlg., 659, 664 vlg., 680
vlg., 685, 688 vlg., 693
vlg., 698.
- - Albertus, aartshertog
van, 287.
- - don Fernando, kardinaal-infant van, 84.
- - don Juan van, 80.
- - Karel, aartshertog van,
van,
289, 336. Zie Karel VI van
Duitschland.
- - Karel, aartshertog van,
668.
- - Leopold Wilhelm, aartshertog van, 6, 25.
- - Maria Christina, aartshertogin van, 601, 657 vl~.,
661, 663, 668.

740
74°
Oostenrijk, Maria Elizabeth,
aartshertogin van, 396.
- - Jozef, aartshertog van,
294. Zie Jozef I, keizer
van Duitscliland.
DuitscIiland.
Oostergoo, 167, 530, 627.
Oost-Friesland, 12, 82 vlg.,
133 vlg., 137, 142 vlg., 303,
381 vlg., 399, 415, 450,
485·
- - Enno Lodewij
Lodewijk,
k, vorst
van, 133 vlg.
- - George
Christiaan,
vorst van, 134 vlg.
- - Karel Edzard,
EdZard, vorst
van, 135.
- - Karel Edzard, vorst
van, 450.
Oostzee, 10, 40, 57, 82 vlg.
vlg.,233,303,
182, 215, 230 vlg.,
233, 303,
182,215,230
307, 354, 365 vlg., 394,
398, 444, 446, 487, 509,
579 vlg., 584, 605.
230,
Oostzeelanden, 4, 9, 23°,
303, 306, 391, 486•
234, 3°3,
Ootmarsum, 165.
Oporto, 306.
Oranje, huis, 6 vlg., 11,15,26
I, 15,26
vlg., 42, 64, 67, 74 vlg., 80,
88 vlg., 92, 108, 125, 138,
181 vlg.,
vlg~ 202, 227, 237, 241
241
vlg., 207,
267, 296, 327, 332,
'4°0,
359, 375, 383 vlg., "4°
10,
460, 491, 493, 499, 5510~
512, 514, 522., 524, 528
52ts
vlg., 539, 554, 596, 616,
618, 633, 700.
- - prinsdom, 27 vlg., 31,
II6, 138, 235, 268, 286,
359, 385,
.
38 5, .447, 529·
- - Alberttna Agnes, prtnpnnses van, 31, 54, 137 vlg.,
167,
167, 317.
3 17'
- - Amalia
Amaha van SolmsBraunfels, prinses van, 6,
Braunfe1s,
27 vlg., 33, 62, 67, 75, II6,
123 vlg., 138, 149 vlg., 162,
169, 192, 194, 360.
- Anna van Hannover,
-prinses van, 389, 457,
465, 473 vlg., 483, 490
vlg., 497 vlg., 503 vlg.,
521, 523, 525 vlg., 529,
691.
542, 551
551 691•
- - Caro{ina, prinses van,
457, 5II vlg., 522 vlg.
- - Frederik,
Frederik prins van,
664, 666, 689 vlg., 695,
697 vlg.
- - ·Frederik
Hendrik,
prins van, 6 vlg., 13, 16,
31, 71, 92, 99, II4, II7,
15,
129, 237, 255, 297, 3
315,
00, 522, 529·
400,
326, 345, 4
- - Fredertka
Frederika Sophia Wilhelmina van Pruisen,
prinses van, 528 vlg., 545,
553, 596 vlg., 600, 693
vlg., 6°7, 614, 616, 618,
630,
63°, 633, 636, 639, 643
vlg., 650 vlg., 655 vlg.,666,
687,700.
687,70°.
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Oranje, Louise Henriette,
prinses van, keurvorstin
van Brandenburg, 15.
- - Maria Louise, prinses
van. Zie Hessen-KasseI.
- - Maria Stuart, prinses
van, 9, 12, 27 vlg., 33, 39,
52, 62, 67, 75, II6, 121,
123 vlg., 149 vlg., 195.
- - Maria Stuart, prinses van, 236 vlg., 242, 250,
25°,
258 vlg., 262, 264 vlg., 267
vlg., 278, 281, 296.
- - Maurits, prins van, 13,
15, 64, 90,
9°, 98, 223, 297,
328, 448, 465, 522, 538•
328d48,
- - Willem I, prins van, 7,
162, 194, 242, 297, 482,
522, 558, 56
'Z, 593.
567,
- - Willem II, prins van,
5 vlg., 34 vlg., 38, 42, 44,
II7, 124, 142, 162,
71, 92, 1I7,
224, 248, 325 vlg., 529,
. van
593·
~\Vi11em
lIl,
van,
- Wl'11 em 1
II, prins
pnns
26 vlg., 32 vlg., 36, 46, 48
vlg., 53 vlg., 58 vlg., 64,
67, 69 vlg., 89, 108, 116
vlg., 121 vlg., 135, 138,
143,148 vlg., 153,157,160
153, 157, 160
162 vlg., 169 vlg., 181 vlg.,
186, 189, 191 vlg., 205 vlg.,
218 vlg., 234 vlg., 254 vlg.,
280 vlg., 289, 291, 293 vlg.,
315, 318, 320, 323 vlg.,
332 vlg.,'
vlg.,· 338, 340,
34°,
345, 350, 357 vlg., 363
vlg., 367 vlg., 376, 382,
384, 391, 438, 447,
456 vlg., 460, 465, 480,
493, 501, 523, 529 vlg.,
579, 593, 612.
- - Willem IV, prins van,
65
4:a7, 442, 457 vlg., 4
465
427,
vlg., 496 vlg., 501, 512,
521, 523 vlg., 528 vlg., 566
vlg., 576, 593, 614, 691•
Zie Nassau.
- - Willem V, prins van,
460, 466, 468, 493, 498,
509, 5II vlg., 514, 523 vlg.,
536 vlg., 540 vlg., 558, 560,
566, 570,
57°, 578 vlg., 589
vlg~ 6°7,
607, 510,
ÓIO,
vlg., 602 vlg.,
023 vlg., 628
613 vlg., 621, 623
vlg., 648 vlg., 655, 664,
669 vlg., 675 vlg., 684 vlg.,
689 vlg., 694 vlg., 699 vlg.
- - Willem Freaerik,
Freoerik, erfprins van, 688 vlg., 698 vlg.
Oranjepolder, 385.
Orkney-eilanden, 48.
·Orleans, hertog van, 175, 234
-Orleans,
vlg.
- - Philips, hertog van, 363.
Ormond, hertog van, 338,
357·
Orsoy, I I, 185 vlg.
Ossory, lord, 236.
Os, van der, 556, 565.
Ostade, van, 113,
II3, 298, 433.
Oudaen, Frans, 77.

II5, 299.
Oudaen, Joachim, 1I5,
Oudart, 149.
Oudenaarde, 161, 225, 250,
344 vlg., 347, 350, 354,
45°·
Oudenbosch, 145.
Oudendorp, Frans van, 423,
564.
564.
Ouderkerk, 21 vlg., 435 vlg.,
650' Zie ook OuwerKerk.
Ouwerlierk.
-677.
Oudermeuien, van der, .677.
Oudshoorn. De Vlaming van,
102, 309.
Outhoorn, Willem van, 310,
401 vlg.
4°1
Ouwerkerk, Hendrik van
van, 225,275,
225, 275,
Nassau, heer van
281,295 vlg., 326, 332 vlg.,
341 vlg., 345.
Overflakkee, 418.
Over kwartier, 25, 161, 367.
Overmaas, 212, 238, 457,
505, 605 vlg., 610.
5°5,
Overtoom, 23, 650'
Overijsel, 18, 29 vlg., 32, 49,
66, 68 vlg., 74 vlg., 82, 9°,
90,
10 7, II3, 124,143,145,
94, 107,
151, 164 vlg., 168vlg.,
I68vlg., 184,
187,192 vlg., 206, vlg., 213
250,
vlg., 224, 226 vlg., 25°,
272, 325, 332 vlg., 342,
357, 370, 375, 377, 43 1,
61 , 468, 470,
455, 457, 4461,
480, 495, 498, 501, 513
540, 551
vlg., 536 vlg., 54°,
vlg., 568, 583, 587, 589,
593, 596, 598 vlg., 608,
612 vlg., 615, 620 vlg.,
623 vlg., 629, 634 vlg.,
643, 649, 671, 695·
6!l5.
Oye, van der. Zie Schimmelpenninck.
p

Paarl, de, 351.
Padang, 308.
Paddenburg, 588.
Paderborn, 303.
Paets, Adriaan, 77, 425.
- - Cornelis,
Corne1is, 250.
Pain-et-Vin, 182, 209.
Palembang, 102, 308, 407.
4°7.
Palermo, 232 vlg.
Pallandt, van, 166.
- - geslacht, 431.
- - Zie Albermarle.
- - van, 596.
Paltz, 28, 254, 276, 318,416.
318, 416.
- - keurvorst van de, 175,
443·
- - Karel Theodoor, keurvorst van de, 609.
- - Robert (Ruprecht),
prins van de, 9, 41, 131,
139, 215 vlg.
- - Tweebruggen, Karel,
hertog van, 609 vlg.
Pampus, 392.
Panama, 358, 393.
Paoli, Pascal, 538, 558.
Papenhoven, 612.
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Paramaribo, 156, 409.
P",rker, Hyde, 58ó.
Parma, 368, 387.
Parra, van de, 569, 675.
Parijs, 3, 7, 92, 97, 99, 110,
112, 119 vlg., 138, 146,
158 vlg., 172 vlg., 175,
177, 246, 251, 254, 268,
281 vlg., 290 vlg., 312,
343, 348, 357,
35~ 374, 396,
44u, 451 vlg.,
420, 439, 446,
485, 499, 516, 535, 54 1,
544, 557, 586, 605 vlg.,
609 vlg., 633, 639 vlg.,
642, 679 vlg., 686, 689
vlg., 693, 696 vlg., 7°0.
Pascal, 319.
Passaroean, 402.
Passy, 535.
Pater, Lucas, 426.
Patna, 307.
Patras, Abraham.z
Abraha~ 402.
Paul, St., fort, 002.
Paulus, Pieter, 54°,
540, 616 vlg.,
641, 649.
Pauw, Adtiaan,
Adriaan, 8, 16, 25,
27, 38, 41 vlg., 46 vlg., 51
51
vlg.
- - Isaäc, 198.
- - geslacht, 170.
Pavia,
452.
Pavia,452.
Peerl, de, fort, 455.
Pettoe, 3°7.
Peize, 470.
Pels, Andries, 299, 426, 561,
563.
Pembroke, lord, 285.
Peiiaranda, markies de, 171.
40, 47, 139·
Penn, William, 4°,
Pennsylvanië, 534.
Pepys, Samuel, 139.
Pere, van, 312, 408.
Perizonius, Jacobus, 300,423.
3°0,423.
Pernau, 302.
Péronne, 172.
61g.
Perponcher, de, 619.
Perre, Paulus van de, 43, 54,
59 vlg.
- - Johan Adriaan van de,
530 vlg.
Persoon, 480.
Perzië, 306 vlg., 4°7, 434.
Pestel, 529,
5:29, 564.
Pesters, Johan de, 226.
- - Johande,592,618,620.
Johan de, 592,618, 620.
- - de, 510.
Peters 50.
Peters burg, St., 366, 398,
549, 573·
Petkum, von, 348, 352.
Petten, 54, 399·
Philadelphia, 534.
Philips, St., fort, 351.
Philipsland, St., 316.
Piacenza, 387.
Picard, 429.
Piccardt, 237.
6gI, 693 vlg.
Pichegru, 6g1,
Pichot, 533.
Piemont, 317, 344, 382.
Piershil, 197.
34°, 388.
Pieterson, Antonie, 340,

Pillau, I I, 303.
Pillnitz, 679.
Pinto Isaac de, 435.
Pitt, W'illiam, 502, 516, 518,
534, 577, 586, 643, 654,
664, 689.
Plassendael, lI8, 158.
Pleskow (Pskow), 302.
Plön, Hoistein -.. Zie Holstein.
Plymouth, 48, 546.
Poelgeest, 436.
Poeloe-Roen, 40, 43, 123,
153, 156, 309·
Poitou, 312.
Polen, 4, 58, 82 vlg., 86,
98, 1I6,
u6, 229, 25°, 282,
8A
287, 291, 3°3, 33 8, 34
348~
387, 389, 443 vlg., 441;S
441:S
vlg., 502, 516, 518, 54°,
569, 656, 667, 67~ 690.
- - August 11, de :sterke,
van Saksen, koning van,
387, 449·
- - August 111 van Saksen, koning van, 445.
- - Johan Sobieski, koning
van, 287.
- - Stanislaus Leczynski,
koning van, 443.
Polignac, de, 353, 357, 359·
Poll, Jan van de, 508, 514.
- - tot den. Zie Capellen.
Pommeren, 255, 303, 564.
de, 455·
455.
Pompadour, madame der
Bellièvre.
Pomponne, de, de Belhèvre.
Zie Bellièvre.
3°7, 516
Pondichéry, 285, 307,
vlg.
Poolzee, 412.
Poorten, van der, 566.
Poorten
Poot, Huibert, 425, 432.
Porte, de. Zie Turkije.
Portland, 50 vlg.
- - lord. Zie Bentinck,
Bentinek,
Willem.
Port Mahon, 351.
Porto Longone, 49.
Portsmouth, 187, 547.
Portugal, 4, 10 vlg., 4°,
40, 81,
84, 87, 102, 1°4,
104, lI5 vlg.,
123, 126, 136, 146, 156
vlg., 171, 279 vlg., 289,
294, 305 vlg., 3°9, 337,
339, 358, 387, 393 vlg.,
408, 435 vlg., 443, 486,
516, 519, 548, 571 vlg.,
689.
Post, II4.
Potcamp, 419.
Praag, 445.
Pradel, 144: vlg.
Price, Richard, 539, 554,
~59, 568.
Prté, markies de, 394 vlg.
Priest, de Saint-, 649, 682.
Priestley, 539, 554, 559, 568 .
Provence, 225, 359·
Pruisen, 1I I, 83, 294, 334.
352, 358, 360, 365, 367,
367,
379 vlg., 382, 385, 392,
443 vlg., 448, 45°, 48 5,
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491, 493, 499, 501 :vlg.,
505, 509, 514 vlg., 519
vlg., 523, 528, 540,
54°, 543
vlg., 548 vlg., 571 vlg.,
598, 600, 602 vlg., .608
vlg., 613, 618, 630, 633,
636, 638 vlg., 642 vlg.,
653 vlg., 662 vlg:.t
vlg:t 672,
681S, 690
679 vlg., 685, 68ts,
vlg., 693, 696.
- - 'Frederik
'Prederik 11, koning
van, 443, 445, 450 vlg.,
505,
485, 493, 501 vlg., 5°5,
515 vlg., 520, 528, 544 vlg.,
603
549, 553, 596 vlg., 603
vlg., 607 vlg., 614, 631.
631,
633, 636, 657.
- - Frederik Willem I,
koning van, 268, 293, 326,
334,359, 367, 375, 428.
Zie Brandenburg.
- - Frederik
Prederik Willem 11,
koning van, 6°3, 636, 638,
645 vlg., 651, 655 vlg.,
664 vlg., 679 vlg.
Sophia Wil- - Frederika SO'phia
helmina van. Zie Oranje.
Pskow. Zie Pleskow.
Püchler, 85 vlg.
Punt, 561.
Purmerend, 616, 648.
Putten, 66, 154, 197.
Puysieulx, de, 453, 455.
Pyreneën, 80, 87, II6
u6 vlg.,
146, 160, 171, 235 vlg.,
266, 283, 289 vlg.
Q
Q

Quelen,
Quelent • Paul Prançois
François de.
vauguyon.
Zie Vauguyon.
Quellinus, Arthur,. 114.
Quesne, du, 231.
uesnel, 419·
uesnoy, 357, 690'
uinckhart, 428.
Quiros, de, 285.

a

R
Raalte, 71.
Raap, Daniël, 459, 472, 474
vlg., 478 vlg., 499.
Rabenhaupt, 206, 214, 221,
225 vlg., 229,
229.
Raby, 355.
Racer, 623.
Radne,
Racine, 299.
Raesfelt, 165 vlg.
Raleigh, Walter, 97, 100.
Ramillies, 343, 346, 350.
Randwijck, Jacob van, 325,
456.
Rastadt, 361, 661.
Rau, J. J., 423·
Rauwenlioff, 630'
Ravestein, 12.
Rayneval, de, 638 vlg., 643
vlg.
Recliteren, geslacht, 377,
431.
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Rechteren Adolf Hendrik,
graaf .van,
van, 325, 334, 357,
3151, 370 vlg., 455, 498,
50 x.5°1.'
- - Frederik, graaf van,
624·
Recife, II,
I I, 104.
Rees, II, 186.
Regensburg, 250.
Re~ius, Henricus, 109.
Relchenbach (Bohemen), 667
vlg.
Reiderland, 134.
Reigersman, 644.
~einiersz., Carel, 102.
Reischach, baron, 446, 448,
528.
Rembang, 4°5,
405, 488.
Rembrandt, Il2
II2 vlg., 297
vlg., 422.
Rendorp, Pieter, 492.
- - Joachim, 553, 580 vlg.,
585, 59°,
590, 594 vlg., 599,
601, 614, 631 vlg., 639,
672.
Rengers.t Jan Osebrand, heer
van ;:,lochteren, 71 vlg.,
136, 168, 237.
Renswoude. Zie Rheede.
Repelaer, Ocker, 696, 698.
Réunion. Zie Bourbon.
Reval, 302.
Reynst, 583, 607.
Rheede, familie van, 431.
- - Ginckel, Godard van,
,. graaf van Athlone, 275
!', vlg., 281, 295, 326, 335.
- - Godard van, heer van
Amerongen, 245.
- - Hendrik van, heer 'van
Renswoude, 172.
- - Johan van, heer van
Renswoude, 17, 19, 75,
224·
- - van Mijdrecht, van,
10•
3310•
- - van Schonauwen, van,
195, 218.
Rhenen, 621.
Rhoon. Zie Bentinck.
Richelieu, de, kardinaal, 3,
116, 171/
I71! 251, 29°,
290, 445.
Riebeek, Abraham van, 4°1,
401,
4°3·
Riebeeck, Jan van, 103, 309.
Riedel, 503.
Riemsdijk,
Riernsdijk, van, 569.
Riga, 302, 399.
Rinteln, 263.
Riouw, 676.
Ripperda, Adolf van, 122.
- - Johan Willem van, 379.
- - Willem van, 68.
- - Unicovan, kolonel, 187.
Ris, Cornelis, 576.
Robert, 213, 222.
Robespierre, 681, 693.
Rochefort, 187.
Rochelle, la, 304.
Rockingham, lord, 585.
Rocourt, 453.
Rocroy, 3.
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Rodenrijs, heer van. Zie
Hees.
Rodney, 579, 583.
Roëll)
Roël~ Hermanus Alexander,
310 vlg.
Roer, de, 208.
Roermond, 219, 292, 335.
vlg., 358, 367, 681.
Rogge, Adriaan, 573, 576.
Roggeveen, Jacob, 374, 416•
416.
1,
Rome,
5, Il3,
Rome,5,
II3, 184. 25
251,
1 7,
254, 263, 318 vlg., 4417,
419 vlg.
Romkes, Dr., 469.
Romswinckel,
Rornswinckel, 329.
Roode Vaart, 688.
Rooke, sir George, 279,
338 vlg._
vlg.
Roorda, Karel, 167 vlg.
Roozeboom, 273.
Roozendaal, 208, 219, 664.
Rosette, 306.
Röskild, 85 vlg.
Rotgans, Lucas, 425, 438.
Rothe (Rothé), Johannes, 77,
235·
Rotterdam, 13, 16, 5°,
50, 55,
77, 90 vlg., 1lIl,
1I, 131, 152,
155, 17°, 173, 193, 210,
300,
224, 243, 261, 272, 3°0,
6,
314, 316, 325, 327, 33
336,
344, 347, 372 vlg., 393,
5, 424 vlg.,
399, 410, 41
415,
429 vlg., 436, 457, 459,
471, 474, 479, 486, 49°,
498, 505, 507 vlg., 514,
546, 557 vlg., 567, 571,
576, 594, 602 vlg., 615
vlg., 640 vlg., 648, 684,
697, 699·
Rouaan, 3°4,
304, 312, 573.
Rouillé, 343, 347 vlg.
Roukens, 329, 331.
Rouse, 623.
Rousseau, 539, 554, 556,
567 vlg.
Rousset, Jean, 460, 466,
473
vlg., 477, 479.
473\>'lg.,
479·
Roussillon, 171.
Rouveen, 144, 223.
Rovenius, 75, 422.
Royer, 644, 699.
Ruckersfelder, 623.
Rügen, 233.
Ruhnkenius, David, 564.
Rumphius, 310.
Rupelmonde, 118.
Rusland, 44, 291, 294, 302,
314, 338, 360, 365 vlg.,
392, 394, 398, 444, 448,
451, 460 vlg., 501 vlg.,
515 vlg., 518 vlg., 529,
540, 542 vlg., 548 vlg.,
569, 571, 585, 602, 6°5,
653 vlg., 656 vlg., 661,
679, 689.
- - Alexei, grootvorst van,
367.
- - Catharina I, tsarin van,
366•
- - Catharina lI, tsarin van
516, 548 vlg., 661.

Rusland, Elisabeth, tsarin
516.
van,
van,516.
- - Peter de Groote,
tsaar van, 314, 338, 366
vlg., 398, 428.
- - Peter lIl, tsaar van,
516.
516.
- - Midden-, 302.
- - Noord-, 302.
Russell,
RusseU, 278.
Ruyl, Albert, 21, 23.
Ruysch, griffier, later fiskaal,
170, 198, 423.
.
- - Rachel, 298, 429.
Ru
ysdael, Jacob van, Il3.
II3.
Ruysdael,
- - Salomon van, II3.
Ruyter
Ruyter, Engel de, 233,
233.
- - Michiel Adriaansz. de,
4, 48, 50, 53 vlg., 57,
80 vlg., 83, 86, 93, 114,
128 vlg.
vlg., 131, 139, 141
vlg., 146 vlg., 154, 176,
182 vlg., 187 vlg., 197,
210, 214 vlg., 225, 231
vlg., 261, 276, 340 vlg.,
578.
578.
Ruyven, Dirk van, 62, 69
vlg.
Rijberg, Elisabeth, 429.
Rijn, de, 12 vlg., 81 Vlg.,III,
vlg., II I,
145, 157, 174, 185 vlg.,
193, 195, 207 vlg., 2Il,
2II,
213, 219 vlg., 223 vlg.,
230 vlg., 241, 246 vlg.,
303, 389, 5°3,
503,
257, 276, 3°3,
vlg., 609,
6°9, 647, 681, 691,
694 vlg., 698.
- - Beneden-, 144, 294.
- - Boven-, 263, 294,
294.
- - Midden, 337.
Rijnberk, 12, 178, 185 vlg.,
193, 212, 221, 294.
294·
Rijnlanden, 81, 91, 97, 681,
686.
Rijnsburg, 77 vlg., 316.
0 4, 345,
Rijssel, 158, 161, 33°4,
347, 351,
35 1, 681.
68!.
- - van, 638.
Rijswijk, 267, 284, 289, 292,
305, 3 14, 335, 345, 358,
436, 438, 516.

S
Saarbrück, Nassau-. - Zie
Nassau.
Sacheverell, 354.
Saeftingen, 607.
6°7.
Saenen, van, 200.
200.
St. John, Oliver. Zie John.
Saksen, 3, 291, 344, 443
vlg., 448 vlg., 451 vlg.,
502, 516, 610.
483, 5°2,
- - August II, keurvorst
van. Zie Polen.
- - Au~ust III,
lIl, keurvorst
van. ZIe
Zie Polen.
- - keurvorst van, 363.
- - Maurits van, 449, 451
vlg., 462.
- - -Coburg, Josias, prins
van, 688 vlg.
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Saksen -Tesehen, AJbrecht,
Albrecht,
hertog van, 601, 657 vlg.,
660 vlg., 663, 668.
Salak, 488.
Salee, 4, 131, 388.
Salisbury, 265.
Salland, 68, 144, 165, 514.
Salm, Frederik Magnus, rijngraaf van, I41l'
14~, 182.
18a.
- - Frederik.J
FrederikJ rilngraaf
rijngraaf van.t
van.!
608, 6Il,
61 I, 017, 633, 631:S
63/S
vlg., 645, 647, 65°,
650, 672.
Salmasius, 109.
log.
Salme, 6gg.
699.
Salve, de, 533.
Salzburg, 416.
Salz;burg,
Sambre, de, 278, 351, 6g1.
691.
Sandwich, lord, 454.
Santhorst, 558.
Santini, 419.
Sardan, de, 225.
Sardimë, 34°,
340, 368, 387, 445,
454, 585, 6°9, 68g.
689·
Sarraz, de la, 492.
Sarraz;,
Sas van Gent, 351.
- - van Strijen, 347.
Sasburch, 66.
Sasz;bach, 230.
Saszbach,
Sautijn, familie, 379, 473.
Savoye, 127, 254, 283 vlg.,
28g,
289, 294, 348, 358, 368,
681.
- - Eugenius, prins van,
294, 337, 341
341 vlg., 344
vlg., 348 vlg., 352 vlg.,
355 vlg., 387, 389, 394
vlg., 428.
Saxe, 558.
g, 39, 43.
Schaep, Gerard, 9,
43·
Schagen, Cornelis, 309.
- - (dorp), 514.
Scha1cken, Godfried, II3,
2g8,
298, 428.
Schelde,
de 161, 174,2°7,283,
Schelde,de
35 1,
287, 304, 324, 346, 351,
363, 455, 457, 601 vlg.,
605 vlg., 610 vlg., 662,
685, 688, 700.
Schele, Radbodus, 66, 68.
Schelling, van der, Pieter,
300,
424·
3° 0, 424.
Schenkenschans, 188.
Schepers, Willem Bastiaensze,
z;e, 233, 261, 264, 275
vlg., 340.
Schermer, Lucas, 425.
Scheveningen, 121 vlg., 216,
264, 412, 462, 6gg
699 vlg.
Scheybeek, 436.
Ig, 248, 312, 573,
Schiedam, 19,
61 7.
Schimmelpenninck, Rutger
Jan, 639.
.
- - van der Oye, Alexander, 270.
Schinne, van, 405.
Schkoppe, 104.
Scholten, Christiaan, 475.
Schomberg, 217, 231, 254,
261.
CapelSchonauwen, van. Zie Cape
1len, van der.

Schonauwen, van Rheede
van. Zie Rheede, van.
Schönbrunn, von. Zie Mainz.
Mainz;.
Schonen, 85.
Schooneveld, 215 vlg.
Schoonhoven, 16, 189,
I8g, 327,
597, 644, 647 vlg.
Schooten, Frans van, 65, 110.
Schortinghuis, 415.
Schotland,
Schotlano, 8 vlg., 25 vlg.,
36, 40, 87 vlg., 141 vlg.,
154, 173, 253, 256, 259,
261, 264, 282, 296, 304,
6, 362, 393.1
356,
393,
3 1 5, 339, 35
412 vlg., 451, 502, 536
530
vlg., 547.
Schram, Volkhard,
Volkhard, 141.
Schrijver, Cornelis, 388, 449,
484 vlg., 497.
Schuerman, Anna Maria, van
IIIl,
II, 316.
Schulenborgh, Johan, 72.
87, 136 vlg., 206.
Schultens, Abraham, 423.
--Abraham (jongere), 562.
Schultingh, 423.
Schuylenburg, 579.
Schwartzenbergen
Schwartz;enberg en Hohenlandsberg, Wiko
Wi1co baron
thoe, 626.
Scill y-eilanden (Sorlings),
37, 39 vlg.
Sédan, 185.
Seeland, 85, 291, 303.
Selidah (nabij Padang), 308.
SeIs,
Seis, 497.
Semarang, 403, 405, 488.
55g.
Semier, 559.
Séneffe, 225.
Senegal, 323, 516 vlg.
Sevilla, 305, 381 vlg.
Shaftesbury, lord, 215, 218,
235·
Sheerness, 154 vlg., 187, 265.
Shetland, 53.
Siam, 307.
Siberg,
Siber~, 676.
Sibertë, 302,
Siberië,
30~ 656.
Sichem, Ins.
II8.
Sichterman, 620 vlg.
Sicilië, 23 II vlg., ;306, 368.
Siegen. Nassau-. Zie Nassau.
1,
Silez;ië, 303, 410, 445, 45
Silezië,
451,
516, 574.
Sifvester,
Silvester, 676.
Sinzendorf,
Sinz;endorf, graaf, 348, 352,
16 .
87, 4416•
357, 3
38
357
498•
Six, famihe, 379, 473, 498.
Slangenburg, 275, 326, 333,
1•
341.
34
Slaperdijk
Slaperdijk, 91.
Slingelandt, familie van, 65.
- - Govert van, 83, 86.
- - Simon van, 277, 325,
363 vlg., 369, 372, 375,
379, 382, 384, 386 vlg.,
389 vlg., 399, 417 vlg.,
442, 454, 497, 501, 553,
613·
Slocnteren, heer van. Zie
Slochteren,
Rengers.
Sloterdijk, 574, 650'
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Sluis, II9,
I34, 195, 351,
~I9, 134,
35 1,
4,5, 602, 6g2.
692.
Smldts, dr., 467.
Smissaert, generaal, 450, 458.
Smith, 148.
Smits, Dirk, 426.
Smy,rna, 132, 177, 306.
Smxrna,
Sm1;tege1
SID1jtegel~
t.t 415.
Sneek, 108, 530.
Soenda, 309.
Soerabaia, 488.
Soerakarta, 403, 405, 488,
6• .
496•
49
Soerapati,
Soerapatl, 310, 402 vlg.
Soeratte, 3°7,
307, 407.
SoestdijK,
Soestdijk, 385.
Soissons, 381, 386.
Sokotora, 307.
Solebay, 188, 214 vlg.
Solms-Braunfels. Zie Oranje.
Solo, 488.
.
Sommelsdijk. Zie Aerssen.
Son, du, lIl.
Sont, 9 vlg., 43, 50,
5°, 59, 85
vlg., 175, 394, 398, 580
vlg.
Sorbonne, 420, 557.'
Sorlings.
Sorlings, Zie Scdly-eilanden.
Souches, de, 225.
Souza
Souz;a Brito, de, 373.
- - Coutinho, Francisco de,
10.
Spa, 74, 664.
664·
Spaaroog, 273.
Spaen, van, 699.
Spanheim, Frederik, 300.
3°0.
Spanje, 3 vlg., 13 vlg., 16
vlg., 24 vlg., 35 vlg., 45,
67, 76, 78 vlg., 84, 87, 94,
97, 99, 109, II5 vlg., 128,
132, 136, 142, 146, 157
vlg., 165, 171, 174 vlg.,
177, 183,
185,
189
vlg., 206, 208 vlg., 212,
214, 219 vlg., 224 vlg.,
228, 231 vlg., 238 vlg.,
~47 vlg., 250
~50 vlg~ 257,
~57,
247
263, 266, 276, 27ö,
27/S, 282
vlg., 302 vlg.!
vl g,! 305 vlg.,
3II, 318,323 v g., 335 vlg.,
311,
3<1.8, 350, 352
342 vlg., 348,
vlg., 357 vlg., 360 vlg.,
364, 367 vlg., 379 vlg., 386
vlg., 391 vlg.,
Vlg., 411
41 I vlg.,
425, 441, 443 vlg., 454,
457, 486 vlg., 495, 515
vlg., 533, 535 vlg., 538,
546, 548, 555, 571 vlg.,
577, 587, 601, 609,
6°9, 657,
689.
659 vlg., 689.
- - Anna, infante van, 288.
- - Isabella, koningin-regentes van, 157 vlg., 171.
- - Karel II
I1,f Koning
koning van.t
van.!
. 116,
II6, 119
II9 vlg.,
v g., 146, 15/S
I51:S
vlg., 171, 232, 235, 282,
284, 288 vlg., 335.
- - Karel lIl, Koning van,
337, 339 vlg., 343 vlg.,
350, 352, 355, 368, 445·
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Spanje, Margaretha Theresia, Stevin, Simon, 110.
Teellinck, 16, 316.
infante van·
van, kei%erin
keizerin van Stewart, lord, 259.
Tegal, 405.
Duitschlandt
DuitschlandÄlI8,
II8, 146,288. Steyn, Pieter, 483, 489 vlg., Tefvooren,
Telvooren, 70.
- - Maria Anna,
nna, infante
492 vlg., 497 vlg., 503, Temminek, 498, 531, 553,
van 288.
5°7, 5I!
5II vlg., 518, 522
590, 631.
- - Maria Theresia, infanvlg., 526 vlg., 5~9.
- - de Vrij, 523, 585.
te van, koningin van Frank- Sticht,
Sticnt, het, 222. Zie Utrecht. Tempe, 435.
rijk, 80, II6
Il6 vlg., 120, Stinstra, Johannes, 141, 416 Tempie, William, 93 vlg.,
I05,108,145,150,159vlg.,
146 l,,~,
vlg., 556, 565.
I,,~, 288.
0 ,159vlg.,
105,108,145,15
- - Phihps Il, koning van, Stirum, Limburg-. Zie Lim164, 174 vlg., 220, 2:016,
226,
burg.
659, 661.
229 vlg., 235 vlg., 239.
- - Philips lIl, koning van, Stockholm, 283, 520.
- - mevrouw, 175 vlg.
Stockum, van, 677.
Teresteyn van Halewijn. Zie
288.
- - Philips IV, koning van, Stone, 50 vl~.
Halewijn.
80, II6,
Storm van s Gravezande, Ternant, de, 649 vlg.
Il6, lI8
II8 vlg., 146.
- - Philips V, koning van,
Laurens, 408, 489, 496. Ternate, 309, 407.
Terschelling, 148.
a85.
290 vlg., 323, 335, 342 Straatmann, 285.
vlg., 348, 352 vlg., 357, Straatsburg, 159, 247, 2 83, Tesehen, 5!1-3.
543.
286.
Tesehen, Saksen-. Zie Sak360, 368, 379, 391. Zie
Zle
Strafford, lord, 37.
sen.
Anjou.
Texel, 53 vlg., 141 vlg., 154,
- - lord, 357.
Sparre, 338, 342.
g().
Speelman, Cornelis, 102,3°8 Streek, de, 9().
207, 399, 517, 546 vlg.,
':1,07,
Strickland, Walter, 8, 38,
580 vlg., 583 vlg.,
vlg., 403.
Spengler, van, generaal, 637.
Teyler, 559, 564, 684.
43·
Stromboli, 232.
Spiegel, van de, 531, 569,
Theems, 49, 140,
569.l
14°, 142, 154
vlg., 162, 183, 187, 215
571 vlg., 613 vlg., 628
62!S Strijensche Sas. Zie Sas.
vlg., 631 vlg., 636, 639 Stuart, geslacht, 8, 12, 24,
vlg., 265, 393.
38 vlg., 46, 5~ 81, 87 vlg., Thibaut, 30.
vlg., 643, 652, 655 vlg.,
vlg:t
121, 206, 230, 266, 291, Tholen, 73, 316, 327, 457,
662, 664, 666. vlg., 676
670
vlg., 683 vlg., 696, 699 vlg.
337, 351, 4 1d88,, 449, 453·
337'K35I,
53°·
Tnomé, San, 306.
- - Karel
arel E
uard, 449, Tliomé,
Spieghel, 415.
415,
Eduard,
Thou, Jacques, de, 80, 85,
Spinm:a, Baruch de, 78,
451.
87, 1I7.
II7.
202, 316, 317, 374, 415 Stuyvesant, Pieter, 104 vlg.,
Thuessink, 623.
130.
vlg., 559.
Thuillerie, de la, 7.
Stijl, Simon, 539, 567.
Spitsbergen, 314.
Styrum, van, 182.
Thulemeyer, von, 596 vlg.,
Spragg, 155, 216 vlg.
Suchtelen, van, 623.
6°3, 618, 631, 633, 645,
Stacliouwer,
Stacnouwer, 147.
Stad en Lande, 29, 32, 35, Suffren, de, 579, 583.
647, 654·
Thurloe, 81.
49, 52, 68, 71, 87, 136 Sully, 323.
vlg., 165, 168 vlg., 206, Sulzbach, hertog van 443. Thurn. Zie Taxis.
212, 214, 229, 237, 327, Sumatra, 308, 4°7, 488, 496, Thynen, Meindert van der,
330, 332 vlg., 370 vlg.,
2°9·
57°, 579·
375, 377, 384 vlg., 455, Suriname, 156, 173, 195, Tichelaer, 197 vlg., 201.
212, 220, 311, 316, 398, Tiddens, 615.
468, 480, 495, 513, 521
408, 489, 496, 518, 579, Tidor, 309.
vl,g., 584, ~15,
Q15, 628,669,671.
628,669, 671.
Zie Gronmgen.
GronIngen.
Tiel, 30, 329.l
329~ 331, 644.
677·
585, 6n·
644·
Suyderhoef, 1I3.
Tillotson, 56&.
II3.
56!s.
Stair, lord, 446, 448.
Stamfort, 644.
Tilly, graaf, 200, 333, 345.
Swart, de, 549.
Sweerts, 188, 217.
Stanhope, lord, 292.
Timor, 102, 407.
Swieten, Bicker van, Gerard, Tischbein, 560.
Staphorst, 144, 213.
Titsingh, 677.
Staring, 581, 676.
476.
Starrenburg, van. Zie Was- - - Gerard van, 423, 660. Tjassens, 72.
Tocht, van der 191.
Swildens, 567.
senaer.
Tolhuis, het (bij Lobith),
Swinden, van, 564.
Statenland, 220.
186, 190.
Swoll, van, 401,
Stavoren, 626, 649.
4°1, 403.
Sylvius, Gabriël, 151, 195, Tollius, 562.
Steen, Jan, 113.
II3.
Tongeren, 208.
Steenbergen, 688.
226.
Sypesteyn, van, familie, 65. Ton kin, 307.
Steengracht, 530.
Tor Bay (Torbay), 265.
Syracuse, 232, 368.
Steenkerke, 280.
Sytzama, van, 469.
Steenoven, Cornelis, 420.
Torck van Rozendaal, 456.
Steenwijk, 69 vlg., 187, 206,
Torcy, de, 284, 290,
29°, 347
vlg., 350, 355.
373, 49 1•
T
Tory, partij, 291 vlg., 337,
Steil
SteIl Simon van der, 309.
Stel enbosch, 309.
354, 360, 534, 577·
Stellingwerff, Nicolaas, 21, Taag, de 579.
Torre, de la1.
lal. Jacobus, 75,
Tabago,
156,
234,
516.
23, 122.
107 vlg., I~4.
I!S4.
Tallard,
TaUard, de, 289 vlg., 341, Torrmgton, lord, 277. Zie
- - Auke, 132. vlg.
HerDert.
Stepney, lord George, 347.
355·
Stermont, 16, 49.
Tan~er, ~88.
Toscane 49, 387, 443, 44$'
TanJé, Pleter, 429,
- - groothertogin van. Zie
429.
Zle
Stettin, 486, '71.
571.
Lotharingen.
Stevensweerd, 292, 336, 358, Taxis, Thurn en. 134.
Tarente, prins van, 145,.173. Toulon, 278, 340.
362.
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Toulouse, graaf van, 339.
Tourcoing, 691.
Tours, 312.
Tourville, 277 vlg.
Townshend, lord, 348, 350
vlg., 355, 361, 382, 386
vlg.
Trauttmannsdorff, 662 vlg.,
665·
Travendahl, 291.
Trevor, lord, 161, 446, 448,
450 vlg.
Trtgland, Jacobus, 125, 3°0.
Tngland,
Trinconomale, 579.
Trip, fJmilie, 6, 5, 170.
- - Jan. 383.
- - Lucas, 426.
Tripoli, 533.
Triquetti, 585.
Tromp, Cornelis, 57, 139,
141 vlg., 147, 151, 201,
215 vlg., 225, 231, 233,
261, 275 vlg., 340 vlg.,
435, 578.
- - Marten Harpertsz., 4,
33, 39, 45 vlg., 53 vlg.,
114, 233, 276, 279, 578.
59, 1I4,
Troost, Cornelis, 428 vlg.,
560.
560•
Trotz, 559, 564, 566.
Tsjakra, prins, 488.
Tuil, 698.
Tulp, 191.
Tunis, 4, 533.
Turenne, 80, 1I8, 144, 150,
158, 175, 185 vlg., 206
vlg., 213 vlg., 220, 230,
29 1 •
Tu:i.Ïnt 344, 679.
TuiÏn
Turkije, 3 vlg., 1I6,
TurkiJe,
II6, 135,
174, 247, 250, 257, 306,
365, 388, 434, 529, 540,
6°9, 656 vlg., 667, 679.
Turnhout, 385, 665.
Tweebruggen, Paltz-. Zie
Paltz.
go, 96, 144,
Twente, 68, 70, 90,
165, 186 vlg., 495, 624.
Twickel, Wassenaer-. Zie
Wassenaer.
Twiller, van, 104.
Tydeman, 562.
U

Ubes (Setubal),
(Setubai), St., 306, 339.
Udinck, 136.
Uffenbach, von, 424.
Ulefe1d, Corfitz, g.
Ulefeld,
9.
Upnor, 155.
Utrecht (provincie), 17 vlg.,
31 vlg., 73, 75 vlg.,
21, 29, 31
87, 89, 94, 107, 124, 152,
164 vlg., 184 vlg., 191
vlg., 2°7,.213
207, 213 vlg., 219
vlg., 222 vlg., 227, 250,
253, 325, 332 vlg., 342,
352, 370 vlg., 373, 375,
1, 448,
431,
411, 418, 421, 43
457, 460, 47°,
470, 480, 495,
498, 501, 513 vlg., 526,
60 7
550, 570, 573, 594, 607

vlg., 61I
6Il vlg., 615, 620
vlg., 624, 631, 634 vlg.,
639 vlg., 652, 654; 671,
694, 699.
687, 69:4,
- - (stad), 21, 30 vlg., 34,
73, 78, 87, 90, 93, 108
vlg., 184, 186 vlg., 208,
214, 223, 228, 249, 267,
283 vlg., 2g8,
298, 312, 316,
318, 326, 356 vlg., 367
vlg., 372 vlg., 383, 386,
392 vlg., 398, 415 vlg.,
419 vlg., 422 vlg., 428,
436, 438, 510, 533, 553,
558 vlg., 562, 564, 567,
588, 596, 598 vlg., 617
vlg., 634, 636 vlg., 642,
645, 647 vlg., 65°, 693,
697 vlg.

V
Va1ckenaer, Johan, 588, 613,
Valckenaer,
627, 682.
- - Lodewijk Caspar,
Cas par, 558,
564, 588.
Valckenier, Adriaan, 402,
404 vlg.
- - Gilles, 64, 150, 163,
Ig4,
169 vlg., 191 vlg., 194,
210, 222, 237, 243, 245 vlg.
210,222,237,243,245
- - Pieter, 430.
Valenciennes, 234, 240, 351,
6go.
690·
Valentijn, 403.
Valkenburg, 185, 208.
- - Oud-, 612.
Valkhof, 641.
Valmy, 680 vlg.
692.
Vandamme, 6g2.
Vane, 40, 50.
V
ärsälä ;i (Finland), 667.
Värsälä
Varlet, bisschop van Babylon, 420.
Vauban, 161, 175, 214, 231,
275, 280 vlg.
Vaudemont, prins van, 282.
Vauguyon, Paul François de
Quelen, hertog de Ia, 540
vlg., 544 vlg., 549, 551
vlg., 581, 583 vlg., 587,
596 vlg., 6°4, 610.
Vechelde, 607.
Vecht, de, 77, go,
90, 187, 189,
2g8,
43~·
298, 43~.
- - OveriJselsche, de, 213.
Vechtstreek, 213, 435 vlg.
Veer, de, familie, 65.
138,
Veere, 29,
2g, 56, 73, 13
8,
192, 304, 328, 373, 375,
384 vlg., 437, 530.
Vegelin van Claerbergen.
- - familie, 431.
- - Hessel, 467.
Velasco, de, 171.
1I3,
Velde, Adriaen van de, 113,
298•
298•
- - Willem van de (de
113, 298.
jonge), 1I3,
Velsen, 436.
Veluwe, 107, 312, 329 vlg.,
41 I, 495, 593·
593.
4Il,
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Venc:16me,
Vend&me, hertog van, ::agl,
291,
345·
Venema, Harm, 416 vlg.,
556, 559, 565·
Venetië, 4, 57, go,
90, 303, 306,
433 vlg.
Venloo, 219, 292, 335 vlg.,
6g5.
358, 362, 685, 688, 695.
Venne, Adriaan van der, 1I3.
II3.
Vérac, graaf de, 610, 615,
646.
633, 635, 640 vlg., 646•
Verbrugge van Doorninck,
590·
59°·
Ver
oe, kaap, 126, 31I.
VerCie,
Verden, 365.
Vereenigde
Vereeni~de Staten, 541. Zie
Amerika.
Amenka.
VereIst, 457.
oe, 540, 548, 587,
Vergennes, Cie,
606, 61
61I,
I, 638 vlg.
Verhoeff, 200 vlg.
1I4, 232,
VerhuIst, Rombout, 114,232,
422.
Verkolje, 429.
Verlem, 589
589, 632, 639.
Vermeer, -Johannes,
. Johannes, 113.
II3.
Verrijn, Clasina, 616.
Versailles, 158, 283, 354,
501, 647.
Verschoor, 316.
Versluys, 402.
Veth, Adriaan, 31, 124, 162.
- - Lucas, 365.
lIg, 158, 161, 351,
Veurne, 119,
35 8, 362, 45°·
Vianen, 374, 647.
Vi
gos, 338, 392.
Vigos,
Villars, Cie,
oe, 291, 293, 349,
.353, 357·
Vdle, de 7la,
vm~;'
ia, 448, 45 1, 454
vlg.
Villeroy, de, 281 vlg., 341,
343·
Vinkeles, 560.
Vir~inia, 97, 104 vlg., 156•
Virçinia,
Vise, 185.
Visscher, Carel Wouter, 590,
6°3, 615, 64°, 65 1•
1 5,
II4, 4415.
- - Roemer, 114,
Vitriarius, 423.
300,
Vitringa, Campegius, 3°0,
3 1 5, 3 1 7.
- - Herman Hendrik, 630'
Vivien, familie, 65·
65.
- - Nicolaas, 66, 142, 152,
164, 191, 193·
193,
Vlaanderen, 46, 53, 80, 99,
147, 158, 161, 185, 207,
213, 238, 246, 250, 281
vlg., 287, 339 vlg., 343
vlg., 347, 350, 362 vlg.,
8, 450
410, 413, 446, 44
448,
45°
vlg., 657, 660 vlg., 667,
681, 689, 691.
- - Fransch-, 689 vlg.
- - Staats-, 206, 294, 3611..t
455, 457, 572, 602, 600
vlg., 6II,
61 I, 692.
- - Zuid-, 80, 153, 176•
176•
Vlaardingen, 1°5,
105, 314,
314,
Vlacq Roemer, 339.
- - (de jonge), 533.
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Vlaming, de. Zie Oudshoorn.
Vleuten, 77.
Vlie, het, 141, 148, 280, 580.
Vliet, van, 467.
Vlissingen, 29, 56, 73, 138,
275, 328, 339, 373, 375,
381,
38I, 384 vlg., 436, 457,
60 7, 615,
61 5, 628,
530, 573, 6<57,
6']2.
633, 672.
Vlugh, David, 215, 233.
Voet, Johannes, 300.
- - van Winssen, 619.
- - (Voetius), Gijsbert, 108
vlg., 165, 185, 228, 237,
15, 4417.
17.
300, 315, 4415,
274, 3°0,
- - Paulus, 110.
IlO.
Voetianen, 415, 559.
Joan, 1I5,
115, 299·
299.
Vollenhove, Joon,
Voltaire, 426, 554 vlg., 558
vlg., 561.
Vonck, Jean François, 664
vlg., 681.
Vondel, Joost van den, 4,
114 vlg., 155 vlg., 297,
299,422,425, 558, 561 vlg.
Voorburg, 436.
Voorhout. Zie Duyst van.
Jan.
Voorn, de, 193.
Voorne, 53, 195·
Voorschoten, 558.
I:f.S, 299.
Vos, Jan, 1:f5,
Vos meer, Sasbóut,
Vosmeer,
SasbOut, 422.
Vossius, 300.
Vreede, Pieter, 595, 598,
61 3, 632.
Vreeswijk, 642, 647.
Vries, Tjerk Hiddes, de,
139, 146, 148•
Vriezenveen, 145.
Vuyst, 402.
W
Waal, de, 13, 193, 224, 698,
700.
7°°.
Waddin.,gsveen, 134.
Waddin~sveen,
Wae1, Jan de, 21.
Wael,
Waes, land van, 287, 341.
Waeyen, van der, 237, 274,
315 vlg.
503,
Wagenaar, Jan, 424, 5°3,
510, 564.
Wageningen, 331.
Walcheren, 174, 195, 215,
316, 457, 565·
Walcourt, 276.
Waldeck, George Friedrich,
graaf, later vorst van, 143,
145, 207, 209, 213, 219
vlg., 225, 229, 231, 234,
239,245,247,257,263 vlg.,
268 vlg., 275 vlg., 280 vlg.
- - Karl, vorst van, 451,
455, 458 vlg.
Waldenzen, 127, 254, 317.
Wales, 7, 259.
Wallmoden, 698.
Walpole, Robert, 363, 381.
387, 442, 446.
446•
Watten,
Walten, Ericus, 244, 271•
Warendorp, Gerrit, 71 vlg.,
136 vlg.
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Warmond, 77.
Warneton, 362, 450.
Warschau, 451.
Warwyck, 690.
Washington, George, 534
vlg.
534vlg.
Wassenaar, 436.
Wassenaer, geslacht, 431.
- - Johan van, 340,
34°, 388,
497·
- - van Duivenvoorde, 192.
- - Katwij
Katwijk,
k, Frederik Hendrik' heer van, 49°,
490, 5°0.
500.
drik,
- - Obdam, Jacob, heer
van, 33, 57, 81, 83, 85 vlg.,
130, 139 vlg., 146.
- - Jacob van (generaal),
335, 341, 450.
- - Jan Hendrik, graaf van,
383, 500, 503·
Starrenburg,
- - van Starren
burg, van,
383, 549·
- - Willem Lodewijk, graaf
van 638, 648.
- - TWickel,
Twickel, Unico WilIem,
lem, graaf van, 383, 450,
45°,
452 vlg., 455, 461.
- - Carel George van, 610.
Wateringen, 385.
Waterland, 436.
Waterloo, 691.
Watt
eau, 560.
Watteau,
Webbers, 697.
Wedde, 145.
Weede van Dijkveld, van.
Zie Dijkveld.
Dij kveld.
Weenen, 134, 158, 174, 190,
211, 218, 229, 250, 257,
270, 283, 289,
263, 266, 27°,
293, 314,
314, 343, 347, 352
352
vlg., 355, 362, 379 vlg.,
387, 395 vlg., 423, 443,
445, 453, 484, 490,
49°, 5°0,
592, 609 vlg., 660 vlg.,
Weesp, 317, 373.
Weilburg, Nassau-. Zie Nassau.
Weiss, 524.
Weideren, Johan van, 182.
544, 550 vlg.
WeIl, 367.
Well,
Welland, 325.
WeIland,
Wentworth, 585.
Werff, Adriaan van der,
428 vlg.
- - Pieter Adriaansz. van
der, 114.
Werkendam, 693.
Wernigerode, 619.
Westenberg, 423.
Westergoo, 167, 626.
Westervoort, 445.
Westerwijk, van, 273.
303, 440,
Westfalen, 253, 3°3,
44°,
574, 664·
West-Friesland. Zie Friesland.
Westkapelle, 436.
Westland, 200.
WetzIar, 664.
Wetzlar,
Westminster~ 62, 220, 245.
Westminster.{
II, HS5
1~5 vlg., 505,645
Wezel 11,
vlg., 651, 664.

Wezele, van, 471.
Wezer,
We;er, 12,.. 153, 260, 571.
Wh1g,
Whig, partiJ,
partij, 293 vlg., 337,
350, 354, 356, 361, 364,
393, ·534,
534, 577·
neer van, 276.
Wibbenum, lieer
Wicquefort, de, Joachim, 4,
30, 229, 245.
Wieland, 562.
Wielingen, de, 13
~3 vlg., 147,
141.
Wieuwerd (nabiJ
(nabi, Bolsward),
3 116•
6.
Wight, 177, 547.
Wilde, de, 402.
Wildervanck, Adriaan, 91.
Wildt, Job de, 261, 270,
27°, 275,
340, 430.
Wilhem, de, 9.
Willemstad, 280, 687.
Winckelmann, 563.
Winssen, van. Zie Voet.
Winter, van, 561.
With, Witte Cornelisz. de,
1I,
11, 15, 48 vlg., 53 vlg.,
57,
~7, 85 •.
Witsen, Nlcolaas,
N1colaas, 246 vlg.,
Wltsen,
256, 261, 270 vlg., 275,
314, 340, 430.
1 5.
300, 3315.
Witsius, Hermanus,
Hermanus,300,
Witt, de, familie, 65.
- - Cornelis
Corne1is de, 42, 65
vlg., 139, 144, 148, 154,
182 vlg., 187 vlg., 191
vlg., 196 vlg., 210, 244,
6 1 7.
- - Cornelis de, 383, 523.
- - Jacob de, 16, 21, 27,
42 vlg., 66, 197.
- - Jonan
Jolian de, I, 33, 36, 42
51 vlg.,
vlg., 46, 48 vlg., SI
54 vlg., 58 vlg., 78 vlg~
116, I1~
93, 100 vlg., 110,
IlO, 1I6,
IHS
vlg., 135 vlg., 138 vlg.,
145 vlg., 149 vlg., 167
vlg., 178 vlg., 184 vlg.,
187, 189 vlg., 196 vlg.,
205, 210, 222, 228 vlg.,
235, 237, 242 vlg., 249,
267, 274, 276, 296 vlg.,
325, 331, 334 vlg., 363,
390, 4°0,
45 6,
4 15, 425, 456,
400, 415,
55 8,
490, 509 vlg., 539, 558,
579, 617.
'.
- - Johan de, 126.
Witte tot Wittensteyn, Adriaan, 68.
- - Zee, 571.
Woerden, 189, 208 vlg., 373
vlg., 527, 589, 643 vlg.,
651,699·
Wolfenbuttel, 263.
Wolfenbuttel,263·
Brunswij k. Zie Bruns- - Brunswijk.
wi°k.
wïk.
Wol~f, Christian von, 416,
559·
- - Betje, 556, 558, 561 ,
563, 566.
566•
Wolvega, 561.
Wonseradeel, 626.
Wor, 486.
Worcester, 40 vlg.
Workum, 467.
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II , 574.
Wormer,
Worm er, 44II
Woudrichem, 699.
Wouw, 145.
Wouwerman, Philip, II3,
298•
Wrangel, 85.
Wurtemberg, 263.
Wirtz, Paulus,
Wurtz, Würtz,
Würu, Wirtz,Paulus,
161, 181 vlg., 186, 18g,
207, 2213,
13.
2°7,
Wuytiers, Barchman, 420.
Wijchen, 695.
Wijchgel, 136.
Wijk bij Duurstede, 618, 620,
622, 635, 637 vlg., 647·
Wijmbritseradeel,
Wij mb rits era deel, 626.
Wijn, van, ?62,
~62, 615, 648.
Wijnbeek, Plet
er van, 426.
Pleter
Wi)noxbergen, II9, 683.
Wi}noxbergen,
Wljnpersse,
WIjnpersse, van de, 564.
Wyttenbach, 564.

X
Xavery, 298.
Xeres, 305.

IJ Y
IJ, het, 22, 91.
Yarmouth, 142.
Yor k, Anna Prinses van,
York,
259, 291, 293. Zie Anna,
koningin van Engeland.
- - hertog van, 126 vlg.,
130 vlg., 139, 141 vlg.,
147, 155, 174, 187 vlg.,
215, 217 vlg., 236, 247,
~o, 254·
Zie Jacobus Il,
II, koning
van Engeland.
- - hertog van, 688 vlg.,
691, 693 vlg.
- - Maria van, 236. Zie
Oranje, Maria Stuart Il.
II.
Yorke, sir Joseph, 499 vlg.,
504, 507 vlg., 514 vlg.,
535 vlg., 541 vlg., 546
vlg., 590.
Yperen, 238, 24°,
240, 351, 358,
362, 450.
Ysbrand, 212.
Ijsel, de, 144, 161, 182, 185
vlg., 220, 223, 445, 637,
697 vlg.
IJselstein, 374, 416•
Ijsland, 412, 444, 485.
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IJszee, 314, 367.
IJtsma, van, 480.
Yviça, 305.
IJzendijke, 455.

z
Zaan, de, 105, 312,314,373.
Zaandam, 303,
3°3, 314, 366.
Zaanstreek, de, 373.
Zadok, 175.
Zaen, van der, 46.
Zandvoort, 412.
Zeebergh, Adriaan van, 544,
552 vlg., 584, 598, 6°3,
6 115, 64°'
Zee
burg, 560.
Zeeburg,
10, 13, 18 vlg.,
Zeeland, 5, 10,
24, 28 vlg., 38 vlg., 43,
48 vlg., 54 vlg., 67, 73,
75, 87, 89 vlg., 1°7,
107, 122,
124, 138 vlg., 143, 146,
148, 150 vlg., 156, 162
vlg., 166, 169, 175 vlg.,
179, 182, 184, 187, 191
vlg., 194, 196, 198, 206
vlg., 209 vlg., 212 vlg.,
224, 226 vlg., 229, 233,
237, 243 vlg., 25°,
250, 253
vlg., 261, 273, 276 vlg.,
280, 311, 316, 325, 327
vlg., 33°,
330, 332 vlg., 339,
342, 345, 370 vlg., 373
vlg., 385, 389, 392 vlg.,
411,.{ 416,
398 vlg., 408, 4II~
418, 438, 446, 44ö , 456
47°, 480,
vlg., 460 vlg., 470,
489, 494, 506, 508, 5 13,
530 vlg., 543, 548, 550,
55°,
569,
553, 557, 559, 565, 569,
572 vlg., 582 vlg., 592,
596, 6°7, 61 I vlg., 628
vlg., 631 vlg., 635 vlg.,
64°, 643, 655, 657, 669
vlg., 673 vlg., 685 vlg.,
688, 692, 699.
Zeestraat, de, 436.
425, 427.
Zeeus, Jacob, 4::15,
4::17.
Zegvelu, 209.
Zegveld,
Zeist, 188 vlg., 194, 416.
Zevenbergen, 425, 697.
Zeven wol oen (Zevenwouden)
Zevenwolden
167, 523, 627·
Zierikzee, 73, 250, 457, 628.
Zillesen, Cornelis, 576.
Zoute
lande, madame de, 93.
Zoutelande,

Zoutman, Johan Arnold, 580
vlg., 583, 672.
Zuiderkwartier, 479.
Zuiderzee, de, 55, 207, 392,
412.
Zuidhorn, 377.
Zuid-Pols broek. Zie Graef.
Zuid-Polsbroek.
Zutphen, 48, 73, 188, 226,
228, 329 vlg., 624, 629,
637·
Zuylen, van, 629.
- - van Nyevelt, van, 272.
- - Zuylesteyn, 226.
- - Frederik, heer van, 124
vlg., 15°,
150, 152, 182, 189,
197,208,259.
197,
208, 259. Zie Nassau.
Zuidzee, 373 vlg., 398.
Zuidzeelanden, 398, 443.
Zwaardecroon, Hendrik, 401,
4°3·
Zwaluwe, 385.
Zwammer
dam, 209.
Zwammerdam,
Zwartsluis, 166, 207.
14, 22,
Zweden, 4, 9 vlg., 12, 14,22,
50 vlg., 59, 65, 74, 82
vlg., 88, 98, 101, 109 vlg.,
Il6,
I
I 6, 153, 156, 158 vlg.,
170, 172, 174 vlg., 178,
2II vlg.,
180, 182, 190, 211
218, 230 vlg., 233, 239,
247, 255, 257, 261 vlg.,
283 vlg., 289, 291, 294,
297, 302 vlg., 315, 336,
338, 344, 360, 365 vlg.,
392, 397, 424, 444, 485
vlg., 516, 518 vlg., 548,
573, 579, 66°5,
°5, 66°9,
°9, 656
vlg., 679.
- - Gustaaf Adolf, koning
van, 82, 338, 679.
- - Gustaaf lIl, koning
van, 657 679.
- - Karel X Gustaaf, koning van, 82 vlg., 85 vlg.,
II,
8•
33
3311,
338•
- - Karel XI, koning van,
86.
- - Karel XII, koning van,
29 1 ,

338,
3?8, 344, 365 vlg.

- - Ulrica
Ulnca Eleonora,
ningin van, 366.
Zwitserland, 61, II8,
180, 252, 367, 424,
564, 624.
Zwolle, 68 vlg., 166,
206, 373, 498, 556,
596, 599, 623 vlg.,

ko-

175,
430,
187,
574,
6574,
693.
93.

