liij ilon Uitgever dezes rijn modo verschenen
E. .1. Il<>\r.si.ii\\sciii.i: en I. \ \\ 0*1 RAI. Goschiodonis on Karaktervorming. Een Leesboek ovei V name Personen uil de
Vaderlandsche Geschiedenis vuur dr Hoogste Klasse der Lagere
School. Se Deeltje . . . .
.
/ o, vu
I.. \v\ Amen, Do Schoolcourant. Inleiding tol de lectuur ran
ihi^- en weekbladen. Een Leesboek voor de Hoogste Klasse van
Lagere Schoten en Herhalingsscbolen
.
.
/ 0,45
.1. A. VIIIMII i IN . Eon Bloomruikor. Kleine en grootere GetUchten
voor de Volksschool
. . .
.
.
/' 0,45
A, !•. E. HoTEJt, Binnon onzon Kring. Eenvoudige grepen uil
de Natuurkunde. I rboek voor <\r Volksschool! i Stukjes.
Iste Stukje 3c d r u k , Se Stukje Se drnk, elk
/ 0,8b
I. II. VI.I.M.MIWI., Boknopto Aardrijkskunde van Nodorland
Handboekje voor de leerlingen der lagere Scholen, 6c druk
Prijs
/ o,3b
I. II. \ i i M.MIMI . Beknopte Aardrijkskunde van Europa.
Handboekje voor de leerlingen der Lagere Schulen. 3e druk.
I'iij>
/ o,;!:,
N. Yi-:i:\sïi:\ l!/\.. Loorbook dor Goschiodonis van hot Vadorland, 2c druk
/ 0,50
.1. J. ras HAVE, Vaderlandsohe Goschiodenis. Leerl kje voor
de Lagere School .
.
.
.
.
/ 0,45
K. IIIIIMII. Hoofdpiinton dor Vadorlandscho Geschiedenis.
Ken leerboekje voor de Lagere School
.
/ 0,25
K. Iii;i\ni. Vadorlandscho Goschiedonis. Ken Leerl kje voor
de Hoogste klasse der Lagere School en \<mi liet Herhaling»onderwijs
/ rj,40
II. Ki.i:i.i:i. Tijdtafol van do Goschiodonis des Vadorlands,
voor de Lagere School .
.
.
.
.
.
f 0,08
I'. KARSSES, Ontwikkolend Taalonderwijs. Praclische lessen in
Spelling, Spraakleer en Stijl. Bewerkl voor gevorderde leerlingen der Volksschool, voor Onderwijzers-Kweekelingen en/..
4c druk
. . .
.
.
/ 0,25
S. K. KniMiiMiNK en L. J. DE V'HIKS, Hot Stollen in do Lagoro
School. Mciliuilischc Voorbereiding lol hel Verstandig Schrijven.
'1 Stukjes, Isle Stukje, /><• enkelvoudige zin. Se d r u k ; 2eStukje,
De nmcngenteUh -in. 8e druk, elk ƒ0,15; 3e Sluisje. '/»/•
MimengaUehle en beknopte -.in. Se d r u k ; ie Stukje, Voortuiting en toepuming run <lr vorige stnkje», 2c druk. elk / 0,20
Handleiding hij idem . 8e druk
. . . .
- o,:io

GESCHIEDENIS
KARAKTERVORMING.
EEN LEESBOEK
OVEIt

Voorname Personen uit Je Vderlawklie Gesclii

'I

i'l

HOOGSTE KLASSE DER LAGERE SCHOOL,

I . J. UONKSt il.WSt'IIKK en T. VAN CALKAB,
Hoofden der o I icholen te Zuurdijk en llouwerzïjl.

TWEEDE DEELTJE.

'I'ii'rrilr dfllh'.
I O.l».
Tl KI..

D. MUS.

- I 895.

GESCHIEDENIS
n

KARAKTERVORMING.
EEN LEESBOEK
OVER

Voorname Personen uit de Vadeiiandsclic Geschiedenis
VOOP. DK

HOOGSTE KLASSE DER LAGERE SCHOOL,
DOOK

E. J. KONESC HANNCHEK on I. VAN (ALKAK,

lluofden der o/l scholen te Zuurdijl; en Hou wer:ij/.

TWEEDE DEELTJE.

Tweede druk.
»

TIEL. — Ij. MMS. — 1895.

VOO lil', EIII

CUT.

Hel onderwijs in de vudcrlandschc geschiedenis op de i'ulksscliout
lieeft nog al moeilijkheden.'
1e (imdal de $tof, vooral wanneer die in den vorni van
historie, in wetensehappelijken vorm, wordt gegeven, ie
weinig aanknoopingspunten heeft in den geest van hei
l:ind, Ie Weinig aanschouwelijk is;
'2e omdat de ontwikkeling der leerlingen, vooral te platten
lande, wegens de vele ongunstige Omstandigheden, niet
tip dat peil slaat , dal men het eigenlijke wezen der
geschiedenis kan doen vatten.
Hieruit laat het zieh dan zeker Ook verklaren, dal enkele autoriteiten
n onderwijzers het perbanningtvonnis overde geschiedenis hebben geveld.
Wij kunnen ons niet aan hunne zijde schuren, urn.lul ir ij m< < inn,
dal de zwarigheden, zoo niet uil den weg geruimd, itaii toch terminderd
kunnen worden:
Ie door alleen in de hoogste klasse „<le l>ei/iiisr/eu
dar vaderlandaehe
geschiedenis"
te onderwijlen;
'2e door de stof in afgeronde btographieën,
in „h-rensbcchlcn" loc Ie dienen, omdat in dien vorm de gebeurtenissen en toestanden levendiger, plastischer
kunnen
worden voorgesteld;
He dour gebruik te maken van platen en
historische
gedichten, omdat daardoor de
aanschouwelljkheM
wordt bevorderd en de belangstelling
levendiger wordt:
Otnuat irij inrt'iit'ii :
Ie dat eenlge kennis van de geschiedenis van zijn vaderland een noodzakelijk vereisehle is voor ieder toekomstig
staatsburger en de lagere school den luat voor tie geschiedenis moet wekken;
'_'e dal hel onderwijs in de geschiedenis hel verstund
verheldert en den blik verruimt;
en vooral
zeer bevorderlijk kan zijn aan dezeihlijl.c
opvoeding
der jeugd, aan de ktiraktei-coriiÜHy
der leerlingen.
(Art. .'«, wet 1878)
Op dit laatste punt willen wij vooral den nadruk hebben gelegd. —
De opvoedkundige Brugsma schreef eens:

VOORBERICHT.
»Niet de fiaurciisclifikttiiif/
van de gebeurteninnen is, mijns inziens
voor den leerling der gewone lagere school van liet inec.str
gewicht,
maar wel de levendige voorstelling van zulke karakters, die het meest
tot veredeling
van zijn gemoed en tot vorming van zijn
karakter
kunnen
bijdragen."
»Leesboekjes, in een weienschappelijken
vorm gekleed, die alles,
wat als gebeurtenis voor den geschiedkundige,
doch daarom nog niet
voor jeugdige leerlingen, belangrijk is, hebben teilten opnemen,
zijn
voor de verstandelijke
en zedelijke vorming van deun, al geven ze
nog zoo goed een Wetenschappelijk
overziclit, van veel »linder
waarde,
dan dezulken,
die slechts weinige, doch voor hinderen
belangrijke
gebeurtenissen belwlzen, deze recht levendig,aanschouwelijk
en bevattelijk
voorstellen, en, als 't ware, lien zelveu dringen,
om nuttige toepassingen Ie maken."
Wij hebben, rekening houdende met wat boven gezegd is, getracht,
liet tweede leesboekje voor de volksschool samen te stellen. Of wij in
de keuze der personen en in de uitwerking gelukkig zijn
geweest,
zullen onze medeonderwijzers
Inj 't gebruik
moeten uitmaken.
De
geschiedenis
van ons vaderland
hebben we verdeeld
in zeven
karakteristieke
tijdvakken en die personen gekozen, in welke zich de
hoofdgebeurtenissen
van hun tijdvak afspiegelen. Enkele keuzen deden
wij meer bepaald met het oog op de hnrtihlerrorniimj
alleen.
Voor gegronde op- en aanmerkingen
houden wij ons
aanbevolen.
/•:. ./.
I. l'.I.V

DONESCBANSCHEB.
CALKAR.

I.

PRINS MAURITS.
(1587—1095.)

We schrijven 1500 en bevinden ons in gedachten bij
d>' stad Breda. In In-t schip, waarmee Adriaan van Bergen
gewoonlijk turf aan de Spaansche bezetting levert, zijn
ci'ii zeventigtal wakkere Hollandsche soldaten verborgen.
Heraugière is hun aanvoerder. Om hen voorde loerende
likken der Spanjaarden te verbergen, beeft men in het
vaartuig eene looze zoldering gemaakt en daarop turf gestapeld. Prins .Mani'its. van wieii gy straks zuil vernemen,
wil door list Breda, eene oude bezitting der Oranjevorsten, veroveren. We zullen zien, ui' hij slaagt - Ziet,
'laai' trekken de Spaansche soldaten zelven het schip
hinnen de stad. Daarna beginnen zij dadelijk te lussen,
want liet is koud en zij hebben gebrek aan brandstof.
Hoe verder ze komen, des te gevaarlijker wordt het voor
du Nederlandsche soldaten. Als de zoldering ontdekt wordt,
zijn ze verloren. —
Ken lek in het schip is de oorzaak, dat de arme soldaten tot de knieën in het water staan en verkonden

Bericht voor den Tweeden Druk.
Dat mis werkje zich langzamerhand,
een bescheiden plaatsje verovert
tutschtn de vele werk/es van dezen aard, blijkt hieruit, dal ook van
dit tweede deeltje een tweede druk noodzakelijk is geworden. —
UU Int gebruik zal men merken, dal wij,onk naar aanleiding
van
gegrimde n/i- en aanmerkingen.
Int werkje met zorg hebben nagezien.
Met een enkel opstel vermeerderd ter wille van de volledigheid. hebln-,i
we hier en daar van het minder belangrijke gesnoeid., om hel werkje
niet van te grooten omvang Ie doen worden.
Dat »Geschiedenis en Karaktervorming"
verder een gunstig
onthaal
moge linden,
is de a-ensch van de
SCHRIJVERS.

zijn geworden.
Ze zitten in liet voclit terneergedoken,
Van dii},' en nacht Onkundig en van tijd of n u r ;
Heeils lang beeft Inclil en vrijheid hun ontbroken,
Ze zijn verkleumd en hunk'ren naar liet ^uur.
Maar t'avond zal dat alles zijn verbeten,
Dan zijn ze vrij, de Spanjaard zal liet w e t e n ,
Dan zal Breda niet langer Spaanaeb meer b e t t e n ,
Dan waait liet I'rin.senvaandel van den m u u r . — I)
I) G. I. Vos A l .
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elenige soldaten moeten hoesten, maar niemand zoo
hevig nis Matthija Held, »Mannen", zegt hij, »hier is mijn
ponjaard, dood! mij ermee, wähl ik breng uns allen in
grool gevaar en zul de list doen mislukken!" Zijne makkers,
getroffen door zooveel moed en opoffering, weigeren,
daartoe over te gaan. —
Van Bergen heeft geen oogenblik zijne tegenwoordigheid van geest verloren. »Jongens", zegt hij luidt tot zijne
knechts, »vlug aan hel pompen, er is een lek in het
schip!" .Meteen duistert hij een hunner iets in het oor.
Nu beginnen de knechts te pompen en te zingen, dat het
eenen aard heeft. De Spaansche soldaten verneinen hel
hoesten niet De schipper, vreezende, dat de Spanjaarden
tengevolge van hel voortdurend lussen de zoldering zullen
bemerken, weet hen op listige wijze van boord te
krijgen. Hij geefl knechts en soldaten ruim drinkgeld,
zeggende: »daar, vermaakt u ermee. Ik ben te moe, om
dadelijk verder te werken. De beste tuvl' ligt onder in
liet schip, daarmee zuil ge morgen kennis maken!" —
t Was nog vóór 't aanbreken van den volgenden dag,
dat de kennismaking geschiedde. Even na middernacht
verlieten de helden hun verblijf, overrompelden de
wacht, en Maurits. niet zijn leger in aantocht, nam de
stad in bezit
Huurt. I Tollens de inneming van
Breda bezingt
Haar even was (te kink nog koud,
Die twalrf sloeg in '| ilot,
Of ijlings kraakt en icheurl tiet hont
Van 't loosgetiraraerd schot.
En hamerklop op hamerklop,
Met forsche »uial gedrild ,
Breekt onverwachts de»i colder op
Kn »pa indeii hen in t «ill.

7
En ijlings, ijlings stuift en stort
Kn woelt de drom dooreen,
Kn dringt zich langs de laddersport
Door luik en gaten heen.
Kn ijlings is de zwakke wacht,
Die stom staat en verplet,
Vermand van schrik en overmacht
Kn 't fort in eens bezet.
Kn eer, eer nog de haan ontwaakt
En de eerste schemer daagt,
Is fort en vesting prijs gemaakt
En 't roek'loos stuk geslaagd.
Toen trok de Prins met staat en stoet
En wapenpraal en pracht
De poort in van het erf lijk goed
Van zijn doorlacht geslacht. —

In 1578 zond Filips hier als bevelhebber van het SpaanBche legerden Hertog van Parma, een uitstekenden krijgsman. In 1585 nam deze Antwerpen in en maakte de
algemeene verslagenheid, teweeggebracht duurden dnnd
van Willem I. nog grooter. Men besloot nu. de oppermacht ^Vi'v uns land aan Frankrijk op te dragen. Zooals
ge weet, had men Filips afgezworen. Frankrijk bedankte
vuur 't aanbod. Nu wendde men zieh tut Engeland, doch
ook te vergeefs. Echter beloofde de koningin van dat rijk,
Elizabeth, uns hulp. In 1585 kwamen er onder aanvoering
van den Graaf van Leicester vijfduizend man hulptroepen
in uns land. Zij brachten mis evenwel weinig voordeel. De Graaf gaf reden tut wantrouwen. Johan van
Oldenbarnevelt, raadpensionaris van Holland (een rechtsgeleerde, dii' de Staten dier provincie in vele zaken moest
voorlichten), werkte hem met alle kracht tegen. Ontevreden keerde Leicester in 1587 naar zijn land terug.
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Oldenbarnevelt had weten dooi' te dry ven, dat Maurits,
zoon van Prins Willem, stadhouder werd van Holland
en Zeeland (4585). In 1590 werd hii ook als zoodani"
verkozen in Utrecht en Overysel en in 't volgende jaar
werd hij 1 ii't ook van Gelderland. Groningen behoorde
nog aan de Spanjaarden en Friesland had in 1584 Willem
Lodewijk, zoon van Jan van Nassau, tot stadhouder bemd, terwijl hij in 1505 d • Drente verkozen werd.—
By den dood van den Zwijger was ei' voor het regelen
der oorlogszaken een Raad van State opgericht Aan 't
hoofd daarvan, en ook van het leger, stond de ionoe
Maurits. (ie merkt, dat men vertrouwen in hem stelde.—
Oridei' leiding van den nieuwen bevelhebber onderging
het leger, dal uit volk van de ruwste soort was samengesteld, eeiie gTOOte en gunstige verandering. Door veelvuldige oefeningen leerden de soldaten vlug en handig
met de vuurwapenen omgaan. .Maurits liet geen middel
onbeproefd, om hen aan orde en gehoorzaamheid te gewennen. Dat met zulk een leger iets kon geschieden,
bleek in de jaren 1500—1504. Breda, Zutfen, Deventer,
Delfzijl, Nijmegen, Steenwijk. Koevorden, Geertruidenberg, C.roningen en Hulst vielen Maurits in handen.

werden tot bruidschat Noord- en Zuid-Nederland geschonken. Laatstgenoemd land, door Parma aan Spanje
teruggebracht, moest zich die schenking laten wegvallen.
Niet alzoo ons land niet zijn krachtig leger en bekwaam
veldheer. — In 1507 behaalde Maurits hij Turnhout niet
duizend ruiters eene aanmerkelijke overwinning op eene
talrijke bende Spanjaarden, die tweeduizend dooden op
het slagveld lieten, terwijl vijfhonderd man gevangen
genomen werden. —

Zin(,'t, zinjft van Maurits' moed, en hoe zijn krijgsbeleid
Brada door list verwint en Hulst door dapperheid, t)

In Int beleg van Geertruidenberg toonde de groote
veldheer, dat hij meesterlijk de kunst verstond, eene stad

te belegeren. —
Parma was in 1502 overleden. Nadat hem in vier jaren
verschillende personen waren opgevolgd, benoemdeFilips
den Aartshertog van Oostenrijk, den gemaal van 'sKniiings
dochter Isabella, tot landvoogd (1506), Den jonggehuwden
1) Tollens.

De Staten-Generaal, het 1 gste regeeringslichaam in
ons land, en Oldenbarnevelt besloten, den vijand in zijn
eigen land aan te tasten en hem het rooversnest Duinkerken
te ontnemen. Maurits, die de onderneming als gevaarlijk
ontried, kreeg hevel, die stad te veroveren. Men sloeg
zijne raadgevingen in den wind en hij, als eerste dienaar,
moest gehoorzamen. Naar aanleiding daarvan ontstond
er twist tussclien hem en Oldenbarnevelt, waarvan na
1600 eene verwijdering het gevolg was. Maurits volgde
het gegeven hevel op.
Een leger van twaalfduizend man voet volk, tweeduizend
paarden en veel oorlogsmateriëel werden ingescheept. Met
een deel van 't leger gi ng Man rits o ver la ml naar Vlaanderen
marcheeren. Hij maakte zich meester van twee tinten, na
hij het eene ernstigen tegenstand te hebben ontmoet. De
Aartshertog bracht nu in allerijl een leger van tienduizend
man en zestienhonderd paarden bijeen. Dij ging Brugge
voorbij en nam onderweg alle versterkingen der Holländers.
Zijn snelle marsch belette Maurits het hereiken van Duinkerken. Deze trok terug op Nieuwpoort. Men zijneronderbevelhebbers, Ernst Kasimir, poogde niet een gedeelte van
het leger den vijand op te houden. Dij dehrug van Leningen
(ten N. O. van Nieiiwpoort) werd hij echter verslagen en
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week met Int overschot van zijn leger naar Ostende, dat
in onze macht was. hum' deze overwinning verdubbelde
de moed der Spanjaarden, die opgewonden waren van
vreugde. Daarvan brok Albertus, een bekwaam overste,
dadelijk party. Den volgenden dag viel hij het leger van
Maurits aan. Deze schaarde zijne soldaten in de nabijheid der duinen in Blagorde. Vóór het gevecht zond hij
de schepen, waarmee een deel van zijn leger was gekomen . naar (Istende terug.

vooral de strijd in de duinen. Maurits had zijn geschut
d|i planken doen plaatsen, om te voorkomen, dal liet
hij elk schot dieper in het zand zoude zakken. Albertus
had niet zulke maatregelen genomen en ondervond daarvan de schade. Toch Btreden zijne soldaten met heldenmoed en doodsverachting. Reeds begonnende Hollanders
in de duinen te wijken. Er leiderden echter hulptroepen.
De kans op overwinning stund uu min weerszijden nagenoeg gelijk. — Drie vuile uren had liet gevechl reeds
gewoed. Maurits was overal, waan' de strijd het hevigst
was. Eindelijk begonnen beide vleugels van den vijand
te wijken, liet middelste gedeelte echter stond onwrikbaar
pal. Nog een verwoede aanval der Hollanders, en de
gelederen der Spanjaarden oi enden zich een weinig. Nu
liet Maurits eenige versehe troepen, die hij voor het
beslissend«
genblik had bewaard, aanrukken en gaf

Eu lustenen zee en 's vijanda »Irden,
Hen weerpai ]) rondom afgesneden,
Ziedaar, hoe Mauriti Albert wacht, ü)

»Mijne vrienden!" zegl de Prins tol zijne soldaten, »<s'\\
moei over de lijken uwer vijanden of de zee ledig drinken.
Kiest uw deel. ik heh hei mijne gekozen: óf ik zal door
uwe dapperheid overwinnen, of ik zal de schande niet
overleven, door onzer onwaardige lieden verslagen te zijn."

hevel tol een alji'eliieeliell ;)!HV;ll. Aan 't lliinid del' r u i t e r i j

»Op, op!'" roepl Maurits, lel aan 't branden,
Kn dagvaart heel zijn' wapenstoet:
»Wal snit i_iij mei verslapte handen
En spaarl uw nullooa heldenbloed?
Te wapen! vliegt! hei uiterst wagen!
De doodklok beeft voor ons geslagen:
Hm 'teven, waar onM uitvaart zij!
De dwing'land moei zijn' offers derven!
Volgt, Til in 't leven, u| in 'Interven,
Wie volgen durft, is eeuwig vrij!" '2)

Deze woorden schonken den soldaten moed. Hevig werd
het gevecht Wolken van stof en funk, voortgedreven
door een sterken wind naar de Spanjaarden, maakten
hei dezen moeilijk, de bewegingen hunner vijanden te
kien. < hik brandden hun de stralen der Julizon in 't gelaat
Hunne kogels misten daardoor dikwijls. — Levendig was
I) Terugpas. 2) Tollens.

,

snelde hij uu liet Spaansche leger in. Nog een oogenblik
hielden de keurbenden van Albertus stand en sloegen
tuen in groote wanorde up de vlucht. De Spanjaarden
verloren drieduizend man, honderd vaandels en de meeste
wapens. Vele aanzienlijke vijanden, under welke de admiranl (veldheer) Mendoza, werden gevangen genomen.
I'.ijiia w.is de Aartshertog zelf in onze handen geraakt
Deze veldslag verhoogde Maurits' roem.
De overwinnaar trok nu spoedig terug, want zijn leger
was zóó gedund, dat er weinig meer meê was uit te voeren.

Na 1600, tuen de slag hij Nieuwpoorl geleverd werd.
deed Mauriis niet veel van zich I

ren. Duinkerken kon

niet veroverd wurden. Ostende ging no eene verdediging
van drie jaren < 1601 1004) verloren.
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Maurite had zich daa*,„
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van den Prins door het ver••om te beletten, dat het ,aanzien
meer heldendaden
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beklom de drieënzeventigjarige grijsaard, leunende op
een stoksken, bet schavot.
O Oldenbarnevelt, (ïÓO ZOng Zeker d i c h t e r )
te goeder uur verrezen
Als Hollands vraagbaak, steun en heul!
Moest dit, ïiniest dit het eind van 't ruslloos leven wezen?
Onthalsd te worden door een beul.'
Moest uw eerwaarde kruin, verzilverd door de zorgen,
Zich zien onleeren op dien lianen Meimaandsmorgen
Door de aangreep van zóó lage hand'?

De groote dichter Vondel, dien gij later zult leeren
kennen, schreel' o. a. dit vierregelig vers, dat onder
menig portret van den grooten Staatsman gelezen wordt:
unten

f

- Ieder had z«ne « d i j , ; „ t w e X c h T t " ^
^gezindheid van roorheen Old u " ' l ' ' 1 ' " ^ m g
aan l„j ,|
R ^Tt ÜW enbarnevelt sloot zich
n e nartii
d

l{

,st, j

B"
""'<•<. wild,,, ,ie , , , . ' ';; •»r - ;""''»- L « « »angelegenheden houden? 8 1
* """'" ' l " k e r k e , « k «
tegenovergestelde zienswijze
"'"'"" " ' " """"

De tijd en heeft nooit weggenomen
Den naam en grooten roem der vromen;
Want nadat zij zijn overleed ,
Blinkt nog hun deugd voor iedereen. —

Hugo de Groot was tot levenslange gevangenschap
v e r o o r d e e l d , lil eelie Volgende les zult gij t e weten k o m e n ,
hoe het niet hein alliep. I l o o g e r h e e t s t r o l ' h e t z e l l d e vonnis

als De Groot —
Na het einde van het Bestand leefde Maurits nog vier
j a r e n . Dit w a r e n geeiie g e l u k k i g e . E r w e r d e n a a n s l a g e n

opzijn leven voorbereid. In 1023 kwam het zells in gevaar.
lerspl ,
. ,, / ' . ' T ' ' " «"> n b e h o o r d e n ^
:, k
werd ingesteld d ,' ,. .'
" — ' — ' w i n t i , - leden
; « ge ^ ° e n moest vonnissen. 01(|(,lll!1M|(.vi
werd ter d , v , ,
' " J g « ^ w gediend had,
h e m graa
beweerd wordt, « J d V s l S ï
«' naar
e
de
"« ' • Ger, d i e t e ^ ^ ^ ^ ^
«evangene
W s
bewegen, haar geüeldeTma, I^ T
^
" ^ '"
, i, M,i,MH
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De zoons van (tldenharnevelt hadden eene samenzwering
tegen I it 'lil gesmeed, welke g e l u k k i g werd verijdeld. De

oudste en tneestschuldige ontkwam naar de Zuidelijke
Nederlanden, waar hij in Spaanschen dienst, trad. De jongste
werd gevangen genomen. (ofschoon zijne moeder den Stadhouder nu om genade smeekte, liet Maurits, helaas! het
recht zijnen loop. De gevangene werd onthoofd. —
De Prins overleed in 1625op achtenvijftigjarigen leeftijd.
De meeste Nederlandera betreurden hem diep: want hij
had het land tol macht, aanzien en welvaart gebracht -
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2. iAN PIETERSZOON KOEN.
(1587—1689.)
Sedert Cornelia Houtman den zeeweg naar Oost-Indië
gevonden h a d , breidde onze handel op die rijke Gewesten
zich langzamerhand uit. Eenige kleine handelsvereenigingen, bedacht op w i n s t , werden in Holland en Zeeland
o p g e r i c h t Zij knoopten betrekkingen nan met de inboorlingen en vestigden op enkele plaatsen handelskantoren.
Aanvankelijk vond men tegenstand hij de Inlandsche
Vorsten. De Spanjaarden en Portugeezen zagen in de Nederlanders gevaarlijke mededingers. Daarom stookten zij de
Vorsten tegen ons op. — Menig Hollandsen koopvaardijschip werd door de Spanjaarden buil gemaakt. — Er
was bovendien nog eene andere reden, waarom Neérlands
handel op Indië in 't begin niet naar wenseh ging. De
verschillende maatschappijen waren naijverig op elkander.
Men (\n'r\' den prijs der waren hoog op door tegen e l kander op t i ' bieden. In Nederland stond men elkander
hij den verkoop ook in den weg. l l i t a l l e s l i e p o p s e l i a . d e
nit. G e l u k k i g liegen men dit in te zien. 't Was vooral
Julian van CMdenbarnevelt, die aanspoorde, de oudvaderlandsche s p r e u k : »Eendrachl maakt macht" in toepassing
te brengen. Zijne bemoeiingen hieven niet vruchteloos:
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OVeringen en richtte handelskantoren op. Spoedig gevoelde
zij behoefte aan eenen m i n , die in Indië het hooge gezag
voor haar kon uitoefenen en ' t o p p e r h e v e l kon hebben
over hare legers en hare vloot. In Kill) werd er voor 't
eerst zoo Iemand aangesteld o n d e r d e n titel van G o u v e r neiir-CieiK raal. Hij heette l'ieter Both en vestigde zich op
Auilioina. Sedert g i n g de Compagnie krachtig vooruit in
macht en aanzien. Zij werd een Staat in den Staat. De
handel gal' kolossale winsten aan de aandeelhouders,
doch ook anderen in den lande werden er welvarend door.
De Maatschappij veroverde voor en na alle bezittingen
in di' Oost, waarop de Nederlanders nog trotsch z i j n . —
W i j zullen ii in deze les eenen man leeren k e n n e n ,
dii' veel heelt bijgedragen tot hevestigiug van den handel
der Compagnie op .lava, die den grond legde van de
fraaie hoofdstad Batavia en van Neérlands gezag in Indië,
Jan PieterSZOOn Koen heette h i j . —

Compagnie op te richten. De Staten-Generaal gaven der
Compagnie vergunning, alleenhandel te dry ven op Oost-

Hij werd in 1587 te H o o r n geboren. Z i j n e ouders l e i d den hem op voor den handel. In zijne jonge jaren was
hij werkzaam op een beroemd handelskantoor te Rome.
Daar oefende hij zich in 't Italiaansrh boekhouden. Hij
werd daarin zeer bekwaam en omdat hij ook vele andere
goede eigenschappen bezat, wist bij de aandacht der b e windhebbers van de ( ) . - l . ('. tot zich te trekken. Reeds
in 1607 k w a m hij in haren dienst. Steeds klom hij door

Indië on verbonden te sluiten met Indische Vorsten. Zij
kreeg het r e c h t , daar veroveringen te maken en forten
te houwen. Troepen mocht ze verwi rven en eene oorlogsvloot in zee brengen, om geweld met geweld te k u n nen keeren. —
't Duurde niet l a n g , of de Maatschappij maakte ver-

1613 werd hij aan 't hoofd gesteld van het geheele hoekbouderschap der Compagnie met den titel van d i r e c t e u r generaal. In die betrekking kou hij groote diensten b e wijzen. Meermalen ook gaf hij den bewindhebbers goeden
raad. Zoo schreef hij hun in 1614: »In Indië moet de

in

1602 gehikte

het

h e m . de Vereeliigile ( »ostilid isrho

bekwaamheid, eerlijkheid, vastberadenheid in rang. In
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handel wurden gedreven onder bescherming <\fv wapens,
en de wapens moeten gevoerd worden van de winsten
<\cs handels, invoege, dat hier de handel niet zonder
oorlog en de oorlog niet zonde!' handel liestaan k a n . " —
In I t i l S werd Koen met liet hoogste gezag in Indie bekleed, toen di' Maatschappij hem als ( l o i i v e r i i e i i r - d o i i e raal aanstelde. — W e l d r a bleek, dat de Compagnie in
den naarstigen en wakkeren Koen eene gelukkige keuze
had gedaan. — Hij bezal een uitnemend verstand. —
Wanneer hij een plan had vastgesteld, wist hij h e t , wel
o v e r l e g d , snel en met vastberadenheid uit te voeren
Zoowel te l a n d , als ter zee was hij als bevelhebber op
zijne plaats. Ken kloek voorkomen paarde hij aan dapperheid en beleid, I lij maakte zijnen naam n i m m e r te schande.
l i t hetgeen v o l g t , zal een en ander blijken. —

Engelschen gehoor gaf, hij verloor daarom de »courugie"

Tot 't begin van Koens regeering was Amhoina de zetel
van 't bestuur, 't middelpunt en de stapelplaats des h a n dels geweest Kneu richtte het oog op .lava. De plek, waaide stad Jacatra l a g , en waar de Compagnie sedert K i l l
een paar handelshuizen h a d , kwam hem hij uitstek g e schikt voor als toekomstig middelpunt, hit denkbeeld
wist hij te verwezenlijken. — Den Koning van Jacatra vroeg
hij Verlof, eene stad en Vesting te stichten op de hi'WUSte
plaats. Niet zoodra hadden de Engelschen dit vernomen,
ol' zij werden naijvorig op de onzen. Ook zij hadden eene
Ö.-I. *'• opgericht en tevens het oog gevestigd op het
rijke .lava. Zij stookten den Koning van B a n t a m , van
wien «lie van Jacatra afhankelijk w a s , tegen de Nederlanders op met het d o e l , te zaïneii i l i ' Hollanders van
.lava te verdrijven. Maar zij rekenden b u i t e n d e n »koenen"
Landvoogd. Al wist h i j , dat zijn toestand in 't kleine
gebouw hachelijk w e i d , wanneer Hautains Koning den

niet. Nauwelijks vernam hij van de hooze plannen, of hij
herschiep zijne woning in »een volkomen f o r t " , dat hij
bezette en wapende. De Javanen versterkten op hunne
beurt de stad Jacatra en sloten Koens sterkte door forten
in. — Vijl'tieri Engelsche oorlogsschepen lagen voor Bantams kust. Ken rijkgeladen Hollandsen koopvaardij schip
werd b u i t g e m a a k t Nu vernielde Koen de opgeworpen
schansen en nam het hevel over zeven llollandsche oorlogsschepen, om de Engelschen te verdry ven en d e oveige koopvaarders te Amhoina In veilige haven te brengen.
De slag, die geleverd w e r d , bleef onbeslist Koen vertrok
naar Amhoina. — Hij had het hevel over de sterkte
opgedragen aan Dieter van den Broek. Door de Enoelsehen werden hij en de zijnen van den zeekant, door de
Javanen van de landzijde ingesloten.
Van den Broek verdedigde zich dapper, maar werd
spoedig genoodzaakt tol een verdrag. Hierbij werd bepaald, dal de Koning van Jacatra zesduizend rijksdaalders
zou ontvangen en de Nederlandsche vesting niet verder
versterk! zun worden. Alles scheen nu matig, \";iii den
Broek werd aan 's Konings disch genoodigd. Hij g i n g
maar werd op verraderlijke wijze gevangen genomen met
eenigen der zijnen. I l i j moest beloven, de vesting te
zullen overgeven. Nu overviel de Vorst van Hautain,
die den Koning de Hollandsche sterkte niet gunde
Jacatra en veroverde het. Z i j n Koning en de gevangen
Hollanders werden naar Bantam gevoerd. De Engelschen namen uit puren schrik in allerijl de vlucht.
De Hollandsche vesting was nog niet verloren. De bezetting stelde zich onder bescherming van den Koning

van Bantam. —
Intusschen

had

Koen te Amhoina alle macht hijeen-
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verzameld. Met een bezwaard hoofd omtrent Pieter van
den Broek en de sterkte stevende hij naar Jacatra terug.
iDe Almogende God geve, dat de plaetse tol onse wedercompste gehouden mach werden!" zuchtte hij. Den28Mei
1019 kwam Koen op zijn fori terug en vond hel gelukkig
nog niet verloren, al werd hel 'lau nu ook bedreigd door
den Vorst van Bantam. De Gouverneur-Generaal ergerde
ziel
u hel voorgevallene. Slecht was hij tevreden over
Van den Broek, die zich in 'Ir val had laten vangen,
waarvoor Koen hem vóór zijn vertrek zoo gewaarschuwd
had. —
Niet zoodra was Koen aan land, ui'hij ging aan 't I fd
van duizend man op Jacatra lus. Zonder veel moeite rukte
hij, het zwaanl in de vuist, de stad binnen en den :><> Mei
nam hij haar in naam 'Ier o.-l. ('. in bezit Eer 'Ie avond
van 'hen dag verstreken was. was Jacatra niet meer te
herkennen. Kneu had het aan de vlammen prijsgegeven;
zeker, inn ilen vijanden schrik en eerbied in te boezemen.
Op de puin! pen 'Ier oude bouwde 'Ie dappere held
eetie nieuwe sta'l. 'lie seilel't 'Ie hoofdstad van al uil/t'
Oostindische bezittingen is geweest Keen zou haar gaarne
Nieuw-Hoorn hebben gedoopl naar zijne geboorteplaats,
doch 'Ie bewindhebbers gaven haar den naam Batavia
en hare bewoners noemde men, naar'Ie eerste bewoners
van mis vaderland, Batavieren. — Sp lig nam Batavia
in omvang en bloei tue. liet werd 'Ie »Koningin van het
Oosten". Toen in 1809 hei tweehonderdvijfligjarigbestaan
van Koens stichting gevierd werd, richtte men te Batavia
een standbeeld voor hem op. —
lu December 1888 werd te Haarlem ii
ne vergadering van belangstellenden besloten
k 'm zijne geboorteplaats een metalen standbeeld te zijner eere te doen
verrijzen. Eenigen tijd daarna is 'lit besluit uitgevoerd

.
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en hebben 'Ie Nederlanders daardoor getoond, hunne
groote mannen te willen eeren. —
Koen dempte in 1(521 eenen opstand in deMolukken,
wier bevolking door de naijverige Engelschen tegen ons
bestuur was opgezet —
Ken jaar later legde hij zijne hooge waardigheid neer
en vertrok naar 't vaderland, waar hij tot bewindhebber
der O.-I. ('. werd benoemd. —
In 1627 verliet eene kleine Noderlaiidsrho vloot ei ne
onzer havens, om naar Indië te stevenen. Aan boord he vond
zich ook een zeker persoon, die als matroos had dienst
genomen. Op de hoogte van Madera verzocht deze den
kapitein van het schip, waarop hij zich bevond, scheepsraad te beleggen.
»Ik heb iets gewichtigs meé te doelen," sprak hij. De
kapitein toonde zich niet zeer genegen, aan 't verlangen
van onzen matroos te voldoen.
»heel mij dat gewichtigs maar alleen mede," Zei de
kapitein. De matroos antwoordde bescheiden: »Voorden
vollen scheepsraad alleen kan ik uitspreken. Dringend
verzoek ik u nogmaals, mijn verzoek in te willigen."
Woedend werd de kapitein. Scherp beet hij hem toe:
«Vent! eerst zult ge het mij zeggen, of ik helen- seen
scheepsraad."
De matroos hervatte: »Ik hen niet verplicht, hel u te
zeggen; gij hebt de verantwoording van uwe weigering."
Barsch antwoordde daarop de kapitein: »Wij zullen
dan van middag hooren, wat een jakhals van eenen
matroos aan den Baad te zeggen heelt!" —
De Baad vergadert De matroos verschynt en merkende,
dal de bevelhebber der vloot niet aanwezig is, verzoekt
2'
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liij zeer beleefd, ook dien te seinen tot overkomst. De

kapitein geeft schoorvoetend toe. De bevelhebber komt
en de volle Raad is bijeen. De matroos w o r d t ontboden.
Hij verschijnt Maai 1 hoe! is dat de matroos van zooeven.'
Ken deftig lieer in staatsiekleedoren treedt de vergaderzaal binnen. Vreemd ziet men o p ! H o o r t ! hij spreekt:
»Heer Bevelhebber! ik hen de Gouverneur-Generaal van
Indië. Jan [Meterszoon K o e n ! " D i t zeggende, overhandigt
hij den Raad de noodige bescheiden, ten bewijze, dat hij
de waarheid spreekt. Allen zijn verbaasd, de kapitein staat
als aan den grond genageld voor den machtigen Landvoogd.
» H i j . k a p i t e i n ! " zegt deze, »verdient, dat ik n dadelijk
ontslag geef uit uwe b e t r e k k i n g . I is bevolen, zelfs niet
den gerilltsten matroos te weideren, wat gij mij eerst
geweigerd hebt." Nadat echter de kapitein zijne tont
erkend en om vergiffenis gebeden heelt, scheldt de vergevensgezinde Landvoogd hem zijn misdrijf' kwijt. —
In lii-JT nam Jan Pieterszoon Koen op herhaald a a n dringen der O.-I. <'. dl- betrekking van GouverneurGeneraal VOOr de tweede maal aan. Men wist, dat di'
Engelschen zeer verbitterd op hein waren. Teneinde hunne
vervolgingen te v o o r k o m e n , g i n g hij scheep, nan allen
onbekend. Toen hij meende, buiten bereik van zijne aartsvijanden te zijn, maakte hij zich bekend op de wijze, zooeven vernield. — De Hollanders in Indië waren zeer verheugd, hun »koenen" strijder weder in hun midden te
zien. Hij kwam juist van pas. Nauwelijks was bij a a n gekomen, o f een Javaansch Vorst hond den strijd tegen
den Nederlansrlion handelsstaat op nieuw aan. Batavia
werd belegerd (4028), doch te vergeefs. Andermaal sloe;:
dezelfde Vorsl in 1029 met een leger van honderdduizend
man het beleg om Batavia, liet telde slechts drieduizend
man bezetting, maar
Kneu was aan hel hoofd. Na een

•Jl
hevigen strijd moest de vijand bet beleg opbreken. Batavia
bleet' behouden, maar vóór het einde van 't be ley stierf
de moedige ('louvenieur-tioneraal aan eene hevige, k o r t stondige ziekte (i>0 September 1029). Te Batavia is zijn
Stoffelijk overschot in eene kerk hegraven. —

3.

PIET HEIN.
(1578—1029.)

In de zeventiende eeuw is ons vaderland rijk geweest
aan mannen, die t e r zee den vijand moedig bestreden.
Hoe hevig de strijd soms was, hoe overinaehtig de vijand,
wisten zij van geen wijken en Neèrlands vlag hoog te
houden. A l moest het hun leven kosten, zij hielden den
strijd vol, om de onafhankelijkheid van 't lieve vaderland
te bevechten o f t e bevestigen. Helden waren zij en omdat
/ i j hunne heldhaftigheid ter zee lieten b l i j k e n , zijn zij
onder den naam van zeehelden bekend. —
d i j hebt reeds kennis gemaakt met den wakkeren
Heemskerk. In deze les willen wij u l'ieter Pieterszoon
Hein (gewoonlijk l'iet Hein genoemd) en zijne heldendaden doen kennen. —
( l i j kent zeker het liedje, door oud en jong gaarne
gezongen:
Piet Hein , Piet Hein,
Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn ila.len bennen groot:
Hij lieelt gewonnen ilt: zilvervloot!
Straks, als de les gelezen en begrepen is. w i l uw onderwijzer het, u ook wel eens laten aanhollen. —
Onze held werd in 1578 te Dell'shaven geboren. Zijne
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ouders waren eenvoudige lieden, doch zij gaven I'iet
eene zeer goede opvoeding. Op t w a a l f è dertienjarige!)
leeftijd kreeg hij grooten l u s t , met zijnen vader ter zee
te varen. Trots den tegenstand zijner moeder, »bang voor

baren en gevaren", dobberde hij weldra op hel pekelveld.

'»

N u was hij op zijn element en in de t w i n t i g j a r e n , die
hij waarschijnlijk ter visscherij voer. was er gelegenheid
voor hem te over. om niet alleen een b e k w a a m , maar
ook een stout zeeman te worden. —
In het jaar 1600 kregen de Nederlanders beter gelegenheid, zich aan zeevaart en handel te wijden. Onze Piet
had toen reeds zooveel geld verdiend, dat Inj zijn klein
vaartuig met een grooter schip kon verwisselen. Hij
begon uu handel te drijven op A m e r i k a , waardoor h i j ,
i j v e r i g en beleidvol als hij was. in welvaart vooruitging. —
De Spanjaarden beschouwde hij steeds als vijanden.
En geen wunder! Tweemaal hadden ze zijnen vader en
hem gevangen genomen en mishandeld. —
Toen in 1621 de oorlog met Spanje op nieuw begon,
besloot hij wraak te nemen over de euveldaden. H i j
richtte daartoe zijn schip als oorlogsbodem in. Vaak raakte
hij slaags met de Spanjaarden: ontzag wist hij hun in te
boezemen. Langzamerhand werd hij de schrik der v i j anden. En Hein had niet alleen een moedig hart, maar
ook een gezond verstund. —
/ u l k een man moest iu dagen van oorlog wel de
aandacht trekken. Keiie zekere Maatschappij hood hem
den post aan van vice-adiniraal harer vloot. W e zullen
u die Maatschappij nader doen kennen.

Sedert de ontdekking van Amerika (1402) had Spanje
vele landen aldaar in bezit genomen. Ook andere zee-

L
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varende volken van Europa richtten het OOg naar die
nieuwe w e r e l d , in de eerste plaats u i t handelsbelangen.
De Portugeezen ontdekten Brazilië en maakten zich daarvan meester. Noord-.\inerika werd grootendeels door de
Engelschen ontdekt. Ook de Nederlanders hieven niet
achter. Zij vestigden zich in de streek, waar thans de
groote stad N e w - Y o r k l i g t Hoch het rijke l'razilii"' trok
vooral hunne aandacht. —
Eenige kleine handelmaatschappijen, met het d o e l .
handel te drijven op A m e r i k a , ontstonden in ons vaderland. Zij benadeelden elkander, 't Was dus eene goede
gedachte van den koopman l'sselinks, eenheid te willen
brengen in die verdeeldheid. Dat eendracht macht maakt.
was Immers duidelijk gebleken uit de bloeiende O o s t i n dische Compagnie. Hij mocht dan ook ' t genoegen smaken.
dal in 1021 met goedkeuring van 's Lands regeering
(Staten-Generaal) de Westindische Compagnie w e r d o p gericht. Handel te drijven en koloniën te stichten op de
westkust van Afrika en de oostkust van A m e r i k a was het
doel dezer Maatschappij. Om dit doel te h e r e i k e n , was
uien genoopt, strijd te Mieren niet Spanje en Portugal.
Zooals ii hekend is, maakte dit laatste land sedert 1580
•'•I'll laud uit met Spanje en om die reilen werd het door
ons als een vijandelijk land beschouwd. —
De Westindische Compagnie meende in den kloeken Piet
Hein den man te v i n d e n , die 't hereiken van haar doel
kon belpen bevorderen. Daarom stelde zij hem als viceadmiraal harer vloot aan. —

In 1623 stak Piet Dein als zoodanig, onder admiraal
\ \ illekens, met eene vloot van zesentwintig oorlogsschepen
in zee. De Compagnie had hevel gegeven, de sterke stad
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St. Salvador, de hoofdplaats der Spaansche kolonie Bahia,
in liezit te nemen en de Spaansche vloot, die de stal
moest beschermen, te havenen. In Mei 1684 waren de
Hollanders tot op geringen afstand de stad genaderd.
Onder 't bestuur van Piet Hein ging een deel der vloot
naar de kust, om de stad te beschieten. Toen de vijand
de I lollandsrlie schepen vernam, regende liet kogels uit
de forten der stad: de Spaansche vloot naderde. Hein
voei' onverschrokken voorwaarts en gaf h a a r zoo spoedig
mogelijk de volle laag. Doch hij kreeg het hard te verantwoorden , te meer, doordat enkele Hollundsche schepen,
waarop de vice-admiraal gerekend h a d , achterbleven.
Eene laatste kans gewaagdI Hij beval zijnen soldaten en
matrozen, in de sloepen plaats te nemen. Door eene
hagelbui van kogels heen liet hij mi op de Spaansche
''.lijnenen aanroeien. Toen men liet eerste reusachtige
vaartuig was genaderd, klommen de soldaten en matrozen
er vlug Itij op en vielen, goed gewapend, de vijanden te
lijf. Van schrik bevangen, gaven dezen zich over. Zóó
volgde het tweede en het derde galjoen. Van de overige
vluchtte de vijand. Roeiende in de sloepen en zwemmende trachtte men de kust te bereiken. Gemakkelijk
vielen nu die galjoenen in handen van den held. Ken
moorddadig vuur werd er op hem gelost uit de vesting
der stad. Maar g e e n n o o d l Veertien Holländische schepen
naderen Hein, in wieu mi een leeuwenmoed ontwaakte.
In sloepen liet hij op de vesting aanroeien door koj:el• H i ifii heen. Maar 't was, of die kogels weinig vat hadden
op de Hollanders. Met het zwaard in de hand stapten
zij al ras aan wal. Den vijand ontzonk de moed. Met het
vallen van den avond was de held meester van de vesting. De stad gaf zich den volgenden dag zonder slag of
stoot over.
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Spoedig verliet Piel
soldaten achterlatende.
land ontvangen. —
De Compagnie wist
zij bevorderde hem tot

Hein St. Salvador, eene menigte
Met gejuich werd hij in 't vaderzijne verdiensten te waardeeren:
den rang van admiraal.

In 1<>27 nadert Piet Hein, nu als admiraal eener vloot
van dertien schepen, St. Salvador andermaal. Door schandelijk plichtverzuim der aangestelde Oversten was do
stad wederom in de macht der Spanjaarden gevallen. De
tweemaal zoo sterke, vijandelijke vloot, in de haai van
St. Salvador liggende ter bescherming der stad, tast hij
aan. Te midden dier vloot zich bevindende, zendt hij in
alle richtingen kogels. Door schrik bevangen, strijkt de
vijand reeds de vlag. De a d m i r a a l , omgeven door eene
wolk van k r u i t d a m p , merkt het niet. Nogmaals geefl hij
de volle laag. De uitwerking is verschrikkelijk. Het eene
galjoen na liet andere valt hem in banden. Neérlands
vlag wappert reeds in de toppen dei' masten. Keue glansrijke overwinningI Dij den terugtocht voert de admiraal
tweeëntwintig galjoenen met zich mei'. Al de kostbaarheden der veroverde vloot worden in vier der beste
schepen geborgen en de overige, ontzettend gehavend,

verbrand. —
W e d e r o m wordt de admiraal met gejubel in Nederland
verwelkomd. -—

't Is de

lli November 1028. De Staten-Generaul zijn

ter vergadering in Den Haag bijeen. De allerbedroevendste
toestand van 's Lands geldmiddelen is het onderwerp van
beraadslaging. — De soldaten en de kapiteins op de
binnenwateren eischten betaling van de soldij, die in
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enkele jaren niet is uitgekeerd, 't Was geen onwil der
schuldenaars, maar onmacht Evenwel wurden de schuld-

s c h i p , met toestemming van Dein op dat vaartuig toe.
Hij tast het aan en is zoo gelukkig, het te overmeesteren.
Zonder deze gebeurtenis zou de zilvervloot zeker niet in
handen der onzen gevallen zijn. Die bodem is n.1. u i t gezonden ter waarschuwing van den Spaanschen admiraal.
Thans is die onmogelijk gemaakt Diet Hein heelt nu
ook de Stellige zekerheid, dat de zilvervloot zich ergens
in den omtrek b e v i n d t —

eisrliers hier en daar oproerig. Een troep zeelieden is
van Rotterdam naar Den Haag gegaan, o m hij de S t a t e n Generaal op betaling aan te dringen.
he heeren zijn bijeen, om te overleggen, wat te moeten
doen in den benarden toestand. Eene groote, opgewonden
menigte staat in de nabijheid der vergaderzaal, om straks
den uitslag der beraadslaging te vernemen. De vroede
mannen zijn ten einde raad.
Doch wie treedt daar de vergaderzaal binnen .' 't Is een
door Diet Hein gezonden schipper, die de heugelijke t i j d i n g
komt brengen, dat de admiraal de zilvervloot heelt vero v e r d , de vloot, die jaarlijks aanzienlijke schatten uit
Amerika naar Spanje b r e n g t En mi die schipper e r b y
v e r m e l d t , dat die vloot eene waarde van hij de t w a a l f
millioi'ii gulden vertegenwoordigt kent de blijdschap der
pas zoo sondier gestemde heeren geene palen. Vreugde
is er in ganscfa Nederland !
Hoezee! Hoezee! de SDMDMIM vloot
Brengt haren rijksten f chat
Den Nederlander in den schoot,
Zong later Van Alphen. —

Op zekeren morgen roepen de matrozen, in de toppen
der masten op verkenning u i t : »Een z e i l ! ' ' Meer zeilen
luiken ei' uit de kimmen op. Veertien galjoenen krijgt men
in ' t g e z i c h t »Nu met kracht v o o r u i t ! " beveel! de admiraal.
Men nadert den vijand en begl t hem met kogels. Zonder
tegenweer geelt hij zich over. l'iet Hein wrijft zich de
handen van pleizier, denkende, de zilvervloot mi in zijne
macht te hebben. Maar m i s ! Goud noch zilver is te vinden,
al beval dan de vloot ook vele kosthai'e waren. Nog heelt
Hein dus niet gevonden, wat hij zoekt. —
Eene t u
Ie vloot komt in 't zicht, 't Is de echte zilverv l o o t , die komt opdagen. Maar niet zoodra hebben de
Spanjaarden onraad v e r n o m e n , of ze nemen de vlucht
naar de haai van Matanzas, op de noordkust van het
eiland Cuba, Daar hopen zij den schat in veiligheid te

brengen. —
Gij wenscht te w e t e n , hoe de verovering der zilvervloot zieh I
It toegedragen .' Duistert dan. —
Met een dertigtal schepen is l'iet Hein <ip hst dor
Compagnie uitgezeild met het vaste voornemen, de rijke
vloot op te sporen en te veroveren. In Augustus komt
hij in de A m e r i k a n i s c h e wateren aan. Kindelijk ontdekt
men een zeil in de verte. Snel als de wind roeit nu

Witte Corneliszoon de With, kapitein op het admiraal-

Den volgenden morgen vi
beweging op de Hollandsche

<s r
Is is er leven en
vloot. Men verwacht een

vreesehjken kamp. In sloepen gaat men op de zilvervloot
af. Men nadert reeds. Ken i\*r

matrozen klimt langs een

touw op het Spaansche admiraalschip. Weinig tegenweer
ondervindende, werpt hij nu ook zijne makkers touwen
toe. Als katten k l i m m e n die ook naar hoven. De vijandelijke admiraal moet zwichten voor de overmacht. Hij
geelt zich en zijne rijke vloot over. Men laat den vijanden
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Dank zij onzen landgenoot;

l i f t leven en geeft h u n t i j d en gelegenheid, zich naar
wal te begeven, (leen druppel bloed vloeit e r . — H o o r t I
hue Van A l p h e n Janmaat de verovering laat mededeelen.
Wij maakten op die zeilen jacht,
't Was H e i n , die 'tons beval:
Zij beelden voor hun rijke vracht
En stoven naar den wal.
Wij klommen in de booten neer
Vol ongeduld en moed:
Zij hoorden pas ons schietgeweer,
Of vielen ons te voet.
Toen speelden wij het schoonste spel,
En — niet belust op moord,
Verleenden wij hun 't leven wel,
Maar sprongen links aan boord.
Daar zagen wij de kisten staan,
Daar loech aan allen kant
Ons blinkend goud en zilver aan,
Robijn en diamant.
Verlaat, Piet Hein! 't Mavaansche strand
En kies de volle zee!
Zeil vliegend naar bet vaderland
En sleep uw rijkdom meê!
Ontlaad de schatten, die men wacht,
Verdeel den rijken buit:
Dan zeilen w i j , op nieuwe vracht
Met Itêge schepen uit.

Niet zou spoedig was Piet Hein in 't vaderland. Kerst
den 10 Januari 1628 bracht hij niet kloekheid en beleid
tie vlddt in veilige haven binnen. —

Dank Piet Hein; hij werd als knaapje
Hier in armoe opgevoed ,
Maar, door heldentrouw veradeld,
Drengt hij Neetland overvloed. 1)

Men bracht hem koninklijke hulde. Kn meent g i j , dat
hij door al die eerbewijzen hoogmoedig w e r d , dan hebt
ge het mis. Hij bleefde nederige, de eenvoudige Piet Hein. —
Tuen hij in Den Haag met den Prins van Oranje en
den Koning van Boheme aan den diseh zat, kort na tie
aankomst in 't vaderland, ergerde hij zich aan de dwaze

luidruchtigheid van het volk. Een weinig boos sprak hy:
»Ziet eens, hue v e r r u k t het volk nu i s , omdat ik zoo
vele schatten tliuis b r e n g , waarvoor ik weinig of niets
gedaan heb. Kn vroeger, tuen ik vuur hen vocht en m i j n
leven waagde, keek men nauwelijks naar m i j o m . " —
Hoe werden nu al de veroverde schatten door de C o m pagnie verdeeld .' Verre van billijk en rechtvaardig. De
aandeelhouders kregen eene uitkeering van vijftig percent.
Piet Hein o n t v i n g slechts zevenduizend gulden van al de
veroverde millioeiieii. Den matrozen werd niets meer dan
zeventien maanden soldij uitgekeerd en De W i t h kreeg
— niets. —
De Staten-Generaal evenwel betuigden Piet Hein openlijk dank. In eene plechtige vergadering werden hem en
den anderen bevelhebbers gouden ketens omgehangen.
Gedenkpenningen lieten de beeren te hunner eere slaan. —
Piet

Keiie hartelijke ontvangst viel hem ten de
't Strand weegalml van vreugdekreten:
Heel de rijke Zilvervloot
(floept men juichend) is genomen.

Dein vroeg nu ontslag uit den dienst der Com«

pagnie en g i n g ,

te midden zijner familie en v r i e n d e n ,

rustig te Delft wonen, liet zeeleven bad bij vaarwel gezegd. Toen 'Ie Staten hem echter benoemden tot luitenanti j Petronelli ftfoen*.
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admiraal van Holland, kwam Inj op zijn genomen besluit
terug.Hij bewees den Lande als zoodanig goede diensten:
hij bracht verbeteringen in het zeewezen aan. lammer!
dat liij de zoo aanzienlijke betrekking slechts kort mocht
vervullen. In Mei 1020 stevende hij met eeiie vloot naar
de Vlaamsche kusten en sneuvelde in een gevechl tegen
de Duinkerker kapers (20 Juni 1020). —
o p 's Lands kosten werd hij in tegenwoordigheid van
al ile lellen iler Staten van Holland plechtig te Delft
begraven. —
Te Delfshaven heeft men een fraai standbeeld voor
hem opgericht. —

H i j wilt zeker gaarne kennis maken met ilen man, dien
het hier »did.' HugO de d r o o t heette h i j . —

4.

HUGO DE GROOT.
(15S:?—1045.)

We schrijven den '2~> September 1886 en bevinden ons
in gedachten in de stad Keilt. Ministers, genoodigden
en tallooze belangstellenden merken we op. Water gaande
is.' Kr zal eene groote plechtigheid plaats hebben. Ken
metalen standbeeld is opgericht voor een »groot" man,
ruim driehonderd jaren geleden bier geboren, en de onthulling daarvan zal heilen plaats hebben. Een I ggeplaatsl persoon spreekt voor 'lie schar.
ne schitterende
rede uit. Men luistert met ingehouden adem, om van
de grootheid van dezen Nederlander te vernemen. De
welsprekende redenaar vindt bijvalsbetuiging. Nadat hij
zijne rede geëindigd heeft, wordt het fraaie standbeeld
van zijn omhulsel ontdaan. Allen staren het met eerbied
aan. Ja ! idler gevoelt het:
»'t Wek) in 't hart »an grijs' en Jeugd
Trouw Mn recht en burgerdeugd". —

In 1583 zag hij liet levenslicht. Zijne ouders waren
aanzienlijke lieden. Zij zorgden uitmuntend voor de opvoeding van HugO, die spoedig blijken van goeden aanleg gat'.
(lij zult het bijna niet kunnen gelooven en toch is het
zoo: reeds op achtjarigen leeftijd schreef hij hatijnsche
gedichten, tot groote verhazing van de geleerde wereld.
De Haagsche predikant, Johannes Uitenbogaert, werd
'ijn leermeester in den godsdienst, he indrukken, door
dit onderwijs ontvangen, hadden veel invloed op De
GrOOt's volgend leven. —
Op r u i m elfjarigen leeftijd werd hij student aan de L e i d sehe u n i v e r s i t e i t , waar hij zich vele vrienden verwierf.
Drie jaren waren voldoende, om zijne studie aan de a k a demie te voltooien. Met den grootsten lof zijner leermeesters verliet hij haar, door zijne vrienden om zijne

geleerdheid bewonderd. Vol verrukking zong in 't begin
dezer eeuw de dichter

llelmers:

Men legt, toen 't wonderkind in 't sehomlend wiegje la;.',
En 't uchte moederhart verkwikte door zijn' lach,
De Genius der ;iarde een' vloed der rijkste gaven
Deed stroomen op het kind, dat Hollands roem zou staven.
Al wat ooit de Oudheid wist, de wetenschap der aard',
Had hij, als jongeling reeds, in 't schrander brein vergaard.

In 1508 vergezelde hij Johan van Oldenbamevelt naar
het Fransche hof. De Koning vond zeel' veel behagen
in den geleerden jongeling. Hij vereerde »het wonder van
Holland'' eene gouden keten. Hogingen wendde hij a a n ,
om den begaafden Grotius aan zijn hof te verbinden.
Deze bedankte evenwel VOOr die eer. Nadat hij aan de
akademie te Orleans tot doctor in de rechtsgeleerdheid
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bevorderd was, kwam hij (1509) in 't vaderland terug.—-

nut

Hij vestigde zich nu als advocaat in Den Maag. Met
'zooveel geleerdheid, scherpzinnigheid en ernst trad hij
voor zijne beschermelingen o p , dat hij ver hoven zijne
ambtgenooten u i t m u n t t e . —
In 1608 kreeg hij eene booge rechterlijke betrekking
in 't vaderland. Vul ijver en niet veel kennis van zaken
nam hij dezen moeilijken post waai 1 , waardoor hij n a t u u r lijk vaak met boosdoeners in a a n r a k i n g k w a m , die voor
de rechtbank moesten terecht staan, 't Gebeurde meer
dan eens in zijne tegenwoordigheid, dat een booswicht
op de pijnbank Werd g e f o l t e r d , om hem een ander g e tuigenis al' te persen dan hij had uitgesproken. Hoor
woord en daad deed De Grool dan vaak den ongelukkige
zijn medelijden kennen, al wist h i j , dat hij daardoor aan
spot en hoon hlootstond van andere, minder gevoelige
rechters. —

zult vernemen.

Inmiddels wijdde zich de i j v e r i g e , jonge man aan de
letteren. Mij schreefeene »(iescliiedonis des Vaderlands,"
die zijnen roem verhoogde. —
In het geschrift, »de Vrije zee", trachtte hij te bewijzen,
dat de zei' voor allen gelijkelijk openstaat, «lat de Nederlanders dus volkomen vrijheid hadden, handel te d r y ven
op Oost-Indië.
De Koning van Spanje meende n . L dat alleen zijnen
onderdanen, den Portugeezen, dit recht toekwam, liet
hoek Werd veel gelezen en gaf stof tot spreken en schrijven.
De Kngelscheli konden zich niet met den hoofdinhoud
rereenigen, dewijl zij zich in 't begin der zeventiende
eeuw reeds als meester der Zee hcsrhouwdeii.

In 1643 werd Hugo de Groot pensionaris van Rotterdam.
Op vijt'eiitwiiitigjai'igeii leeftijd trad hij in het huwelijk
niet Maria van Meigersbergen, eene uitnemende v r o u w

een mannelijk

karakter, waarvan gij straks nader

De eerste huwelijksjaren van De ('.root waren gelukkig.
Veel leed moesten hij en de zijnen in de volgende ondervinden. Naar aanleiding van de hevige godsdienstige en
staatkundige twisten gedurende het twaalfjarig Bestand
werd De Groot (uit eene vroegere les hebt ge dit reeds
vernomen) in 1618 gevangen genomen. In zijne betrekking
als pensionaris kon hij zich niet buiten die twisten houden.
Door zijne geschriften toonde hij tot de Remonstranten
te belmoren.
Vóór het rechterlijk vonnis was uitgesproken, zat hij
acht maanden t e 's-Gravenhage gevangen. Toen het vonnis
geveld was. Waarbij hij veroordeeld werd lot eene »eeuwige
gevangenis" en zijne goederen verbeurd werden verklaard,
sloot men hem op in de staatsgevangenis te Loevestein
(1619). Van alle zijden werd De Groots echtgenoote
aangezocht, op eenigerloi wijze de schuld van haren
echtgenoot te erkennen en vergiffenis te vragen. Zij
weigerde met mannelijke zelfstandigheid. Liever wilde
zij haren man onrechtvaardig gestraft, dan in zijne eer
geschandvlekt zien. Overtuigd van zijne onschuld, schreef
zij h e m . toen hij te 's-llage gevangen zat: »Al wat ik
ii wenschen k a n , i s , dat ('nul u gezondheid verleene;
gerustheid geeft u uw eigen geweten".

(lp

Loevestein

kreeg

De (iroot

v r i j h e i d , zijne hllis-

genooten hij zich te hebben, waardoor hij in zijne smart
vertroost kon worden door zijne lieve vrouw. Ook kreeg
hij verlof, van zijnen vriend Krponius te Leiden hoeken
te ontvangen, die hem in staat stelden, zijne studiën
VOOrl te zetten. Ze werden hem ill oenen kolfel' gezonden
OISCH. r.N KAïiAKTERv. 'ie Deoltj.'. '2e dr.
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door Erpeninus' zwager, Daetselaar te Gorinchem, wanneer deze te van gene ontvangen had. Had De Groot
ze bestudeerd, dan werden se in denzelfden koffer weder
eerzonden naar Daetselaar, mei wien De Grool en zijne
echtgenoote zerr bevriend waren.
Maria VMU Reigersbergen nu kwam op den inval, haar
lieven echtgenoot door middel van dezen koffer te doen
ontvluchten. Hachelijk kwam De Grool 'lil foor; toch
bèslool hij "'I.' zaak mei God te wagen." Den 22 Maarl
lö2i kwam Int tut 'Ir uitvoering, 't Was een gunstige
dag: 'li' slotvoogd (kastelein) was afwezig. Mevrouw Do
Groot vroeg diens vrouw verlof, den koffer mei boeken
te verzenden. Mit werd zonder aarzelen toegestaan, Nadal
he Grool vurig tut God gebeden had, kroop hij in den
koffer en li''t zich dour twee soldaten up het schip dragen,
dal naar Gorinchem zun vertrekken. — In 't eerst werd
de kuiler hij aankomst en verzending nauwkeurig duurzucht, doch daar er altyd alleen boeken in gevonden
werden, liet men ten laatsteden koffer ongeopend heen
en weer gaan. Ook hij de ontvluchting van he Groot
werd du kuiler gelukkig niet geopend.
Zijne trouwe
dienstmaagd, Elsje van Houweningen, maakte de reis
naar Gorinchem mei-' en bestelde den kuiler hij Daetselaar.
De Grool verliet zijne enge woning in volmaakten welstand; hij was weder vrij man.
Denkende aan deze zonderlinge ontvluchting, maakte
de dichter Vundel Inter het volgende grafschrift1 op

Beslagen poorten, ijzren boomen.
Geknars van slotwerk, breede itroOBMO
En de onverniurwde kastelein
Verzekerden op Loevestein
Den grooten Huigen, buiten duchten
Van in der eeuwigheid te ontvluchten
Tenwaar' zijn schrsndrc gemalin
En drukgenoot en krnisheldin
Een' eerlijke uitkomst lud gevonden
En hem van lang verdriet onthoud.MI.
Zij sprak: mijn liet', mijn levenslicht!
(De tranen stonden in 't gezicht)
Zal dees spelonk uw' glans versmoren,
En is uw deugd dit graf beschoren'.'
Helaas! maar 't is vergeefs gesuft.
Hier helpt geen kermen, maar vernuft.
Mijn geest zal nu wat groots bezoeken 1).
Terstond verandert hij in boeken.
De schildwacht draagt dien vetten buit
(lp hare beè voor boeken uit.
Een' vrouw belacht al die haar persen
En laat hen op de tanden knersen.
Een' vrouw is duizend mannen te erg
O, eeuw'ge eer Van lieigersberg:
De volgende eeuwen zullen spreken,
Hoe gij den haat hebt uitgestreken 2),

De ('• r u n t :

Twee kisten bergbden Huigb de Groot,
D' een levendigh, maar (Pander dood.

o p de ontvluchting zelve dichtte hij het onderstaande vers:
Geweld van wallen, dubble gracht,
Ontruste honden, wacht bij wacht,

Als metselaar vermomd vluchtte De Grool van Gorinchem naar Antwerpen. Van daar schreef hij eenen brief
aan de*Staten-Generaal, verzoekende, zijne vrouwen
kinderen, die nog op Loevestein gevangen zaten in
vrijheid te stellen. Zij namen gelukkig het besluit, het
verzoek in te willigen. In September 1621 was De Groot
mui"; verhlijd , tuen hij te l'jirijs, waarheen hij inmiddels
getrokken was, zijne bemind
htgenoote weder aan
het luit inucht drukken. —
1) Beproeven.

2) Gefopt.
3'
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Te Parijs aangekomen, verschafte een aanzienlijk
Franse In nan den balling een onderkomen. Spoedig had
hij er tal van vrienden, die den geleerden Delvenaar
hoogachtten. Door de zorgen des levens sums gekweld,
zocht hij troost hij zijne vrouw en hij
de boeken.
Later, toen de Fransche Koning hem een jaargeld toelegde, kon hij zich zorgeloos geheel aan de studie wijden.
't huurde niet lang, of er verschenen werken van zijne
hand. In een l k. bestaande uit twintig hoofdstukken,
bewees hij op duidelijke wijze, dat men hein onschuldig had veroordeeld. Het maakte veel opgang.
.Maar het werk, waarmee hij zijn grootsten roem zou
inoogsteii. was getiteld: »Recht van den Oorlog en van
den Vrede." Kon De Grool als balling niet dadelijk werkzaam zijn voor zijn vaderland, door dit hoek arbeidde
hij aan 't geluk der gansche nienschheid. Hij sprak daarin
als zijne overtuiging uit. dal er een recht bestond, 'twelk
de menschen hond, zelfs wanneer zij tegen elkander
oorlog voerden. Dit recht schreef hij in 't beroemde boek
neer in de hoop, van daardoor de ruwheid te verzachten
eener wijze van oorlogvoeren, waarvoor christenen zich
moeten schamen.
lift re(g)t van vrede en krijg wist hij naar zijne wetten
(Knie! narde! om 't geschenk) voor eeuwig faxt Ie zetien. I)

De Grool bleef zijn vaderland liefhebben, trots alles,
wat hem daarvan moest vervreemden. In 1632 besloot
hij. het weder op te zoeken. Hij hoopte en vertrouwde,
dat hij er wel zou worden ontvangen. Maurits was »rStorven en Frederik Hendrik, die hem als stadhouder
i) Uelmera.

*
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was opgevolgd, was den Remonstranten niet ongenegen.
lütter teleurgesteld moest hij echter voor de tweede maal
zijn vaderland verlaten. De Staten loofden ze U's eenen prijs
uit aan hem. die De Groot gevangen in Holland bracht.
Alles, waardoor hem zijn gel rtegrond dierbaar was,
moest hij nu voor goed vaarwel zeggen. —
Hij vertrok naar Hamburg en in 1634 werd bij door
• Ie Zweedsche regeering benoemd tot gezant aan het
Fransche hol'. Tien jaren vervulde hij deze betrekking
met eere, trouw aan zijn aangenomen vaderland en ging
toen op reis naar Zweden. De Koningin van dat land
ontving hem zeer vrieinlelijk. Zij hood hein eeiie aanzienlijke betrekking aan, die bij weigerde. Hij verliet
Zweden, om zich in Lübeck te vestigen. Hij is echter
niet in deze stad aangekomen! Op den moeilijken en
gevaarlijken zeetocht werd hij doodelijk krank. Hij moest
om die reden te Rostock blijven. De geleerdste en beroemdste Nederlander der zeventiende eeuw stierf daar
den 28 Augustus 1645. Zijn lijk werd te Delft in de
Nieuwe Kerk ter aarde besteld. Familie en vrienden
r i c h t t e n te zijner e e r e een eelivoildio' ".edeilktoekell op.
Kerst in ISSti, o-ij weet het r e e d s , g a f het v a d e r l a n d

blijk, ook den grooten man lief te hebben en te eeren.
Wanneer gij eens te Delft mocht komen en naar zijn
standbeeld opziet, hopen wij. dat gy met den dichter
zult zeggen:
't Wnkt in 't hart »an grija* en jeugd
Trouw icm recht en borgerdeugd, —
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FREDERIK HENDRIK.
(1584—1647),

Frederik Hendrik werd den •_".» Januari 1584 te Delfl
geboren. Ilij was een zoon van prins Willem I en hij
diens dood nog uren half jaar oud. Wat hij in zijnen
rader verloor, trachtte zijne moeder, Louise de Coligny,
dochter van een beroemd Fransch admiraal, door eene
uitstekende opvoeding te vergoeden, Men noemde hem
rredenk Hendrik naar de Konmgen van Denemarken
en van Frankrijk, Frederik III en Hendrik IV, die zijne
peters waren geweest Gij kunt daaruit zien, hoe I g
in dien tijd reeds liet (oranjehuis bij de Europeesche
Vorsten stund aangeschreven. Had Prins Maurits onze
Gewesten in machl en aanzien doen winnen, Frederik
Hendrik zou den roem onzer vaderen nog verhoogen.
Onderde leiding van zijn voortreffelijken broeder gevormd,
was hij innig aan dezen gehecht In den slag l>ij Nieiiwpoort, waar hij, ofschoon im^ maar zestien jaren oud,
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dapper meevocht, was hij dan nuk niet te bewegen, de
zijde zijns broeders te verlaten, hoe grool het gevaar
mochl zijn. >dk wil mei mijnen broeder overwinnen of
sterven", sprak hij.
Ilij toonde dus waardig te zijn. Maurits als stadhouder
op te volgen. In 1625 geschiedde dit in Holland, Zeeland,
Utrecht, Gelderland en Overijsel. Spoedig bleek het. dat
hij een uitmuntend veldheer was en als »Stedendwinger"
hooger stond dan zijn br Ier. In 1027 veroverde hij
Grol en in 1629 's-Hertogenhosch. He inneming <\cv
laatstgenoemde stad kostte hem veel inspanning. We
zullen er ii iets van mededeelen. Zooals ge weet, had
Piel Hein in 1628 de zilvervloot veroverd. Ken gedeelte
van den buil \\ri'<\ in 't volgende jaar dom- den l'rins
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gebruikt, om de kosten dei' belegering van Den Bosch
te bestrijden. Tweemaal had Maurits voor die stad liet
hoofd gestooten. Frederik Hendrik zon nu eens de verovering beproeven. Hoor tamelijk diepe moerassen ingesloten, was de vesting hijna niet te naderen. He bewoners
waren Spaanschgezind en het garnizoen was sterk. Met
een leger van veertigduizend man rukten de l'rins en
Ernst Kasimir, stadhouder van Friesland, ZÓÓ plotseling
tegen de stad op, dal zij binnen twaalf dagen ingesloten
en van alle gemeenschap verstoken was. Om zijne legerplaats wierp de veldl r sterke verschansingen op, welke
liij het omringen door het water van Hommel en .\a,
dat hij van de stad had laten afleiden. Hoor watermolens
liet hij de moerassen droogmalen. He Spanjaarden kwamen
met een leger van dertig a veertigduizend man tot ontzei der stad opdagen, maar te vergeefs. He l'rins was
tegen alle aanvallen bestand. Ken leger van den Duitschen
Keizer, eenen bondgenoot van Spanje, deed strooptochten
op de Veluwe, om Frederik Hendrik het beleg te doen
opbreken. Zelfs werd Amersfoort veroverd en de Stadhouder ter bescherming der bedreigde streken door de
Staten teruggeroepen. Deze was echter niet te bewegen,
zijn plan te laten varen. Hij verklaarde, liever te willen
sterven, dan eene onderneming op te geven, waarvan
zijne eer en die des lands afhingen. — Een zijner onderbevelhebbers, Otto van Gent, heer van Dieden, werd
mi door Frederik Hendrik met tweeduizend man Nederlandsche troepen van het garnizoen van Emmerik naar
Wezel gezonden, teneinde deze stad te helnacht ijzen.
Daar hadden de Keizerlijke troepen hunnen levens- en
krijgsvoorraad. lüj verrassing gelukte de onderneming,
Toi den koerier, die den l'rins den goeden uitslag kwam
mededeelen.

t

Zei d e z e : » M i j l ! Z o o n . is het ZÓÓ JZesehied.

it I

il

dan is ilit cen werk van God, maar niet van menschen!" —
Ken rijke buil viel den linzen in handen en de Duitschen

waren genoodzaakt, mis land te verlaten. He bevelhebber
van 's-Hertogenbosch, Grobbendonck, gaf de stad na eene
belegering van vier maanden over aan Frederik Hendrik,
Pie mi't 'a-HertOgenboach |,'inj,r strijken,
Waar Ifauritl tweemaal at moest wijken. I )
In 1632 deed Frederik Hendrik eeiien veldtuclit langs
de M a a s , die hem nog meer lierueiiid maakte. Hij

veroverde Ven)
n Roermond . waar Ernst Kasimir
sneuvelde, belegerde Maastricht en nam het in, ondanks
de pogingen tut (Uitzet Val

Il Spaatiscll en cell Hllitscil

leger. Niet alleen in de krijgskunst, maar ook in de kunst
van regeeren bleek de l'rins zeer bekwaam te zijn. Sedert
1635 regelde hij met negen leden der Staten-Generaal
alle buitenlandsche zaken. Huur zijn toedoen kwam in
hetzelfde jaar een aanvallend en verdedigend verbond met
frankrijk tut stand. Duur dit verbond wilde men de
Zuidelijke Nederlanden opwekken, zich vrij te vechten.
I let zou dan Imune zelfstandigheid waarborgen. Wilde men
zich niet tegen Spanje verzetten, dan zouden de bondgenooten samen genoemde landen veroveren en verdeelen. —
Frederik Hendrik kun echter weinig uitrichten, dewijl
hij luttel steun van de Fransche troepen ondervond.
Sedert de troonsbeklimming van den Franschen Koning,
Lodewijk \IY, kwam de Stadhouder zelfs tut de overtuiging, dat Int beter was. Frankrijk tot vriend dan tot
nabuur te hebben. Hij begon daarom meer en i r tut
den vrede te neigen. Ook uns land verlangde naar het
einde van den oorlog. In 1648 werd eindelijk de vrede,
1) Vondel.

nadat er ongeveer twee jaar onderhandeld was, te Munster
gesloten. He Koning van Spanje erkende de Vereenigde
Nederlanden als een onafhankelyken staat. Wij mochten
de Schelde gesloten huilden. Hit geschiedde, om het
opkomen van Antwerpens handel te keeren. Ken oorlogsschip, dicht hij de stad gelegen, moest vuur het nakomen
dezer bepaling zorg dragen. He Spanjaarden mochten
in Oost-Indië geene veroveringen meer beproeven. Wij
mochten de onze in vreemde werelddeelen, alsmede die
in Brabant, Vlaanderen en Limburg(Generaliteits-landen)
behouden.
Wat eene heerlijke uitkomst vuur het kleine Nederland
na een bangen strijd van tachtig jaren! Hat land, zen
zwak hij liet begin van den oorlog, hij den dood van
Prins Willem nog zóó geminacht, dat Frankrijk en
Engeland de oppermacht afwezen, dat land was een
onafhankelijke, machtige staal geworden! Kn het eertijds
znu geduchte Spanje .' Machteloos moesl het met de
Republiek i\ff Vereenigde Nederlanden vrede sluiten.
Ken plechtige dankdag en schitterende reesten werden
gevierd. Men had er immers recht en reden tue! —
Huurt, hue de dichter Van Alphen den vrede bezingt:
Nederland is opgerezen
Uit het slijk
Kn behoefl niet meer te vreezen
't Spaeniche rijk.
't Heeft in 't eind zijn' slaafsche keten
Ganscli geslaakt
Kn zijn dwangelooi geweten
Vrij gemaakt.
't Ziet zijn' macht en rijkdom groeien
Wijd en rijd.
Koopmanschap en kunsten bloeien
Daar om strijd.

'rl

'.::

't Juichend volk hell" (lankb're handen
llemelwaart,
Nu Filip da zeven landen
Vrij verklaart.

De tijd van zijn stadhouderschap valt in de »gouden
eeuw" '^'t' Republiek. De koophandel bloeide en breidde
zich steeds meel' uil. I lall'IWerken , kunsten ell wetenschappen werden naarstig beoefend. (Voorname dichters
en schilders: Vondel, Huygens, Hooft; Rembrandt, Van
der Helst. Don. Steen, Ruysdaal, Hals. Dotter; beroemde geleerden: De Groot, Ch. Huygens, Leeuwenhoek,
Boerhaave.) Duiders werden ingedijkt, meren drooggemaakl (Leeghwater), duingronden ontgonnen. (Cats).
Frederik Hendrik moedigde dit alles zeer aan. Waar hij
bevorderlijk wezen kon aan werken van algemeen nut
en belang, liet hij dit niet na. Dikwijls bezochl hij o. a.
den dichter Cats op diens buitenplaats »Zorgvliet." De
dichter verhaalt dit zeil'op de volgende wijze:

D e n k , o Néerland! aan ilie helden,
Die li II ii bloed
Deilen stroomen langt uw' velden:
Prijs h u n moed!
I.aat met roem de naam dier sleden,
Die 't geweld
Van hun zwakken wal beatreden,
Zijn vermeld.
Toon, o Neèiland! met uw' zeden,
Met uw' vlijt.
Dat ge een' luistervollen vrede
Waardig zijt.
Hoed en eendracht in gevaren
Zij de hand ,
T r o u w en vlijt de steunpilaren

P r i n t Hendrik, zijnde een vorst, tot planten zeer genegen,
Kwam dikwijls hier bezien, des Heeren goeden zegen.
Zijn' Hoogheid was versteld, als hij bij wijlen v o n d ,
Dat gul en welig hout hier opgewassen stond.

Van ons land !

Helaas! Frederik Hendrik, 'Ie »Voltooier onzer vrijheid", mocht hel sluiten van den vrede niet beleven. Hij
stierf den I'i Maart 1647, in den ouderdom van drieënzestig jaar. In krijgskunst en dapperheid stond hij vooral
niet beneden zijnen broeder Maurits, in hel veroveren van
Steilen Overtrof hij hem. Znoals we uezien hehheli. Als
staatsman was hij schrander en bedachtzaam; lang wist
hij zijn doel te verbergen. Wal hem echter het meest
sierde, was zijn braaf gemoed. Ilij sloot zich nbch openlijk
hij de Remonstranten, noch hij de tegenpartij aan. Ilij
trachtte de partijen te verzoenen, zooveel hein mogelijk
was. Hij was verdraagzaam, edelmoedig en milddadig.—
Zijne zinspreuk: »voor mijn vaderland en mijnen vader"
brachl hij in toepassing zooveel in zijn vermogen was.

Ten tijde van Frederik Hendrik werden er nuttige
uitvindingen gedaan; (verrekijkers, microscopen, thermometers!) De Nederlandsche handel, vooral die op de
Onstz
n de Levant, was hoogsl belangrijk.
liet
dus

tijdvak,

niet

waarin

deze

Stadhouder

leelde. draagt

ten onrechte den naam van de »goudei

van N e d e r l a n d " , niet

waar.'

uw

—

De reeds lueeriici letl ^elioelllde dichter Hoofl heelt <Iril'

grafschriften op Frederik Hendrik vervaardigd. Hel
onderstaande zinspeelt op 's Prinsen geboorteplaats,
Dell'i. waar hij begraven is.
Nooit Holland baard' een held, zoo goed, zoo groot,
Als Dein ontving, eerat op, laatst in zijn' schoot.
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Stadhouders (luitenant-admiraal). Voorzeker eene hooge
onderscheiding en Bpoedig gaf hij hlijk, haar waardig

MAARTEN HARPERTSZ. TROMP.
(1597—1053).

Dal Spanje in 1648 geneigd was tot den vrede met
ons land op zulke voor ons voordeel ige voorwaarden
(ziet de vorige les) kwam hiervan, dat zijne krachten
waren uitgeput Zijne vroegere geduchte macht ter zee
was r Is geruimen tijd vuur den vrede van Munster
geknakt Onze zeehelden Reinier Claassens, Heemskerk,
Piel Hein, hadden den schrik vuur onze driekleur ingeboezemd. Maar de held, die voor goed Spanjes machl
fnuikte, was Maarten Harpertsz. Tromp. —

Mij werd in 1507 te Brielle geboren en op negenjarigen
leeftijd reeds voer hij mei zijnen vader. Herber! Maartenszoon, ter zee. Als tienjarige knaap was hij op den
oorlogsbodem zijns vaders getuige van de roemvolle
overwinning bij Gibraltar onder Heemskerk (ziet hl. 88,
I'' deeltje). In 't volgende jaar werd het schip van zijnen
vader aangetast door eenen zeeroover en de moedige
Maarten, die zijnen vader zag sneuvelen, riep verwoed,
maar ontroerd het scheepsvolk toe: »Zult gij mijns vaders
dood niet wreken!" — De mover nam het schip en
Maarten was genoodzaakt hem twee jaar lang als kajuitsjongen te dienen, toen hij wist te ontkomen. — Later
werd hij kapitein op een oorlogsvaartuig onder hevel
van Piel Hein. die met den grootsten lol' vanden moedigen en vastberaden held sprak. In menigen strijd tegen
de Duinkerkers onderscheidde hij zieh. Hij klom steeds
hooger in rang, totdat hij in \i')'M werd aangesteld
als opperbevelhebber van Hollands viool in naam des

te zijn. —
I

In 1630 rustte de Spaansehe Koning eene kolossale
vloot uit. waarmee hij ons land voor goed hoopte ten
onder te brengen. Niet minder dan zeventig Bchepen,
waaronder zware galjoenen, werden van zeventienhonderd
stukken geschut voorzien en met vierentwintigduizend
koppen bemand. Men ervaren zeeheld, d'Oquendo, werd

opperbevelhebber over deze schrikwekkende armada.

,i

Hare uitrusting en haar doel werden spoedig in Nederland
bekend. Frederik Hendrik wist door middel van geld
achter 't geheim te komen en ook van uit Frankrijk
werd men tijdig gewaarschuwd, —
Maarten Harpertsz. Tromp kreeg als opperbevelhebber
<U'v vloot van I lol la ml in last, een oog in 't zeil te houden.Hij merkte den »metalen lier»" eerst op in het Kanaal,
ten \Y. van Dover. Over niet meer dan dertien oorlogsschepen had hij te beschikken, welke, in vergelijking
met de Spaansehe galjoenen, slechts notedoppeii waren.
Tegenover de machtige vloot wist hij de zijne zoo behendig
te wenden, dat de llollandsche vice-adiniraal , Witte
Cornelia de With, en de Zeeuwsche bevelhebber, .loost
Banckers, gevoegelijk met hunne smaldeelen te hulp
konden komen. —
Nu werd niet getalmd. Verwoed viel onze vereenigde
vloot de Spaansehe armada aan en spoedig verneemt de
vijand, dat hij het hiel' te doen heelt met de keur van
Nederlandsche helden. Hij gaal op de vlucht, op de
reede van Duins zoekt hij eene schuilplaats, stellig de
hoop koesterende, dat de Engelsche vloot, daar aanwezi»,
bescherming zal bieden. En ja! die I p was niet geheel

W,

zonder grond. De Spanjaard wist maar al te goed, dat
<lc Engelschman, jaloerscb op onze meerderheid ter see,
meer op zijne zijde, dan op de onze was. —
Tromp en de zijnen stellen zich echter niet tevreden
met het veroveren van een paar vijandelijke schepen.
De 'lichter Bogaers legi hun de volgende woorden in
den mond:
«Zonk, snoevende Dons, u het hart in de schoenen?
tVrMgl Spanjen om schots aan een' Engelscbe reè\'
»Heruit, zoo ge durft, met uw zestig galjoenen!
»Hier zijn we! bevecht ons in de opene zee!"

Tromp zenilt De With naar 't vaderland, om versla,
van den toestand te doen aan de regeering en spoedige
hulp te vragen.
En niet ti' vergeefs! he schepen kwamen als paddestoelen te voorschijn. Vol geestdrift boden /.ich tal van
wakkere mannen aan, om onder Trump te dienen. Hinnen
vier weken was diens vlooi aangegroeid tut zesennegentig
schepen van allerlei somt. liet aantal helden vermeerderde
met een: Jan Evertsen, een onversaagde Zeeuw, kwam
als scheepsbevelhebber mede. —
K w a m de vijand nu maar te voorschijn! Doch n e e n !
hij maakt uitvluchten. Hij Zegt, de reede wel te w i l l e n
verlaten, maar niet te kunnen, wijl de masten en stengen
zijner schepen, zonder welke hij geen zee kan b o u w e n ,
te Duvel' liggen.

l'k Zal ze il halen," zegl Tromp en hij VOegl de daad
l>ij het woord.
Kene nieuwe uitdaging en verwijting der niizeii: een
nieuw voorwendsel van de Spanjaarden!
»Ons pulver is op, en dat redt O, rebellen!"
Krijgscht Spanje terug op het schimpend verwijt:
»We branden, geboefl', om u tegen te snellen!
Geel' kruit, en uw waan wordt terstond gekastijd!" —

'iT

Dat prikkelde Tromp en zijn' forsche Genooten;
Hij seinde ze saam, en bij vroeg, wat hun doekt:
't Was daadlijk geklonken: de helden besloten,
Den vijand van kruit te voorzien, mits hij vocht. 1)

Het kruit wordl geleverd en
oog houden de lafaards zich schuil !
De Engelschen doen Tromp weten, dal hij zich moet
wachten, de Spanjaarden op de Engelsche kust aan
te vallen.
Maai' Tromp heelt in last, den vijand aan te vallen,
waar hij zich nuk hevindt en zonder zich om iemand te
bekommeren.
Ondubbelzinnig deelt lii.i dil aan de Engelschen meê.—
't Geduld val

Zeil m

ligen zeeheld is reeds te lang

up de proef gesteld.
En Neèrland, de Leeuwebanieren geheven,
Vloog Spanje in 't oog van de Britten te boord. (i\ October).
Toen brulde de Krijg uit zijn duizend bazuinen.
En Dood en Vernieling bespookten het meer:
De Vrijheid, geknield op de Hollandsche duinen
Had God om triomf voor heur worstelend heer.
En volle verhooring bekroonde die beden:
De waterkasteelen des Spaanschen t i n n e ,
Bestormd door de Geus en tot wrakken gestreden,
Ze doken de vlag voor de Maagd met de lans. I)

Te nauwernood kun d'Oquendo mei achttien bodems
naar Spanje ontsnappen. Trump verloor slechts een schip
en een honderdtal manschappen.
Hij zijn thuiskomst werd Janmaat met roem, eer en
geschenken overladen. En die had hij verdiend. Door
zijn voorbeeldeloozen moed was Neèrland aan een groot
gevaar ontsnapt. -—
1) Bogaers.
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de dichtkunst. Door de geestige zetten en aardigheden,
welke hij in zijne rijmen vlucht, werd zijn naam spoedig
met lof genoemd. Tien jaren later maakte hij een zeer
geestig gedicht over den moord van den Franschen
Koning, Hendrik van Navarre. Zeer werd <lit geroemd.
Vergelijkt men hel echter met zijne latere werken,dan
ziet men, dat er nog veel aan ontbreekt.—
In 1610 trad hij in hel huwelijk met Maria de Wolf,
(luchter van een Keuischen koopman in linten, enz. Vondel
begon nu zeil' eenen kousenhandel, doch liet dien weldra
over aan zijne llinke vrouw. Hij wijdde zich geheel aan
de dichtkunst en d I in 1612 een tooneelspel in het
licht verschijnen, dal »heter van rijm, van tale en van
gedachten was dan zijne vorige dichten." In 1613 schreef
hij zijn »Eerste Lofzang over de Scheepvaart der Vereenigde Nederlanden," m^ aanmerkelijk heter dan hel
voorgaande. —

(>m de beroemde (lichters der Oudheid te kunnen bestudeeren, getroostte zich Vondel den moeilijken arbeid,
de Latijnsche taal te leeren. Door aanhoudende oefeningen
leerde hij die dichters verstaan en <l I daarmee zijn
voordeel. Mij hem stond het vast. dal itijd geld is" en
daarom woekerde hij met zijne men.
Laat het kostelijkst van al
U niet roekeloos ontslippen,
Dat'i de tijd, die snel gaat glippen,
Zonder dat hij keeren zal.
Och, hoe dun is liet k'elal,
Dat zijne uren meet bij itippen,
Ker i!e dood den draad komt knippen
Van hun leven onverwacht:
Meest verloren, minst geacht. —

51
ZÓÓ dacht en zong hij niet alleen, maar, ge weet het
reeds, daarnaar d I hij («ik. — Nadat hij in ItilT en
1620 twee gedichten had geschreven, welke zeer de aandacht trokken, tastte hem eene ziekte aan. Verscheidene
jaren bleef hij aan het ziekbed gekluisterd. Op veertigjarigen leeftijd begon hij te herstellen en sedert zijn vijftigste jaar was hij doorgaans volkomen gezond. Zijne
liefde voor de poëzie had hem niet verlaten. Verschillende
gedichten, het eene keuriger dan het andere, zagen
achtereenvolgens hel licht Ken er van bracht hem in
ongelegenheid. Het was een treurspel, getiteld »Palamedes". We zullen er u een weinig van mededeelen.
Palamedes, een Grieksch vorst, was hij het volk
verdacht gemaakt. Men gaf voor. dat hij. de man. 'lic
eigen rust en voordeel had opgeofferd voor Uft welzijn
van Griekenland, met den vijand heulde en zich had
laten omkoopen. Waarom gaf men dat voor? vraagt ge
misschien. Omdat de bekwame, brave man zich met
hand en tand

verzette tegen de w i l l e k e u r en t i n

ie

van sommige andere Grieksche Vorsten. Twee van hen,
Agamemnon en Ulysses, hebben, naar men verhaalt,
Palai les ter dood doen brengen tut »onvergoedbare
schade" van Griekenland. —
Zeker aanzienlijk Amsterdammer sprak eens mei
Vondel, wiens edel hart hij keilde. OVer hel onrecht,
Oldenbarnevell aangedaan. »Maak er een treurspel van,"
zei hij tegen den Dichter, »'tis oog geen tijd," hernam
(leze. »Doe het ondereen Verdichten n.'IM l i l , " spra k de a 10 Ier.

Vondel dacht na over. de geschiedenis der Oudheid;
de Grieksche Palamedes kwam hem voor den geesl en
hij had de stol' voor een gedicht.

»Het n i e u w

der

t oude mengende", wist hij in zijn »Palamedes of vermoorde Om zelheid" het gebeurde met den grooten
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Advocaat op eene bedekte wijze ten toon te stellen. Wij
noemen u van de personen, die in hel werk voorkomen,
slechts drie, Vooreerst Palamedes, die gelaten in den
dood ging (.lolian van Oldenbarnevelt). Dan Agamemnon.
een dapper krijgsman, maar heerschzuchtig en opvliegend
(Prins Maurits). Eindelijk Ulysses, een man vol list en
bedrog, (die twee rollen vervulde, o.a. die van een der
vierentwintig rechters van den Advocaat). — Naast het
titelblad stond eene vrij wel gelijkende afbeelding van
Oldenbarnevelt, Hel i>ortrel was omringd door eene groep
afbeeldingen van grimmige dieren, waaronder een toepasselijk bijschrift was geplaatst. —
lid gedicht werd in beslag genomen en Vondel aangeklaagd. Hij begaf zich nu heimelijk naar zijnen zwager,
Mans de Wolf. Zijne bloedverwanten echter wilden zich
nii't mei zijne zaak l>emoeien. Zij gaven hem te kennen,
dal hij voor zijn huis en zijne nering behoorde te zorgen
en dal gevaarlijk »schrijven en wrijven" moesl staken.
Hij zei daarop: »ik zal dal volk de waarheid nog scherper
zeggen." !>'• Dichter begaf zich uu naar de woning van
eenen zijner vrienden, waar hij eene schuilplaats vond.
Aan den zoon zijns vriends schreef hij later ilit dankdichl:

luimen weinige jaren werd »Palamedes" bijna dertigmaal herdrukt. Alom werd het werk geroemd. Frederik

T«en il; vervloekte waarheid (prak,
Veratrektfl mij mvs vaders dak
Een' toevlucht, toen lelfa nagen weken
En deinfden, morrende en veratuord
En weigerden, in nood een woord
Vonr mijne onnoowlheid Ie »preken.

Eetngen van Vondels rechters wilden hem eene zware
straf opleggen, rnaur hel meerendeel was tol zachtheid
geneigd. Hij werd veroordeeld tol hel betalen van driehonderd gulden boete, 'tgeen hij zonder morren deed. -

Hendrik liet het zieh door den schoonzoon van Oldenbarnevell voorlezen. —

Na hel verschijnen van dit beroemde werk zette Vondel

in langen tijd geene pen op hel papier. Hij begon te
mijmeren «ai zwaarmoedig te worden. Ofschoon hij naar
het lichaam gezond was, gevoelde hij zieh onbekwaam
tol dichten. Allengs keerde zijne opgeruimdheid terug en
toen zijne droefgeestigheid geheel was geweken, »zette hij
zieh wederom aan zijn lievelingswerk." Teneinde nog meer
vorderingen te maken, liet hij zich in hel Grieksch onderwijzen. — Van \i'?2'A - ItüïO gaf hem de verovering van
eeiiige steden door Frederik Henderik stol' tol zingen.—
Om sommige geestelijken en ook wel de regeering streng
te berispen en te »hekelen", als hel noodig was, schreef
hij »hekeldichten". Zijn roem werd hij den daggrooter.
Om zijnen naam te vereeuwigen, besloot Vondel een
meesterstuk te vervaardigen, op hel Muiderslol had hij,
in gezelschap van de dichters Hooft, Roemer Visscher
en Constantijn Huygens, van de dichteressen Anna en
Maria Tesselschade Visscher, dochters van pasgenoemden
Roemer Visseher en van den geleerden Gerard Vossius,
Casper van Baerle (ook dichter) en Huig de Groot, »zijn
rijken geest naar alle zijden ontwikkeld." Laatstgenoemde,
uien hij het begin van 't werk als eene proeve had
getoond, sprak er grooten lof van en moedigde hem aan.
hel te voltooien. Terwijl hij daarmee bezig was, stierf
zijn zoontje, Konstanten. Hoort, hoe hij zich troostte
over hel verlies:
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Konstantijntje,
't Zalig kijntje I)
Cherubijntje g) van
(omhoog,
De ijdelheden
Hier beneden
Uitlacht niet een lod(deroog. 3)

Moeder, zeit hij.
Waarom schreit gij,
Waarom grijt 4) (rij
(op mijn lijk.'
Bo*M leel ik,
Doven zweet ik.
Engeltje van't hemel(rijk.
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Kn ik blink er
Kn ik drink er
't (ieen de Schinker 5)
(alles goeds
Schenkt den zielen,
Die daar krielen,
Dartel van veel over(vloeds.

In 1635 trof hem een tweede slag door bet overlijden
zijnet' vrouw. Nu gevoelde hij geenen lust meer tot
voortzetting van zijnen arbeid. Eindelijk vernietigde hij
zijn werk. omdat hij tal van gebreken rond.—
Later dichtte hij oog verschillende treurspelen. Meer
en meer bleek hij »de groote Meester", ile »Prins der
Dichters" te zijn." —
Nadat Vondel voor den tw len keer in den echt was
getreden, nu mei eene welgestelde, Roomsche weduwe,
ging hij in 1039 tot den Rt tsch-Katholieken godsdienst
over. Reeds sedert eenigen tijd had men in zijne gedichten
kunnen bespeuren, dal hij »het Pausdom omo il;m _
hangen."
Een jaar later maakte hij een treurspel,
dal volgens kunstkenners zijne beste gedichten overtrof.
Vossius zeide, toen hij hel had gelezen: »Vondel, gij
schrijft voor de eeuwigheid!" Ook Hugo de Groot roemde
het zeer. Nog tal van gedichten, welke in waarde niet
helleden dat van 1640 stonden, vloeiden uit de pen van
den grooten Dichter. •—
Op vierenzeventigjarigen ouderdom begaf Vondel zich
naaf Denemarken, teneinde daar gelden voor zijnen zoon,
1) k i n d | e ;
."O .schenker.

2) e n g e l t j e ;

It) l a c h e n d , b e k o o r l i j k o o g ;

4)

klaagt;

dien men »tol neringen koopmanschap had opgebracht",
t,. innen. In dat land had hij weinig genoegen gesmaakt,
zoodat hij dikwijls had gedacht:
0 Heer, wil mij verlossen
Van deze Deensche ossen
F.n breng mij weer naar wenschen
In Holland bij de menschen! —

Veel verdriet haarde den ouden man zijn zoon, die
niet alleen eigen geld en goed verkwistte, maar ook
zijnen vader tot armoede bracht Aandoenlijk riep hij uit:
Ach, de ouders koest'ren 't kind en maken 't groot met smart:
Het kleine treedt op 't kleed , de groote treèn op 't hart. —

»Verlies van dierbare kinderen en van eene trouwe
h u i s v r o u w " deed hem zueilten:
Tusschen bloed en bloedverwant
Is een band
Van natuur, niet licht te breken.
Van een' boom scheurt nimmer tak,
Zonder krak ,
Zonder zucht en jammerteeken. —

(lm voortaan te kunnen leven, nam Vondel den :>l
Januari 1658 hel hem aangeboden ambt van boekhouder
in de »Bank van Leening" aan tegen eene jaarwedde
van zeshonderdenvijftig gulden. De panden, waarop
men arme of verlegen' lieden geld leende, moesten door
hem te hoek worden gesteld. Meer dan tien jaar bekleedde Vondel zijn amht niet groot verdriet, want zijn
hart was st Is hij de poëzie. Deze alleen boezemde hem
belangstelling in. Dewyl men luttele »diensten trok" van
zijne ambtsvervulling, werd hij door de Rurgemeesters
van Amsterdam ontslagen; evenwel met Itcliinnl van zijn
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:>7

Daarna leeide hij oog byna elf jaar Steeds
er gedichten ran zijne band, zelfs op vierenIII
tac htigj igen ouderdom. We zullen H iets van iet Vele

Wij minnen zonder haat en nijd
Ku dansen om de braid I
Uns bruiloft bindt zich aan geen' t.jd,
Zij duurt ons leven uil.

ink ome
Vl'l

1.

sehe Hi •il

i K i i • l i l t -I
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Wij zaaien niet, wij maaien niet:
Wij teren op den boer.
Als 't koren in zijn' aren schiet,
liestelt al 't land ons vóél*.

WEESHUIS.

Hier treurt liet weeskind met geduld,
Uiit arm is zonder zijne schuld,
Kn in zijn' armoe moet verbaan,
Indien gij 't weigert bij te staan.
Zoo gij gezegend zijt van God ,
Vertroost ons van uw overschot.

Wie nu een vogel worden w i l ,
Die trekke pluimen a a n ,
Vermij de s t a d , en straatgeschil.
En kieze een' r u i m e r baan.

A.\ » E K .

Na 1674 liet Vondel zijn tievelingswerk nisten: zijne
geneesheeren verboden hem alle inspanning. Tol kort
vóór zijnen dood bleef hij volkomen gezond. In HiTii /.Meinen hem nog zonder bril lezen. Langzamerhand echter
begaven hem zijne krachten; de heetten begonnen hunne
diensten te weideren, het geheugen begon Ie verzwakken.
De lichaamswarmte nam al': vooral in den winter maakte
de kou 't hem lastig, zoodal hij eenen zijner vrienden
verlof gaf, op 's Dichters graf te plaatsen:

Geen a r m e r Wees op aarde zwerft,
Dan die der Weezen Vader derft;
Der Weezen Vader derft hij niet,
Die Weezen troost in hun verdriet;
Dus slaat uw' oogen op ons n e e r :
Der Weezen Vader troost u weer.

WIL»IlHO.
Wat zong het vroolijk vogelkijn ,
Dat in den boomgaard zat ?
Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn
Van rijkdom en van schat!

Hier leit Vondel, zonder r o u w .
Hij is gestorven van de kou(w).

Hoe m i s c h t de koelte in 't eikenhout
Kn veisch gesproten lof!
Hoe straalt de boterbloem als goud!
Wat heelt de wildzang stof!
Wat is een dier zijn' vrijheid waard
Wat mist het aan zijn' wensch ,
Terwijl de viek zijn potgeld spaart !
O slaaf! o arme mensch!
Wij vogels vliegen, warm gedost.
Gerust van tak op tak.
De hemel schaft ons d.-ank en kost.
De hemel is ons dak.

f

Na eene ziekte van acht dagen ontsliep de grijsaard
zachi en kalm, den 5 Februari 1679. Hij werd in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.
Van de grafschriften, te zijner eer vervaardigd, noemen we u:
I.

»Vorst der Dichteren, die alle poëten te boven ging in jaren en
in verstand."

i>.

»Eef deil o u d e n , eer, uit plicht, der Diclit'ren zon,
Die ze allen door verstand en jaren overwon!"

:S.

»De oudste en grootste Poëet."
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Het nageslacht sal hem door alle eeuwen eeren en
Uefliebben. Vroelt ook gij u niet tol hem aangetrokken !
Eert dan zijne nagedachtenis, door hem in de beoefening der deugd na te volgen en later met aandacht en
belangstelling zijne kostelijke werken te lezen. Dan zal
hij in uwe harten binven voortleven!

8.

REMBRANDT HARMENS VAN RIJN.
(1607—1680)

Rembrandt Harmens van Rijn, gewoonlijk alleen Rembrandt genoemd, werd in de buurl van Leiden, naar
sommigen willen, te Allen, geboren. Zijn vaderwaseen
welgesteld molenaar. Rembrandt zun worden opgeleid
voor een wetenschappelijk vak en daarom moest hij
Latijn leeren.

De knaap legde echter meer zuchl voor het teekenen
aan den dag dan voor de wetenschap. Wat hij maar
eenigszins kun afteekenen, kwam in beeld op het papier.
Zijne verstandige ouders besloten daarom, hem alles te
laten leeren, wat iemand moet kennen en kunnen, uni
een bekwaam schilder te worden. Rembrandts eerste
leermeester was Isaac Klaaszoon Swanenburch, burgemeester van Leiden. Later kwam hij hij Pieter Lastman
te Amsterdam. Kuch
»zulke geesten hebben geen
meester!" —

De leergierige knaap toonde spoedig een buitengewonen aanleg, liet was hem niet genoeg, anderen na te
volgen; neen. hij schilderde zoo getrouw mogelijk naar
• Ie natuur. Vooral zijn zijne schilderijen merkwaardig
door het licht, dal hij er op wist te brengen. Ken van

de beroemdste doeken is in dat opzicht de »Nachtwacht",
het »meesterstuk aller meesterstukken", dat op het Rijksmuseum te Amsterdam wordt gevonden. — Maar we willen
den tijd niet vooruitloopen. —•

Nadat de leertijd van den knaap verstreken was, keerde
hij op den muien aan den Rijn terug, waar hij ijverig
werkte. Dikwijls kwamen hem kunstlievende menschen
bezoeken. Ken van hen gafhem den raad,zekeren Haagschen edelman een nauwkeurig en net afgewerkt schilderstukke te verkoopen. Hij trekt de stoute schoenen aan,
»zijn' m

Ier vult zijn' zakken met spek en b r o o d " en

hij gaat up reis naar 's-Gravenhage.
Een kunsttafreel in d'arm genomen ,
Trekt Rembrand! voort
En naakt en wint U« Letdeehe poort.
Daar ligt de schuit! Maar zou hij varen.'
De vracht ia hoog!
En mag hij ook op slagen hopen ,
liet best ontwerp kan tegenloonen ,
Zoo menig, wien de hoop bedroog.
Zijn' zuinigheid behaalt victorie
Op 't reisgemak ;
Want wellust is 't hem, dat da schijven
Nu ongewineld mogen blijven,
Eu lieflijk ramm'len in zijn' zak. I)

Eindelijk stapt hij de residentiestad hinnen en schelt
na e e n poosje a a n hij den klllistlievendell
1) I, Immernel Innior.

edelman.

til
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Men opent, laat den schilder hinnen,
En de Edelman,
In 't prachtig zijvertrek verschenen.
Roert Rembrandt armen, lenden, heenen
En hals en tong, zoo goed hij kan.
En hinkte de aanspraak, hij 't verschijnen,
Wal lam van voet,
En ging er 't sieraad van verloren,—
Het lijden van des huisheers ooren
Werd duhhel hem door toog vergoed.
Hij blijft, verbaasd, op 't kunstwerk staren,
Dat Rembrand! toont,
En ' t i s in 't gloeiend«! zielsverrukken,
Dat hij met honderd galdenstukken
Des j o n f ' ü n g l arbeid rijk'lijk loont.
Den schilder klopt het hart van wellust
Hij zulk een' schat!
Het zilver rolt zijn' zakken hinnen ,
Hij dankt, met opgetogen zinnen.
En spoedt zich voort uit huis en klad. Ii

Hij brandt van verlangen, om zijnen ouders zijn
geluk mee te deelen. Wijl hem de schuil te langzaan]
vaart, spoedt hij zieh met zijnen schal naar de postkoets
u|i Leiden.
Hier plant hij zich oo 't achterbank j e ,
Gelukkig leeg!
En sprei It. bevreesd voor spie en roover,
l'e handen bei zijn' zakken over.
Opdat zijn schat zich niet beweeg'. 1)

t*i

Hei is. of de paarden zijne haas! begrijpen, want hij
•ne herberg, waar men stilhoudt en alle passagiers,
1) .1. Inunerzeel Junior.

behalve Rembrandt, zijn uitgestegen, zetten de paarden
het plotseling op een loopen en »slepen nu 't rijtuig
henen, snel ter vlucht." Juist vóór het posthitis te Leiden
blijven zij staan.
Daar zetten zij h e m , zeer gedienstig.
Thans, heel van h u i d ,
Met zijnen schat vóór 't posthuis neder,
En Rembrandt krijgt den adem weder,
En kruipt bedaard den wagen uit.
Terug in de ouderlijke woning.
Toont hij zijn' schat;
En 't scheen . dat wel het meest hem bolde, 1)
Dat hij zoo pijlsnel huiswaarts rolde,
En nog de vracht gewonnen had! 2)

Van dag tot dag kreeg Rembrandt meer bestellingen.
Dewijl hij dikwijls voor zaken te Amsterdam zijn moest,
<ihi".' hij daar in 1630 op de Rloemgracht wonen. Hier
schilderde hij '>. m. een zijner beroemdste stukken, de
»Ontleedkundige Les." Hit stuk berust thans in t Rijksmuseum te Amsterdam. Het stelt burgemeester, professor
T u l p en Zeven h e e l m e e s t e r s

VOOr, st;l;l II' Ie i uil e e l i e t r l l e l ,

waarop een opengesneden lijk ligt. Kr wordt les in de
ontleedkunde gegevenOp 'Ie Rloemgrachl kreeg 'Ie schilder t:tl van leerlingen,
die hem wel tweeduizendvijfhonderd gulden leergeld opbrachten. Toen bij met zijn schilderen en onderwijzen
veel geld had gewonnen, deed hij in 1635 ui' 1636eene
reis naar Italië. Hij bracht een jaar te Venetië door,
waar hij o. a. de werken van den beroemden Italiaanschen
schilder Titiaan bestudeerde. I it dit schoone land bracht
•Ij Bolde = behaagde.

'ii I. Immerzeel Junior.
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hij eenen schal van fraaie teekeningen en prenten mede,
welke hij zelf mei tal van stukken vermeerderde. Hij
lift ze door zijne leerlingen nateekenen. —
Rembrandt deed niet alleen aan lift schilderen, maar
<>nk aan lift etsen, hit is graveeren van platen in koper
et' staal. Men zegt, dal hij er in hel gel I wel tweehonderdentachtig hfftt vervaardigd. Daaronder waren
vele portretten van zijne geliefde vrouw, Saske van
LJhlenburgh, en van hem zelven. Met zijne gade bracht
hij de gelukkigste dagen zijns levens door. Duur hare
trouwe liefde was zij eene zon op zijn levenspad en door
haar huwehjksg I maakte zij hem tut een bemiddeld
man. In hetzelfde jaar, waarin de »Prins der Schilders"
de »Nachtwacht" voltooide, werd zyne vrouw ziek. In
ltü'2 ontviel zij hem en met haar »hel beste deel van
zijn levensgeluk''. Men meent in vele der stukken, welke
hij nu haren dood schilderde, sporen van eene zwaarmoedige stemming te ontdekken. —
Na 1642 legde Rembrandt zich ook op het landschapsschilderen toe. waarin hij lift zeer ver bracht —
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op zijne schilderstukken wist aan te brengen. Zeker
schrijver h zegt: "is het niet. of Rembrandt over de
zonnestralen te beschikken had .' Rembrandt is de lichtschilder hij uitnemendheid, die daardoor zoo hoven allen
uitblonk, liet waren niet de vormen en lijnen, die hij
deed uitkomen, maar het licht, da; ze omspeelde, en
waardooi- hij ze juist hft levendigst wist te doen spreken.

[eder stuk van den schildervorst geeft, wanneer men
't met eigen oogen /.iet, eene onbegrijpelijke verrassing.
Schutters lliet bUUnen bijloop, heelmeesters Inet )l I If lilt'11

professor en lakenkeurders aan hunne staaltafel vereeuwigde hij. Eenen handwerksman, hij vrouw en zuigeling aan 't werk: een aan den weg gevonden voetreiziger,
dien men ter verpleging aan eene buitenherberg brengt;
een paar vrienden, die in hunnen reismakker onverwachts
een verloren gewaanden derden herkennen, enz.: ziedaar, wat Rembrandt alzoo, door de kracht van zijn
geestvol penseel, op doek of paneel met eenen toovergloed wist ti' bezielen, t Is nooit dat . waarop men was
voorbereid; men weet niet, wat te zeggen, maar blijfl
in gedachten verzonken staan." —

Behalve hft vruchtgebruik van <-rw erfgoed en <\<belangrijke inkomsten van zijne talrijke leerlingen, genooi
Rembrandl Veel voordeel van zijne w e r k e n , welke dool'

rijke burgers, edelen en vorsten goed betaald werden.
Toch geraakten de geldmiddelen van den grooten schilder
zóó in de war, dat zijne bezittingen op enkele uitzonderingen na wegens schulden in het openbaar werden
verkocht. »Op meer dan vijftigjarigen leeftijd was hij een

berooid man I" —
In dien ongunstigen toestand kwam hij tengevolge van
de tijdsomstandigheden, waardoor zijne schilderijen goedkooper dan vroeger van de hand gingen, en dewijl hij
verarmde bloedverwanten naar zijn beste vermogen
bijstond. Echter is het niet te ontkennen, dat hij zich,
om aan zijnen kunstzin en smaak te voldoen, te groote

I; Van Vloten.

uitgaven veroorloofde. —
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op het »Rembrandtsplein" te Amsterdam is voor hem
een bronzen standi ld opgericht Hij wordt voorgesteld
in eeiie peinzende houding. —

Een van Rembrandts meesterstukken, thans in een
museum te Londen, werd in "t begin dezer eeuw door
een rijken koopman voor zevenenzestigduizendtweehonderdenvijftig gulden gekocht l> Is den volgenden dag
bood men dezen honderdentwintigduizend gulden, maar
hij weigerde, lü.j de veiling van deze schilderij »ontblootten de ii.iiistliijzijnden eerbiedig het hoofd en er
ontstond een algemeene kreet: »hoeden af!
eerbied voor Rembrandl!" —

9

JAN DE WITT.
(1855—1672)

Deze beroemde staatsman wri:\ in 1625 te Dordrecht
geborenen was de tweede zoon van Mr. Jacob de Witt,
oud-burgen ster dier stad. Als jongeling studeerde hij
aan de Leidsche hoogeschool in de rechtsgeleerdheid. Ook
andere wetenschappen, waaronder vooral de wiskunde.
beoefende hij met goed gevolg. —
op vijfentwintigjarigen leeftijd werd hij in zijne geI rtestad tol pensionaris benoemd en drie jaar Inter
Verwisselde hij de/.:' b e t r e k k i n g niet die Villi l'ilild pelisi-

onaris van Holland. Als zoodanig stond hij aan 't hoofd
v;in Hollands bestuur en, omdat Holland de gewichtigste
en invloedrijkste provincie dezer Gewesten was, tegelijk
aan 't hoofd van de Republiek der Vereenigde Ne lerlanden.
Bijna twintig jaren heefl hij het vaderland trouw en
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eerlijk gediend. Gedurende al dien tijd beschouwde hij
het ;ils zijnen plicht, te zorgen, dal de Prins van Oranje
nimmer tol de waardigheden zijner voorvaderen zou
wurden benoemd. Ilij was van meening, dat de heeren
Stilten van iedere provincie de oppermachtige heerschappij in handen moesten hebben, dal Holland in de
Republiek het overwicht behoorde. Wie of die Prins
van Oranje was en waarom De Witt een tegenstander
Viin hem meende te moeten zijn .'

(hu ii dit duidelijk te maken , gaan we eenige schreden
in <\f\\ tijd terug. •—

Frederik Hendrik werd in 1647 opgevolgd door zijnen
-zoon Willem II. Ilij werd stadhouder over ;il de provinciën, behalve Friesland. Zooals ge weet, kwam in
het volgende jaar de vrede met Spanje tot, stund, zeer
tegen den zin van den jongen Stadhouder. Hij dorstte
naar oorlogsroem en begreep, d;it in oorlogstijd zijne
mocht grooter zou zijn. —
he Munstersciie vrede gaf aanleiding tot binnenlandsche
onlusten. Om de drukkende oorlogslasten te verminderen, wilde men nu krijgsvolk afdanken. Holland ging
evenwel hierin naar hel oordeel der Staten-Generaai en
Villi den

PrinS Veel te Ver. Hez.e , ililll 't hoofd

v.lll een

gezantschap, toog naar de voornaamste Hollandsche steden,
om de regeeringen daarvan tol andere gedachten te
brengen. Hel baatte hem niet l>e Prins nam daarop
onverwachts zes voorname leden der Stilten v.in Holland,
waarbij zich ook de vader van Jan de Witt bevond,
gevangen en voerde ze naar hel slot Loevestein. Nog
krasser maatregel nam Willem II. om Holland te dwingen.
ilij zond zijnen neet', Willem Frederik van Nassau, met
QESCII. tn KAliAKTEiiv. 2e Deeltje. 'Je dr.

">
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een leger naar Amsterdam. teneinde die stad te bezetten.
Het sloot zijne poorten en bood krachtigen tegenstand.
De Amsterdamsche kooplieden echter drongen uit handelsbelangen zeer aan, om een toegevend verdrag met
den Prins te sluiten. I»it geschiedde: Willem II kreeg
zijnen zin. De gevangenen op Loevestein werden «reder
op vrije voeten gesteld. —
Door deze onrechtvaardige en gewelddadige handelwijze
haalde de Prins zich veel vijandschap op den hals. Twee
partijen ontstonden in den Lande: stunts- en stadhoudersgezinden. Toen in 1650 Willem II ten grave daalde,

uitgebreid. Zóó oordeelde ook Cromwell, die in 16511
aan 't hoofd der Engelsche republiek kwam. De Engelsche
koning, Karel I, wasn.1. in 1640 door zijn volk onthoofd

juichten eerstgei

inden. Acht dagen na zijnen dood w rd

zijn zoon Willem Frederik geboren. Deze is de Oranjetelg,
dien we zooeven bedoelden. En hebt ge nu ook begrepen,
waarom Jan de Witt zieh by de staatsgezinde partij aansloot? Om dezelfde reden uns ook zijn broeder Cornelis,
burgemeester van Dordrecht, een tegenstander van
Oranje. —
Na den dood van Willem II besloten de Staten van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijsel. geenen
stadhouder aan te stellen. Groningen en Drente benoemden
turn den Frieschen stadhouder, Willem Frederik. De
stadhouderlooze tijd duurde tol 1672. Hel tijdvak 1650—
1672 wordt gewoonlijk hel eerste stadhouderlooze genoemd,
doch zou ook hel tijdperk van Jan de Witt kunnen I ten. —

De Raadpensionaris aanvaardde zijn ambl ouder i ilijke omstandigheden: we waren in oorlog mei Engeland.
Dit rijk wilde zoo gaarne meester zijn op zee en zag
met een afgunstig OOg den Moei del' Nedorlnndeli. Teil
koste vim onzen handel moest die van Engeland worden

en 't land in eeue republiek veranderd. Cromwell vaardigde de beruchte Acte van Navigatie u i t , volgens welke
vreemde koopwaren alleen met Engelsche schepen of
met schepen van die l a n d e n , vanwaar de waren k w a m e n ,
de havens van Groot-Brittannië mochten worden i n gevoerd. Zeer nadeelig was deze scheepvaartswei voor
Neèrlands handel en welvaart. Dit alles leidde tot drie
felle zeeoorlogen mei Engeland (1652—1654, 1665 1867
en 1672 1674), waarin Nederland een geweldigen knak
kreeg. De ontevredenheid van hel eigenlijke v o l k , dal in
tegenstelling van De W i t t en zijn bestuur zeer O r a n j e gezind was, werd daardoor gevoed. —
Hoewel oliZe Zeehelden M. I I . T r o l n i i . De Itlivtol'.
Van Galen en Evertsen veel roem inoogstten in den
eersten zeeoorlog, was de \ r e i l e . door den Raadpe nsiona ris
in 1654 tot stand g e b r a c h t , zeer vernederend voor ons.
De Acte van Navigatie bleef bestaan. W i j moesten

Engeland als i

rdere op zee erkennen. Verder eischte

C r o m w e l l , dal men zou beloven, den jongen W i l l e m
n i m m e r tol Stadhouder en Kapitein-Generaal te verheilen.
De Staten-Generaal deinsden hiervoor t e r u g . Jan de W i t l
i'ii zijne partij in Holland waren er natuurlijk niet tegen.
Hij w ist de Staten van Holland te bewegen. mei Engeland
een geheim v e r d r a g , Acte van Seclusie, te sluiten, waarbij
Cromwell zijnen zin kreeg. De Oranjegezinden waren hij
't vernemen van 'tgebeurde zeer verontwaardigd. Doch
De W i t t wist zieh t i ' handhaven. Hij wendde alle middelen
a a n . om onzen h a n d e l , die tijdens den oorlog gel
I stil
stond, te doen herleven. Hij wijdde al zijne krachten aan
ile verbetering en versterking onzer oorlogsvloot, w e l k e ,

C>!>
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zuouls gebleken was, ver beneden de Engelsche stond.
Zóó namen zijne tegenstandera weer genoegen in zijn
bestuur en koelde de verontwaardiging. —
In 1666 werd Engeland van republiek weder een
k o n i n k r i j k . Ken zoon van Karel I en mmi van den jongen
Oranje werd er, als Karel I I . tol koning uitgeroepen.
Langen tijd was hij ;ils hailing in ons vaderland geweesl
en bij zijn vertrek werd bij door de Staten-Generaal en
de Staten van Holland met eerbewyzen overladen. Ter
wille van hem werd de Acte van Seehisie ingetrokken.
Tocb droeg Karel als koning van Engeland ons vaderland
en vooral Be W i t t geen goed hart toe. Hij had de overt u i g i n g , dat de liaadpetisioiiaris Cromwell te zeer naar
d<
gen gekeken had. Hij kon het he W i t t niet verg e v e n , dat zijn neef, de Prins van O r a n j e , van al de
waardigheden zijner voorvaderen uitgesloten bleef. Kare!
nam hel euvel op. dat de liaadpetisioiiaris er naar streefde,
urn met den machtigen Koning van F r a n k r i j k , Lodewijk
X I V , op cell goedril Vort te hlijvell. lïekellt ge hierbij
nog den aiouden naijver tusschen de heide volken, dan
hehoelt het ii niet te verwonderen, dat de tweede zeeoorlog in 1665 uitbarstte. Vreeselijk werd er in dezen
k r i j g , die in "t begin allerongelukkigst . maar later gel u k k i g voor ons was. gevochten. Hij eindigde niet den
vrede van Breda < 1667). —
Nauwelijks was 't aan den westerhoiïzonl dus 0j>g e k l a a r d , of het scherpziend oog van Jan de W i t t
z;ig dreigende onweerswolken aan den zuiderhemel. I.odewijk X I V . heerschzuchtig als hij was, zag de kans gunstig,
om de Spaan*che Nederlanden te veroveren. He koning

]

van Spanje. Filips IV, was in 1663 overleden en nu
meende L o d e w i j k . een schoonzoon van F i l i p s , daarop
»'inspraak te hebben. Hij verklaarde den oorlog aan
Spanje (lt>C>7), viel met zijne leg as in I!-Igie en maakte
zich van verscheidene steden meester. He W i t t , de macht
v.m den Franschen Koning vreezende, had h o u niet
gaarne tot b u u r m a n . De bekwame Raadjiensionaris wist
daarom met groote voortvarendh 'id eenen dam op te
werpen tegen de macht en de plannen v a n d e n heerschzuchtigen Lodewijk. Binnen vijftien dagen bracht hij een
hondgenootschap tusschen de Republiek, Engeland en
Zweden tot stand ( T r i p l e Alliantie). Lodewijk duchtte
die m a c h t , gal'zijne veroveringsplaiiiioii op en sloot vrede
te Aken (ItifiS). / u l k eene schitterende uitkomst had
Be W i t t zeker niet van zijne staatkunde verwacht. Hij
brachl de Republiek tot aanzien. Boor eenen gedenkpenning vereeuwigde men de grootheid der Nederlanden
tijdens zijn bestuur, liet opschrift ervan l u i d d e : »de
landswetten verzekerd, de vrijheid dia - zeeën gehandhaafd, een heerlijke vrede door de kracht der w a p e n e n
verkregen en de rust van Europa bevestigd." De Raadpensionaris scheen nu vaster te staan dan i m m e r , ook .
omdat de Staten van Holland door den invloed van
He W i t t in 1667 het stadhouderschap voor eeuwig
hadden afgeschaft ( E e u w i g Edict).

Lodewijk X I V had wel begrepen, dat het Be W i t t
was geweest, die zijne p l a n u m had Verijdel I. Hij zou
hem dat wel betaald zetten. Hij zou wraak nemen op
»dat volk van kramers en vissehere", zoonis hij verachtelijk de Nederlanders noemde.
Hij wist den bondgenoot <\<'v Republiek, Karel I I . die

^
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door zijne verkwistende levenswijze doorgaans in geldverlegenheid was. u it't goud um te Itoopen. Zóó werd
deze Lodewijks bondgenoot. I>e Triple Alliantie was
ontbonden. Machteloos stuuil nu de Republiek tegenover
den Franschen monarch. Den Nederlanden werddeoorlog
verklaard door Frankrijk, Engeland, den Bisschop van
Munster en dèn Keurvorsl van Keulen < 1672). Een treurjaar brak er vuur ons vaderland aan. Had De Witt met te
waardeeren ijver onze zeemachl groot gemaakt, de landsverdediging luid minder zijne aandacht getrokken. Ja!
hij had ze verwaarloosd. Legers noch vestingen waren
in staat, 'Ie zoo machtige vijanden te weerstaan, liet
volk verkeerde in de grootste opgewondenheid, liet IK schouwde De Win en zijn bestuur als de oorzaak van
den benarden toestand. Landverraders noemde men den
Raadpensionaris en zijne aanhangers. »Hadden we maar
eenen Oranje aan hel I fd!" schreeuwde hel volk.
Door den nood gedrongen, droegen de Staten van Holland
den Prins van Oranje vooreénen veldtocht de betrekking
d|> van kapitein-generaal. Inmiddels was het groote,
machtige leger der Franschen, aangevoerd door de beroemdste veldheeren, ons vaderland binnengetrokken.
Het maakte al aanstonds groote veroveringen en spoedig
was ile Fransche Koning binnen Utrechts muren, liet
(lusten 'les lamls werd bezet door de Munsterschen en
Keltischen; 'Ie Engelsche vlooi bestookte onze kusten.
»De regeering was radeloos, liet volk redeloos en 't land
reddeloos." Tuen 'Ie nood up liet hoogsl was, eischte
liet volk ile intrekking van het Eeuwig Edict en de
aanstelling van Willem (den derden) als stadhouder.
Men moest toegeven, ook in Holland, huur 'Ie StatenGeneraal wen! hij ook aangesteld tot kapitein-generaal
der Unie. Jan de Witt nam uu ontslag uit zijne be-
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trekking. Maar hiermede was het woedende volk niet
voldaan, zooals ge uit het volgende zult bemerken. —

Reeds vuur de omwenteling had men het up het leven
van den Raadpensionaris gemunt. Op den avond van den
~2\ Juni \i>~- werd hij aangerand door vier mannen.
Door den wijn verhit, brachten zij hem verscheidene
wonden tue. Tuen ze meenden, 'lat hij dood was, namen
ze in allerijl de v l u c h t , ZOodat men slechts een der hiius-

doeners heeft kunnen vatten. Eenigen tij'l moesl de
Raadpensionaris het bed houden, maar genas van de
wonden.. In Augustus van 'tzelfde jaar zou hem en zijnen
broeder, 'lie nuk belangrijke diensten aan 't vaderland
bewees, nog grievender leed berokkend worden.
Cornelis de Witt werd door zekeren Willem Tichelaar,
cell Zeel' sleellt UieUSell. beschuldigd, 'lat hij ili'Z'll hail

willen overhalen, den Prins van Oranje te vermoorden.
Naar betuiging van De Witt was het omgekeerde waarheid, wat door getuigen werd bevestigd. Evenwel werd
hij veroordeeld tut verbanning. Tichelaar hitste nu het
grauw up', door te zeggen, 'lat die straf vuur eenen
prinsenmoordenaar veel te gering was. Inmiddels tnojj;
Jan 'Ie Witt naar 'Ie gevangenis zijns broeders, om hem
een bezoek te brengen en hem mede te nemen. Ken
woedende volkshoop verzamelde zich hij 'Ie gevangenis.
Eenige heethoofden drongen den kerker hinnen en noodzaakten ile beide broeders op harde wijze, het gebouw
te verlaten. Buiten gekomen, werden zij op 'Ie gruwelijkste wijze, te vreeselijk, um te verhalen, door het
Haagsche gepeupel vermoord. Me Staten van 11 • >ll:>n<I
wilden de misdadigers vervolgen, doch wegens hel groote
aantal schuldigen, waaronder zelfs aanzienlijke burgers,
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bleef dit achterwege. Willem lil ontried de vervolging
zeer, schoon hij de daad verafschuwde. —
Zoo viel Jan de Witt ran de aanzienlijke hoogte, waarop
hij door schitterende bekwaamheden geklommen was.

harten van alle weldenkende Nederlanders. En mag
er van u , knapen! gezegd w o r d e n , dat jiij „jongens
van Jan de Witt zijt," dan kunt e.ïj daarop met recht
trotsch zijn. —
In de volgende les zullen we u W i l l e m III nader leeren
kennen, (ie zult dan tevens v e r n e m e n , hoe het ongeluksjaar 1672 voor mis alliep. —

(»oder zijne leiding werd het kleine Nederland eenegroote

Mogendheid, di
ne beslissende stem had, wanneer er over
Euro] sehe aangelegenheden werd beraadslaagd; die op
alle zeeën werd geëerbiedigd. En niet alleen in betrekking
tol het buitenland was De Win een twintigtal jaren voorde
grootheid der Republiek onven
id werkzaam. Ook
hinnenlandsche zaken en vooral de geldmiddelen behartigde hij. Deze brach! hij oj
n goeden voet. Door v e r standige zuinigheid verminderde hij de schulden der
Republiek en vond tevens geld voor de kostbar«
•logen.
Het oordeel van den vreemdeling over den
grooten staatsman was zeer eervol. Zij roemden zijn
staatkundig inzicht en zijne eerlijkheid. De laatste deugd
bleek vooral, toen eenige mannen na zijnen dood zijne
papieren moesten onderzoeken. » W i j hebben niets anders
gevonden dan zijne e e r l i j k h e i d " , was hun antwoord, toen
het onderzoek was afgeloopen. Nii
r heelt De W i t t
zich oneerlijk verrijkt met het geld van den Staat, waartoe
hij anders r u i m s r l
ts in de gelegenheid was. l i e t : »De
gelegenheid maakt den d i e f , " heelt hij gelogenstraft
Aan r i j k d o m had hij ook weinig behoefte, want er schoot
Vl
" " ' hem in zijn werkzaam leven weinig tijd over. om
verteringen te maken. Zijne levenswijze was naar den
rang, dien hij bek!
Ide, zeer eenvoudig.
Hij was
steeds kalm van aard.
Niemand kon op zijn geltiat
l « e n , wat hij dacht en gevoelde; anderen leerde hij
spoedig kennen.
- Zijne nagedachtenis leefl voort in de

10.

WILLEM III.
(1650—1702.)

i V i v a t O r a n j e ! Oranje h o v e n ! " klonk het in Nederland,
toen iu het ongeluksjaar lt>7"2 de nood ten top stoe^.
En — ge weet het reeds, de machtige Staatsgezinde
regeeringspartij kon den drang der Oranjegezinden niet
weerstaan. De zoon van W i l l e m I I . dien men zoolang
buiten de waardigheden zijner voorvaderen had weten
te houden, werd in 't begin van Juli tot stadhouder van
Holland en Zeeland verheven en door de Staten-Generaal
tot kapitein-generaal der Republiek benoemd.
Deze omwenteling kau in 't kort worden beschreven
door de woorden :
»Onwjii boven,
\)r

W i l l er o n d e r . " —

Hoe stonden de z i k e i i in ' t veegc vaderland, toen de
I'rins het roer van st r i t in handen nam.' De V rauschen
waren reeds Hollands grenzen genaderd. De Keulschen
en Miinsterschen bemachtigden Overijsel en Drente.
Groningen was uu 't doel van hunnen veroveringstocht.
W i l l e m III stelde pogingen in 't werk . vrede te sluiten ,
doch de voorwaarden waren te vernederend -nor 't vaderkind en Oranje. Fier antwoordde deze. toen uien hem
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Aanspoorde, die aan te nemen: "Ik weel een middel,
om den ondergang der Republiek nii-t te aanschouwen,
en dal is: sterren lui de verdediging van de laatste
st »rkte." —
Alle krachten wijdde Iiij nu aan 't vaderland. Een ware
Oranjetelg toonde hij te zijn. - Het redelooze volk kwam
eindelijk tol bezinning. De verhefling van Oranje gaf hoop
en moed. Eendrachtig spande men zich in, de steden te
versterken. Oranje oefende In-t leger. —
Geheel 11• • 11• •'i• I had men onder water laten loopen,
<nii den vijand hel binnendringen te beletten. - Spoedig
kwam er verademing. Aardenburg verdedigde zich manmoedig. De Munsterschen werden in hun zegevierenden
tocht gestuit. Met heldhaftige Groningen bood krachtigen
tegenstand. N;i een beleg van zes weken moest de Bisschop
hel beleg voor de/e stad opbreken en langzamerhand
de sterkten in de provincie van dien naam verlaten. —
In December trok de Fransehe veldheer over de bevroren
wateren Hulk-mil binnen, maar door den invallenden
ilniii morst hij spoedig terugtrekken. —
De staatsmanswysheid van Willem III verschafte mis
bondgenooten in den moeilijken strijd. Hij deed de overtuiging veld winnen, dal niel alleen Nederland, maar
nuk Europa van Lodewijks I rschzuchl grool gevaar te
duchten had. Oostenrijk, Spanje en Brandenburgsloten
zich Iiij Oranje aan. Willem trachtte daarop de sterke
vesting Charleroi te veroveren. Ofschoon hem 'lit mislukte, werd daardoor toch de oorlog op vreemden bodem
overgebracht, lü.j hel einde van l<>7:i hadden de vijanden
«ms vaderland <>>
| enkele plaatsen na ontruimd. En wal
de jonge Stadhouder te land il I. deed de grijze
De Ruyter ter zee. Deze moedige zeeheld, van wien
gij in ili' volgende les meer zuil t>' weten komen, had

in 11)7:2 geene gemakkelijke taak. De vereenigde Engelsche
en Fransche vloot moest Iiij weerstaan. En —- Iiij deed
hel zijner waardig.
Willem III. begrijpende, dal men de hulp onzer zeehelden niet kon ontberen, maakte een einde aan de
vijandschap tusschen onze beide grootste zeehelden,
O Tromp, zoon van Maarten Harpertsz., en l*r Ruyter:
hij bewerkte de verzoening. Mei vereende krachl brachten
zij daarop (1673) den vijand driemaal gevoelige verliezen
toe, waardoor eene landing in 't vaderland voorkomen
werd en de Engelschen tol den vrede geneigd waren < li»7i).
Ook de Vorsten van .Munsteren Keulen sloten in 'tzelfde
jaar w^\c met de Republiek. .Met Frankrijk werd de
oorlog voortgezet in de Zuidelijke Nederlanden en op de
Middellandsche zee. Willem III streed dapper, doch niet
altijd met gunstig gevolg. Bij Senef hield hij zieh als
»een oud generaal", maar stelde zieh Wool als »een jong
soldaat", naar hel zeggen van den Franschen veldmaarschalk . ( 'iillde. —
In 1678 kwam nuk de vrede met Frankrijk te Nijmegen
tol stand, zonder dal wij een voetbreed gronds behoefden
al' te staan. Glorierijk kwam 't kleine Nederland uit den
strijd te voorschijn. Dil had men te danken aan de wijsheid, bedachtzaamheid en den moed van Willem van
Oranje en aan De Ruyter, "den Schrik des Grooten
Oceaans". —
We schrijven den 2fl October 1688. I >e Staten van
Holland zijn plechtig vergaderd, haar verschijnt nuk
Willem III. Deze gevoell den ernst van 'toogenblik, wal
<>p zijn gelaal te lezen is. Hij koml afscheid nemen . dewijl
hij hen en 't land verlaten zal , misschien \<>n\' altijd.
Hartelijk zegl hij den 1 ren dank voor de weldaden,
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hem bezwezen, en voor 't vertrouwen, in hemate stadhouder gesteld. Hij beveelt ziji
chtgenoote in de hoede
der Staten aan, zun hij reus niet weder in 't vaderland
terug mocht Iceeren. —
Waarheen zal Oranje zich begeven? Eene vloot van
vijftig oorlogsschepen en vijfhonderd transportschepen,
waarop zich een groot leger bevindt, ligt in de haven
vim Hellevoetsluifl gereed, om den Prins naar Engeland
te voeren
Waartoe? vraagt ge. Engelands koning, Jacobus II.
\\ il lei us schoonvader, had zijne onderdanen zeer verbitterd
door zijn streng, willekeurig bestuur. Hij stund, tegen
de wetten en den wil des volks, uitsluitend den RoomsenKatholieken godsdienst voor. Men riep de hulp van onzen
Stadhouder in, om Jacobus te verdrijven. In Holland en
Zeeland steun vindende, liet de Prins zich daart
verhalen. Hij aanvaardde den tucht met bovengenoemde
vloot in 't begin van November. Hel vaartuig van den
Prins voerde zijne riag, welke tut randschrill had:
»Voor den Protestantsehen godsdienst en de vrijheid
van Engeland." En daaronder: »Je maintiendrai" = ik
z.;il handhaven. —
Hij werd als redder en verlosser ontvangen. Jacobus
nam de vlucht naar Frankrijk en in l<*»su werden Willem
en zijne gemalin tot koning en koningin uitgeroepen. —
Lodewijk XIV, die zeker begreep, dal Willem III door
zijne verheffing tot koning van Engeland heter tegen
hem opgewassen zun zijn, was op zij Ie van den verdreven
Koning. Hij verklaarde aan de Republiek, Engeland en
Spanje den oorlog, terwijl hij reeds in strijd was gewikkeld
met Duitschlund. Willem wist de vijanden van den
Franschen monarch tot het groote »Weener Verbond"
te vereenigan en was als bevelhebber der verbondene

legers de ziel van den oorlog. Negen jaren duurde deze
krijg, die ter zee en in de Zuidelijke Nederlanden gevoerd
werd. De Franschen leden bij knap La Hogue eene
Beduchte nederlaos (1692). Willem werd echter meermalen geslagen, maar hield steeds zijnen roem als veldheer op. Altijd wist liij zich met beleid terne te trekken,
zoodal de vijand weinig of geen voordeel van de behaalde
overwinningen kon trekken.
Op vrij gunstige voorwaarden voor ons werd in 1697
te Mijswijk de vrede geteekend. Lodewijk erkende Willem
als koning van Engeland en gaf veel van hel veroverde

terug. —
Niet lang echter zou het zwaard in de scheede rusten.
Wederom was de heei'schziicht van Lodewijk daarvan
de oorzaak. Hu Spaansche koning, Karel II, stiert'in
17(10 kinderloos. De Keizer van Diiitsrhland maakte aanspraak op zijne nalatenschap voor zijnen zoon Karel en
Lodewijk zap. gaarne zijnen kleinzoon, Filips van Anjoii,
op den Spaanscheii troon geplaatst. Nogmaals vond Lodewijk in den Koning-Stadhouder eenen tegenstander. Deze
zag er groot gevaar in voor de rust van Europa . dat
de Fransche monarch zijnen zin kreeg. Diens invloed
zon grooter worden dan ooit, zijne macht verdubbeld,
wanneer als het ware de l'vrerieön verdwenen. In één
woord: het evenwicht in Europa, dat Willem steeds
trachtte te bewaren, zon verbroken zijn. (leen wonder
dus, dat hij ijverig in de weer was, bondgenooten te
verwerven. In Den Haag kwam dan nok door zijn doorzicht en zijne voortvarendheid het »Groot Verbond" tof
stand tusschen ons vaderland. Oostenrijk, Pruisen en
een ige andere Staten, om Lodewijk met kracht van
wapenen te noodzaken, voor zijnen kleinzoon af te zien
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ran Jen Spaanschen troon. Willem III, die den oorlotr
i in ilc geschiedenis bekend als Spaansche successie- of
opvolgingsoorlog) gel I had voorbereid, rnochl dien niet
beleven. Mij overleed in 17i>:>. Een machtigen steun
verloren de bondgenooten in hem. Gelukkig kon Heinsius,
raadpensionaris van Holland, verder geheel in Willem's
geest handelen, daar hij volkomen bekend uns mei
diens plannen en bedoelingen. Met Engeland'» veldheer,
Marlborough, en den Duitschen aanvoerder, Eugenius
van Savoye, vormde hij een driemanschap, dat de leiding
van den oorlog op zich nam. —
lic bondgenooten waren zeer gelukkig. Verscheidene
malen werd de trotsche Lodewijk verslagen. Jan Willem
Frisn. ilr Friesehe stadhouder, die de Nederlandsche
troepen aanvoerde, behaalde in 170!» hij Malplaquel eene
i tnrijke overwinning. Jammer! dat hij zijnen roem
/uu kort overleefde: in 171! verdronk hij l>ij 'tovervaren
MIHI den Moerdijk. —
Trots ;il de nederlagen kreeg Lodewijk ten slotte zijnen
/in. Engeland verliet n.1. de zaak der bondgenooten, waardoor hunne kracht gebroken uns. lüj den vrede van
I trechl ( 171:!) kreeg Lodewijk's kleinzoon Spanje, maar
• Ir Zuidelijke Nederlanden, tut hiertoe Spaansch, kwamen
aan Oostenrijk. Zóó eindigde deze oorlog, waarvan een
groot deel van den roem toekomt aan Willem III, ofschoon
hij den krijg niet mocht i hroeren. —

Zooals ge weet, I fl Willem zijnen vader niet gekend.
Reeds op elfjarigen leeftijd verloor lii.j zijne moeder. Zijne
voogden drongen er hij de Staten van Holland op aan,
,1c opvoeding van den jongen Prins op zich te nemen.
Hiertoe besloten zij in 1666. Zij droegen aan eenige beeren
.Ir zorg voor den Prüm op, die den titel kreeg van »Kind
van Staat". Jan de Witt bad bijzonder toezicht op hem.
Hij, ili' grootste tegenstander van Oranje, wendde zijnen
invloed aan. urn trouwe aanhangers van den Prins te
verwijderen. Nauwkeurig werden 's Prinsen handelingen
gadeslagen. Zijne woorden moest Inj wikken en wegen,
want wat hij sprak, werd nauwkeurig overgebracht
Kun Willem van den kundigen Raadpensionaris veel
leeren, wat hem later te stade kwam, de bespiedende opvoeding gaf eene ernstige, sti'ueve plooi aan zijn karakti r.
Op Interen leeftijd eerde men hein wel um zijne kennis
.•il wetenschap, als staatkundige en veldl r; als mensch
ge it hij weinig vriendschap. Hij zweeg veel en als hij
sprak, was hij omzichtig en koel. Zijn vertrouwen schonk
hij niet spoedig; had hij het eenmaal gegeven, dan kun
men op hem bouwen. Zekere Hans Willem Bentinck,
's Prinsen kamer] r, had u.a. dit vertrouwen verworven.
Hij toonde duur zijne liefde vuur den Prins, dit ten vuile
waardig te zijn. 'tgeen nuk uit het volgende /al blijken.

We hebben u Willem III naar aanleiding van bovenstaand
rlogen eenigszins leeren kennen nis staatkundige
en veldheer. Met wordt tijd. dat wij hen
k van eene
andere zijde beschouwen. Uwe belangstelling is zeker
door bet medegedeelde voldoend • gewekt. —

te deelell. Haai'duur. hunptell / i j . /iiinlell de pukken l l i t -

In 1673 werd Willem ziek. Hij kreeg de pokken, die
eerst niet wilden uitkomen, waardoor de ziekte gevaarlijk
werd. He dokters gaven den raad. dat iemand hij hem
te bedde moest gaan liggen, um den Prins warmte meö

kiimeii en Oranje behouden kunnen blijven. Terwijl men
dacht, dat /ich daarvoor niemand beschikbaar zou stellen
wegens vrees vuur besmetting, bood Bentinck zich daarvoor aan. He uitwerking was gunstig vuur 't beloop <\rr
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nekte. Onvermoeid paste de dienaar daarna zijnen meester
op, immer gereed, om op diens wenken te bedienen.
Juinnier, dal die trouwe man na 'a Prinsen herstel eveneens door de ziekte werd aangetast Gelukkig evenwel.
dal ook hij genas, waarop hij zijnen meester, die de
opofferende liefde van zijnen kamerl r dankbaar erkende,
in het leger vergezelde. —
Willem had een tenger, zwak lichaam. Nu zijne ziekte
had liij veel last van I fdpijn en aamborstigheid, waartegen hij zich krachtig kon verzetten. — In den strijd,
op staatkundige vergaderingen en het jachtveld was hij
op zijne plaats. Daar konden zijne oogen soms vuur
schieten. Echter was hij zich altijd meester. In de grootste
gevaren behield hij zijne tegenwoordigheid van geest,
waardoor hij dan een gunstigen invloed had <>p zijne
omgeving. - Vleiers, kwaadsprekers en lafhartigen kun
hij niel dulden. - Vergevensgezindheid toonde hij vaak
te bezitten. —
In 1676 huwde de Prins de ou Iste dochter van Jacobus,
broeder en opvolger (1685) van den Engelschen koning,

Republiek was groot Oranje had alzoo niet veel pleizier
van zijn koningschap .ai der Republiek bracht het geen
voordeel aan: de Acte van Navigatie bleef bestaan en
de handel leed een gevoelige« schok, daar vele koopvaardijschepen door Frankrijk werden aangehouden.
In de eerste jaren van zijn bestuur in de Republiek
was de lietde van het volk jegens den Stadhouder groot
lit erkenning zijner verdiensten werd hem het erflijk
stadh lerschap in Holland en Zeeland opgedragen.
Utrecht, Overijsel en Gelderland volgden dit voorbeeld.
Ook verklaarde men het kapitein-generaalschap erfelijk.
Hierd •, als ook d • zijn huwelijk, won de Stadhouder
zeer in aanzien, zoowel j M -t buiten- als 'i binnenland. —
Later bekoelde de lielde zijner landgenooten. Hiertoe gaf
hij zelf aanleiding. Hij misbruikte dtkmaals zijn gezag.
Wanneer dit met zijne plannen overeenkwi
schroomde
J,i
.i wet, de bestaande vrijheden en rechten der steilen
aan te tasten. In enkele stelde hij in de vroedschap
nieuwe leden in zijn voordeel aan, in iindere zette hij
minder stadhoudersgezinde er uit. Echter werd hij si Is
door de steden gesteund in zijne plannen tegen Lodewijk
XIV, al vond uien ook, dat 't kleine Nederland eene rol
s
l Ide, die boven zijn krachten ging.
Hen IS Maart I7H-_> stierf de Koning-Stadhouder. Op
'I'' jacht zijnde, trapte zijn paard in de loopgraaf van
eenen mol. waardoor het struikelde. Zij,, beryder viel
en
• brak zijn rechter sleutell n. De grootste Staatsman van zijnen tijd stierf vijftien dagen later aan de
gevolgen in den ouderdom van tweeënvijftig jaren. Hij
liet geene kinderen na. Men betreurde zynen dood. Toch
'»•sinten Holland. Zeeland, Utrecht, Gelderland en ook
Drente, geenen stadhouder weer aan te stellen. Willem
111
(de laatste uit hel siaiuhuis »de Zwijger") had geotacii. ES KAIMKTZRV. 3d Deeltje, Se dr.
g

Karel II. 't Was eel
lil wikkelde , helililllieli jke VTOUW,
die ieders liefde wist te verwerven, nok van haren echtgenoot Toen zij hein in 1695 ontviel, verloor hij in

haar eene trouwe gade, die hij smartelijk betreurde.—
Willem III was als koning eene weldaad voor zijn
land. Hij herstelde de l'eehten en vrijheden zijner bewoners.
De binnenlandsche rusl keerde met zijne regeering terug.
Handel en nijverheid namen toe. Evenwel stelden de
Engelschen zijn bestuur niet op prijs. Willem onderv I
veel tegenwerking en in zijn gezag werd hij steeds beperkt
Spottenderwijze noemde
n hem wel »Koning van Holland
en Stadhouder van Engeland," want zijn invloed in de
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wenscht, dal men zjjnen neef, Jan Willem Friso, tol
zijnen opvolger zou kiezen. Toch Leerde men terug tol
den toestand van 1650. Hel tweede staühouderlooze tijdperk nam eenen aanvang en Heinsius stond, even als
Jan de Witt vroeger, aan 't hoofd der Republiek, die
eenèn tijd van verval te gemoel ging. —

II.

MICHIEL ADRIAANSZOON DE RUYTER
(1607—16760

Wanneer gij u in 1617 op de markt te Vlissingen
li;„lt bevonden, zoudl ge iete vreemds en ijzingwekkends
hebben kunnen aanschouwen. Hel meerendeel der marktbewoners had hel .werk gestaakl en zag vol verbazing
en angsl naar den kerktoren. Wal was er dan te zien?
vraagt ge. Ken jongen van een jaar of tien. elf vertoonde Zich Op de spits van den turen, welke hersteld
werd \ u eens zal hij schrijlings op den bal en wuifde
met zijne pet, dan weerd I hij, zich
t eene hand aan
den windwijzer vasthoudende, vele gevaarlijke toeren. De leidekkers echter, die hel middagmaal waren -aan
gebruiken hadden de ladders weggei len. Hoe moesl
de waaghals nu naar beneden 1 Wal nood! Mij trapte
eenige leien stuk en daalde, eerst langs hel ontbloote
hout- en latwerk en verder hij de kerktrap af. In ademlooze spanning had de menigte de roekelooze daad
gadegeslagen. —
Wie was die ondeugende jongen? zuil ge zeker vragen.
Hij was de derde zoon van den Vlissinger bierbrouwer
Adriaan en Invite Michiel. Zijn groolvader was ruiter in
dienst van den Staat geweest, zijne moeder droeg daarop
roem en zoo ontving Michiel den bijnaam »De Ruyter".
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Ge begrüpt, dal Michiel bij zijne thuiskomst gevoeli«
gestraft «rerd. Dikwijls ontving hij eene kastijdingen hij
verdiende haar meestal ook. Veel verdriet deed hij Zijnen
ouders en leermeesters, waarover hij o p lateren leeftijd
berouw gevoelde. Hij werd van de eene school „aar de
andere gezonden, maar overal gedroeg hij ziel, even slechl
/M
" v : " l , r ' l '''" 1 hem daarom in de leer hij den heer
Lampsens, waar de bengel voor eenen »schellin«" per
week hel wiel in de touwslager« moesl draaien Ook
daar was met den knaap -een huis te houden. Bij den
dag werd zijn gedrag ergerlyker. Wel ontving hij geduri«
ernstige vermaningen en straf en beloofde hij telkens
beterschap maar he, bleef bij beloften. Het liefs, lien
hij langs den havenkant, met levendige belangstelling
' " ^ r e n d e naar de van Oosl en Wesl terugkeerende
matrozen. —
De heer Lampsens kon Michiel niet langer gebruiken
en ned A d m a n sterk aan, den jongen naar zee te zenden
I;
"" 7fel
"|."r we
™ "aar. maar de moede,"
'naakte bedenkingen. Zij vreesde, da, haar zoon die,,
"•' ? n d a n k s z i ''
«deugende streken nog lief had zoude
V , l|,
krn
- > B e t e r verdronken dan opgehangen," zei de
| " ' ''"
l
"'"1' '••'»"l^'-'s. »He, laatste valt „we,, zoon ten deel
zoo ge hem met op ren schip doet"
De ouders gaven eindelijk, al was het met ee
zwaard
,
• '
'" " M i c hiel was in zijn element. Wat was
ue knaap verheugd! —

I" 1618, dus op elfjarigen leeftijd, d I hij voor'teersl
ai» kajuitsjonger. eene zeereis meè. Weldra had hij zijne

;;,"l,ll,f:,,^.;,,f1'-''- * *
Werdh

.aam, ,,,,,„,,,,.„ , . n l i j „.

i j . Z , j „ kapitein was daarom zeer over hem tevreieS
6'
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Si
eo gaf !„.,„ alras de volle soldij. - O p zeventienjarigen
leeftijd werd hij r Is als bootemansmaal op een oorlogsschip aangesteld. Dal was een post, dien men relden
jongelingen van zijnen leeftijd toevertrouwde. Mwhiel
toonde, ervoor berekend te zijn.
HQ ondervond veel, maar wat er ook mocht voorhallen, st Is was hij onbevreesd en dapper. Eens werden
h i j en de andere schepelingen door ïeeroover* gevangen
gnomen en naar Spanje gevoerd. Mei twee zijner makkers
ontsnapte hij, maar dewijl zij van alles beroofd wa.vn,
moesten zij bedelende door Spanje, Frankrijk en België
,,.1;ll. hUn vaderland terugkeeren. Wal De Ruyter op
dien verschrikkelijken tochl moesl doorstaan, vergal hij
,. - Doordal hij ellende van velerlei aard zeil had
llin
leeren kennen, was hij steeds edelmoedig en vriendelijk
jegens armen en gevangenen.
Hij was nu eenentwintig
jaar geworden en stond als een bekwaam zeei i en
braaf mensch bekend. De I r Lampsens plaatst,- hem
thans gaarne op een zijner schepen als bootsman. In 1640
kreeg hij hel bevel over een vaartuig. Steeds klom hij
in rang en aanzien door zijne groote gaven en zijne
vlijt. Geene minuut Iie1 hij ongebruikt voorbijgaan. Wal
om hem voorviel toekende hij nauwkeurig op en trachtte
hei te onthouden. Van de streken, welke hij bezocht,
vervaardigde hij kaarten, in 'tkort, hij leerde eiken dag.
Zijn naam werd mei lof genoemd. —
In 1041 werd hij door Frederik Hendrik tot commandant
van een oorlogsschip en tol schout-bij-nachl bij de vloot
hevordeiil. De Ruyter was zeer ingenomen mei di
»derniet
trotsch.
Later
scheidingen, maar zij maakten nem
het hem, zich die benoemingen te hebber laten
8peel
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welgevallen, want het krijgsmansleven had weinig bekoorlijks voor hem. Lang nam hij zijne eervolle betrekkingen dan nuk niet waar. Het was hem aangenamer
en voordeeliger, als kapitein \<t<*r de reederij van den
heer Lampsens te varen. Negen jaar zwiert' hij op zee
«ai bezocht alle belangrijke havens der wereld. Vele
handelsbetrekkingen knoopte hij aan en de ondeugende
bierbrouwersjougen van voorheen werd weldra rijk.
De Ruyter verdiende om zijn strikt
rlijkheid en
nauwgezette plichtevervulling ten volle, rial hel hem zoo
g I ging.
Hoe eerlijk i'ii trouw hij was, zal u uit het volgende
blijken. Kens kwam hij als schipper mei zijne koopwaren,
waarbij o. a. een stuk kastanjebruin laken was, te Salée,
aan de Barbarijsche kust. De Negerkoning of Sant bood
hem veer dat laken zekeren priis. De Ruvter weiirerde
het voor ile geboden sum af te staan. Hooge woorden
rezen hierover. »Ik wil dat stuk hebben", sprak de Sant,
»gij moet het mij geven", he Ruyter bleef weigeren en
noch overredingskracht noch bedreigingen konden hem
van zijn stuk brengen. »Ik mag en wil het niet onder
'Ie waarde verkoopen", zei hij. >,ik zon «lau mijnen meester
bedriegen. Wilt gij het kik,MI volstrekt hebben, welnu,
dan geef ik 't u ten geschenke". De Sanl vertrok w lend
en
De Ruyter bracht twee mir in groote spanning door.
Zijn schip kun hij niet bereiken. Zijn leven was in de
machl van Jeu Overste en liep dus gevaar, he Koning
keerde tel*Ug, hood nogmaals dezelfde SOm en
de
trouwe en moedige Kapitein weigerde andermaal. Nu
''''T ' l r S : m l ui': »Ziel eens. gij hovelingen, I
trouw
'•ii Mink deze Christen de lielangen van zijnen meester
behartigt. Neemt daar een voorbeeld aan en behandell
mijne zaken even nauwgezet!"
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De Ruyter verkocht niet alleen zijn stuk bruin laken
voor den gestelden prijs en zijne geheel« lading voor
eene groote som. maar ontving bovendien kostbare geschenken van den Koning. Mot booge onderscheiding
werd hij behandeld en in 't vervolg wilden de Mooren
met bijna niemand anders handel drijven dan met hem.
Voor eene kleinigheid had De Ruyter eene lading kostbare waren gekochl en keerde daarmee naar Nederland
terug. Onderweg nam hij,ofscl
n slechts zes kanonnen
aan boord hebbende, een kaperschip, 'lat een prqsgemaakl vaartuig op sleeptouw had. Met schatten aan boord
en met huit beladen kwam hij in 't vaderland aan. —

geest Verloor, leert U het volgende. Keus keerde hij uit
Ierland terug met eene lading boter en werd achtervolgd
door een groot kaperschip. De matrozen waren ten einde
r a a d . maar hun kapitein bleef kalm. Hij liet hen, nadat
-zij het opperdek en de boorden van het vaartuig dik
met boter hadden besmeerd, kousen en schoenen uittrekken. Daar kwamen de movers. Met de sabel in de
vuist sprongen zij op het schip van De Ruyter, maar
'1 bekwam hun kwalijk. Zij gleden en tuimelden over
elkander heen, vielen in de kajuit of door de geschutpoorten in z
m De Ruyter en den zijnen, die vast
stonden, viel het licht, zich van hunne vijanden te
ontdoen. —
Allengs werd hij het zwervend leven moede. Hij was
vijfenveertig jaar en rijk geworden, zoodal hij besloot,
te midden van zijn huisgezin de welverdiende rust te
smaken. Hij ging naar Vlissingen en gaf zich geheel aan
de genietingen van het huiselijk leven over. —

Behalve genoemde deugden sierden Do Ruyter nog
zacht- en grootm
ligheid. Op zekeren dag ontmoette
hij als commandant van een kien
'logsschi]
n groot
Spaansch galjoen ('t was in den tachtigjarigen oorlog).
Dit bestookte hij •/.<><> hevig met zijne kanonnen, dat de
Spanjaard zich weldra overgaf. De Ruyter gaf bevel, de
overwonnelingen hij hem aan I rd te brengen. Dit geschiedde en hij vroeg nu den kapitein, die norsch vóór zich
zag: »Zoudl */(\ ons even edelmoedig behandeld hebben,
als gij ons schip in zinkenden staat hadt geschoten .'"
De trotsche Spanjaard antwoordde barsch: » V e n , ik zou
M allen hebben laten verdrinken!" —
De Ruyter, verontwaardigd o v e r ' l i e woorden, beval,
dl- Spanjaarden in zee te werpen. Toen allen, de kapitein
eveneens, om genade sn kten, werd hun die door den
o-, ti
ligen overwinnaar geschonken, die hun daarbij
ernstig op 't hart d r u k t e , voortaan minder trotsch en
wreed te Zljll. —
l),.lt De Ruyter niet licht zijne tegenwoordigheid van

Zijne rust was kort van duur. In 1654 brak d
rsto
Engelsche oorlog uit. Admiraal M. II. Tromp was niet
eene vloot in z
n eene andere lag zeilreé. De Staten
benoemden tot vice-admiraal den »ernstigen, mannelijken,
god vrucht igen. welbeminden en getrouwen kapitein De
Ruyter". Deze aarzelde eerst, die hooge b e t r e k k i n g a a n
te nemen, maar zijn land had hem noodig en daarom
stapte hij over zijne bezwaren 1 n.
In den eersten
slag behaalden noch de Engelschen noch de onzen de
zege; in een polgenden werden wij verslagen. Dit e n d e
afgunst, hem door verschillende kapiteins der vloot

betoond, noopten De Ruyter, zijn ontslag te vragen. De
Staten weigerden 't hem en schonken hem na den sla"
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I.ij Dover, waar hij schitterend zijne bekwaamheid en zijnen
moed had ten toon gespreid, een geschenk van v y f t i e n h
lerd en een jaarlijkse!) inkomen van tweeduizend
vierhonderd gulden. Ook werd hij t o t l u i t e n a n t - a d m i r a a l
van Holland benoemd. De Ruyter, die nederig en heseheiden bleef by al di
rbewyaen en bevorderingen,
was slechts met groote moeite door Jan de W i t t over
t,. halen tot het aanvaarden dier betrekking. »Er zijn
bekwamer pers
n dan i k " , sj.rak he Ruyter.
Toen de oorlog met Engeland geëindigd was. g i n g
bij de stmit,' zeeroovers in de Middellandsche zee straiten,
bevrijdde langzamerhand alle gevangenen en Europeesche
slaven en behaalde dikwijls gi
ten b u i t —

kruisers ontsnapt te z i j n , de haven van Delfzijl binnen.
Eene buitengewoon hartelijke ontvangst viel hem ten deel.
Hij kwam op den rechten tijd terug, he tweede Engelsche
oorlog was uitgebroken. A d m i r a a l Wassenaar v a n O b d a m
was met zijn schip in de luchl gevlogen en mei voorbijgang van Jan Evertsen en ('ornelis T r o m p , die stadhoudersgezind waren, werd De R u y t e r door de bemoeiingen
van Jan de W i t t t o t l u i t e n a n t - a d m i r a a l - g e n e r a a l aangesteld.
He nederige A d m i r a a l wist n i e t , waaraan hij die hooge
onderscheiding te danken h a d : zóó weinig dachl hij aan
zijne roemrijke daden.

Toen Zweden en Denemarken in oorlog waren en de
Hollanders in hel belang van hunnen handel op de
Oostzee laatstgenoemd land hijst
len, deed he Ruyter
,. ( .i„. landing op het eiland Kimen. Hij veroverde N y b o r g ,

,.,.

lor belangrijkste vestingen van Noord-Europa en

bevrijdde Denemarken van de / w e d e n , h o o r d e n Deenschen
Koning werd hij met eene gouden keten en eene jaarwedde
van tweeduizend -uiden begiftigd en in den adelstand

verheven. —
Nog
oorlog
,„,/,.,'•
hevel,

vóór liet
uai
n
forten op
die lorteli

uitbreken van den tweeden Engelschen
l'.ritseh admiraal onverwachts sommige
de kust van A f r i k a , he Ruyter o n t v i n g
ill stilte te heroveren ell zooveel mogelijk

buil ie bemachtigen. Ofschoon voortdurend bespied d •
eene Engelsche vloot, slaagde hij naar wensen. Degeleden
SChade Werd hersteld, een sterk Engefech lort veroverd
,.,, met grooten buit, o.a. een zestal Engelsche schepen,
zeilde onze A d m i r a a l , na met moeite aan de vijandelijke

In den vierdaagschen zeeslag toonde De Ruyter, dat
hij »de Schrik 'les Oceaans" was. hen vierden dug, toen
voor ons uitgeput volk alle hoop verloren s e i n e n , gaf
he Ruyter bevel tot een algemeenen aanval en
»met
vijfduizend dooden, drieduizend gevangenen en d r i e ë n t w i n t i g schepen betaalden de B r i t t e n Wassenaars o n g e l u k . "
Nog meer roem behaalde onze A d m i r a a l in eene nederlaag.
hekend onder den naam van »De l ' u v t e r s aftocht." Van
T r o m p en Evertsen verlaten, weerstond h i j . st
Is t e r u g t r e k k e n d e , de overmacht van den Engelschen admiraal
M o n k , die van verlangen b r a n d d e , om zijn grooten en
geduchten tegenstander in zijne macht te krijgen. W e l
riep he Ruyter in zeker oogenblik, toen het kogels regende
op zijne acht schepen en hij niets dan Engelsche vaartuigen rondom zich Zäg, moedeloos u i t : »wat overkomt
m i j ! ik wou dat ik dood w a s ! " maar spoedig had hij
zijne kalmte herkregen. Hij wist met zijn t r o u w e n lotgenoot Van Nes de Vlaamsche banken te bereiken, waar
di' vijand hem niet durfde achtervolgen. Dooi' den beroemden tocht naar C h a t t a m , welke de
bewoners van Londen met angst en ontzetting vervulde,
werden de vredesonderhandelingen, reeds te Breda g e -
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opend, bes, ligd. De dichter, Joanne. Antonides va»
der Goes, zingt van dezen tocht:
Zoo n.kt Michiel mei l»l « • ki<*len
Den Theemsstroom op in 't »gewend
Ea aangezicht van '• vijamls lanl ,
Maar niet ten p l u i W« • " » • ' l t ! , e n '
Dal »oegt * » • ' oorlogstee»* vol BBOad,
Maar winter-wolven , heel n ' bloed.

[n 1672, toen wflooriog hadden met Engeland, F r a n k r i ^
Munster en Keulen, had ons vaderland op zeeznne redding
i uytertet lanken. In den s l a , . *j Solebay nep een
^ e n , vijandelijk officier uit: * «
« ^ ~ "
Admiraal, kapitein, stuurman, mat i , alles te, luk
is die held!" —
. , i,-....,.^..!,..
, n 1673 geraakte De Ruyter met de Engelsch-Fransüv
^ t slaag? bij Scl aeveld. Waar h« rich met »jn beI.!,,.,;,,, S i r a a l s c h i p .de Zeven Provincxen vertoonde,
week dt' vijand. —
. . ,. >
hetzelfde
jaar
werd
nog
een
ongemeen
bloedige^lag
ln
,„,„,,.,,, b i j Kijkduin. De strijd duurde van smorgens
£ tot's avonds laat Het k. ngebulder werd dmdehjk
, m ze duinen gel rd, de menschen hepen n a a r d e
,.,, , om Gods bulp af te i
ken en • » « W * £
, „„"ng verbeidde
I"den uitslag vanden strijd Tegen
: ' , „ : , , van den a v I was de Engelsche vloot geheel
, , : in de i - s ,
uw durfde zü ach me aan
v l
e e T S u i e n strijd wagen. Dit had men te danken aan
„den (inden Michiel .
,len held, iler Staten re.'hterl.aml.
Den redder van 't vervallen »ederlend,
Dfc i n éfa j M r twee «roote kon.nknjken
Tot driemaal toe de IroUcbe vlag il I stnjken. 1)
t) (l. Brandt

«»I

In 1676 liesliint men, op nieuw eene viool naai' de
Middellandsche zee te zenden. Op Sicilië was een opstand
uitgebroken en nu wilde men op verzoek de Spanjaarden
tegen de Franschen bijstaan, om dien opstand te dempen.
De Spanjaarden zochten <\\t^ hulp bij de Nederlanders!
Wel was het blaadje na eene eeuw gekeerd, niet waar?De Ruyter, wien hel opperbevel over de riool werd
opgedragen, maakte bedenkingen, tuen hij hoorde, dal men
slechts achttien oorlogsschepen uitrustte. .Men antwoordde
hem: »Admiraal, gij gaat op uw ouden dag toch niet den
t
I verliezen?"
»Zeker niet," sprak l>e Ruyter,
»maar ik verbaas mij en betreur het, dal men de vlag
van den Staat zun durft blootstellen. Mij heimelt men
niet te vragen. Beveelt en ik zal gaan, al ware het met
één schip. Waar de Meeren Staten de vlag vertrouwen,
hen ik gereed, mijn leven te wagen!"
De Ruyter, alsof hij een voorgevoel van zijnen dood
had, nam een droevig afscheid van vrouw, kinderen en
vrienden en vertrok. In het gezicht van den rookenden
Etna tastte hij, slechts Rauw bijgestaan door de Spanjaarden, de Veel sterkere l'Vansehe vloot aan. Deze werd
verslagen, maar, helaas! wij verloren onzen grooten
Michiel. Een kogel verbrijzelde hem de beenen en bewusteloos stortte hij van eene hoogte van zeven Voet dool'
een luik naar henedeii. Wel kwam hij weer bij, maar
welke pogingen men ook aanwendde, om den gevierden
en geliefden Vlootvoogd in het leven te behouden, zij
waren alle ijdel. Hevige koortsen sloopten zijn lichaam.
Met eeiieii glimlach o|> de lippen zag hij don dood naderen

en fluisterde de woorden van psalm 63: »u God, mijne
ziel dorst naar I T '
(»inIer eeiie diepe, im Irnk wekkende st ilte ontsliep di(grootste der rlollandsche zeehelden, van wien Helmers zong:
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waaronder vooral de wiskunde. Toon hij dertien jaren
oud was. bezocht hij de Latynsche Bchool te Leiden.
Zoo goed maakte hij hel ook uu weder, dal hij, als de
uitmuntendste leerling, menigen prijsverwierf. Reeds op
vijftienjarigen leeftijd kon hij tol de akademische lessen
te Leiden worden toegelaten. Hij werd ingeschreven als
Btudenl in de godgeleerdheid. Dil alk* verdient uwe
bewondering te

er, wanneer gij weet. dat hij in

rijne

studie zeer werd belemmerd door eene kwaadaardige
beenontsteking. Sedert zijn twaalfde jaar werd hij er
door gekweld. Langen tijd was hij onder behandeling
sheeivn. die eindelijk de ontsteking voor ongev : n , ge
neeslijk verklaarden. Nu wendde de jongeling zelf middelen
ter genezing aan en met zulk een goeden uitslag, dal hij
op zijn achttiende jaar volk
a hersteld was. Van 'lat
oogenblik, wordt er beweerd, dagteekende hij hem de
liefde v • >le medicijnen, 'Ie lust. om gei sheer te
worden. —
Nauwelijks was on/e jongeling aan de akademie, ol
hij werd i n diepen rouw ged
peld. Zijn eerwaarde
vader, de stem. zijns levens, daalde ten - r a v e , zonder
hem eenig geld na te laten, om zijne studiën te voltooien. —
Maar geen nood ! De jonge Boerhaave kende de s p r e u k :
»Help il /.elven!" en d
I er naar. Nu r
Is plukte Inj
vrucht.ai zijner vlijt. Ili.j gaf in zijne vrije uren les in
de wiskunde aan jongelieden, w i e r getal steeds - f o o t e r
werd. Zulk eeue inspanning waardeerendo. steunden
bovendien eenige hulpvaardige
m a n n e n , waaronder
de hoogleeraar Jacobus T r i - l a n d , den veelbelovenden
jongeling met geldelyke bijdragen. Zóó kon hij i n
zijne behoeften voorzien en zijne godgeleerde studiën

voortzetten. —
Maar behalve in de godgeleerdheid studeerde hij ook

al spoedig in de geneeskunde. Hij scheen het plan te
hebben, later in de maatschappij èn als predikant èn
als dokter op te treden, hit was niet ongewoon in zijnen t i j d .
In 1680 hield hij eene geleerde redevoering v o o r zijne
professoren, die zóó zeer de goedkeuring wegdroeg, dat
hem daarvoor een gouden penning werd vereerd. Niet
lang hierna werd hij doctor iu de wijsbegeerte en was
hij klaar voor het p r e d i k a n t s a m b t In 1609 volbracht hij
ook zijne -olleesk
l i - o stildie met het hehaleli van

den doctorsgraad. —
Keus had de geleerde Boerhaav
ne ontmoeting, die
van grooten invl I was op zijne optreding in de maat-chappij.

Heizende

in

de trekschuit

van

Leiden

naar

s-Gravenhage, mengde hij zich in een gesprek, dat d

•

iwee niet zeer heschaalüo mannen - w o e r d werd. Zij
velden op r u w e w i j ze hun oordeel over godgeleerde
onderwerpen en personen en deden daarbij zeer onbeschaamde uitvallen. Boerhaave, hiervan afkeerig, wist
hen op eene gepaste wijze tot zwygen te brengen. Van
hen tijd al' kreeg hij eenen tegenzin in de godgeleerdheid en bedankte voor het predikantsambt, dat hij anders
hinnen kort zou aanvaarden.

Hij legde zich nu geheel op de gei
skunde toe en
vestigde zich als dokter te Leiden. Eene -root.' praktijk
had hij in "t begin niet. Door het geven van wiskundige
lessen moest hij grootendeels in zijne behoeften voorzien.
Het aantal patiënten werd van lieverlede - r o o f e r en
daardoor ook zijne inkomsten. — Z u i n i g en eenvoudig
leefde hij echter. Voor weeldeartikelen had hij zijn verdiend loon te lief: VOOr hoeken eVeliWel had hij Veel
geld over. —

'.Mi

IJverig studeerde hij in de scheikunde ; de plantkunde
jn hem eelieli heoel'eliaar. Vuur dag ell dauw tOOg
Inj veldwaarts, om nieuwe kruiden op te sporen, (lij
merkl alzoo: geen nur
geene minuut liet hij nutteloos
voorbijgaan. —
| n i7o| werd hij bulpleeraar aan de akademie te
Leiden. I>e studenten bespeurden al ras in hem den
geleerde. Men schatte zijne lessen boog. (leen wonder
alzoo, dat hij na eenigen tijd opklom tot den rang van
professor of hoogleeraar in de medicijnen. Van dal oogenblik af werd hij een beroemd man. I il alle landen van
Europa, vooral uit Duitschland en Engeland, kwamen
studenten opdagen, om zijne lessen aan de Lei. sehe
hoogeschool te volgen. Wanneer professor Boerhaave
optrad. bleek de zaal. waarin hij onderwees.
stal te
klein, achting hadden zijne discipelen voor hem om zijne
geleerdheid; liefde gevoelden zij voor hun grooten leermeester, omdat hij voor hen was. als een vader voor
zijne kinderen. —
Beroemde geneeskundige wei-ken van zijne hand zagen
het licht Niet alleen de studenten maakten daarvan een
nuttig gebruik, maar ook door de mannen der wetenschap werden ze grootelijks gewaardeerd. —
Boerhaave richtte te Leiden een ziekenhuis op. Tweemaal per week stelde de geleerde arts daarin de gelegenheid open voor de lijdende luetischen, um hem te
raadplegen over allerlei ziekten en kwalen. In grooten
getale en uit vele landen van »Europa kwamen ze. Kon
me,i i,ij andere geneesheeren geen haat vinden. Boerhaave
bracht nog menigmaal genezing aan. Zijn roem verbreidde zich over de jjaiisrho wereld. Wilt ge hew ijs .'
De Keizer van China wenschte briefwisseling met hem
aan te knoopen. Hij ver/end eenen brief aan hem onder
v ,„l,|
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't adres: »Aan Boerhaave in Europa." En — d e brief
kwam terecht. — Denkt daarover nu maar eens na. —
Het nut, dat de professor stichtte, was verhazend
groot Leiden werd door de vele aanzienlijken, die hij
wist te trekken, zeer bevoordeeld. Men wilde hem dan
ook wel op de handen dragen. Toen hij na eene ernstige
ziekte zich weder voor 't eerst in Leidens straten vertoonde, gaf men der stad een feest lijk aanzien. Men
illumineerde des avonds, alsof 't eenen koning gold. —
Van de Leidsche hnodosehooi vertrokken vele geleerde
doctoren, die zich in verschillende landen van Europa
gingen vestigen. Zij brachten tot heil der kranke menschheid de geneeswijze in toepassing, die zij van Boerhaave
geleerd hadden. —
In 17IS werd zijn werkkring aan de akademie nog
uitgebreid. Hij werd belast met het onderwijs in de
scheikunde. Steeds verrichtte hij zijne talrijke en moeilijke werkzaamheden met vlijt en eere. —

Was Boerhaave alzoo in zijnen werkkring zeer vooral dig, ook in zijn huisgezin genooi hij geluk. Hij was
gehuwd met eene lieve, beschaafde vrouw, die hem den
tijd, dien hij thuis na moeitevollen arbeid doorbracht,
wist te veraangenamen. In de nabijheid van Leiden had
liij eene heerlijke buitenplaats, die hem, naar men zegt,
vereerd werd door een rijken patiënt, die genezing hij
hem rond Nog bestaat liet landgoed en draagt den naam
•Boerhaave." Hier brachten hij en de zijnen vele gelukkige dagen door. —
Tal van deugden sierden Boerhaaves karakter, »liet
eenvoudige is het zegel van het ware", was zijne
kenspreuk en hij zorgde steeds voor hare toepassing.
GE.sui. I:N KARAKTEIIV. 'Je Deeltje. '> dr.
7

ge
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»Als niet komt tot iet.
Dan kent iet zich zelven niet''.

13.

Boerhaave echter was de nederigheid in persoon, hoe
hij ook in rang geklommen was. hoeveel eer en roem
hem ook te beurt vielen. —
Zijne benijden werden door hem niet ais vijanden behandeld.
Hun, die tot zijne bevordering hadde
legewerkt, was hij dankbaar. — Wel te doen was hein
eene zaligheid. Met veel liefde behandelde bij arme lijders.
iDe Alzegenaar zal hun betaalmeester wezen", was hij
gewoon te zeggen. — I lij was. in 't kort , een edel mensch,
een godvruchtig Christen. —
In 1738 stierf de geleerde, brave man in den oud« lom
van zeventig jaren en werd in de St. Pieterskerk te Leiden
begraven. Men richtte in ITii-j een monument voor hem
op, waarop niet oneigenaardig gebeiteld is de Latijnsche
spreuk:
»Simplex si^illum veri."

d. i.: liet eenvoudige is het zegel van het ware. —

Was Boerhaave zijnen werkkring arm begonnen, rijk
eindigde hij dien. Hij liet een kapitaal na van twee

million, gulden. Door vlijt en groote verdiensten, dus
langs eerlijke wegen, had hij zich dit vermogen verworven.
(luder zijne nalatenschap behoorde <»>k eene uitgebreide,
fraaie bibliotheek, waarin men een klein, net l

WILLEM V.
(1748—1808.)
We bevinden uns in gedachten op den eersten Mei
1789 op het Binnenhof te 's-Gravenhage. '1 Is hel gebouw
waarin graaf Willem II in 1247 den eerste,, steen legde'
en bij 'twelk Oldenbarnevell in 1649 werd onthoofd. We
begeven ons naar het rechter gedeelte en trede,, eene
der
»"en binnen. De verschillende zetels zien we bezet
en op de in 't rond opgerichte tribunes verdringen zich
tal van nieuwsgierigen. We aansc iwen eene voorname
vergadering. Plotseling word« het stil in de zaal. Ken
defti
8 ' p verschijnt met eenopgerold geschrift ,aider
den a
" n , nadert den Voorzitter en stelt het hem ter
l,i 1
"" - Deze ontrolt het en laat het v -lezen, 't Is de
weuwe grondwet
tworpen door de volksvertegenwoordigers dier dagen. We vernemen, dat ze mei ruim
honderdenvijftigduizend tegen elfduizend stemmen door
de Nederlandsche burgers is goedgekeurd,
In eene aangrenzende zaal hooren we nu de t n
eener liefelijke muziek en overal luidkeels roepen: »Leve
de Republiek! Leve de grondwet van het Bataafsche
volk!" —
0m

,,M
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" 8 ' '" begrijpen, moeten we eenige
schreden in den tijd teniinraan.
u

kje

vend, verguld op snede, hit alleen was daarin door zijne
hand geschreven:
„Die gezond wil blijven, houde het hoofd koel, de voeten
warm en de natuur geregeld."

^ ; ' ''''" VIVl1'' Vil " Utrecht begonnen zich in ons land
teekenen van groot verval te vertoonen. Op de overspanning volgden machteloosheid en verslapping De
oorlogen der laatste tijden hadden groote geldsommen
geeischt, welke de regeering thans door vermijding van
dikwijls noodzakelijke uitgaven wilde uitsparen. Vele
havens liet men verzanden, vele belangrijke stroomen
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onbevaarbaar worden. In de plaats van vroegere w e r k zaamheid, verstandige spaarzaamheid en ondernemingsgeest der burgers traden g e m a k z u c h t , v e r k w i s t i n g ,
lauwheid en onverschilligheid. Men leende, teneinde als
renteniers in een zalig niets-doen te kunnen leven, zijn
geld aan buitenlanders, die er bun voordeel mei'deden
en wakker w e r d e n , tuen de Nederlanders begonnen in
te dommelen. Rijkdom en weelde waren er v o l o p ; kon
men echter geld besparen op de huishouding van den
Staat , dan [iel men 't niet na.
lüj dit alles kwam n o g , dat mis land allengs werd
overgeleverd aan eene
familieregeering.
De aanzienlijke
f a m i l i ë n , die in 't bezit van de voordeeligste ambten
k w a m e n , verrijkten zich mei de g e l d e n , duur hel volk
opgebracht Volslagen wanbestuur heerschte d i k w i j l s in
de steden en te platten lande. Kinderen in de wieg
ontvingen niet zelden aanstellingen als officier, alleen om
de inkomsten; hel leger bestond grootendeels slechts op
papier. Voor het onderhoud der schoone vloot van voorheen
wilde men geene gelden besteden; men liet haar liever
in de havens verrotten. —
Niet ten onrechte noemt men bel tweede stadhouderlonze tijdperk dal der oorlogschuwende staatkunde, want
de vrees voor den oorlog was zóó g r o o t , dal men in
IT-2~> den lies van Algiers, die onze koopvaarders i n d e
Middellandsche zee rooide, mei geld t r a d i t i e af te knopen.
in plaats van hem eene geduchte kastijding toe te d i e n e n . —
Ontevredenheid kwam er in den Lande. Deze werd nog
grooter ten gevolge van den Oostenrijkschcn successie
oorlog. De Duitsche Keizer, die gaarne z a g , «lat zijne
dochter, Maria Theresia, hein na zijnen dood opvolgde,
had een verdrag mei verschillende mogendheden en ook
met onze Republiek gesloten. Daarbij hadden zij beloofd,
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Maria Theresia te zullen steunen tegenover hare vijanden.
Toen de Keizer in I 7 i l ) s t i e r f , werd de Republiek daardoor mee gewikkeld in bovengenoemden oorlog en kreeg
zij Lodewijk XV van F r a n k r i j k tot vijand. Deze veroverde de Oostenrijksche Nederlanden. Staats-Vlaanderen
en een deel van Staats-ISrahaut. Luide riep men n u ,
oven als in 1672, om ceneii stadhouder. In 17'iT werd
Willem «are! Hendrik Friso, z
i van Jan W i l l e m Friso,
door alle provinciën tot Erfstadhouder en door de Staten( h n e r a a l tot Erfkapitein-Generaal en Admiraal der Unie
l 1
"'
m d . l'Viesland, G r o n i n g e n , D r e n t e e n Gelderland
hadden hem reeds vroeger tot stadhouder verkozen, liet
tweede stadhoiiderlooze t i j d p e r k , waarin na lleinsius
de raadpensionarissen Van Hoornbeek, Slingelandl en
^ ; | " der Heim eene belangrijke rol hebben gespeeld,
was geëindigd. —
Het volk had al zijne hoop op W i l l e m IV gevestigd.
Net verlangde naar het einde der familieregeering. De
Prins k w a m dus spoedig tusschen twee partijen te staan,
die elkander zeer vijandin- w a r e n : het volk of de burgerij
en de aanzienlijken. Hij t r a c h t t e door gepaste maatregelen
de willekeur der regenten te fnuiken en de klove tusschen
Je
beide partijen te dempen.
Met „zachtheid van
v o r m " vereenigJe hij »vastheid van daad". - Ofschoon
hem behalve de reeds genoemde a m b t e n tallooze o n d e r scheidingen te hi'iirl vielen, zoodat hij in aanzien en
macht al zijne voorgangers o v e r t r o f , bleef h i j zich zelven
beheerschen. Had hij gestreefd naar hoogeren t i t e l , het
ZOU hem - ' l u k t z i j n : dit lag echter niet in zijn plan. Hij
had het heil van zijn volk op 't o o g ; hij kon echter
slechts weinig tot stand b r e n g e n , want hij stierf reeds
• il 1751. liet w o o r d , eens door hem gesproken: »Ik ken
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loa
lliets, hetwelk

«If eerzucht eens stel'Velines meer kill)

streelen, dan zich te mogen bouden voor bel voorwerp
viiti de liefde en de boogacbting van een vrij volk", is
beroemd geworden.
Bij 'toverlijden van Willem IV was rijn eenige z
,
Willem, slechts drie jaren oud. Diens i »der, Anna,
oudste «leichter van den Engelschen koning, George
II, werd gouvernante. To1 vertegenwoordiger van den
kapitein-generaal werd benoemd Lodewijk Ernst, hertog
van Brunswijk-Wolfenbuttel, verwant aan de Prinses.
Reeds bij 't leven van Willem IV was (!«• Hertog tol
veldmaarschalk van hel leger aangesteld. Ook belastte
men hem en professor Weiss mei 's Prinsen opvoeding.
Zij was in vele opzichten gebrekkig. Wel muntte de
jonge Vors! sp lig uit in de talen, de oude en nieuwe
geschiedenis, maar men leerde den Prins zich zelven
wantrouwen. Hij werd traag in 'thandelen, weifelend
en besluiteloos. Hel recht«' doorzicht,
hel verkeerde
in de Republiek voldoende te leeren kennen, mist«' hij.
Hij hield zich
I beuzelarijen op en zag de gewichtigste aangelegenheden over 't 1 fd. 't Werd er oog niet
heter op nii't zijn«' vorming, nadal rijnemoederin 1759
was gestorven.
In 1766 werden hem hel erfstadhouderschap en de
andere waardigheden van zijnen vader opgedragen. W illem
aanvaardde ze, maar bleef steeds onder toezichl vanden
Hertog, aan wiens invl I hij zich bij gemis aan hel
vereischte zelfvertrouwen en de noodige veerkrachl niet
wist ie onttrekken. Zelfe in het kieze
ner gemalin
volgde hij «I«' raadgevingen zijns leidsman» op. De Prins
was hij dal alles echter zeer g Ihartig. Naar zijn
v,M- gen stond hij recht en billijkheid voor. Waar hij

de welvaart en hel geluk zijns volks kun bevorderen,
deed hij het. De eerste jaren van zijn stadhouderschap
waren gelukkige voor hem en de Republiek. Vrede
heerschte in hel land; mei de geldmiddelen van den
Staat begon hel er heter uit te zien: de ingezetenen
genoten welvaart en overvloed. —
Helaas! «lit alles was van korten duur. Er begonnen
zich onheilspellende wolken aan den staatkundigen hemel
te vertoonen.
(lij herinnert u zeker, wal jiïj in de
lessen over Willem III en .lan de Win hebt gelezen
van twee partijen, de Stadhouderlijke en Staatsgezinde?
Welnu, «leze partijen begonnen het hoofd weer op te
steken. Scherper dan ooit kwamen zij tegenover elkaar
te staan. Wat daarvan de oorzaak was.'
Men had bij 't eindigen van hel tweede stadhouderlooze tijdperk groote verwachtingen van hel Oranjehuis.
Die verwachtingen werden teleurgesteld, this land bleef
even onbeduidend, als hel was: de regenten gaven den
Stadhouder de schuld en maakten «>p allerlei wijzen hel
ongenoegen tegen rijn bestuur gaande. Men verweel hem,
ofschoon hij mei eene Pruisische Prinses was gehuwd,
dal hij met Engeland heulde. De Prins, die alle pogingen
aanwendde tol verbetering van land- en zeemacht. werd
belasterd. Men zei, dat hij hel bouwen en uitzeilen van
schepen tegenhield ter wille van Engeland en hel landleger versterkte, «nu Frankrijk tegen te werken.
<'p
Frankrijk hadden de Staatsgezinder of Patriotten hel
oog geslagen. We zullen in 't vervolg dezer les zien. wal
daarvan de oorzaak was. —

In 17X11 werden wij it

neu strij«! gewikkeld mei

Engeland, dal krachtens vroegere verdragen hulp van
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mis verlangde in den oorlog, dien liet met /ijne NoordAmerikaansche volkplantingen had te voeren. Binnen
korten tijd ontnamen ens de Engelschen tweehonderd
koopvaarders, ter waarde van vijftien millioen gulden.

kou hij niet beletten, dat de Patriotten op vele plaatsen

Wel tuenden III 1 TS 1 onze liiatru/ell ell huil bevelhebber.

Zoutman, in den ombeslisten zeeslag Inj de Doggersbank,
dal ile oude heldengeest HUL;' niet was uitgedoofd, maar
voor de uitrusting van eene groote vleet ontbraken de
uoodige middelen. In 1784 moesten wij te Versailles een
nadeeligen vrede sluiten. —
Eenigen tijd later moesten wij, wegens den slechten
toestand

van ons leger. Kei/er

Jo/el' I I . die de

vrije

vaart on de Schelde eischte veer de (tostenryksche Nedi rlandeii, met eene aanzienlijke geldsom tevreden stellen.
d e b e g r i j p t , dat dit alles keren op den molen del'
Patriotten was. Zee men maar van den Stadhouder «uitslagen was! lie P a t r i o t t e n , voorgelicht en opgeruid door
beroemde Fransche schrijvers, die v r i j h e i d , gelijkheid
en broederschap verkondigden, begonnen alle heil te
zoeken in volksoppermacht De klove tusschen hen en
de Prinsgezinden werd steels grooter. Op meer dan
éene plaats moesten door kracht van wapenen onlusten
worden onderdrukt. I »e Stadhouder werd EOÓ beleedigd,
dat hij in I7N7 op Het Leo ging wonen, / i j n e gemalin,
die haren echtgenoot in Z.ijlie eer wilde herstellen, werd
op hare reis naar Den Haag door gewapende benden
nabij Gouda tegengehouden. Haar broeder, de koning
van Cruisen, eischte voor deze beleediging voldoening.
Toell hem die niet gesehollkeli Werd, Zolld hij een leger
van twintigduizend man in ons land, herstelde den E r f gtadhouder in al zijne rechten en waardigheden en bracht
alles Weel' op dell ouden Voet.
Ofschoon de Prins dadelijk lot verzoening was geneigd ,

hevig vervolgd werden. Velen weken uit naar F r a n k r i j k .
In dat land hrak in I7X!> de Fransche Omwenteling uit.
De Koning en zijne Gemalin werden onthoofd en F r a n k r i j k
werd in eene Itopuhliek veranderd. die allen Vorsten,
dus ook W i l l e m V , den oorlog verklaarde. I »e Fransche
legers, waarbij zich de uitgewekene Patriotten bevonden,
d r o n g e n , nadat zij eerst te vergeefs oenen inval in ons
land hadden he pree l i l , in hot begin van 1796 over het
ijs binnen. Aan verdediging viel niet te denken. Ons
land werd veroverd en Prins W i l l e m Y. die het zoo
goed had geineend, moest met zijn gezin midden i n d e n
winter, lx J a n u a r i , in visschersbooten naar Engeland
vluchten. De Republiek der Nederlanden, sedert 1570 door
de I nie van Utrecht vereenigd, heette van nu a l ' d e
Bataafsche Republiek De Oostindische Compagnie g i n g
Ie niet: reeds vier jaren vroeger was de Westindische
opgeheven. —
Ken tijd van rampspoed hrak nu voor ons land aan.
De I'"rauschen werden als verlossers begroet en i n g e haald: de Bataafsche en de Fransche Republiek werden
bondgenooten. Daardoor kwamen wij in oorlog met
Engeland, dat onze koloniën en onze vloot wegnam. Ge
b e g r i j p t , dat onze handel nu een gevoeligen knak kreeg.
Dij die rampen kwamen nog eene voortdurende verinniging van belasting, eene v e r m i n d e r i n g van inkomsten
ell eene toenemende Verdeeldheid ollder de P a t r i o t t e n ,
waardoor een vaste regeeringsvorin uitbleef. De stadhouderlijke waardigheid was reeds afgeschaft en alle
gewesten maakten samen één ondeelbaar geheel uit. Kerst
na veel twisten werd in L708 de nieuwe staatsregeling,

waarvan wij in 't begin dezer les gewaagden, ingevoerd.
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LODEWIJK NAPOLEON.
(1806—1810.)

Hadden de Patriotten, l>ij de komst der Franschen
onder de leuze: »vrijheid, gelijkheid en broederschap,"
gejuicht, gezongen en gedanst, spoedig zouden ze tot
de overtuiging komen, zich blij te hebben gemaakt mei
eene doode musch. —
De Fransche vriendschap werd duur gekocht. Ze kwam
ons op honderdmillioen gulden te staan. Verder moesten
we Maastricht, Venloo, Staats-Vlaanderen en StaatsLimburg afstaan. Slechl gekl Ie en gevoede Krap che
soldaten moesten wij gel I onderhouden, wal ons na
eenige jaren op millioenen gulden te staan kwam. De
gewaande vriendschap bleek hatelijke dwingelandij te
zijn. Wel waren door 'Ie omwenteling verbeteringen tol
stand gekomen. Alle burgers, van welke geloofsbelijdenis
ook, kregen evenveel recht en aandeel aan 't bestuur;
het onderwijs werd heter ingericht Maar de eigenlijke
vrijheid liet op /.ich wachten. Een tydperk van verwarring en vernederig was aangebroken , trots al 't gesi I
der vrijhei.Iskraaiers. De eene regeeringsvorm verdrong
den anderen < 1796, 1798, 1801, 1803, 1806, 1810). De
Fransche invloed deed zich in de Bataafsche Republiek
in klimmende mate gelden. Kerst werden we door de
zoogenaamde vrienden beheerscht, later overheerscht.
Arm vaderland ! welke wrange vruchten moesl gij plukken
van den boom der tweedracht! —
In Frankrijk verscheen een man op het staatstooneel,
die zich door zijne krijgskundige bekwaamheden spoedig
in de hoogte gewerkt en grooten naam had gemaakt
als veldheer in Franschen dienst. Hij I tte Napoleon
Buonaparte. Onder den titel van Eersten Consul kreeg hy
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in I7i»il het bewind in handen en onderdrukte met ijzeren
vuist de uitspattingen, in naam .ha' vrijheid begaan. De
oppermacht des vulks legde hij spoedig aan ketenen;
onbepaalde gehoorzaamheid eischte hij van zijn«
lerdanen. In 1804 maakte hij een einde aan de Fransche
Republiek , tuen hij zich dour geweld tut keizer liet
verhenen. —
Nu duldde de machtige Vorst ook niet langer de oppermacht des volks in de Bataafsche Republiek. Ons bestuur
werd éénhoofdig, tuen hij in 1803 den degelijken en
bekwa n Rutger Jan Schimmelpenninck aanstelde als
raadpensionaris . met de macht eens konings. — (Ie merkt,
s Keizers wil was nuk hier wet. In naan
g onafhankehjk, was uns land echter niets meer dan een wingewest
van Frankrijk.
Schimmelpenninck deed zijn best,
nuttig vuur zijn vaderland te zijn. Hij regelde hinnen
den tijd van een jaar de algemeene belastingen en het
lager onderwijs. Zijn bestuur duurde maar kort. Zijne
gezichtsverzwakking was hel voorwendsel, waaronderde
Keizer eischte. dat wij zijnen broeder, Lodewijk Napoleon,
als koning zünden aannemen. Wij waren genoodzaakt .
den eer- en heerschzuchtigen Vorst beleefd en onderdanig de gunsl te verzoeken, zijnen broeder tot koning
van Holland te benoemen, wilden wij niet bij Frankrijk
ingelijfd worden.
De Raadpensionaris legde zijne
waardigheid den I Juni 1806 neder, waarop uns vaderland den weidschen titel kreeg van : „koninkrijk Holland".—

Lodewijk Napoleon, bescheiden en nederig van hart.
was niet zeer genegen, koning van Holland te worden.
»Ik zal in Holland gaan regeeren, omdat Uwe Majesteit
het beveelt", sprak Lodewijk tol den Keizer.

ins
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Met di' beste voornemens bezield, kwam hij, vergezeld
van zijne Gemalin en drie zonen, den IS Juni 1806 te
's-Gravenhage aan. Koel werd hij ontvangen. Hij werd
toegejuichl noch begroet. Van de achthonderd turfdragers
zelfs wilde zich niemand voor eene goede belooning beBchikhaar stellen, de paarden van 's Konings rijtuig al'
te spannen, om het door de straten te trekken. Dit laat
zich begrijpen. Men kon zich niet voorstellen, dat Napoleon
eenen broeder kon hebben, die bier in de eerste plaats
Nederlander wilde zijn. Vóór hij naar bier g i n g , had de
Keizer tot Lodewijk gezegd: »Wees steeds Franschman;
herinner u de plichten, welke gy ten opzichte van mij
te vervullen hebt; onderhoud in uwe onderdanen i\^n
geest van eendracht en liefde voor Frankrijk". —
Spoedig leerde men den Koning van eene gunstige
zijde kennen. Hij had een rechtschapen karakter en braaf
hart. dat zich op zijn zachtaardige gelaat afspiegelde. En
toen hij daarbij toonde, Nederlander te willen zijn (hij
leerde ook de Nederlandsche taal aam, blijk gaf, zijne
onderdanen gelukkig te willen maken . door alles te doen,
wat aan de jammerlijke ellende een einde kou maken,

Maar om woord te houden , moest hij den Keizer
menigmaal weerstreven, waardoor de onderlinge verstandhouding ver van hroederlijk werd. —
o . a . weigerde hij, hier den gedwongen krijgsdienst mj
loting in te voeren en gaf den Keizer te kennen, dat
die invoering n Ilottig voor- het Hollandsche volk zijn
zou en hij dit te liet' had. om het ongelukkig te maken.
Napoleon antwoordde hierop: »Wanneer men van eenen
vorst zegt, dat hij een goed
nsch is, dan is zijne
regeering gebrekkig." —

verwierf hij langzamerhand de toegenegenheid veler
Nederlanders. —
l!ij 't aanvaarden zijner betrekking sprak hij: »Bij onze
komst tot den troon zal onze eerste zorg zijn. voor de
belangen van ons volk te waken. Wij zullen ons altoos
beijveren, het standvastige en herhaalde bewijzen onzer
Helde en hoz.or^dlieid te jjfeveli : w i j /lillen de rechten
en vrijheden onzer onderdanen handhaven en ons o n ophoudelijk met hunne welvaart bezighouden." —

Hij d I, wat hij beloofde, trots den uitdrukkelijken
wil zijns machtigen bi ders, die hem in Holland als
»zethaas" beschouwde en steeds minachtend behandelde.

He I'rausche Keizer, die door zijne overwinningen in
de vele oorlogen, welke hij Voerde, om zijn gebied te

vergrooten, overmoedig werd. kwam steeds onbeschaamder
voor den dag. Engeland verzette zich tegen den heerscher:
het wilde zijn Furopoesrh gezag niet erkennen, (hu liet
daartoe te dwingen, voerde Napoleon het »Stelsel van
het vasteland" in (Continentaalstelsel), waardoor' hij
Engelands handel wilde vernietigen.
Hollands Koning, steeds alle heletselen Voor onzen
handel uit den weg ruimende, begreep, dat dit stelsel
<li' doodsteek voor Holland ZOU zijn. Daarom liet hij den
sluikhandel met Engeland, «lie groote winsten gaf, oogluikend toe. De Keizer noemde daarom zijn weerstrevenden
broeder »Hollandschen smokkelaar." Deze kon evenwel
niet hel,.tten, ,| ;1 | Napoleon een heirieger vaii kustwachters
"I' douanen aanstelde, om den smokkelhandel met alle

gestrengheid tegen te gaan. —
(

' p den 12 Januari 1807 werden de bewoners van Leiden
en omstreken hevig ontsteld. De grond schudde onder
hunne voeten, 't W a s , of eene aardbeving woedde. In eene
' ll ' 1 ' grachten van de stad lag een kruitschip, dat door
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de Zeeuwsche koortsen, die in bei Engeische leger woedd e n , o n t r u i m d e n zij echter Zeeland v r i j w i l l i g . —
Nu was de Keiier teer boos op zijnen broeder, die
de schuld kreeg van den aanvankelijk gelukten inval der
Engeischen. Harde verwijtingen moest de Koning hooren,
die naar Parijs g i n g , om zich tegenover zijnen broeder
te verantwoorden. Napoleon lijfde echter Zeeland, B r a b a n t , een gedeelte van Gelderland en en een klein deel
van Heiland hij zijn rijk i n , zonder dat Lodewijk daar
iets tegen kon doen. Deze vernedering w e r d den K o n i n g
te erg. Hen I Juli 1810deed hij afstand van de regeering
ten behoeve van zijn oudsten z o o n , Napoleon L o d e w i j k ,
en vertrok naar Boheme Onder de volgende bewi >rdingen nam hij afscheid van het v o l k , d a t h e m dierbaar
was geworden:
»Hollanders! ik zal n i m m e r een goed en deugdzaam
volk vergeten, zooals gij zijt. Mijne laatste gedachte,
zoowel als m i j n laatste z u c h t , zullen voor uw geluk
zijn. U verlatende, kan ik niet genoeg aanbevelen, om
di' krijgslieden en ambtenaren van F r a n k r i j k wél te o n t vangen: dit is het beste m i d d e l , om aan Zijne Majesteit
den Keizer, van wien uw l o t , dat van uwe kinderen en
uw land geheel a f h a n g t , te behagen." —
In 1846 stierf de g
Ie Vorst te Livorno in den
ouderdom van achtenzestig jaar. W e zullen zeker zijne
nagedachtenis in eere houden .' —
Reeds den 10 Juli 1810 verkondigde de I
rschzuchtige
Keizer in een sta;itstuk: »Holland is met hel keizerrijk
vereenigd." —

IK!
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KONING WILLEM I.
(1778—1843.)

Nederland was, zooals ge in de vorige les gezien h e b t ,
uit de rij der staten v e r d w e n e n : "t was eene Fransche
provincie geworden. Ons land werd in departementen verdeeld, wier bestuurders d i k w i j l s barbaarsch gestreng en
wreed waren. — He staatsschuld werd getiërceerd, d. w. /..,
di' inkomsten <\c[' houders van schuldbrieven werd mei
tweederde v e r m i n d e r d De noodlottige gevolgen daarvan
hieven niet u i t . Z lis ge b e g r i j p t
Eene tweede ram])
was de invoering der conscriptie. Daardoor moes! een
deel onzer jongelingschap, door het lot aangewezen, in het
leger des Keizers d i e n e n , om »tot kanonspijs te strekken
voor de overwinningen <\ry Fransche keurbenden." •—
De levensbehoeften werden grootendeels schromelijk
duur. Koffie, suiker, tabak en specerijen kon men slechts
met groote moeite hekonieii. I n k w a r t i e r i n g van t r o e p e n ,
belastingdruk, k n e v e l a r i j e n , bespieding en onthouding
van jaargelden en pensioenen vergrootten de ellende.
»He bevolking kwijnde w e g , steden krompen in tot
dorpen". Ongelukkig Nederland! —
Was het wonder, dat men afkeer kreeg van de vroegere
»vrienden'", die in verdrukkers waren ontaard? liet volk,
dat den lieren nek n
st k r o m m e n voor den Franschen
geweldenaar, stond dan ook gereed, hij den mogelijken
val van den hoogmoedige op te staan. En
die vul
bleef niet uit. Napoleon, die ook den Russischen Keizer
de wet wilde stellen, trok in 1812 met een halfmillioen
strijders naar het rijk van den C/aar. liet gelukte hem.
de oude hoofdstad, M o u s k o u , te naderen en binnen te
dringen. He Russen echter gaven hunne prachtige stad
aan de vlammen prijs en de Franschen waren genoodGESCII. KN KAUAKTERV. Se Peeltji'. 2i> ilr.

g
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zankt tut een vreeselijkeii terugtocht De streken, welke
hel »Groote leger" inden vroeg ingevallen winter door
moest trekken, waren op de heenreis verwoest, zoodat
duizenden mensehen van honger »MI koude omkwamen.
Vele slachtoffers eischten ook de zwaarden iler Russische
Kozakken, die de ongelukkige») vervolgden. Slechts een
klein deel van hel leger kwam te Parijs terug.
In 1^1:5
vereenigden zicli de verdrukte Duitschers mei de Russen
en versloegen in den drie-keizersslag, bij Leipzig, hel
Fransche leger. De bondgenooten rukten op Parijs aan.
dwongen Napoleon, afstand te doen van den troon en
wezen hem Elba tol verblijfplaats aan. haar vertoefde Ie
gebannen Keizer, tot hij I Maar: 1815 weer te Cannes i
Frankrijk als vluchteling landde.
Mei den val van Napoleon treden in Den Haageenige
moedige mannen, Gijsberl Karel van Hogendorp, Van
der Duyn van Maasdam, de Graaf van Lhnburg-Stirum
en anderen, openlijk vuur Oranje op. Hel volk steunt,
deze ||,.eren en binnen korl verla-ei.lt zich de omwenteling naar alle plaatsen, waar men hel Fransche geweld
njH meer behoeft te vreezen. Alle Nederlanders, oude
partijschappen en veeten vergetende, slaan de handen
weei- eendrachtig ii n en de Franschen wijken allengs
terug. Nu nog een Oranje aan 't hoofd en
OudNederland is hersteld! —

bange dagen der Fransche overheersching vurig verbeidt,
liet schip is aangekomen en de ('rins zet voet
aan wal. Een donderend ihoera!", een oorverdoovend
»welkom!" klinkt hem van alle zijden tegen. »Leve
Willem Frederik! Heil Neêrlands Vorst!" roept men. In tnomf, omringd door eene »zieh golvend voortstuwende menigte," en onder den kreet »Oranje boven!" en
't zingen van »Wilhelmus van Nassauwen," wordl de
Prins naar 's-Gravenhage gevoerd.
Uitbundig is de
geestdrift, waarmee hij daar wordl ontvangen. »Geen
plekje op de straten laat men ledig, hoeven noch raderen
uitziet men. om eenen glimlach van den Geliefde te ontmngen. (»mier "t spelen van »Wilhelmus" snikl men van
aandoening en weent naai van vreugde, h-a ouden is
het, als hebben zij een kind uit tien dood weder gekregen, den mannen eenen broeder, 'h'w jongelingen
eenen vader," zegt Van der Palm. - Een ander schrijver
zegt: »Daar zijn in de geschiedenis vaneen volk namen,

We bevinden ons den :!t» November 18-13 aan het
strand te Scheveningen, te midden eener tallooze menigte.
|M de verte zien we de zeilen van een schip, 't Is een
Engelsch vaartuig. Mei verlangen wordl hel tegen t
gezien. Waarom? vraagt ge misschien. Omdat zieh aan
I pd daarvai
n Oranjetelg bevindt, dien men na de

daden en uren. die het i

it vergeten kan. Zulk een

naam is de uwe. Eerste Souvereine Vorst; zulk "ene
daad was de uwe. Willem van Oranje, tuen gij I inscheeptet, om terug te keeren tot het Vaderland, dat
I riep; zulk een uur was dal van den 30 November
1813, tuen </i\ aankwaaml te 's-Gravenhage!"
Wederom bleek het, flat Oranje en Nederland »onafscheidelijk één zijn." want even als in 1072 en 1717 was
een Oranjevorst, den aangedanen smaal vergevende en
vergetende, bereid, Neèrland te helpen en te redden.
Holland groeit wear!
Holhml bloeit wtvr!
Holland» naam is weer berateld!
Holland, uit zijn »tof verrezen,
Zal op nieuw mis Holland wezen;
Holland, Holland ia berateld!
8'

Uli
Het Vaderland herrijst, de Vrijheid werd herboren,
Kn Holland toont zich weer zijn' heldenal'komst Waard.
't Is de Eendracht, die de m a c h t , de m a c h t , die Vrijheid haart.
Bataven, blijft vereend en om uw Hoofd geschaard!
Met NASSAU zijt gij groot, e n , zonder liein, verloren! 1)

Den - December werd Willem te Amsterdam de
oppermachl over mis land aangeboden onder den titel
van Souvereinen Vorst. Willem aanvaardde haar onder
voorwaarde, dal zoo spoedig mogelijk eene grondwet tot
stand zou worden gebracht. Bilderdijk zong bij deze
gelegenheid:
Ontvang, Monarch, ontvang
Den zang
Van hart'lijke Onderdanen,
Wier ziel, geheel aan U verpand,
Voor de eer van Uwen schepter b r a n d t ,
Voor de eer van 't dierbaar Vaderland,
Voor de eer van Hollands vanen.

Zijne vrouw, Katharina Wilhelmina Bilderdijk, gaf in
deze woorden aan haar dichterlijk gevoel lucht:
\Velk een heerlijk
Volgt liet ak'ligst
Hollands dageraad
Met vernieuwden

morgenlicht
duister!
gaat op
luister.

Geen vermetel overmoed
Zal ons meer bevelen;
Kn geens trotschaards dorst naar roem
Met ons leven spelen.
't Leven houdl thans op, tot straf,

Ja, tol vloek te wesen ;
Want een' nieuwe gloriezon
Is Ier kim gerezen.

1) Bilderdijk.
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Neèrlands nijverheid en vlijt
Zal zij mild bestralen
Kn de zege van voorheen
Zal op Holland dalen.
Slaat tie handen moedig s a a m !
Plicht en eer bevelen ;
God zal door Oranjes hand
Al u w ' wonden boelenI

liij de inhuldiging als koning zmio- /jj n . m.:
Aanvaard met de (diers van ons leven,
Aanvaard den schepter, dierb're Vorst!
J a , Hollands voorspoed zal herleven.
Zoo slechts Uw' hand dien stat' voor 't dankbaar Neèrland torst!

Langzamerhand waren alle Franschen <\nt>\- de Engelschen, Pruisen en Kozakken uit ons land verdreven. De
Koning richtte eenen landstorm op, bestaande uit alle
weerbare mannen van zeventien tol vijftig jaren, die zich
in den wapenhandel moesten oefenen.
In Maart 1844
werd mei groote meerderheid van stemmen de Grondwet,
samengesteld volgens eene schets van Van Hogendorp,
uangenomen. Daarin was o. a bepaald, dat er eene Kamer
van vijfenvijftig volksvertegenwoordigers zoude zijn. —
t)|i eene groote vergadering van keizers, koningen,
ministers en andere voorname heeren, welke vergadering
van November 1844 tot Mei 1815 gehouden werd te
Weenen en bekend slaat onder den naam van hel
Weener congres, was men o. m. overeengekomen, dat
Noord- en Zuid-Nederland een koninkrijk zouden uitmaken onder 't opperbestuur van koning Willem I
Terwijl er op het Weener congres nog over verschillende
/aken werd beraadslaagd, klonk plotseling de mare door
Europa: »Napoleon is in Frankrijk teruggekeerd!" De Mogendheden brachten nogmaals groote legers bijeen en
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versloegen Napoleon den 18 Juni 1815 in den vreeselij ken
slag bij Waterloo, wan- onze Kroonprins gewond uit den
strijd gedragen werd. Den gunstigen afloop van den slag
had men gimrtendeels aan h e m , die den dapperen Eranschen maarschalk Ney by Quatre-Bras tegenhield, te
danken. Napoleons heerschappij had uu voor goed een
einde gei
n. Zijne tweede regeering had slechts honderd
dagen geduurd. Hij werd gevankelijk naar het rotsachtige
eiland Sint-Helena gevoerd, waar hij, steeds gestreng
door di' Engelschen bewaakt, in 1821 overleed.
Juicht, volken, vrij van vreemden kluister;
Gij, kroonen, straalt niet nieuwen luister
Weldadig op de volken neer!
't [i God , die <le overheersching velde ,
Wiens arm den koningstroon herstelde;
Geeft, Volken, Vorsten, geeft Hem eer! "Il
Toen Willem I < 1815—1840) het koningschap over
Noord-en Zuid-Nederland aanvaard had, werd de grondwet van ISI 'i gewijzigd. Zij bepaalde, dat de residentie
het eeiie jaar in Noord-, het andere in Zuid-Nederland
zou gevestigd zijn. Eene Eerste Kamer van veertig tot
zestig lellen zou worden ingesteld en eene Tweede Kamer
van honderdentien; di
rsten door den Koning, de laat sten
door de Provinciale Staten te benoemen, welke door de
burgers, die eene Zekere soul ill de belasting het lalden.
werden gekozen. Ofschoon het meerendeel >\rv Reigen
niet mei de nieuwe grondwet wis ingenomen, werd zij
toch aangenomen. De Koning verkreeg daarbij eene

beid openbaarde. De Vore! n. 1. trachtte den invloed van
bisschoppen en priesters op staatsbestuur en maatschappij
zooveel mogelijk te veruiiinleren. Hij werd in zijn pogen
gesteund door eene aanzienlijke partij onder de Katholieken.
Om het Lager onderwijs te verbeteren, werd
den priesters bijna alle gelegenheid tot het geven van
onderwijs benomen. Teneinde in de toekomst slerlits
ontwikkelde geestelijken te hebben, werden alleseminariën
gesloten. Zij werden in 1825 vervangen door ééne inrichting, waaraan ieder, die tot priester wilde worden
gewijd, moest hebben gestudeerd. Nog meer ontevredenheid was daarvan het gevolg. Ook de partij, die zieh
ill België de liberale noemde, werd door de dikwijls

groote macht. —
I »e tegenzin der Zuid-Nederlanders in de nieuwe grondwet verkeerde langzamerhand in ontevredenheid met.
's Konings bestuur, welke zich vooral onder de geestelij kli Bilderdijk.

eigendunkelijke handeling der regeering meer en meer
op den Koning verbitterd, hoor de aanneming <h-v
belasting op het gemaal en het geslacht (1821) kwam
er verwijdering tusschen de leden der Staten-Generaal
van het Noorden en het Zuiden. Nou' andere oor/aken
werkten de verdeeldheid in de hand. De K o n i n g t r a c h t t e
Wel. dool' UU de e e n e . dall d e aildel'e W.it toe te LL'eVeli,

de partijen te ver/oenen, maar te vergeefs. Toen er één
aartsbisdom en /even bisdommen /ouden wordenopgerichl
en zelfs de seiiiiiiarieii vrijheid tot het geven van onderwijs
herkregen, haalde hij zieh het ongenoegen '\^r Protestanten
op den hals, vooral ook, toen hij de belasting op het
gemaal afschafte. De Belgen zeiden, dat hij den handel
i\i-\- Noord-Nederlanders ten koste hunner fabrieken
bevoorrechtte; de Noord-Nederlanders beweerden het
tegendeel. Moeilijk was de taak van den Koning. Nu
eens was hij te toegeeflijk, dan te gestreng. Zoo stelde
hij. juist toen zich liet verlangen naar vrijheid van
drukpers kenbaar maakte, eene wet voor die de »buitensporige schrijvers" moest vervolgen en straiten. Deze
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wet werd door de Staten-Generaal aangenomen. Steeds
donkerder en dreigender Werd de toekomst. —

tweede, de moedige daad van Chassé, die de Citadel van
Antwerpen niet eerder overgaf aan de Franschen, vóór zij
tot eenen puinhoop was geschoten. —

1,1

l,s,!0

'"•"• | ' t een oproer te hirijs de gem leren
in België zóó in gisting, dat ook te Brussel een opstand
uitbrak, die weldra groote afmetingen aannam. De Koning
was eerst voornemens, Brussel door zijne /
n te doen
bezetten, maar zooveel mogelijk burgerbloed willende
sparen, wendde hij zj,-|i tot de (Jroote Mogendheden. In
P l a a t a v ; n i d ' haar in het gelijk te worden gesteld
zooals had behooren te geschieden, verklaarden zij in
is;!l op eene vergadering te Londen, dal Noord- en
Zuid-Nederland van nu af ware,, gescheiden en België
nm
" ''" helfl der staatsschuld moest overnemen De
Koning was daarm •<• tevreden. Toen echter door hel
Belgisch nationaal congres hel Oranjehuis van den troon
vervallen werd verklaard. Willems rechl op Luxemburg
betwijfeld en Maastricht tol België werd gerekend te
behooren, achtte Willem zich verongelijkt. Hij liet zijn
leger het vurig gewenschte .Voorwaarts!" hooren en
aan t hoofd van zesendertigduizend man trok de „held
van Quatre-Bras" de grenzen over. Binnen tien dagen
itiendaagsche veldtocht. •_' 12 Augustus 1831) was het
vijandelijke leger uiteengedreven. Bij Hasselt en Leuven
wen,en
M
% veldslagen geleverd en I pold van
Saksan-Coburg, door de Belgen tot koning uitgeroepen
' ' • l , l m l s : { | > werd ge
haakt, een Fransch leger te
mil
l ' >'• roepen. - Twee andere wapenfeiten uit dezen
opstand verdienen vooral on/e aandacht liet eerste was
de zelfopoffering van .f. o j . Van Speyk, (bevelhebber
eener kanonneerl o die ach, door de overmacht overmand, met vriend en vijand in de hichï liet vliegen, lief.

Willem had eenen wapenstilstand toegestaan. De
Mogendheden kwamen overeen, dal België een gedeelte
van Luxemburg zou ontvangen, maar Maastricht en een
deel van Limburg SOU afstaan. Ook zon het jaarlijks
achteneenhalfmillioen gulden rente dia' staatsschuld betalen. Onze Koning nam daar geen genoegen in. terwijl
Ie Belgische Koning de voorwaarden aannam. 1> srste
bleef zieh verzetten en veroorzaakte ons daardoor veel
kosten, daar wij een groot leger op de been moesten
houden. — De Engelschen legden beslag op on/e schepen
en sloten onze havens al', terwijl op nieuw een Fransch
leger België binnenrukte. Handel en scheepvaart stonden
stil. —
He Koning begreep eindelijk, dat hij moest toegeven,
/on het land niet te gronde gaan. Nadat er eenige
moeilijkheden uit den weg waren geruimd, kregen de
Mogendheden haren /in.
Nu begonnen echter de
Noord-Nederlanders te morren. Zij verlangden, bekend
te worden met den toestand dia' geldmiddelen, want de
staatsschuld was tot eene schrikbarende hoogte gestegen.
Ook eischten zij »waarborgen tegen het misbruik van
gezag en verantwoordelijkheid dei-ministers." De Koning
stelde daarom eene wijziging der grondwel voor. welke
in 1840 werd aangebracht; maai1 het volk was nog niet
tevreden. Toen men mi hoorde van een tweede huwelijk
des Vorsten mei eene lim mische gravin (koningin
Frederika Louisa was in ISI57 overleden), werd hel
ongenoegen zóó groot, dat Willem in 1840 plotseling

I ±>

op Hel Loo afstand d I van de regeering. Zijn loon,
V\ illein || . VOlgde lielil op. —

Onvermoeid was koning Willem I steeds werkzaam
geweest in 't belang der natie.
Hij had een buitengewoon sterk geheugen, »beheerde alles pers dijk en
zae- de zaken liefst duur eigen oogen. In voorspoed niet
opgeblazen en in tegenspoed niet ontmoedigd, voerde
liij met mei volharding en eene onverzettelijkheid, waartegen de welsprekendste raadgevingen niets vermochten,
de plannen uit. die hij na rijp beraad vuur de beste
hield. Zijne zucht, um duur allerlei middelen .Ie welvaart
van Nederland te bevorderen, was zóó groot, dat ieder.
die eene nuttige uliderileluinii wilde h|.|iruevell e|i hem

van dat nut kun overtuigen, up zijne medewerking en
geldelijke hulp kun rekenen." We zullen u van zijne
vele verdienstelijke ree;,vi'imesdaden en wat onder zijne
regeering tut stand kwam. noemen: de instelling van
de »Militaire Willemsorde" en de »orde van den Nederlundschen I uw:" de instelling van de Nederiandsche
Bank (1844); de volledige invoering van het tiendeelig
stidsel van maten en gewichten (1820). Verder het oprichten van het Entrepót-dok te Amsterdam, het. tut
stand doen brengen van »dokken, werven, zeeweringen
en lichttorens;" het laten graven van kanalen en vaarten,
als: het Neurdhuliandsrhe, Voornsche en Zederikkanaal,
de Zuid-Willems- en Dedemsvaart In 1816 werd Algiers
duur eene Kn-e|seh-N'ederla lldsehe vleut gehuild);! 1. f. v r d .

waarna het vrede sloot Een jaar te voren bad onze
Vorst met Engeland een verhond gesloten ter beveiliging
der scl pvaarl in d • Middellandsche zee tegen de kapers.
In 1821 werd de Handelmaatschappij opgericht In 1830
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werd vuur goed een gevaarlijke opstand up Java, dat
wij van de Engelschen hadden teruggekregen, gedempt
Om armoede te keeren, werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht, die .Ie landbouwkoloniën Frederiksoord en Veenhuizen en de bedelaarskolonie Ommerschans
Stichtte. Te 1'trecht Verrees eelie \eea rtseiii jsrlinul . hij
Luik eene ijzerfahriek. In 1839 werd de eerste spoorweg, van Amsterdam naar Haarlem, geopend.
Van
de beroemde mannen, die in 'sKonings tijd leidden,
linemen

We
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Bilderdijk, Tollens, Da Costa en Borger; verdei- de
redenaars Van der Uneven en Van '\i^' Palm en de
schilders Pieneman en Schotel. —
Kurt vóór zijnen dood verlangde Willem, «lat zijne
erfgenamen tienmillioen gulden zouden teekenen voor
eene leening, die, zooals gij in de volgende les zult vernemen, in uns land moest worden gesloten. Hij overleed
iu 1843 te Berlijn, waar hij na zijnen afstand meest
vertoefde. —
16. KONING WILLEM II.
(1798- 4849).
Mei groote plechtigheid werd de »ridderlijke Koning",
Willem II, den 'Js November 1840 in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam ingehuldigd, 't Was een moeilijke tijd. waarin
hij de regeering aanvaardde. »De natie en de schatkist
heide waren uitgeput" en Willem verschilde iu meening
met di' voornaamsten des volks, die. ontevreden met
de aangebrachte grondwetswijzigingen in 1840, eene
»doortasten I • herziening" eischten. Veel moeite en znrg
haarden den Koning 's kinds geldmiddelen. Kr was een
tekort in de schatkist, van vroegere jaren: eene hetere
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verhouding tauschen uitgaven en inkomsten was noodig
en de schuldbrieven van hel rijk, tegen te hooge rente
uitgegeven, moesten worden ingewisseld me$ papier van
lageren intrest In 1843 stelde minister Van Hall den
Staten- Generaal eene vrij willige leening voor van honderdentienmillioen gulden tegen drie procent of eene inkomstenbelasting in eens van vijfendertigmillioen. De beide Kamers
keurden de leening goed. luimen weinige dagen had hei
bezadigde Nederlandsche volk, afkeerig van verplichte
beflmg en flink gesteund door de erfgenamen van Koning
Wi
Hem I «'" dus ook door Willem II, de leening bijna
volgeteekend. | (844).

vesten worden geschokt en het burgerbloed daar de
straten verft, mocht dit land van de hitte van dei, burgertwisl en de rampen van wanorde en regeeringloosheid
verschoond bhjven. Ja, door dit land wordt hel voorrecht genoten, dal de Wetgevende Macht zonder stoornis,
met volkomene onafhankelijkheid en in den i

ui

Intusschen begon men steeds meer te verlangen naar
eene herziening der grondwet In 1844 deden negen leden
der Tweede Kamer, nael Johan Rudolph Thorbecke aan
Url
boofd
n voorstel tol herziening. Hel werd overeenkomstig dei, wensen .\.-s Konings, die den tijd voor
verandering nog niel gekomen achtte, verworpen. In 1847
vond hij de herziening noodzakelijk. Ken aantal wetsontwerpen werden daari
loer hem bij de Staten-Generaal
ingediend, duel, kunde,, de goedkeuring der meerderheid
met verwerven. Toen in 1848 in de meest,. Staten van
Europa volksbewegingen en opstanden de maatschappij
met geheelen ondergang bedreigden, was de wijze en
milde Koning geneigd, ruimer herziening toe te staan,
!
" d e n - , v s l van de meerderheid der Kamer. Aan rijf
bekwame mannen, waaronderde beroemd geworden Thorbecke, werd de taak der herziening opgedragen. In Juni
1848 werd de nieuwe grondwet door de Staten-Generaal
aangenomen, Hij de afkondiging uitte de Koning deze
m e r k w a a r d i - • w o o r d e n : »Terwijl vele S t a t e n van E u r o p a

door geweldige beroeringen tut in hunne diepste grond-

st een-

drachtigen zin, ook daar, waar verschil van gevoelen
heerscht, hare uitgebreide, voor hel lol <\i^ lands zou
beslissende taak, rustig volbrengt." —
Door die wet verschalte de edele Koning, al werd
'zijne macht er door besnoeid, zijnen onderdanen verschillende rechten. De voorrechten der standen waren
verdwenen,

gelijkheid

van

allen

voor

de wet

was

verkregen. —

Koning Willem || streed op achttienjarigen leeftijd
reeds moedig met de Engelschen in Spanje tegen de
Franschen. In 1845 maakte hij zich beroemd hij QuatreBras, waar hij, zooals gij weet, gewond van het slagveld
werd gedragen. Huurt, hue Bilderdijk die heldendaad
bezingt:
Hoe edel, (troept ge, jeugdig Beid,
Üe plagen van liet oorlogsheld,
KM streefde! dood en wonden tegen!
Hoe zag n T u g - en Ibervloed
In 'toni nw' lijden stroomend bloed
De krijgskans dwingen door den degen!
Voor hen liebt ge arm noch moed gespaard ,
Maar Holland was U meer non waardI
Uw bloed alleen kon dit betoonen.
Gij gaall bet bij de zegepraal.
Verknocht aan uw verwinnend staal,
En — Neèrlands trouw zal 'tu beloonen!
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hunne hoon,, gei ,.,,. |,,)(1|. | Mm „ r o u t ( . voorbeelden
v
'""' oogen '•' I len, prentte de koninklijke opvoeder
hun in, dat /ij alleen door bekwaamheid en deugd liefde
konden verwerven. In rijn later leven toonde de Prins,

Janmaat gehoorzaamde den Prins uit liefde. De hooggeplaatste was trouwhartig en eenvoudig, welwillend
en hulpvaardig jegens boogeren en minderen in rang.
"Onze Prins heette hij hij allen. —

de lessen zijns vaders ter harte te hebben genomen. —
<>P nog jeugdigen leeftijd bracht hij eens met zijne
moeder, zooals hij vaker plaeht te doen, een bezoek aan
het VVillemshospitaa] te 's-Gravenhage, eene stichting
van den jongen Prins, waarin de gekwetsten in den
Tiendaagschen veldtocht werden verpleegd. Op de vraag
Vlli
één der invaliden, of de Prins ook soldaat wilde
Worden, zei,Ie deze: »Neen ! ik ga varen!" »Nu, word

dan maar zoo'n flinke kerel, als je vader," sprak daarop
d>' rondborstige krijger. De Prins beloofde, het voorbeeld
van zijnen vader te zullen volgen. —
De koninklijke knaap, daarl
pgewekl door de roem-

Den \ November 1840 zag men tal van menschen op
de kaden en forten der stad La Valette (op Malta, in de
Middellandsche zee) in angstige spanning zeew aarts staren.
Kr woedt een zware storm. Hooge haren klotsen op en
tegen de rotsen voor Malta's kust. Te midden <\n- hranling bevinden zich drie vaartuigen. Men vreest, dat ze
ip de rotsen te pletter zullen slaan, 't Zijn llollandsche
schepen; prins Hendrik is de bevelhebber. Kalm staat hij
Op het dek en geeft het sein tot Ililllicnlo, i p r l i . Wat deli

toeschouwers en ook
schijnt,

Reeds op dertienjarigen leeftijd ging hij alsadelborsl op
de zilte haren en maakte achtereenvolgens eene reis naar

Prins. De bodems worden met beleid in veilige haven
gebracht, tot groote verbazingen vreugde der aanwezigen.
»Tot zoo iets is alleen een Prins van Oranje in staat",
riep ,1e zich daar ook bevindende Engelsche admiraal
in vervoering uit. —

korten tijd, dien hij daar vertoefde, maakte hij zich door
zijne welwillendheid, vriendelijkheid en rondborstigheid
/eer bemind. —

Een paar

olldel' de noodige

maanden

later

ontmoet

hevelen

onmogelijk

rijke daden onzer zeehelden, wilde dus zeeman worden.

Spanje, de Oostzee en Amerika. Zijne ui Ier had niet
/under bezorgdheid haren zoon zien vertrekken en reikhalsde naar het OOgenblik, dat zij hein weder in hare
armen mochl drukken. En toen zij in 1835 van eene
reis in 'i vaderland terugkeerde, mochl zij 't genoegen
smaken, het eersl door hem verwelkomd te worden. —
Prins Hendrik doorliep alle rangen van den zeedienst.
totdal hij in 1879 door Willem lil t,,t den hoogsten
ran»; (admiraal) hij Neerlands marine werd verheven. Hij
maakte onderscheidene zeetochten en was de eerste
Nassauer, die het rijke fnsulinde betrad. Gedurende den

geschiedt

's Prinsen officieren

mei

vail

den

u zinkend

Spaansch schip. Met groote inspanning worden de meeste
schipbreukelingen door »(mze Prins" en de zijnen gered.
T e r w i j l men uu de haven ran hei eiland Leun nadert,
merkt men in het holst van den nacht eene g r o o t e ,

brandende stoomboot. De Prins geelt terstond bevel, de
groote hoot uil te zetten. Trots de waarschuwing zijner
officieren, die op het gevaar i\r\x redding wijzen, daalt
de Prins hei eerst in de bool af. lüj het brandende vaartuig gekomen, springt hij het eerst daarop, de gevaarlijkste
plaatsen niet mijdende. Tol zijne groote vreugde redt
OBWH. KM KAIIAKTLUV. 2t! Deeltje. 'Je ,lr.
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< behulp der zijnen vele kostbare waren, die geborgen worden in eene stoomboot, zich in de nabijheid
bevindende. De passagiers /i.jn p Is gered door anderen.
Xn is ook de bemanning buiten gevaar. Te Cadiz binnenloopende, werden de Prins en zijne schepelingen door
de bewoners, vernemende de dubbele redding, met luidruchtige vroolijkheid ontvangen.
Wal dunkt ii, toonde »Onze Prins" ruet door deie
daden, dal hij, indien hij geroepen was geworden, op
z,v
onz
»afhankelijkheid te moeten bevechten of te
bevestigen, gezegd zou hebben: »Je maintiendrai"? —
Hollands roem ter zee ging den Prins na aan hel harte
en voor de groote zeehelden nil het gouden tydperk
onzer geschieilenis, vooral voor De Ruyter, had hij diepen
eerbied. —
Zooals gij zeker weet, uns koning Willem III ook
Groothertog van Luxemburg. In 1850 benoemde hij prins
Hendrik tol stadhouder van dal land. Sedert dien tijd
been" Inj minder werkdadig Neérlands vloot kunnen
dienen, maar toch droeg hij der marine steeds een goed
hart toe. —
\\;it de Prins als stadhouder voor Luxemburg is geweest? Luistert, wat een hooggeplaatst persi
aldaar
getuigde bij de feestviering in 1ST:., torn het vijfentwintig jaren geleden was, dal de Prins zijne hooge
betrekking aanvaardde.
»Luxemburg heeft zich gedurende hel stadhouderschap
ran prins Hendrik zedelijk en geestelijk ontwikkeld. Met
geestkracht I lï de Prins tallooze moeilijkheden overwonnen. Ons gelukkig vaderland bloeit. Alle geschillen
zijn uitgewischt duur 's Vorsten verzoenende inborst
''" de openbare behandeling van zaken getuigt van urne

l:;i

eendrachtige samenwerking: oen dubbel blijk, dat het
duel, hetwelk de Prins en zijne raadslieden zich hadden
voorgesteld, is bereikt: Luxemburg gevoelt zieh in zijne
bescheidene plaats onder de staten gelukkig en zon met
even irrooter willen ruilen." —
»Onze dankbaarheid vuur alle weldaden ons duur u,
o Prins, bewezen, kunnen wij op geene andere wijze
toonen, dan door toegenegenheid en trouw," sprak op
eene andere plaats één, uit naam van velen. -

»Orde, Vrijheid en Vooruitgang" was de lenze, waaronder de Prins steeds en overal werkte tut heil van
't vaderland. Den vooruitgang van Neérlands koophandel
en scheepvaart heelt hij steeds mei groote geldelijke
opofferingen bevorderd. In 1869 was hij persoonlijk aanwezig hij de opening van het Suezkanaal. Hij begreep,
dat de ondernemingsgeest zijner landgenooten moest
worden aangewakkerd, dat de Nederlanders partij moesten
trekken van dezen nieuwen zeeweg naar onze Indische
Gewesten. Daarom stund hij ook aan de spits bij de
oprichting der stoombootmaatschappij »Nederland," waarvan hij in 1870 eere-vuurzitter werd.
Inweerwil van de rampen, waarmede de maatschappij
in 't begin had te worstelen, bleef zij bestaan en nam
eindelijk in vooruitgang toe. »Wij mogen ons vuur deze
nationale onderneming duur geene enkele ramp laten
ontmoedigen," sprak de Prins, die steunde met raad
en vorstelijke kapitalen. —
Te Port-Sa'id stichtte hij in 't belang van onzen handel
een kolossaal handelspaleis. In iNTii was het ger I en
sedert wapper! van dit trotsche gebouw de Nederlandsche
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driekleur, getuigende van Prins Hendriks doorzicht en
o|MjlTerende vaderlandsliefde. —
Dok de maatschappij »Zeeland," »opgericht mei hel
doel. dm der Nederlundsche vlag een nieuw veld van
werkzaamheid op haudelsgehied te openen, en een Nederlundscheii maildienst tol een der gewichtigste verbindingsmiddelen te maken tusschen hel vasteland en Engeland,"
ondervond zedelijken en stoiTelyken steun van den
Prins. —
Van nog tal van andere vei nigingen en gezelschappen
was hij or eerelid, bf voorzitter, dl' beschermheer.
Hij bewoog zich in alle kringen der maatschappij en
stelde zich nimmer op den voorgrond, leder beminde
den ..weldoener des vaderlands." Hij versterkteden hand,
waardoor Nederland en Oranje reeds zoo lang verbonden
waren.

Op een gastmaal te Amsterdam (1877), dal te zijner
eere werd gegeven en waarbij nok prins Alexander
tegenwoordig w a s . sprak hij de volgende woorden tol
dezen: »Ik hen niet jong meer. maar ik zal mij staande
houden, zoolang mijne krachten dal veroorloven; als ik
niet meer k a n . hoop ik . dal g y , prins Alexander, mijnen
arbeid zuil willen voortzetten, mijne voetstappen zult
willen drukken."
Vol geestdrift" hield daarop de jongste zoon van
Willem III eene rede. die niet deze Woorden eindigde:
»Onder ons wapen staat: Je maintieiidrai!
welnu,
ik zal handhaven: Uwe Koninklijke Hoogheid kan op
mij rekenen."
Tuen de Prins eens de verzekering kreeg, dal iemand

misbruik van zijn vertrouwen had gemaakt, zeide hij:
"Hel is heler, dal men mij teleurstelt, dan dal ik hel
alliieren doe." —

De Buil zong van den Prins:
Hij, aller welbehagen, —
Die niet en voor ons werkt en leeft.
Die steun aan al, wat goed is, geeft —
Dien we o|> de handen diagen.

l'rins Hendrik is tweemaal gehuwd geweest. Zijne eerste
gemalin, prinses Amalia, heelt vele jaren zijne levensvreugde verhoogd en was eene weldiienster der armen.
Toen zij hem in 1S7^ ontviel, verloor hij eene trouwe
gade, die hij smartelijk beweende. — In 1878 ging de
Prins voor de tweede maal eene echtverbintenis aan met
de Pruisische prinses, Maria , die zich liieren in Luxemburg spoedig bemind maakte. Zij stond haren gemaal
trouw ter zijde hij diens edele handelingen en kleurde
den avond van 's Prinsen leven mei een heerlijk rood.
Toen heel hel Nederlandsche volk en ook de Prins zich
voorbereidden . om leest te vieren naar aanleiding van
het tweede huwelijk van Willem III met prinses Emma,
werd hij ziek. Na eenige dagen stierf hij te Walferdingen
in Luxemburg ( I- Januari hST'.l). De droeve mare van
zijnen dood, die een einde maakte aan zijn zoo nuttig
en werkzaam leven, brachtalgemeene verslagenheid hier
en in Luxemburg. —
Hoort, wat in dil laatste land de leeraar Neiiinarkor
sprak hij het stoffelijk overschot van den Prins:
»Wij staan hij hel lijk van eenen vorst, vroom en
trouw, vol warme liefde voor den koninklijken Broeder,
wiens plaats hij iu mis midden bekleedde,
tevens zijn
beste onderdaan. Wij staan hij hei lijk van een teederen
echtgenoot, vol van de innigste genegenheid, vol van de
liefderijkste ZOrg Voor de dierbare vrouw, loei wie hij
zich voor slechts weinige maanden tol een gelukkig echtQBSCH. EM
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varbond had vereenigd en die zoo vroeg reeds h a a r best,
haar kostbaars! levensgeluk moest derven. W i j staan bij
het lijk van den voorfreffelijksten meester, ziioals zijne
d i e n a r e n , hoog en laag, van hem getuigen, en <lie een
w a r m , mild en deelnemend hart toedroeg aan a l l e n , die
tot zijn huis behoorden. W i j staan hij hel lijk van eenen
vader des vulks. van eenen weldoener des lands.
hat getuigen de tranen in de oogen der bewoners van
twee landen: daarop zeggen j a ! en a m e n ! grijsaard en
k i n d , zelfs in de kleinste h u t , — een weldoener mei
open OOg Vddl' het liet' en leed i\c^ Volks, met <i|>en oor
voor zijne klachten en zijne wenschen, met open hart
voor zijne behoeften, voor zijn groei en b l o e i , mei open
hand vuur de armen , bedrukten en noodlijdenden", enz. —
liet lijk van den edelen Prins werd den 22 Januari
naar Delft vervoerd en te 's-Hertogenbosch door den
koninklijken Broeder opgewacht. I'ij de geopende groeve
sprak 's Konings hofprediker Dr. Van Koetsveld ten a a n iioore van de koninklijke familie en andere hooggeplaatste
personen onder meer het volgende:
»Met is een heilige g r o n d , broeders, waarop wij staan,
de heiligste in Nederland. Want hier onder onze voeten
spreekl hel stol' der dooden. Met fluistert ons de g e schiedenis toe van Nederland, van Nederland en Oranje.
Van den edelen Zwijger al', rusten zijne vorsten hier.
Twee slechts ill dell Vl'eelllde. de ecu als KonillU . de
ander als b a l l i n g , de een als getuige van N'eèrlands
grootheid, de ander van zijnen val en zijne opstanding
W i e deze Zoon V.lll ( h a i l j e Was, Weten wij allen. Zijn
vroeger zeemansleven, de getuigen ervan staan hier in
het rond. Van den tateren stadhouder getuigt hel weenend
L u x e m b u r g . Kloek en k a l m , altoos zorgzaam en w e r k zaam, voor allen goed en vroom, was hij een voorbeeld

135
En wat hij als mensch en Christen is geweest, o ! al
ware liet de armste der a r m e n , dien wij hier ten grave
brengen, het zou eene meer dan vorstelijke kroon wezen,
zoo, na een onvermoeid en onberispelijk leven, heen te
g a a n , zonder een enkelen vijand achter' te laten.

Vaarwel dan, Hendrik de Goede, trouwe zoon van
Oranje, sieraad en vreugde van uw Muis. zegenende engel
voor de armen en voor gansch Nederland.

Vorsten en gezanten van V e r r e ! Brengt daar heden
de getuigenis over, dat het kleine Nederland nog groot
is, Waar liet Zlllke edele Zoliell heeft en de liefde van
een trouw volk de eeiiige, maar ook onoverwinlijke lijfwacht is, rondom den troon van Oranje-Nassau.

Wilhelmus van Nassaiiweu
Was onzer vad'ren lied ;
Op hem was hun vertrouwen
Eu hij begaf hen niet.
Enz.

18.

KONING WILLEM III.
(1817—1890.)

Den 12 Mei 1880 werd er in Nederland met groote
geestdrift feest gevierd. Vraagt g e . waarom.' 't Was
toen juist veertig jaicn geleden, dat W i l l e m III in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam plechtig tot koninggehuldigd
werd. Groot was de feestvreugde, (Hilda' Ie Kolling pas
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herstellende was van eene hevige ziekte, welke hem aan
den oever des doods gebracht had. Naar nieiischelijke
berekening was geene genezing mogelijk. Hel gevaar,
dat het leven van den Koning bedreigde, werd door Gods
goedertierenheid gelukkig afgewend, De maatregelen,
tot wier vaststelling de i lewerking der Staten-Generaal
werd ingeroepen, om hij voortduring den goeden gang
des bestuurs te verzekeren, bleken hierdoor onnoodig:
Den 19 Februari 1887, hij gelegenheid van'sKonings
zeventigsten verjaardag, en den 12 Mei 1874, toen hij
vijfentwintig jaren geregeerd had, was door hel Nederlandsche volk ook op ondubbelzinnige wijze getoond, hoe
zeer het zijnen Vorst eerde en liefhad. —

die wetten met ZOTg te doen uitvoeren, toonde Willem lil,
dat hein het heil der natie ter harte ging. —
II.-t, droogmaken van het Haarlemmermeer, begonnen
in 1848, werd onderzijn bestuur voltooid (1853). Daardoor
werden vijftienduizend hectares land, ter waarde van
bijna achtmillioen gulden, op de golven veroverd, hoor
gepaste middelen moedigde de Vorst landbouw en nijverheid aan. Woeste gronden werden ontgonnen, waartoe
inj niet zelden recht koninklijk gelden bijdroeg i Heidemaatschappij).

Koning Willem III werd den 19 Februari 1817geboren.
op tweeèndertigjarigen leeftijd volgde hij zijnen vader
in het bestuur op. Hij 't aanvaarden der regeering legde
lii.j den eed al' op de grondwet of constitutie, welke,
zooals ge weet, hel vorige jaar tot stand gekomen was. Zelfs
in de moeilijkste omstandigheden heelt de Koning dien
eed gestand gedaan. Naar zijn beste vermogen I I't hij
steeds volgens plicht en geweten gehandeld, eigene inzichten en gevoelens opofferende.
Maar er is i r. De Koning heef) getoond, het gewicht
der zware taak, hem als Hoofd van den Staat opgelegd,
volkomen te beseffen en ervoor berekend te zijn. Met
overleg, beleid, zorg en
liefde vervulde hij haar. Zijne
regeering schonk ons voorsp I en zegeningen des vredes,
Een aantal wetten kwamen under zijne regeering tot
stand, welke moesten strekken. <>m ons volk »rijk te
maken in kennis en wetenschap, gelukkig door stoffelijke
welvaart en Neérlands hoogste goed: »de Vrijheid." Door

(dons geene tegenspoeden en rampen getroffen hebben .'
Voorzeker. Vraagt uwe ouders of grootouders naar de
jaren 1850, 1861, 1863, 1876 en 1886 en zij zullen u
verhalen van groote overstroomingen, welke toen het
land lanes onze groote rivieren teisterden. Maar zij
Zllllell U dan ook mededeeleli, hoe de Koning en Z.ijll
Huis voorgingen in het betoonen van liefde en weldadigheid en hoe hij gereed stond tot verzachting van smart,
tot heeling van wonden, de zult dan van hen vernemen,
dat de goede Vorst niet levensgevaar de zwaar beproefde
onderdanen ging bezoeken, overal woorden van troost
en bemoediging sprak en, wat nog meer zegt, tal van
malen de milde hand ontsloot.
Ken tweetal tooiieelen zullen we II hiel' schetsen en
daartoe woorden van een anderen schrijver bezigen. I)
»In den winter van I860 op 61 trof ons vaderland eene
geduchte ramp. In den nacht van den vierden en vijlden
Januari bezweek de dijk langs de Waal tusschen
Brakel en Loevestein. He lage polder achter dien dijk was
weldra in een meer herschapen. Tienduizend menschen
1) Naar VV. F. Oostveen.
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zuehten eene wijkplaats op zolders en daken Of trachtten
op dijken en hoogten een akeljgen dood te ontkomen.
De ellende u a s onbeschrijfelijk. Verkleumd van kou ,
blootgesteld aan weer en wind en van alles beroofd,
zaten ze in stomme vertwijfeling bijeen. Hun angstgeschrei
klinkt over 't geweld van 't water: niemand km helpen,
naai' het schijnt Toch worden pogingen tot bulp in
't werk gesteld. Het tooneel van onbeschrijfelijke verwoesting en ellende is tevens eene schouwplaats van grooto
llieliselilievendlleid en edele zelfopolferillg. Zoowel op de
plaats van liet onheil als overal in den Lande zijn
duizenden in de weer, om het lot der ongeluk! igen
zooveel mogelijk te verzachten. —
t Was op den vierentwintigsten Januari, dat op den
dijk hij Brake!, kort na twaalven, ondanks het koude,
mistige weder
n,. groote menigte volks zich om het
door de wateren gespaarde veerhuis verzameld had. Daar
bevinden zieh onder anderen de burgemeester, de predikant
«•ii de ryksontvanger der belastingen van lirakei. Doch
waarom staat al dat volk daar.' We zullen het u zeffffen
ir is tijding gekomen, dat '/.. M. de Koning hulp en
leniging zal komen brengen, o . met welk een ongeduld
verwachten de van alles beroofden den Vaderdes Vaderlands! Eindelijk, om twee uur, ontwaart men de rijtuigen
des KoningS aan den overkant <U-r rivier! Geen koude,
hagel of sneeuw, oven levensgevaar zelfs, hield den Vorst
terug, om zijne landgenooten te helpen en op te beuren.
Hij hezoeht alle plaatsen, waar ongelukkigen gehuisvest
waren, deed zelfonderzoek naar hunne behoeften, luisterde
met deelneming naar 't verhaal hunner rampen en de
bijzonderheden hunner redding, j a , wilde weten, of ze
wel goed gevoed werden, h
n der openbare gebouwen
van Kerk-Driel was men juist bezig aan 't opscheppen
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van soep. »»'t Schijnt hun goed te s m a k e n , " " legt de
\drst met een vergenoegd g e l a a t »»Apropos! Schep
mij ook eens een hord o p , ' " beveelt hij op vriendelijken toon. Men gehoorzaamt : de Koning eet met
.smaak de hellt van 't bord loog. »»Nu, dal is krachtige kost,"" Zegt hij tevreden, »»dat zal dei
nschen
«'ued doen. Laat het hun vooral 'aan niets ontbreken,
hoor!"" —
De Koning was te Tiel. 't Was kort na de overstrooming
van 't land tusscheii Maas en Waal.
»»Sire."' waarschuwt uien hem. »»De tocht over de
Waal is gevaarlijk. Uwe Majesteit zal VÓÓT den nacht
niet terug kunnen, en 't zal daar bezwaarlijk vallen,
een voegzaatn verblijf te vinden."'
»»Ken nachtverblijf, mijne beeren .'"" vraagt de Vorst,
lachend. »»Ziel mij eens aan. Zoudt gij niet denken, dat
ik nop; sterk genoeg was, om 't een nacht op den dijk
uit te houden .' Kunnen we niet terugkomen, welnu dan
blijven we op den dijk. Kr zijn er zoo velen, die er zich
in moeten schikken; wij zullen er ook niet van sterven.""
»»Maar S i r e , " " zegt de veerman, toen de Koning in
de veerschuit stapt, »»de tocht zal lang duren en is
gevaarlijk ook.""
»»Durf jij er over.'"" vraagt de Koning.
»».la, S i r e , als 't moet, durf ik alles,"" antwoordde
de veerman.
»»Dan durf ik het ook. Steek a t ! "
lu een dikken pyakker gehuld, met hooge kaplaarzen
a a n , blijft hij, twee uren (want zoolang duurde de
overtocht) kalm en bedaard, waar allen sidderen. Kn
' t w a s inderdaad een vi selijke overtocht. Niet alleen,
dit een scherpe sneeuwjacht allen kil en snijdend in
't gezicht jaagt, maar men moet tusseben «lichte ijsscholleii

lid

heendobberen, die telkenmale dreigen, liet ranke vaartuig te zullen verbrijzelen.
II.'t eerst gaat de Koning aan wal, klautert daartoe
over lift ijs, springt over wakken, waadt door plassen
en schijnt geene rust te hebben, voor hij bij de ongejukkigen is. Hij komt te DreumeL, waarde burgemeester,
die van zijne komst verwittigd is, hem een eenvoudig
ontbijt aanbiedt
»»Nu, dat is goed,"" zegt de Vorst. »»Men zon trek
krijgen, als men zoo lang op 't water is.-'"
De Koning laat zieh het ontbijt goed smaken en
onderhoudt zich iiitusschcn met den burgemeester velde plaats gehad hebbende ramp." —
Schitterden 's KoningS daden niet als heldendaden in
den oorlog, zonder welken hij de eer van ons land
trachtte te verheugen, die daden zijn er niet minder
eervol en edel urn. Met het volste recht mogen We dus
van hem getuigen:
Kunnen 's lands historiebladen
Niet van koning Willem Drie
Hoernen wegens oorlogsdaden,
Hij sierde ook zijn' dynastie,
's Vorsten zwaard bleef in de schecde,
Zijne kracht was slechts gewijd
Aan de werken van den vrede :
Kalm was zijn regeeringstijd.
Gftwd werd o|> den vloed gewonnen,
Land — en tuinbouw bei ten baat;
Woeste bodem werd ontgonnen
Kn verrijkt met vaart en straat.
Tal van wijze wetten waren
Meê van zijne zorg de v r u c h t ;
Kn een' lange reeks van jaren
Nam de kunst een' hooge vlucht.
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Zoo in blijde als droeve j a r e n ,
Ifij festijn en watersnood,
Deed hij ruimschoots ons e r v a r e n ,
Dat hij hart en hand niet sloot.
Duid'lijk heelt hij ons bewezen,
Dat hij onzer trouw gedacht;
Daarom wordt zijn naam geprezen
Door het dankbaar nageslacht. 1)

Willem III heeft vele en zwaie verliezen geleden gedurende zijne regeering. Na eene echtvereeniging van
achtendertig jaar overleed in 1877 zijne gemalin, koningin
Sophia,

de

jongste

dochter

van

koning

Willem

1 van

Wurtemburg. In 1879 werd de oegenendertigjarige kroonprins, Willem Frederik, de hoop der natie, door den
dood weggerukt. De edele prins Hendrik der Nederlanden
stierfin hetzelfde jaar. Twee jaar later ontsliep 's Konings
Oom, prinx Frederik der Sederlanden, in den ouderdom
van vierentachtig jaar en in IXS'p de eenig overgebleven
zoon van den zwaarboproefdeu Vorst, prinx Alexander,
op drieëndortigjarigon leeftijd. —
In 1ST*.* is de Koning hertrouwd met de dochter van
den Vorst van Waldeck. De nieuwe koningin, Emma
geheeten, gevoelde zich spoedig in haar tweede vaderland
thuis. Zij wist de algemeene achting der Nederlanders
te verwerven en kleurde den avondhemel van haren
Gemaal niet een liefelijk rood.
Dit huwelijk werd den :l! Augustus 1880 gezegend
met ile geboorte eener dochter, Wilhelmina Helena
l^inliiKi Murin, wier geboorte niet alleen de vorstelijke
ouders verheugde, maar ook het Nederlandsche volk met
blijdschap en hoop vervulde.
1) E. S. Honeschanscher.
(ieplaatsl
met toestemming
Uitgevers te
(Iruniogen.
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Koning Willem Hl was naar bet lieliaam eene krachtige
persoonlijkheid. Eene ernstige ziekte ondermijnde echter
zijne krachten in de laatste jaren zijns levens, totdat
hij den ü November 1890 op liet Loo aan hare gevolgen
overleed op den boogen leeftijd van drieënzeventig jaar.
Hij werd met veel staatsie in den koninklijken grafkelder
te Delft bijgezet
l!ij zijnen «lood liet hij geen enkelen mannehjken nakomeling na, ZOodat, naar de grondwet, zijn eenig
dochtertje de koningskroon erfde. —
Onder regentschap van Hare wijze en verstandige
moeder, de koningin-weduwe Emma, wordt thans ons
land geregeerd, totdat koningin Wilhelmina oud en wijs
genoeg zal zijn, zelve de teugels van het bewind te
kunnen voeren. —.
De Koningin-Regentes toonl voor hare taak zeer berekend te zijn: niet mannelijke krachl houdt zij liet roer
onzer Staatshnlk omklemd en stuurt met vaste band naar
veilige reê. Weet zij alzoo als vorstin eerbied in te
boezemen en de eer van ons land ook in 't buitenland
op te houden, als moeder en opvoedster der jonge Koningin
staat zij eveneens boog hij het Xederlandsrhe volk aangeschreven. Alom acht en bemint men baar.
Gegroet, Vorstinne! wees gegroet
Van ons, die n beminnen!
Oij, steeds zoo minzaam en zoo «roeit,
Wist aller hart te winnen!
U klinkt ons lieit,
Wie zou u niet
Vol vreugd een' zang doen rijzen
En juichend eer bewijzen!
C.ij waart den Koning, uw' Gemaal,

In donker' oogenbHkken

m
Een vriendelijke zonnestraal ,
Die mild hem kwam verkwikken!
Oij stondt gereed ,
Zijn |)ijn en leed
Bij dagen als bij nachten
Vol liefde Ie verzachten !
Gij, ware moeder, vroom gezind,
't Verzorgen nimmer moede ,
Gij neigdet 't harte van uw kind
Tot eenvoud , 't schoone en 't goede !
Ge hebt haar gestreeld ,
Met haar gespeeld;
Gij lachtet en gij schreidet
Met haar, wier schreên gij leidde!!
Dies zingen we u met blijden zin,
Door dankbaarheid gedrongen !
U, Hegentesse, Koningin,
U loven onze tongen!
Zie gunstrijk neer
Op haar, o Heer!
Wees Gij de trouwe Hoeder
Van Koningin en Moeder! •— 1)

Voorspoedig groeit de Koningin op naar lichaam en
geest en overal, waar zij zich vertoont, 18 zij eene lieve,
hoopvolle verschijning, Even als hare Moeder wordt zij
zeer geacht en bemind, want gelijk deze toont ook zij
reeds een open oog en hart te bezitten voor de nooden
en behoeften des vol ks.
t) E. J. Boneschanscher.
Qeplaattt mei totêUmming
Uitgeven te Groningen.
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m
Koning Willem III was naar liet lichaam eene krachtige
persoonlijkheid. Eene ernstige ziekte ondermijnde echter
zijne krachten in de laatste jaren zijns levens, totdat

hij den 23 November 1800 op Het Loo aan hare gevolgen
overleed op den hooien leeftijd van drieënzeventig jaar.
Hij werd mei veel staatsie in den koninklijken grafkelder
te Helft bijgezet
l'.ij zijnen dood liet hij geen enkelen inannclijkeii nakomeling na, zoodat, naar de grondwet, zijn oenig
dochtertje de koningskroon erfde. —
Onder regentschap van Hare wijze en verstandige
moeder, de koningin-weduwe Emma, wordt thans "iis
land geregeerd, totdat koningin Wilhelmina oud en wijs
genoeg zal zijn, zelve de teugels van het bewind te
kunnen voeren. —
De Koningin-Regentes toont voor hare taak zeer berekend te zijn: met mannelijke kracht houdt zij het roer
onzer Staatshulk omklemd en stuurt niet vaste hand naar
veilige reè. Weet zij alzoo als vorstin eerbied in te
boezemen en de eer van ons land ook in 't buitenland
op te houden, als moeder en opvoedster der jonge Koningin
staat zij eveneens hoog hij het Xederlandsche volk aangeschreven. Alom acht en bemint men haar.
Gegroet, Vorstinne! wees «^e^rroet
Van o n s , die n beminnen!
Gij, «leeds zoo minzaam en zoo goed,
Wist aller hart te winnen !
U klinkt ons lied,
Wie zou ii niet
Vol vreugd een' zang doen rijzen
En juichend eer bewijzen!
O ij waart den Koning, uw' Gemaal,
In donker' oogenblikken
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Een vriendelijke zonnestraal,
Die mild hem kwam v e r k w i k k e n !
Gij stondt gereed ,

Zijn pijn en leed
Bij dagen als bij nachten
Vol liefde Ie verzachten !
Gij, ware moeder, vroom gezind,
't Verzorgen nimmer m o e d e ,
Gij neigdet 't harte van uw kind
Tot eenvoud, 't schoone en 't goede!
Ge hebt haar gestreeld ,
Met haar gespeeld;
Gij lachtet en gij schreidet
Met haar, wier schreên gij leiddet!
Dies zingen we n met blijden z i n ,
Door dankbaarheid gedrongen!
U , Hegentesse, Koningin,
U loven onze tongen!
Zie gunstrijk neer
Op haar, o Heer!
Wees Gij de trouwe Hoeder
Van Koningin en Moeder! — 1)

Voorspoedig groeit de Koningin op naar lichaam en
geest en overal, waar zij zich vertoont, is zij eene lieve,
hoopvolle verschijning. Even als har.' Moeder wordt zij
zeer geacht en bemind, want gelijk deze toont ook zij
reeds een open oog en hart te bezitten voor de nooden
en behoeften des vol ks.
1) E. J. Boneschanscher.
IJKfilaatxt met toextemmiwj

Ktgevtri te Groningen.
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Gegroet, aanvalhg Koningskind,
Waar hoopvol 't I.art.1 op staart!
Gij bleett van 't .Starnhuis zoo bemind
Alleen voor ons bewaard I
Geprezen zij ,ie goedheid Gods,
Die u, Vorstin, ons schonk;

ü spaarde — Neerlands lust en trots
ioen ons zooveel ontzonk!
Oranje boven! Neerland leev',
Het bloeie te allen stond!

TIJDTAFEL.
GEUZENTIJD. 1568—4600. (Vervolg van bl. 6, 1 deeltje.)

1581
1581

Der vrijheid machtige adem zweev'
Hier als voorheen nog rond!

1585- -1587

Wij wenschen, één van wil e n z i n ,
Gesnoerd door éénen band ,
Het heil van u, o Koningin,
Van u en van ons Land! ] ) '

1586- -Itil'.l

I) E. J. Boneschanscher.

1588
1590
1591
1591
1597
1598
1600

Filips II wordt afgezworen.

P r i u N J l a u r i t * w o r d t s t a d h o u d e r van
Holland en Zeeland.
De graal' van Leicester in ons land met Engelsche
hulptroepen.
Jolian van Oldeiibarnevelt advocaat (later raadpensionaris genoemd: van Holland.
De onoverwinnelijke vloot vernield.
Maurits wordt stadhouder van Overgaat en Dtrecht.
Hij neemt Breda door list in.
Maurits wordt ook door Gelderland tot stadhouder
verkozen.
Maurils verovert Groningen. Het gewest van dien
naam weer aan de ('nie gehecht.
Slag hij Turnhout.
Filipa II slaal de Nederlanden af aan zijne doehler.
Isahella, en haren gemaal, Albertus van Oostenrijk.
Slag hij Nieuwpoort.
GOUDEN EEUW. 1600—1100

1603
1607
1609—1691

De 0.»I. Compagnie wordt opgericht.
Jacob van Heemskerk sneuvelt hij Gibraltar.
Twaalfjarig bestand. — Godsdiensttwisten lusschen
Remonstranten en Contra-Remonstranten.

1(11*

Jolian van Oldenharnevell, Hugo de Groot en Hogorbeels gevangen genomen.
Oldenbarnevelt onthoofd. De Groot en llogerheets op
l.oeveslein gevangen gezet. — Jan Pielerszoon Koen
verovert .lacaiia en slicht Batavia.

Kil!»

116
«SO
H>2I
1695
1698—1647
U>28
lf>2!>
1639
1643
1647—1650
1648
1650
1650- -4679
1C>:>2- -If.üt

1659- -11.72
1654
1665- -11»(i7

Mam its wordt stadhouder van Groningen en Drente.
De Groot (inlvluclil door middel van eenen kotier
Eoeveslein. — De W.-I. Compagnie wordt opgericht.
Maurils sterft.
Frederik Hendrik stadhouder.
Piet Hein neemt de Spaansche zilvervloot.
Praderik Hendrik neemt 's-llertogenbosch in. — Piet
Hein sneuvelt.
Maarten Ilarpertsz. Tromp vernielt de Spaansche
vloot bij Duins.
De geleerde Hugo de Groot sterft.
Willem II stadhouder.
Einde van den tachtigjarigen oorlog door den Muntenenen vrede.
Willem II neemt zes llollandsehe regenten op Loevestein gevangen en waagt eenen aanslag op Amsterdam.
Kerste stadhouderlooze regeeriiig.
Eerste Engelache OOflog; heldendaden van M. II. Tromp.
De IUivter en Kvertsen.
•lau de Witt raadpensionaris.
Acte van suclusie.
Tweede Engelsehe oorlog. Vierdaagsche zeeslag. —
Tocht naar Chattam.

Drievoudig verbond. Triple Alliantie).
Rembrand! Rarmena van Rijn, Reérianda schildervorst, sterft.
Il">72
Oorlog met Klankrijk. Engeland, Munster en Keulen. —
Jan de Wilt en zijn broeder. Gornelis, vermoord. —
Groningen belegerd en ontzet. — Heldendaden van
De Ruyler en ('.. Tromp.
1671—1709 Willem III stadhouder.
I('>73
Zeeslag bij Kijkduin.
1674
Trede niet Engeland, Munster en Keulen.
1676
De Ituyier. de Schrik des Oceaans," sneuvelt.
Il>78
Vrede met Frankrijk Ie Nijmegen.
1679
Vondel, vorst der dichters, sterft.
1 <»«8

1669

\\1
It)8!)
1697

Willem UI en zijne gemalin worden koning en koningin
van Engeland. Oorlog met Frankrijk.
Vrede Ie Rijswijk.
EEUW VAN VERVAL. 1700-1795.

1702—1747 Tweede stadhouderloo*.e rendering.
Heinsius raadpensionaris.
1702—1713 Spaansche successie-oorlog. Driemanschap: Heinsius—
Marlborough -Eugenius. — Jan Willem Friso.
1711
J. W. Fiiso verdrinkt aan den Moerdijk.
1738
De geleerde professor, »de beroemdste arts zijner eeuw",
Hermanua Boerhaave, aterft.
I7i0—I7'f8 Oosleinijksche successie-oorlog.
I7i7—I7;il Willem IV erfstadhouder.
17.'il
Prinses Anna wordt gouvernante voor W i l l e n » V .
De hertog van Krunswijk-Wollenhuttel wordt veldmaarschalk der Republiek.
1766—1798 Willem V self stadhouder.
1780 - 1 7 8 1 Vierde oorlog met Engeland.
I78i
Binnenlandsche onlusten: Prinsgezinden en Patriotten.
1787
De Pruisen in ons land. De Patriotten vluchten naar
Frankrijk.
1791
De W.-I. Compagnie houdt op Ie beslaan.
1795
De Franschen hekken ons land binnen. Willem V
vlucht naar Engeland. Val van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden. I t a t a a f s e h e R e p u b l i e k lot 1806). Oorlog met Engeland. De O.-I.
Compagnie gaat te niet.
FRANSCIIE TIJD. 1795—1813.
I7(.t'.l
IHK)
1804
I80B

Napoleon Buonaparte Eerste Consul van Frankrijk.
Nieuwe oorlog met Engeland.
Napoleon wordt keizer der Franscben.
Itutger
Jan
Kehiiiiuielpeuninek
raadpensionaris.
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I8M 1810 Koninkrijk
Napoleon.
1807

Ilollaud:

I 'i<>

I,odewijk

Ramp Ie Leiden.

180')

Landing der Engelschen in Zeeland.

iHio

Lodewrjk Napoleon duet tintend van de regeering.

Ons land wordt bij Frankrijk ingelijfd.
ISIS
1813

Napoleon* lucht naar Rusland.
Sl;i^ liij Leipzig. Napoleon wordt verslagen. - O m wenteling in ons land. l>e Prins
v a n O r a n j e , toon ran Willem V, komt Ie
Schereningen nan en w o r d t
Wonverein
v o r s t . — Van llogendorp - Van der Doyn ran
Maasdam - Van Limhnrg-Slirum.

1849—1800 Koning Willem III.
1893
|S7't1*77
I*7'.i

1880
I*8|
1884
1887
1889

TIJD DER KONINGEN. 1813—heden.
181 i

1817
182'*

De Flanschen verlaten ons land. — Napoleon naar
het eiland Hlha gevoerd. — Congres Ie Weenen.
Relgié mei ons vaderland vcreenigd tol één koninklijk
onder W i l l e m I . — Napoleon keert naar Frankrijk lerug. Sla;»' hij Waterloo. Napoleon naar St. Helena
geroerd.
De Prins van Oranje later Willem II howl mei Anna
Paulowna ran Rusland.
Willem I I I geboren.
Oprichting der Nederlandsche Randelmaalschappij.

185».")
1830

Het Noordhollandach kanaal voltooid.
Opstand der Delgen.

ISIS

18|<;

I8:!l

Zelfopoflering van Van Spejk. - Tieodaagsche veldtocht. Hasselt. Leuven.
I8.'i!)
Vrede mei België. — Eerste spoorweg in ons land.
I8'f()
Koning Willem I doet afstand van
de regeering.
1840—1849 Koning Willem I I .
|8' f x

Nieuwe Grondwet.

1890

He droogmaking ran hei Haarlemmermeer voltooid.
Keesl in Nederland hij de vijfentwintigjarige regeering
van Willem III.
Hel N'oord/.ee-kanaal geopmij. Koningin Sophie sterft.
Prins Hendrik, broeder van Willem I I I , sieili ie
Walferdingen. Prins Willem van Oranje, oudste /.non
van Willem l i l , sterft Ie Parijs. — Willem I I I huwt
met Prinses Emma van Waldeck.
Prinses Wilhelinina gehören.
Prins Frederik, oom van Willem I I I , sterft.
Prins Alexander, zoon van Willem I I I , sterft.
Feest in Nederland hij den /.evenligslcu verjaardag
van Willem I I I .
Feest in Nederland hij de veertigjarige regeering van
Willem I I I .

Dood van Koning Willem III. Zijn e
doehter Wilhelinina erft de koningskroon. Koningin Umin» wordt
regentes.

i N ii« r i).

Blz.
Print Maurila .

:i

Jan Pieteraoon Koen

14

Piet Hein.

21

Hugo de drool.

30

.».

Frederik Hendrik

37

ß.

Mauten HarperlSZ. Tromp

14

7. ,loo>l van i\v\\ Vondel
s. Reinbrandl rlarmena van liijn

49
58

!>.

.lau de Will

64

10.

Willem III

?;;

II.

Michiel Adriaansaoon de RuyU

82

IS.

lleimanus itoerliaave

03

Willem V.

na

I.odewijk Napoleon .

106

IS.

Koning Willem I

113

Ill

Koning Willem II

133

17.

Prins Hendrik der Nederlanden

128

I*.

Konin" Willem 111

136

I

p—

1 i

•

!:;

i t

1:1

I

I
'

1

1

1

I

I I

1
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Pij den uitgever dezes zijn inede verschenen:
.1. II. VI:I:M;\HUI.. Boknopto Aai'drijkskundo van Nodoi-land.
(ii/c druk
/'iK'-l'
.1. II. VEKM.MIVU.. Boknopto Aardrijkskundo van Europa.
3de dnil;
/ o,;ij
R.

VBBWTU lïzv. Loerboek der Goschiodonis van hot
Vaderland. $de druk
f 0.50
E. hiiiMii, Hoofdpunten dor Vadorlandscho Goschiodonis.
Ken leerboekje voor de Lagere School
/' o.l'.>

E. Ih'.i'Niii. Vadorlandscho Geschiedenis. Ken leerboekje voor
de bopgsle klasse der Lagere School en »oor hel Herhalingsonderwijs
f 0,40
Tijdtafol van do Goschiodonis dos Vaderlands,
voor de Lagere School
/ 0,03

EGMBT,

I

I'. KAIISM'.N, Ontwikkolond Taalondorwijs. Practiaclie lessen in
Spelling, Spraak leer en Siijl. Bewerkl voor gevorderde leerlingen der
Volkssctaool, voor Onderwyzers-Kweekelingen en/.. 4de druk. ƒ0.35
I'. K\i!ssi:\, Do Taalvriond. Vervolg van Ontwikkelend Taaionderwijs. -2de dinl;
/ 0,40
en ld: VRIES, Voorloopor van 'Mijn Taalboek"
en »Hel Stellen". Eenvoudige laaloefeningen voor hel tweede
leerjaar. 3di dml;
/ 0,30

KI.KIM:I:MI>K

en Ds VRIES, Mijn Taalbook. Methodische Bandleiding voor lie; zuiver schrijven op de lagere school, -'f stukjes.
:ide dml;. Isle en 2de stukje ;'i / 0,20; 3de stukje . . / 0,23

KLEIMIKMIM»-

Ki KiMii'.MiNK en UK Viiii.s, Mijn Taalbook. 4de stukje. Beknopte
en praktische Spraakkunst vom- leerlingen die voorlgezel lager
iindeiuijs ontvangen
ƒ0,35
iMiiNTiNK en Dl VI.IF.S. Hot Stollon in do Lagoro School.
Methodische Voorbereiding lol hel Verstandig Schrijven. 4 alukjes.
Isle Btukje De ettkeleoudige -in ödo druk. 2de stukje De tarneni/rsiildi zin odo druk. .'Me »tukje De tnmertycstelde en beknopte
zin 5do druk. 4de stukje Voortzetting en ioepasting run dr
vorige ttukjet 4do horziono druk. Prijs van hel l.ste lul .'Jde
siiikje 20 Cenl en 'nie stukje 23 Cent.
Handloiding hij idem 'ulr dnil;
/ <),(>.'>
KI.I

I

•

