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DE VERPLAATSING VAN HET POLITIEK OVERWICHT NAAR WEST-EUROPA.
ENGELAND ONDER KONINGIN ELIZABETH.
Engelands kerkelijke verhoudingen werden door het parlement
geordend door twee wetten, die in 1559 werden aangenomen. De
acte van suprematie stelde vast, dat de Engelsche kerk onder heerschappij van den worst zou staan; de uniformiteitsacte gebood,
dat de godsdienst in het geheele rijk geregeld zou worden overeenkomstig het common prayerbook. In 1562 aanvaardde het parlement de nieuwe kerkwet, die men "de 39 artikelen" noemde. Zoo
kreeg de Engelsche kerk die organisatie, welke nog in onzen tijd
geldt. De episcopale kerk won vele aanhangers, in het bijzonder
onder de hoogere standen. Het nationaal-gevoel der Engelschen
was oorzaak, dat de kerk zuiver nationaal, zuiver Engelsch was.
Menigeen zag in, dat de nieuwe kerkverordening voordeel bracht
aan den staat, die daardoor van zijn afhankelijkheid van den paus
verlost werd.
In de dagen van Maria had Elizabeth tot tweemaal toe beloofd,
dat ze het katholieke geloof in Engeland zou handhaven en zoolang haar zuster regeerde, had ze dan ook de gebruiken van de
katholieke kerk gevolgd. Nauwelijks was zij aan de regeering,
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of de hervormers, die tijdens het vorig bewind waren uitgeweken,
keerden in Engeland terug. Aanvankelijk ging zij met dezelfde
gematigdheid, waarmede Maria den weg naar Rome was opgegaan,
dien weg terug. Natuurlijk verzetten zich dezen keer de katholieken en zoo werd Elizabeth voor dezen een even onverbiddelijk vervolgster, als Maria het voor de niet-katholieken geweest was.
In April 1559 werd de acte van suprematie weer afgekondigd, in
Juni van hetzelfde jaar het Book of common prayer weer in gebruik genomen, de twee en
veertig artikelen, die den inhoud van het geloof bepaalden,
werden vier j aar later verplichted gesteld. Tegen de afkondiging van de acte van suprematie kwam groote oppositie van
de zijde der bisschoppen; er
was er slechts een, die ze aanvaardde; de andere werden afgezet. Alle kerkelijke ambtenaren moesten den eed op de
acte afleggen; van de negen en
een half duizend waren er
slechts vijf honderd, die weigerden en dientengevolge hun
ambt verloren. Van het yolk
ging wel negentig procent met
de godsdienstverandering mee;
het aantal katholieken wordt in
dezen tijd geschat op niet meer
dan honderd twintig duizend.
Fig. 1. Askeet. Teekening van
Intusschen werd van Fransche
Albrecht Diirer.
zij de bij den paus aangedrongen
op een verklaring, dat Elizabeth, die immers een onwettige dochter van Hendrik VIII was, als zoodanig geen rechten op den Engelschen troon kon laten gelden. Dan zou de kroon komen aan Maria
Stuart, koningin van Schotland en gehuwd met Frans II van
Frankrijk. Maar van Spaansche zijde spoorde Philips II tot gematigdheid aan, uit vrees voor de vermeerdering van de Fransche
macht. De pausen, die hoopten op den terugkeer van Elizabeth,
talmden, totdat, mede in verband met de gevangenschap van Maria
Stuart, Pius V in 1570 den ban uitsprak over "de gewaande ko-
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ningin van Engeland en over haar aanhangers". In Engeland had
deze uitspraak zoo goed als geen uitwerking. Een enkele zwakke
poging, om Elizabeth te verdrijven, werd makkelijk onderdrukt.
Ook op de buitenlandsche betrekkingen had zij, voorloopig althans,
geen invloed. Maar voor de koningin was de uitspraak aanleiding,
om door haar staatssecretaris Cecil een
heftige vervolging
tegen de Engelsche
katholieken te beginnen. Tot dan toe was
er geen eigenlijke
vervolging tegen de
katholieken geweest;
de vroegere wetten
sloten hen uit van
openbare ambten,
maar hun godsdienstoefeningen
werden geduld, mits
ze in het geheim
plaats grepen, in
particuliere huizen
of in niet-in-het-oogloopende localiteiten. De eerste pogingen, om met geweld de godsdienstige eenheid door te
zetten, waren niet
tegen de katholieken, loch tegen de
puriteinen gericht
geweest. Menig purl- Fig. 2. Koningin Elizabeth in het gewaad, dat zij
tein had de vrijheid droeg bij den dankdienst in de St. Paul's, naar aanleiding van de nederlaag der Armada.
van zijn geweten met
zijn leven moeten
betalen.
In 1571 werden door het parlement nieuwe wetten op landverraad aangenomen, waarbij een ieder tot landverrader verklaard
werd, die aan pauselijke bullen zou gehoorzamen, of ze in zijn
bezit had; verder een wet tegen de "vluchtelingen van overzee",
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die gericht was tegen ballingen en seminaristen, wier goederen
werden verbeurd verklaard. In 1568 nl. had William Allen to
Douai een seminarie gesticht ter opleiding van katholieke 'priesters voor Engeland. De vervolging begon, toen de eerste daar gevormde priesters in Engeland aankwamen in 1574; zij werd verscherpt, toen in 1580 de Jezuieten een deel van de zielzorg over
de katholieken kwamen overnemen. De regeering stelde zich op
het standpunt, dat iedere Engelsche priester een verrader was,
een samenzweerder tegen de koningin, een uitvoerder van de banbul. Wie een priester herbergt, wordt als zijn medeplichtige
aan landverraad beschouwd. Van de drie honderd priesters, die
tijdens de regeering van Elizabeth in Engeland kwamen, is de
helft op het schavot gestorven, terwijl ongeveer honderd andere
hun lot deelden.
Behalve deze bloedige maatregelen waren er andere wetten, die de uitoefening van den katholieken godsdienst onmogelijk moesten maken. Op het bijwonen van de mis werd een boete
gesteld van honderd mark, het niet bijwonen van de . godsdienstoefeningen van de staatskerk werd gestraft met een boete van
twintig pond per maand; bij niet-betaling ging de schuldige naar
de gevangenis. Ten slotte bepaalde een wet van 1593, dat geen
katholiek boven de zestien jaar zonder bijzondere vergunning zich
verder dan vijf mijlen van zijn woonplaats verwijderen mocht.
Er waren ten slotte ook maar weinig katholieken, die in hun geloof volhardden.
. In Ierland kostte de onderdrukking van het katholicisme meer
moeite. De maatregelen van de koningin, die eenvoudig geestelijken van haar richting aan het yolk wilde opdringen, verwekten
daar een burgeroorlog, waaraan eerst in 1603 een einde kwam.
Dan begint voorgoed de onderdrukking van het Iersche yolk, dat
aan het oude geloof trouw bleef, maar zich beroofd zag van
zijn landerij en, die aan Engelsche kolonisten gegeven werden.
De regeering van Elizabeth strekte zich uit over een groote
tijdsruimte (1558-1603). Met vreugde hadden de Engelschen haar
troonsbestijging begroet en zij stelde de verwachtingen van haar
y olk niet teleur. Zij was een der grootste vorsten van Engeland
en zoo bemind door haar onderdanen, dat zelfs zij, die het hardst
door haar strenge straffen getroffen werden, riepen : "Leve de
koningin".
Elizabeth was onder ongunstige omstandigheden opgegroeid.
Haar moeder verloor zij voor haar derde jaar. Een groot deel van
haar jeugd bracht zij v.er van het hof door; eerst tegen het einde
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van de regeering van Hendrik VIII werd zij door haar varier in
genade aangenomen. Eduard VI gaf haar een eigen hofstaat. Onder de regeering van haar halfzuster Maria kon Elizabeth slechts
door het in acht nemen van de uiterste voorzichtigheid haar leven
redden. Zij had een uitstekende opvoeding genoten en kende verschillende talen o. a. Latijn. De moeilijke kunst van zelfbeheersching, die zij zich eigen had gemaakt, kwam haar goed te pas;
de omstandigheden dwongen haar vaak deze gave, waarvan zij
reeds vroeger blijk had gegeven, te ontwikkelen. Merkwaardig

Fig. 3. Vervolging der katholieken onder de regeering van Elizabeth.

genoeg had Philips II Maria en Elizabeth nader tot elkaar gebracht. Hij vreesde nl., dat Maria Tudor in dien tijd Maria
Stuart tot opvolgster zou aanwijzen. Tot elken prijs wilde hij
beletten, dat Maria Stuart, die in een zoo innig verband stond tot
Spanje's vijand, Frankrijk, koningin van Engeland zou worden.
Bij haar troonbestijging was Elizabeth 25 jaar oud. Hoewel zij
geen schoonheid was, wekte haar uiterlijk groote bewondering.
Zij was statig en slank, danste goed en zat onberispelijk te paard.
Aan haar kleeding besteedde zij veel zorg, altijd sprak uit haar
optreden de wensch om te hehagen. Zij wilde bemind en gevleid
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zijn en omringd worden door bewonderaars. Coquet als zij was,
kleedde zij zich op zestigjarigen leeftijd nog als een jong meisje.
Verschillende vorsten deden aanzoek om haar hand, o. m. Philips II van Spanje, Frederik II van Denemarken en Erik XIV van
Zweden. Zij werden allen afgewezen. Haar optreden in het openbaar was majestueus; koninklijke pracht spreidde zij gaarne ten
toon, hetgeen haar werd vergemakkelijkt, doordat de religieuze
ceremonièn nog altijd een katholiek karakter hadden. Zij kon
echter ook eenvoudig zijn. Op haar reizen liet zij dikwijls stilhouden om met het yolk een gesprek aan te knoopen en te schertsen; zelfs den geringste harer onderdanen gal zij gelegenheid haar
te zeggen, wat hem op het hart lag.
Elizabeth was sterk van wil, doch haar neiging tot autocratie
maakte haar dikwijls grillig en heftig. Over het algemeen was
zij niet gemakkelijk, zoodat haar omgeving vaak reden had zich
te beklagen over haar veeleischendheid en ondankbaarheid. Niettegenstaande haar behoefte aan genoegens en weelde toonde zij
zich soms gierig en kleinzielig. Deze eigenschappen hadden een
grooten invloed op haar particulier level'. Menigeen won haar
gunst en verwierf hooge titels en eereambten door haar te vleien.
Haar leven was rijk aan triomfen, doch ook aan bittere teleurstelling en smart. In haar laatste levensjaren was zij een eenzame,
ongelukkige vrouw. Haar grootheid ligt daarin, dat zij de belangen
van den staat van die van haar persoon wist te onderscheiden
Ook verstond zij de kunst goede raadslieden te kiezen, die zij hun
positie liet behouden, zelfs wanneer zij zich niet langer in haar
gunst konden verheugen.
De eerste staatsman was William Cecil, door Elizabeth bij haar
troonsbestijging tot eersten minister benoemd. In 1571 werd hij
tot lord Burleigh verheven. Hij behield zijn macht tot zijn dood
(1598). Zijn gevaarlijkste tegenstander was de graaf van Leicester,
Robert Dudley, die dertig j aar lang de gunsteling der koningin
was. Hij was te onbeduidend om eenige politieke macht nit te
oefenen, doch zijn eerzucht bracht hem er toe te trachten iederen
invloedrijken man uit de nabijheid der koningin te verwijderen.
Onder Elizabeth kwam er een belangrijke wending in de politiek van Engeland. Zij begreep, dat de belangen van- Engeland
en Spanje te zeer uiteenliepen en dat Engeland zijn eigen wegen
moest zoeken om macht en invloed in Europa te verkrijgen. Engeland was in dien tijd zwak; het omvatte alleen het eigenlijke
Engeland en Wales en had slechts drie millioen inwoners. Elizabeth's vooruitstrevende politiek legde den grondslag voor 's lands
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buitengewoon groote macht. De breuk met Spanje was tevens
een breuk met den paus en de katholieke staten. Weldra nam
Engeland een voorname plaats in als voorvechtster van het protestantisme, naast de noordelijke landen onder Gustaaf II Adolf.
In haar eigen land had Elizabeth de katholieken tot tegenstanders. Ook het geheel katholieke Ierland was tegen haar. Zoolang
de katholieke partij niet door
andere machten gesteund werd,
was zij tamelijk ongevaarlijk
voor Elizabeth, loch de houding, die Engeland in godsdienstige kwesties begon aan to
nemen, moest wel een conflict
met de katholieke staten veroorz aken.
In Schotland regeerde in dienzelfden tijd Maria Stuart. Terwijl het Engelsche staatsschip
onder bewind van Maria Tudor
in Spanje's kielzog voer, volgde Schotland, dat sinds 1554
door de koningin-weduwe Maria
de Guise werd geregeerd,
Frankrijk. Maria Stuart had als
kind den Schotschen troon geerfd als opvolgster van haar
vader, Jakob V, die in 1542 was
gestorven, eenige dagen na haar
geboorte. De jonge koningin
werd opgevoed aan het lichtzinnige Fransche hof en was Fig. 4. Het Engelsche parlement onder de regeering van Elizabeth.
reeds verloofd met den kroonprins, den lateren Frans II.
Deze stierf al in 1560 en een j aar later keerde de schoone negentienj arige koningin naar Schotland terug.
In dit land waren de toestanden sinds de eeuwwisseling zeer
onrustig. In de Schotsche Hooglanden woonde een half wilde, Keltische bevolking, bestuurd door hun eigen "clan"-aanvoerders, die
evenals de Iersche opperhoofden, nauwelijks eenige koninklijke
macht erkenden. Het zuiden des lands had dezelfde Angelsaksische bevolking als Engeland. Machtige adellijke geslachten streden er om de macht en de Schotsche koningen hadden altijd slechts
met de grootste moeite hun positie kunnen handhaven.
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Gedurende Maria Stuart's verblijf in Frankrijk waren de toestanden in Schotland nog ingewikkelder geworden door het ontstaan
van godsdiensttwisten. John Knox, een fanatiek discipel van Calvijn, slaagde er binnen korten tijd in een groot aantal Schotten
tot het calvinisme te bekeeren. De koningin-weduwe trachtte met
behulp van Fransche troepen het oproer, dat uitbrak, te bedwingen. Knox werd gevangengenomen (1546) en naar de galeien
gezonden, doch hij wist te ontkomen en trad onder de regeering
van Eduard VI in Engeland op. Nadat hij eenige jaren in Geneve
had gewoond, kwam hij terug in Schotland (1559) en werd een
der leiders van het Schotsche verzet, dat eindigde met een verwoestenden beeldenstorm. De koningin-weduwe stierf tij dens het
oproer; de Fransche troepen moesten het land verlaten. In 1560
nam het Schotsche parlement een streng calvinistische geloofsbelij denis aan en voerde de presbyteriaansche kerkinrichting in.
Toen Maria Stuart in 1561 in haar land terugkeerde, trachtte
zij er het katholicisme wederom in te voeren. Aanvankelijk werden haar pogingen met eenig succes bekroond; zij werd gesteund
door de Schotsche katholieken, bracht een leper van 17.000 man
op de been en verbande haar tegenstanders naar Engeland.
Hiermede begonneu de verwikkelingen tusschen Schotland en
Engeland. Hendrik VIII had destijds getracht Schotland onder
de heerschappij zijner kerk te brengen. Nu was het Maria Stuart,
die het plan koesterde, Engeland tot gehoorzaamheid aan den
pans- te dwingen, wanneer zij de hervormde leer in eigen land
had nitgeroeid. Haar plannen gingen zelfs nog verder. Alle
katholieken in Engeland en daarbuiten beschouwden Elizabeth
als ien land, die zich de Engelsche kroon, welke, volgens hen, aan
Maria Stuart behoorde, wederrechtelijk had toegeeigend. De gedachte om Engeland en Schotland onder 66n kroon te vereenigen,
ontwaakte opnieuw. Hendrik VIII had gewild, dat Maria Stuart
zijn zoon Eduard VI zou trouwen. Thans droomde Maria er van
den Engelschen troon te bemachtigen met behulp van de katholieken.
Inmiddels bedierf zij zelf elke kans tot het verwezenlijken harer
grootsche plannen door haar lichtzinnigheid en onverstand. Zij
was gehuwd met een harer bloedverwanten, lord Henry Darnley,
een ruw, onbeduidend man, dien zij weldra verachtte en ten slotte
haatte. Ook de Schotsche lords hadden een afschuw van Darnley
en in 1567 werd hij vermoord. Daar Maria kort daarop in het
huwelijk trad met graaf Bothwell, die aan den moord had deelgenomen, was het de algemeene opinie, dat ook zij zelf medeplich-
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tig was. Het yolk greep naar de wapenen. Bothwell vluchtte naar
Denemarken, waar hij tot zijn flood gevangen bleef. Maria werd
gevangengenomen door de Schotten en gedwongen de regeering
of te staan aan haar zoontje uit het huwelijk met Darnley, Jakob VI. Na verloop van een jaar gelukte het haar uit de gevangenis
te ontsnappen en 'mar aanhangers om zich heen te verzamelen.
Haar leger werd echter verslagen en zij zelf gedwongen als eenzame vluchtelinge te paard en te midden van gevaren haar leven

Fig. 5. Het kasteel Holyrood bij Edinburg.

te redden. Zij bereikte de bocht, die Schotland in het westen van
Engeland scheidt, daar ging zij aan boord van een open visschersboot, die haar overzette naar Engeland (1568).
Elizabeth had Maria's strijd met warme deelneming gevolgd. Zij
wilde geen geloof hechten aan de beleedigende praatjes en beschouwde het oproer der Schotten als een vergrijp. Terwijl Maria
Stuart gevangen werd gehouden, wilde Elizabeth haar een leger
zenden om haar te bevrij den, doch haar raadgevers hadden een
anderen kijk op de dingen. De onlusten in Schotland waren hun
zeer welkom. Zij bliezen Elizabeth in, dat Maria Stuart stellig
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door de Schotten zou worden terechtgesteld, wanneer haar een
Engelsch leger ter bevrij ding werd gezonden; Elizabeth moest
vooral van dat plan afzien. Toen Maria Stuart als vluchtelinge in
Engeland landde, verklaarde Elizabeth aan haar raadgevers, dat
zij de vervolgde als een koningin wilde ontvangen en doortocht
verleenen naar Frankrijk, indien zij dat wenschte. De ministers
echter eischten, dat Maria in Engeland zou worden vastgehouden,
daar zij antlers een gevaarlijk wapen tegen hen kon worden. Zoowel in het noorden van Engeland als in Schotland hadden vele
edellieden zich aaneengesloten voor Maria's zaak. Elizabeth liet
de beslissing aan haar ministers over; zoo werd besloten, dat Maria
Stuart in Engeland zou worden vastgehouden.
De ongelukkige jonge koningin werd van het eene kasteel naar
het andere gevoerd. Keer op keer richtte zij verwijten tot Elizabeth, dat het eenvoudig een misdaad was haar aldus van haar
vrijheid te berooven. De omstandigheden echter dwongen Elizabeth een ander standpunt tegenover Maria in te nemen dan zij
oorspronkelijk had gewild. Ondanks de strengste bewaking gelukte het de gevangen koningin betrekkingen te onderhouden met
de Guises, Philips II en den paus. Stoute plannen werden door
Elizabeth's vijanden beraamd: het groote Joel was, haar van de
Engelsche kroon te berooven. De paus deed Elizabeth in den ban
en ontsloeg haar onderdanen van hun belofte van trouw. In Ierland braken bloedige onlusten uit. In Engeland zelf werd het
eene complot na het andere ontdekt. leder jaar werd Maria Stuart
gevaarlijker voor Engeland en voor Elizabeth persoonlijk. Nadat
de Engelsche ministers door spionnen onder de vertrouwelingen
van Maria een bijzonder gevaarlijk moordcomplot op het spoor
waren gekomen, werd de gevangen koningin voor een commissie
van onderzoek gedaagd. Zij bekende, dat zij met vreemde huip
getracht had uit de gevangenis te ontkomen. Verstandig en waardig, nu en dan zeer aangrijpend, verdedigde zij zich tegen de
vele beschuldigingen en ook verzocht zij om een verklaring, waarom zij tegen alle wetten en rechten in, negentien jaar lang gevangen was gehouden. Zij bekende, dat zij aanslagen op Elizabeth's kroon had beraamd, doch ontkende de koningin naar het
leven te hebben gestaan.
Eenstemmig veroordeelde de rechtbank Maria Stuart ter dood.
Het parlement bekrachtigde dit vonnis en voegde er bij, dat het
terstond moest worden uitgevoerd. Het yolk en de ministers eischten de terechtstelling, doch Elizabeth stelde de onderteekening van
het doodvonnis uit van de eene week tot de andere. Ten slotte
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zette zij uit angst voor eigen veiligheid haar handteekening onder
het document. Het was de gewoonte, alvorens tot de uitvoering
van een dergelijk vonnis over te gaan, daartoe het uiterste bevel
van den vorst af te wachten, loch dit geschiedde niet in dit geval.
Een secretaris bracht het door de koningin onderteekende bevel
aan lord Burleigh, die het terstond doorzond naar het kasteel
Fotheringay, waar Maria Stuart gevangen werd gehouden. De
ongelukkige koningin werd onthoofd in een der zalen van het

Fig. 6. Het slaapvertrek van Maria Stuart in Holyrood.

kasteel (8 Februari 1587). Bij het bericht van de terechtstelling
geraakte Elizabeth buiten zich zelf. Zij richtte heftige verwijten
tot haar ministers, dat zij zonder haar speciale toestemming het
doodvonnis hadden doorgezonden. Den secretaris Davison lie!
zij in den Tower werpen en Maria Stuart gaf zij een plechtige begrafenis. Tegenover de Europeesche hoven sprak zij haar beklag
uit over het gebeurde. Aldus poogde koningin Elizabeth de verantwoordelijkheid voor Maria's dood van zich af te wentelen.
Bij het eind van haar leven had de Schotsche koningin Philips II
van Spanje tot haar opvolger benoemd in Schotland en in EngeIV 2
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land. Haar onthoofding had een storm van verontwaardiging tegen Engeland verwekt. Elizabeth had zoowel de Hugenoten in
Frankrijk als de opstandige Nederlanden gesteund, zoodat zij in
vijandige verhouding tot Spanje stond. Engelsche kapers plunderden Spaansche handelsvaartuigen en pleegden strandroof in de
Spaansche kolonien. Philips II besloot nu met een slag Engeland
en het protestantisme te verpletteren. De voorbereidingen, die hij
trof, golden tegelijkertijd Engeland, de Fransche Hugenoten en
de Nederlanden.
Reeds in 1587 begon Philips in de Spaansche havens een ontzaglijke vloot uit te rusten. Eerst in den zomer van 1588 was
hij hiermede gereed; de vloot zeilde naar het Kanaal. Zij bestond
uit 65 karavellen en galeien, 61 groote galjoenen en 4 galjassen,
die varende vestingen geleken met artillerie en verschillende verdiepingen. De vloot voerde 2431 kanonnen, doch wat de muni tie
betrof was slechts op 50 schoten per kanon gerekend. De bemanning was samengesteld uit 10000 matrozen en 20000 soldaten.
De proviand was berekend op 40000 man gedurende zes maanden.
Reeds overtuigd van de overwinning, noemde Philips zijn vloot
"de onoverwinnelijke armada". De armada stond onder het
opperbevel van Medina Sidonia, een der voornaamste edellieden
van Spanje en een dapper krijgsman, doch ontbloot van zeemanskundigheden. Volgens Philips' plan moest de armada eerst koers
zetten naar de Nederlanden. Hier had Parma, 's konings landvoogd, een leger op de been gebracht, dat zich op transportvaartuigen en met kanonnen bewapende schepen bij de armada moest
voegen om bij de monding van de Theems te landen en regelrecht
op te marcheeren naar Londen.
Inmiddels kwam Elizabeth het onheilspellende plan ter oore.
Engeland was geheel onvoorbereid om een dergelijken aanval te
weerstaan; er was alleen een landweer, die bijeengeroepen werd,
wanneer er direct gevaar dreigde en voorts een in vergelijking tot
de armada onbeduidende oorlogsvloot van 35 kleine schepen. De
armada werd echter door stormen verhinderd uit te zeilen, zoodat
Elizabeth tijd kreeg de verdediging te regelen. Philips II had verwacht, dat de Engelsche katholieken zijn zijde zouden kiezen tegen hun koningin, de "bastaard" en "kettersche". Doch deze berekening faalde. Heel het Engelsche yolk stond als 6611 man om
zijn koningin, teneinde 's lands onafhankelijkheid te verdedigen.
Alle partijbelangen moesten wijken voor het welzijn des vaderlands. Katholieke lords met hun gewapend gevolg trokken samen
met de protestanten naar het groote landweerkamp aan de
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Theems, bij elkaar 50.000 man. Van alle kanten voegden zich
vaartuigen bij de Engelsche krijgsvloot. De Londensche kooplieden rustten 30 oorlogsschepen uit, d. w. z. tweemaal zooveel als zij
verplicht waren. Weldra bedroeg de gezamenlijke vloot 200 vaartuigen. Het commando werd gevoerd door den katholieken lord
Charles Howard. Onder hem stond o. a. de bekende Francis Drake
als commandant van een eskader. Kort te voren was Drake aan
de Spaansche kust geweest, waar hij uit de haven te Cadix vele
bestemd
schepen,
voor de armada, had
weggesleept.
In Augustus 1588
zeilde de armada het
Kanaal in. De met
kruisen geteekende
zeilen stonden gespannen door een
gunstigen wind en de
gelegenheid was uitmuntend om de
Engelsche vloot,
waarvan de grootste
afdeeling voor Plymouth lag, aan te
vallen. Doch in
plaats van een gevecht te leveren zette
Medina Sidonia
Fig. 7. Een galjoen van de Armada, 1000 ton, 30
koers naar Duinker- M. lang, 9 M. breed, 9 M. diep. Hooge stevens voor
en achter. Het lag hoog op het water, zoodat het
ken, waar Parma
licht slagzijde kreeg. Bij Lepanto waren nog roeizijn troepen had ver- booten
gebruikt, de Armada was de eerste groote
zameld. De Engeloorlogsvloot met zeilschepen.
sche schepen volgden de Spaansche vloot op de hielen. Voor de Nederlandsche
kust lagen de Zeeuwsche platboomschepen, die verhinderden, dat
Parma's vaartuigen zich met de armada vereenigden. Terwijl
deze bij Duinkerken voor anker lag, kwam er een storm opzetten.
Drake zond tegelijkertijd acht van zijn kleinere schepen, gevuld
met pek en teer en liet die in brand steken, hetgeen den Spanj aarden alle bezinning deed verliezen. De geheele vloot lichtte
het anker en stak in open zee, waar een gierende storm woedde.
De Engelschen, meesters in de kunst van navigatie, gingen ter-
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stond tot den aanval over. Hun kleine behendige vaartuigjes
zwenkten licht om de kolossen der armada, vuurden het eene
salvo of na het andere en drongen de schepen van den vij and
op een hoop. Vele Spaansche vaartuigen strandden op zandbanken, waar zij Os wrakken achterbleven; andere werden door
de Engelschen in brand gestoken. Met een deel van zijn vloot gelukte het Medina Sidonia de open zee te bereiken. Inmiddels was
de storm ontaard in
een razenden orkaan.
Om te keeren en door
het Kanaal terug te
zeilen was onmogelijk.
De eenige kans op redding was den zuidwester te volgen en te
trachten om Schotland
heen terug te keeren.
De Engelschen en
Hollanders lieten het
• aan den orkaan over de
rest van de armada te
vernietigen. Van de
trotsche "onoverwinnelijke" armada kwamen
slechts 50 zwaar gehavende schepen in Spanje aan. De overige, die
aan de kogels der vijanden hadden kunnen
ontkomen, hadden
schipbreuk
geleden op
Fig. 8. Lord Charles Howard, earl of Effingham,
opperbevelhebber van de Engelsche vloot. (Ets
de kusten van Noorvan Schleusen).
wegen, Schotland en
Ieriand; de bemanning
was omgekomen of door de kustbewoners gedood.
Philips aanvaardde den harden slag met zijn gewone zelfbeheersching, doch innerlijk was hij zoo diep getroffen, dat hij ziek
werd. Toen Medina Sidonia bevend voor hem stond, sprak de
koning rustig: "Ilc zond U uit om tegen menschen te vechten, niet
tegen stormen en orkanen". Niettemin werd de hertog gedwongen
zich op zijn bezittingen terug te trekken. De ondergang van de
armada beteekende voor Philips tevens den ondergang van zijn
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droomen over een Spaansch-katholiek wereldrijk. Voor Engeland en het protestantisme was de overwinning van buitengewoon belang. De onafhankelijkheid van Engeland was gered en
geheel Europa verlost van de Spaansche overmacht, die alle godsdienstige en burgerlijke vrijheid bedreigde.
Toen Hendrik IV in 1598 vrede met Spanje sloot, wilde ook
Elizabeth's raad een vrede tusschen Engeland en Spanje tot stand
brengen. Het Engelsche yolk wenschte echter een dergelijken vrede niet. De oorlog was nl. zeer voordeelig: Engelsche kapers
plunderden de Spaansche kolonien, pikten Spaansche handelsschepen op en richtten op Spanje's eigen kusten verwoestingen
aan. Sinds dien tijd werd Engeland een zeemacht, wier heerschappij en toekomst op de Olven lag. Eerst in 1604 sloot Elizabeth's opvolger, Jakob I, vrede met Spanje.
Als gevolg van de rust, die Elizabeth in Engeland wist te handhaven, ging het koninkrijk onder haar regeering met reuzenschreden vooruit op elk gebied, behalve op dat van den landbouw.
In zijn beroemd boek "Utopia" schrijft Thomas More: "De
schapen, die eerst zoo braaf en tevreden waren, zijn nu eensklaps zoo wild en rooflustig geworden, dat zij menschen verslinden en akkers en dorpen verwoesten". Met deze eenvoudige
woorden werpt More een scherp licht op de ramp, waardoor de
Engelsche boeren in de vijftiende en zestiende eeuw werden getroffen. Sinds oude tijden was de schapenteelt een goede bron
van inkomsten voor Engeland geweest. De bevolking voerde veel
wol uit naar Frankrijk en de Nederlanden en gebruikte zelf een
groote hoeveelheid bij haar weefindustrie, welke in de vijftiende en
zestiende eeuw tot bloei kwam dank zij de Vlaamsche en Brabantsche wevers, die zich in Engeland vestigden. Bij het begin van de
volgende eeuw kwam er een plotselinge prijsstijging, die over heel
Europa ging en deze verhooging van de levensmiddelenprijzen
maakte, dat alle arbeidsloonen omhoog gingen. De grootgrondbezitters in Engeland, die aan vele arbeiders werk verschaften, vonden het onder deze omstandigheden voordeelig de akkers te veranderen in schapenweiden. De landbouwers, hierdoor werkloos gemaakt, zagen zich gedwongen hun brood te verdienen in weverijen.
Ongeveer een derde van den grond was bezit geweest van kerken en
kloosters. Deze grond echter was verpacht en werd bebouwd door
boeren, die daardoor een zeker bestaan hadden. Toen Hendrik
VIII het kerkelijke bezit deels onder de kroon bracht, deels aan de
edellieden wegschonk, zagen deze boeren zich door een ramp getroffen. De bouwgronden veranderden in schapenweiden; gebie-
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wijl zij zich zelf aan politiek of krijgsdienst wijdden. De maatschappelijke ontwikkeling kwam niet ten goede aan de lagere
klassen, op het land noch in de steden. De rijke kooplieden en
de patriciers waren degenen, die profijt trokken van den algemeenen opbloei. Zij konden goedkoope werkkrachten krijgen
en dit werd een der oorzaken van de geweldige ontwikkeling van
handel en industrie under Elizabeth).
Om een bloeiende hinnenlandsche weefindustrie te verkrijgen,
had reeds Eduard III (1327 1377) zware belastingen gelegd op
den uitvoer van wol. In het midden van de veertiende eeuw had
Engeland een jaarlijkschen uitvoer van 30.000 balen wol. In het
begin van de zestiende eeuw was de export gedaald tot 6000
balen. Daarentegen was de productie der weverij zoodanig gestegen, dat de Engelschen in 1500 twintigmaal zooveel goed konden uitvoeren als 150 jaar tevoren. Onder Elizabeth begunstigden
de omstandigheden deze ontwikkeling. De burgeroorlogen
in Frankrijk en de Nederlanden werkten uiterst nadeelig
op de industrieen dezer beide landen, waardoor Engeland groote
macht op de wereldmarkt verkreeg. Van 1550-1565 kwamen
30.000 wevers uit de Nederlanden in Engeland. Wel vluchtten,
nadat Antwerpen in handen van de Spanjaarden was gevallen,
de rijkste Antwerpsche kooplieden en burgers naar Amsterdam,
dat daardoor de grootste handelsstad van Noord-Europa werd;
loch de brocaat-, zij de- en fluweelwevers gingen voornamelijk
naar Engeland, dat daardoor tegelijkertijd kunstvaardigheid en
kapitaal zag binnenstroomen. Lancashire werd voor de wohindustrie, wat Vlaanderen vroeger was geweest. Practisch hield
Engeland op onverwerkte wol te exporteeren. De wol werd in
de Engelsche weverijen gaud waard en kwam als ruw materiaal
aan de mark). Groote fabrieken en weverijen waren zeldzaam;
de weverij in dien tijd was huisvlijt. De groote kooplieden kochten
de wol op, verdeelden die under de wevers, die het geweven goed
weer of leverden aan hun werkgevers. Deze brachten het dan in
den handel. Behalve stoffen werden ook kousen in groote massa's
vervaardigd, vooral nadat Lee de breimachine had uitgevonden.
De Engelschen handen een harden strijd om koopers te vinden voor hun waren. Bij het begin van de zestiende eeuw was
de geheele Engelsche handel in handen van de Hollanders, Hanzeaten en Venetianen. Van de Engelschen kochten zij tin, hood, wol
en geweven stoffen: in ruil daarvoor leverden zij koren, specerijen en scheepsmaterialen. Vooral de Hanze was er in geslaagd
itandelsprivileges in Engeland te verkrijgen, zonder evenwel aan
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de Engelsche kooplieden overeenkomstige voordeelen toe te staan.
Elizabeth kon niet opeens de voorrechten der Hanzeaten in Engeland opheffen, doch wel eischte zij, dat haar onderdanen dezelfde
voorrechten zouden genieten in het gebied der Hanze. De Ha-nzesteden weigerden op dit voorstel in te gaan en streefden integendeel naar de macht door iederen concurrent van de Duitsche
markt buiten te sluiten. In 1582 wisten zij door te drijven, dat
de Duitsche rijksdag de voornaamste Engelsche handelscompagnie
uit Duitschland verdreef. Toen
de armada moest worden uitgerust, leverden de Hanzeaten
krijgsmateriaal en levensmiddelen. De gespannen verhouding tusschen Engeland en de
Hanze werd zoo onhoudbaar,
dat de Engelschen eenige vaarwateren geblokkeerd verklaarden en met koren beladen
Hanzeschepen, die voor Spanje
bestemd waren, plunderden. In
1597 wisten de Hanzeaten keizer
Rudolf II over te halen alle
Engelschen uit het Duitsche
rijk te verjagen en den uitvoer
van koren naar Engeland en
Holland te verbieden. Nu
echter was de maat vol. Elizabeth sloot den staalhof, het
oude handelshuis van de Hanze
te Londen (1598), nam de Hanzeatische kooplieden, die zich
daar bevonden in gijzeling en
Fig. 10. Walter Raleigh.
verbood alien export naar den
Wezer en de Elbe. Daarmede was de macht der Hanze in Engeland gebroken. Onder voortdurenden strijd met de Hanzeaten, de
Hollanders, de Spanjaarden en de Venetianen gelukte het aan de
Engelsche kooplieden handelsposten aan de Noordzee, de Oostzee
en de Middellandsche Zee te bezetten. Ook naar Amerika, Indie
en China wilden de Engelschen zelf zeilen om zich onafhankelijk
van tusschenpersonen te maken. De Spanjaarden en de Portugeezen beheerschten de gebruikelijke wegen. Voortvarende Engelschen zochten nu zelf: Chancellor voer om de noord tot in de
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IJszee, stichtte een handelspost -- de latere stad Archangel — en
verkreeg belangrijke handelsvoorrechten van den czaar. Men had
gehoopt om het noorden van Azie heen China te kunnen bereiken,
doch de ontdekking van deze noord-oostpassage zou eerst driehonderd jaar later worden gedaan. Frobisher en Davis zeilden
naar het westen om het noordelijkste deel van Amerika te bereiken, doch het mocht hun niet gelukken. Francis Drake volbracht
als kaper de reis om de wereld; Walter Raleigh onderzocht de
geheele noord- en oostkust van Amerika en stichtte daar een
Engelsche kolonie, die hij als hulde aan zijn koningin den naam
Virginia (virgo is jonkvrouw) gaf.
In plaats van groote handelsprivileges aan vreemdelingen te
schenken, gaf Elizabeth ze aan de Engelsche handelscompagnieen,
o. a. aan de Engelsche Oostindische Compagnie of aan particulieren, bijv. aan haar gunsteling Essex. De handel in verschillen de
waren was een koninklijk monopolie. Van de grootste beteekenis
is het feit, dat Elizabeth een geregeld muntwezen invoerde en een
koninklijke beurs stichtte. Dank zij den handel en de industrie
kwamen de steden tot bloei. Londen werd de belangrijkste handelsstad van Engeland. Twee derden van den Engelschen handel
was hier gevestigd.
Terwijl Engeland steeds grooter vorderingen maakte, werd Ierland door harde slagen getroffen. Het land was katholiek en de
Ieren waren door Philips II tegen de Engelsche koningin opgehitst. Spanje zond hulptroepen en Elizabeth had gedurende haar
geheele regeering te kampen met de oproerige Ieren, totdat de
Engelschen ten slotte de Ieren en de Spanjaarden versloegen. Het
Iersche yolk werd zwaar gestraft. Meer dan een derde van de bevolking kwam om bij het gruwelijke oproer. De grond werd voor
het grootste deel door de Engelschen in beslag genomen en de
Ieren werden gedwongen de episcopale kerk als staatskerk aan te
nemen, hoewel zij zelf katholiek bleven. Hiermede werd echter
de grondslag gelegd voor de wantoestanden, die aan beide landen
in de toekomst zooveel ellende zouden berokkenen.
Toen Elizabeth in 1603 stierf, wees zij als haar opvolger Jakob VI van Schotland, den zoon van Maria Stuart, aan. Toen hij
den Engelschen troon besteeg, werden Engeland en Schotland
vereenigd in een personeele unie. De politiek der Tudors had
gelegd tot de stichting van het vereenigde koninkrijk GrootBrittannie en ierland.
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DENEMARKEN EN NOORWEGEN.
Gesteund door den adel, wiens gekrenkte rechten hersteld en
uitgebreid werden, handhaafde Frederik I, de nieuwe koning van
Denemarken en Noorwegen (1523-1534), zijn positie tegenover
de pogingen van zijn verjaagden neef, die den troon wilde herwinnen. De trouwe aanhanger van Christiaan II, Soren Nordby,
bracht de boeren uit Schonen tot oproer, dat echter weldra werd
onderdrukt, waarn a Nordby Gotland, dat ook de begeerte van
Zweden had opgewekt, aan Frederik I moest afstaan. In 1531 landde Christiaan in Noorwegen, doch hij werd door zijn andere oude
vijanden, de Hanzesteden en Gustaaf Wasa tegengewerkt. Een
j aar later moest hij zich overgeven; hij werd in levenslange gevangenschap gesteld. Onder Frederik I werd de leer van Luther
voor het eerst op groote schaal gepredikt in de Deensche steden,
door Hans Tausen e. a. De koning en de adel steunden de luthersche leer uit afgunst op de macht en den rijkdom der katholieke
kerk.
Na den flood van Frederik I gaven de katholiekgezinde rijksraden de voorkeur aan zijn minderjarigen zoon Hans boven den
volwassen, lutherschgezinden zoon Christiaan; de koningsverkiezing werd uitgesteld en het yolk riep om den gevangen Christiaan
II, dezen keer gesteund door Lubeck, dat in troebel water wilde
visschen. De burgeroorlog ("gravenveete") eindigde echter met de
overwinning van Christiaan III (1536) ; de invloed der Hanzesteden
kreeg een knak; op een rijksdag to Kopenhagen werd de reformatie
ingevoerd; de macht des konings breidde zich uit ten koste van
de kerk en den adel. Een poging tot opstand van den Noorschen
aartsbisschop had ten gevolge, dat Noorwegen zijn rijksraad verloor en een gewone provincie werd. Bij de troonsbestijging van
Frederik I was diens deel van de hertogdommen Sleeswijk en
Holstein, het Gottorpsche, vereenigd met de koninklijke bezittingen,
doch Christiaan III deelde opnieuw de hertogdommen met zijn
broeders. De nakomelingen van een hunner, de Gottorpsche hertogen, werden weldra gevaarlijke buren voor Denemarken onder
de volgende oorlogen met Zweden.
Nadat Karel V, de, leider van het katholieke Europa en de zwager van Christiaan II, zijn groote macht had verloren, was Denemarken-Noorwegen een tijdlang machtig in het noorden en speelde een rol in het protestantsche Europa. Na Christiaan III (gest.
1559) werd de troon bestegen door Frederik II (1559-1588), die
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bij het leven zijns vaders tot opvolger was gekozen. Hij onderwierp de Ditmarschen en verhief Denemarken in een zevenjarigen
oorlog (1563-1570) boven Zweden, dat schatting moest betalen.
De heerschappij van Denemarken over de Oostzee was een tijdlang een feit. Oesel werd veroverd, de Sonttol, die geheven werd
bij het herbouwde Kronenborg, kwam de staatskas ten goede; de
handel nam een snelle vlucht; de koningsmacht, in uitstekende
samenwerking met den adel, verschafte het land een gelukkigen
tijd, die ook wordt gekenmerkt door het opstaan van
beroem de mannen, o. a. den
theoloog Niels Hemmingsen
en den astronoom Tycho
Brah6. Het gevaar voor achteruitgang begon reeds te
dreigen; het schuilde vooral in de al te veelvuldige en
moeilijke buitenlandsche verwikkelingen en in de te
krachtige opkomst van den
adel, die eerst de vrijheid der
boeren verpletterde en zich
allengs boven koning en yolk
verhief.
Ook de jonge Christiaan IV
(1588-1648) was gekozen
tijdens het leven zijns vaders.
Een voogdijbewind leidde de
ontwikkeling des lands in deFig. 11.
Christiaan II.
zelfde banen verder. Als volwassen vorst voerde Christiaan IV met succes den Calmaroorlog
(1611-1613) met Zweden; doch al zijn belangstelling voor handel
en zeevaart, al zijn interesse voor 's lands cultuur kon niet goedmaken, dat hij te hoop had gegrepen. De Nederlanden, ongerust
over de toenemende macht der Denen op de Oostzee, steunden
Zweden, en 's konings vroeger besproken nederlaag in den dertigjarigen oorlog verleende Zweden den voorrang in het noorden.
Een nieuwe oorlog (1643-1645) eindigde met het afstaan van
Gotland en Oesel; Zweden, dat te voren nauwelijks een haven
aan het Kattegat (Gotenburg) had kunnen in stand houden, kreeg
nu de geheele kuststreek ten zuiden van die stall, Halland. De
financieele nood van den staat was nijpend en hiervan maakte
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de rijksraad gebruik om de macht desr konings te beperken.
Christiaan's wenschen, om de positie der boeren te verbeteren door
de opheffing van de lijfeigenschap en de troonopvolging van zijn
zoon te verzekeren, gingen niet in vervulling. Zijn zoon Frederik werd eerst na zijn dood en op harde voorwaarden tot koning
gekozen.
ZWEDEN.
De eerste taak van het nieuwe Zweedsche koningschap was de
onderdrukking van den overmachtigen adel, die door zijn zelfstandigheid en tweespalt de Deensche koningen toegang had verschaft. Het Stockholmsche bloedbad had den adel voor eenigen
tijd verzwakt, loch onder de zoons van Gustaaf Wasa deed deze
stand zich weer onheilspellend gelden. Eerst Gustaaf Adolf bezat
de gave het koningschap tot middelpunt van alles te makers;
daarmede begint Zwedens bloeitijd.
Gustaaf Wasa (1523-1560) is de groote opbouwer van het rijk.
Onder zijn regeering kwam Zweden op velerlei gebied tot ontwikkeling; door den vrede kon de industrie, die door de voortdurende oorlogen zwaar geleden had, zich weer vrij ontplooien.
Zelfs de boerenonlusten, die de koning moest bedwingen — het
Dalaoproer, 1525-1533, en de Dackestrijd, 1542-1543 — konden
's lands snelle economische vlucht niet stuiten. Vooral was het
van groot belang, dat Gustaaf in vereeniging met Denemarken in
den gravenoorlog Zweden uit de macht der Hanzeaten bevrijdde.
Hand in hand met de economische en politieke hervormingen
ging de religieuze. De reformator van Zweden was Olaus Petri.
De reformatie werd ingevoerd op den rijksdag te Vesteraas 1527.
Het optreden van den koning en den adel tegen kerken en kloosters en de vele verjaagde monniken en nonnen, die door het land
zwierven, waren herhaaldelijk oorzaak van oproer onder Gustaaf
Wasa, daar menigeen zich het lutheranisme niet wilde laten opdringen.
Naast den bevrijdingsoorlog en de invoering der reformatie
noemen wij als Wasa's derde groote daad de erfovereenkomst te
Vesteraas, waardoor Zweden van een kiesrijk een erfrijk werd.
Het huis Wasa handhaafde zich dan ook, ofschoon de onderlinge
strjjd zijn positie veel verzwakte: Toen Gustaaf Wasa's krankzinnige oudste zoon Erik XIV (1560-1568) werd afgezet, was dit
ten voordeele van zijn broeder Johan III (1568-1592) ; toen ook
deze werd afgezet, werd hij ten slotte opgevolgd door Gustaaf
Wasa's jongsten zoon.
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Evenals andere landen moest Zweden een harden kamp voeren
om het pas ingevoerde lutheranisme tegen de Roomsche kerk te
handhaven.
De zoon van Johan III, Sigismund, was in 1587 tot koning van
Polen gekozen en kreeg na zijns vaders dood in 1592 ook de
Zweedsche kroon. Evenals zijn moeder, een Poolsche prinses, was
hij een ijverig katholiek. Met steun van Polen en den paus wilde
hij de oude kerk in Zweden weder invoeren.
Zijn oom, hertog Karel,
trad toen op als verdediger van de nationale
en religieuze vrijheid
van Zweden. Hij riep
een kerkvergadering bijeen te Upsala (1593),
die de geloofsbelijdenis
der Zweedsche kerk in
lutherschen geest aannam. Het besluit van
Upsala werd over het
geheele
land bekend iseb
b
maakt en kreeg zooveel
bekrachtigingen van
predikanten, leeken, steden en edelen, dat het
als de verklaring van het
Fig. 12. Duveke.
geheele yolk kan worden
beschouwd. Daar Sigismund den tegenstand niet antlers wist te overwinnen, drong hij
in 1598 met een vreemd leger het land binnen om de Zweden te
onderwerpen. Deze schaarden zich om den alom beminden hertog
Karel, die de koninklijke troepen bij Staangebro een beslissende
nederlaag toebracht. Vele aanhangers van Sigismund stierven op
het schavot, en onder doodstraf werd de uitoefening van den
katholieken godsdienst verboden. Een jaar later werd Sigismund
als koning van Zweden afgezworen; Karel IX volgde hem op
(1600-1611).
Voordat de opheffing van de unie tusschen Zweden en Polen
geheel werd erkend door de Poolsche Wasavorsten, had Zweden
nog menigen strijd te voeren. Ook met den vroegeren bondgenoot
Denemarken had Zweden, gelijk wij boven bespraken, een reeks
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oorlogen; met Rusland ontstond wrijving door het botsen van
beider drang naar gebiedsuitbreiding, toen de landen om de Finsche Golf na de opheffing van de orde der Zwaardridders in het
midden der zestiende eeuw ten buit vielen aan de naburige staten.
Karel's zoon en opvolger, Gustaaf II Adolf, (1611-1632) bracht
den onder zijn vader begonnen Calmaroorlog ten einde. Bij den
vrede met Rusland te Stolbova (1617) verwierf hij Oost-Karelie,
zoodat Rusland geheel afgesloten werd van de Oostzee; Estland
hoorde sinds 1561 tot Zweden. De oorlog met Polen eindigde in

Fig. 13. Het Stockholmsche bloedbad, November 1520.

1629 met den wapenstilstand te Altmark; Zweden won hierbij
Lijfland. Gustaaf Adolf's deelneming aan den dertigjarigen oorlog redde het protestantisme in Duitschland; bij den Westfaalschen vrede werd Zweden het voornaamste rijk in het noorden en
een groote mogendheid.
POLEN.
Het machtigste rijk in Oost-Europa was bij den aanvang van
den nieuwen tijd het koninkrijk Polen, ontstaan door de vereeniging van Polen en Lithauen (1386) en het winnen van WestPruisen na den twaalfjarigen oorlog met de Duitsche ridderorde
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(1466). Het land was uitgestrekt en gedeeltelijk
dicht bevolkt. Bijna alle
grond was eigendom van
den adel. De hooge adel
(de magnaten) bezaten
geweldige gebieden,
waarover zij als vorsten
regeerden. Zij hielden
eigen troepen en vormden
daarmede de kern van
het Poolsche rijksleger.
Hun politieke invloed
was onbeperkt. De lagere
adel (de Szlacht) kon
zich in rijkdom niet met
de magnaten meten; doch
overigens werden de
Szlachcicers als hun gelijken beschouwd. Velen
leefden van landbouw;
anderen waren in di enst
van een magnaat; alien
verrichtten krijgsdienst.
Nog in de zestiende eeuw
bestond in Polen een zelfstandige boerenstand,
doch de zwakke koningen, die tegen het eind
van die eeuw regeerden,
konden de boeren niet
langer beschermen tegen
den adel, waardoor de
Poolsche boeren langzaam maar zeker in lijfeigenschap verzonken.
Zoolang Polen werd geregeerd door koningen
uit de Jagellonische dynastie, was het een machtig, welvarend land. De
laatste vorst uit dit huffs
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Fig. 14. Frederik I van Denemarken, geschilderd
door een tijdgenoot.
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was Sigismund II August (1548--1572), onder wiens regeering de
grenzen des rijks werden uitgebreid. De Duitsche orde werd in
1561 opgeheven. Van haar landen kreeg Zweden Estland, terwijl
Polen Lijfland en Koerland verwierf. In 1569 stelden de Kozakken
in de Oekraine zich onder bescherming van den Poolschen koning
en verplichtten zich
dienst te nemen in
het Poolsche leger.
Oekraine beteekent
grensland; reeds bij
het einde der middeleeuwen, toen de Mongolen in het bezit waren van Rusland, hadden vele Russen zich
teruggetrokken naar
deze grensstreken,
waar zij meer vrijheid genoten. Ook uit
Polen hadden er zich
menschen gevestigd,
die het in hun vaderland niet uithielden,
of gevlucht waren om
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straffen te ontgaan.
De Kozakken waren,
zooals de naam zegt,
een ruitervolk. Zij
vormden een mili-

taire organisatie onder een hetman, een
hoofdman. Door den
sterken druk, dien
Fig. 15. Christiaan III van Denemarken.
Rusland in dien tijd
op Polen uitoefende, werd er tusschen Polen en Lithauen in 1569
een verbond gesloten te Lublin, waarbij bepaald werd, dat beide
landen 66n staat zouden vormen, waarvan de koning bij verkiezing door den rijksdag zou worden benoemd.
Na den dood van Sigismund II August werd Hendrik van Valois
tot koning gekozen; maar reeds in 1574 verwisselde hij de kroon
van Polen voor die van Frankrijk. Hij werd opgevolgd door
Stefan Batori, groothertog van Zevenburgen (1575-1586), die ge-
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huwd was met prinses Anna, zuster van Sigismund II August. Hij
schlep orde in het land en bracht, als bondgenoot van zijn zwager,
Johan III van Zweden, Rusland ernstige nederlagen toe. Na zijn
flood braken bloedige opvolgingstwisten uit, waarin Rusland,
Zweden en Oostenrijk zich mengden. Na veel moeite gelukte het
Sigismund III Wasa gekozen te krijgen (1587-1632). Hij was een
zoon van Johan III en Catharina Jagellonica, eveneens een zuster
van Sigismund II August. Toen Johan III stierf (1592), erfde Sigismund ook de Zweedsche kroon. De persoonlijke unie tusschen
Zweden en Polen werd reeds in 1599 verbroken als gevolg van
het krachtig ingrijpen van hertog Karel. Hierdoor ontstond tusschen beide landen een taaie strijd, die met enkele onderbrekingen
zestig jaar duurde. Sigismund vervolgde de dissidenten, d. w. z.
de Grieksch-katholieken en de hervormden, zooals zijn familie
in Zweden het de katholieken deed. Hij was echter te onbeduidend
om den machtigen adel in toom te houden.
Na Sigismund kwamen achtereenvolgens zijn beide zoons aan
de regeering, nl. Wladislaw VII (1632-1648) en Johan II Casimir (1648-1668), welke laatste afstand deed van den troon. In
Polen heerschten onrustige toestanden. De macht des konings was
zeer Bering. Het rijk was in naam een monarchie, doch in
werkelijkheid een aristocratische republiek. De rijksdag, bestaande uit edellieden en geestelijken, bezat groote macht. De partijtwisten namen echter dikwijls een zeer heftig karakter aan. Een
besluit van den rijksdag kon door een zijner leden ongeldig worden gemaakt door het "liberum veto", d. i. het recht om door
tegen te stemmen een voorstel te doen vallen. Aangezien elk besluit met algemeene stemmen moest worden genomen, vormde de
meerderheid dan een "confederatie", die met geweld haar wil
doordreef door eenvoudig de tegenstanders uit den rijksdag te
weren. Soms kon een confederatie naar de wapenen grijpen om
een besluit over het geheele land door te voeren. De Poolsche
adel was dapper en ridderlijk, doch zelfzuchtig. De burgers en
boeren moesten alle burgerlijke rechten ontberen en koesterden
weinig of Been belangstelling voor hun land.
Bij deze binnenlandsche wantoestanden kwamen nu nog de
verwikkelingen met de naburige staten. De Zweden wilden onder
Karel X Gustaaf den Poolschen koning dwingen zijn aanspraken
op Zweden op te geven. Verder wilden zij Polen tot een gelsoleerd
land maken door het van zijn Oostzeeprovincies te berooven. In
bondgenootschap met Frederik Willem van Brandenburg versloeg
Karel Gustaaf het Poolsche leger herhaalde malen, b. v. in den
IV 3
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slag bij Warschau (1656), doch
hij was niet in staat het uitgestrekte gebied te beheerschen.
Toen eindelijk de vrede tot
stand kwam in Oliva (1660),
een klooster in de nabijheid
van Danzig, zag Johan Casimir
van zijn aanspraken op Zweden af en deed of stand van
Lijfland. Bij denzelfden vrede werd de souvereiniteit van
den keurvorst van Brandenburg bevestigd over Oost-Pruisen, dat te voren een leen van
Polen was geweest. Ook Rusland trachtte zijn macht uit te
breiden. Aan de Oostzee werd
het daarin nog belemmerd door
Zweden, doch als gevolg van
de verhouding tot de Kozakken
gelukte het wel aan den
Dnjepr. De Kozakken waren
lang geen lankmoedige onderdanen; daarom had de Poolsche regeering sinds het begin
van de zeventiende eeuw getracht hun leper in te krimpen
door vele Kozakkensoldaten te
dwingen boeren te worden.
Dit beteekende hetzelfde als
de vrije Kozakken tot lijfeigenen te maken. De geheele

Oekraine kwam in opstand tegen Johan Casimir. De Kozakken stelden zich onder bescherming van Rusland; en bij
den wapenstilstand van 1667—
de vrede werd gesloten in
1668 — moest Polen Smolensk
Fig. 16. Gustaaf Wasa, naar een beschilderd houtrelief uit denzelfden tijd.

en de Oekraine ten oosten van
den Dnjepr aan Rusland, af-
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staan. Het westelijk deel van de Oekraine bleef nog onder
Poolsch bewind.
Johan III Sobieski (1674-1696) is een der glorierijkste koningen van Polen geweest. Tegenover de binnenlandsche wantoestanden stond hij echter machteloos en op een rijksdag liet hij zich
eens in bittere bewoordingen uit: "Wij keeren onze wapenen tegen ons zelf. Den drang tot zelfbehoud hebben wij vrijwillig afgelegd door onze hartstochten en een nood- ,
lottige behoefte ons
zelf te vernielen. Wel
kan ik nu en dan een
veldslag winnen, doch
om Polen te bevrijden, daartoe ontbreken mij de middelen".
De eer der Poolsche
wapenen verdedigde
hij op schitterende
wijze in den grooten
oorlog met de Turken,
gelijk vroegei tegen
de Zweden. Toen de
Turken Weenen bedreigden en de keizer
hem uit naam van het
geheele Christendom
om hulp smeekte,
redde hij Weenen
door een glansrijke
overwinning (1683).
Fig. 17. Oude stadspoort te Lubeck.
Na den flood van
Johan Sobieski werd
de keurvorst August II van Saksen tot koning van Polen gekozen
(1697-1733).
RUSLAND.
De grootvorst van Moskou, Iwan III, (1462-1505) had Rusland
bevrijd uit de macht der Mongolen en een nationalen staat gesticht. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Wasilij (1505-1533),
wiens werk werd voortgezet door diens zoon Iwan IV, om zijn
wreedheid bijgenaamd "de Verschrikkelijke" (1533-1584). Hij

36

NOORD- EN OOST-EUROPA

breidde de grenzen des rijks uit door de verovering van de Tartarenstaten Kasan en Astrakan. Ook begon hij de verovering van
Siberie. Westwaarts slaagde hij er niet in de grenzen uit te
breiden, ondanks zijn herhaalde oorlogen met Zweden en Polen
om de landen van de zwaardorde.
Met onbarmhartige
sluwheid en wreedheid streefde Iwan
naar de grondvesting
van een sterke koningsmacht. Hij liet
zich met groote plechtigheid tot czaar (d. i.
keizer) kronen, waardoor hij zich zelf opwierp tot erfgenaam
van de macht der
Grieksche keizers
over de kerk. Om zijn
macht te beschermen
vormde hij een lijfwacht, bestaande uit
voetvolk, de strelitzen.
Ook verbeterde hij de
organisatie van het leger. De machtige
edellieden, de boj aren, moesten veel van
hun invloed inboeten
en toen zij niet voor
den wil van den czaar
wilden buigen, liet hij
Fig. 1 8. Erik XIV, volgens een schilderij van een
hen in grooten getale
tijdgenoot.
Hij
terechtstellen.
woedde te vuur en te zwaard ook tegen die steden en provincies,.
welke zijn bevelen niet uitvoerden. De wreedheid van dezen vorst
jegens zijn onderdanen schreide ten hemel. Het was evenwel onder zijn heerschappij, dat de Russische barbaren in aanraking
kwamen met de westersche beschaving. De Engelschen zeilden
namelijk over de Witte Zee en voeren de Dwina op. De beroemde
Engelsche zeevaarder Chancellor reisde van de plek, waar thans
Archangel ligt, naar Moskou, waar hij aan Iwan's hof vriendelijk
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werd ontvangen en zijn waren voordeelig kon inruilen tegen een
lading pelterijen, levertraan, enz. Er werd een handelsovereenkomst gesloten, tusschen de Engelschen en de Russen
Iwan's zoon Feodor I (1584-1598) was zwak en onzelfstandig.
Zijn zwager Boris Goedonow was de machtigste der bojaren, dien
hij wist te winnen door de invoering van de lijfeigenschap, waardoor de Russische boeren nog eeuwen lang geketend waren aan
hun geboortegrond. Nog tij dens het leven van Feodor was Boris
de eigenlijke heerscher. Om zich den weg tot den troon te banen
liet hij Dimitrij, den broeder van Feodor, vermoorden. Met Feodor
stierf het huis Rurik uit. De volgende vijftien jaren waren zeer

Fig. 19. Sigismund.
urt_.

Fig. 20. Karel IX.

onrustig; men noemt ze "de jaren der groote verwarring" of ook
wel "de tijd der valsche Dimitrij's". Heftige troononlusten werden afgewisseld door sociale en godsdienstige burgeroorlogen,
waarin Zweden en Polen zich mengden, in de hoop hun grenzen
te kunnen uitbreiden ten koste van Rusland.
In 1598 werd Boris tot czaar van Rusland gekroond. Inmiddels
trad in Polen een man op, die zich uitgaf voor Feodor's broeder
Dimitrij. Hij vertelde, dat hij op merkwaardige wijze uit de handen der door Boris betaalde moordenaars was ontsnapt. Nadat
hij was overgegaan tot het roomsch-katholieke geloof, kreeg hij
steun van Sigismund III van Polen, die hem als czaar van Rusland erkende en hem geldelijke hulp toezegde om hem zijn recht-
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matig erfdeel te doen herwinnen; maar Polen bleef toch neutraal.
In 1605 hield Dimitrij zijn intocht in Moskou, nadat Boris plotseling
was gestorven. Met Dimitrij kregen de Polen en de Jezuleten grooten invloed in Rusland. Dit wekte verbittering niet alleen bij de
bojaren, die van het hof verdrongen werden, loch ook bij het yolk,
dat zich het Roomsch-Katholieke geloof niet wilde doen opdringen.
In den zomer van 1606 barstte een ontzettend oproer in Moskou
uit. Geprikkeld door de Grieksch-katholieke priesters, bestormde
het gepeupel het Kreml, vermoordde Dimitrij en de "indringers"
en roeide de in Moskou wonende
Poolsche kolonie uit. Dit oproer,
dat het karakter aannam van een
nationalen vrijheidskamp, werd
geleid door eenige bojaren, waarvan de hoogste vorst, Wasilij
Schuiskij, tot czaar werd uitgeroepen. Tegenover hem plaatste
zich thans een nieuwe valsche Dimitrij. De Polen mengden zich in
den strijd en om huip te verkrijgen van Zweden sloot Wasilij in
1609 een overeenkomst met Karel
IX, die een leger van 5000 man
beloofde tegen de vergoeding van
Keksholm, het kasteel en het leen.
Het Zweedsche leger onder aanvoering van Jakob de la Gardie
trok Rusland binnen. Toen echter
de Zweden en de Russen gezamenFig. 2 1 . Poolsche edelman, eind
1 6de eeuw.
lijk tegen de Polen zouden vechten, lieten de Russen de Zweden
in den steek, waarop de la Gardie zich terugtrok. Hij veroverde
Keksholm en nam de stall Nowgorod (1611). Inmiddels hadden
de Polen eenige overwinningen behaald. Wasilij legde de regeering neer en ging in een klooster, Dimitrij werd vermoord en Sigismund's zoon Wladislaw tot czaar uitgeroepen (1610). Opnieuw
brak een nationals beweging tegen de Polen uit. De Zweden
mengden zich in den strijd en poogden den broeder van Gustaaf
Adolf, Karel Philips, op den czarentroon te brengen. De Polen
werden echter verj aagd en de zeventienj arige Michael Romanow
(1613-1645), telg uit een machtig bojarengeslacht, werd tot czaar
uitgeroepen. Ten koste van landverlies moest Rusland den vrede
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met Zweden en Polen koopen. De vrede van Stolbova (1617) verschafte Zweden het oostelijk deel van Karelie (Keksholm) en
Ingermanland; in het volgend jaar stond Rusland het gebied aan
den boven-Dnjepr aan Polen af.
Michael's zoon Alexej (1645 1676) nam de veroveringspolitiek
van Iwan IV weer op. Rusland was een vastelandsstaat, welks
eenige haven aan de Witte Zee lag. Het was afgesneden van de
verbinding met den Dnjepr, de Oostzee en de Zwarte Zee. De
zwakheid van Polen was de reden, dat Alexej zich tegen dat

Fig. 22. Kozakken. (Naar K. A. H. Hess).

land keerde. Van de Poolsche bezittingen eigende hij zich in 1667
Smolensk en de Oekraine toe. De Zweedsche Oostzeeprovincies
hadden de Russen onder den oorlog met Karel Gustaaf geplunderd, doch de vrede van Kardis (1661) liet de grenzen ongewijzigd. Onder Alexej woedden in Rusland godsdienstige en sociale
onlusten, die met zooveel heftigheid gevoerd werden, dat de czaar
moeite had ze to onderdrukken. De Grieksch-katholieke kerk
werd gehandhaafd en de boeren bleven lijfeigenen, ondanks de
ketter- en boerenopstanden, die in Rusland woedden zooals vroeger in de Westeuropeesche landen.
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Alexej's oudste zoon en opvolger, Feodor III, (1676-1682)
stierf kinderloos. Hij had een broeder en een zuster, Iwan en
Sophie en een jongen halfbroeder Peter, die bij zijn flood nog
geen tien jaar was. De zestienjarige Iwan was de naaste troonopvolger, doch hij was krankzinnig. De raad der bojaren riep
Peter tot czaar uit. De heerschzuchtige Sophie wilde zich daar
echter niet in schikken. Gesteund door het leger, de strelitzen,
waagde zij een staatsgreep. Beide prinsen moesten tot czaren
uitgeroepen worden; zij zou dan als voogdes het bewind voeren.
Sophie regeerde werkelijk van 1682 tot 1689. Inmiddels echter
groeide Peter op ver van het hof en omringde zich door Franschen,
Duitschers en Schotten. Hij leerde vele Europeesche talen,
Duitsch, Hollandsch en ook Latijn en bekwaamde zich in Europeesche gebruiken en wetenschappen, staatkunde en krijgswetenschap. Reeds als knaap vormde hij met zijn kameraden regimenten naar westersch voorbeeld.
Daar Sophie weigerde haar macht aan Peter of te staan, besloot zij haar halfbroeder te vermoorden, tot welk plan zij de
strelitzen wist te winnen. Het complot kwam den zeventienjarigen
czaar echter ter oore. Verschillende misnoegden hadden zich om
hem geschaard; geholpen door deze getrouwen en een deel der
strelitzen, die Sophie waren afgevallen, verjoeg hij zijn zuster van
den troon en deed haar opsluiten in een klooster (1689).
Czaar Peter (1692-1725) was nu 's lands vorst, ofschoon zijn
broeder, de krankzinnige Iwan, eerst in 1696 stierf. Peter zette
den oorlog met Turkije voort en veroverde Azow (1696) waardoor hij een haven aan de Zwarte Zee verkreeg, welke Rusland
mocht behouden tot 1700. In 1697 liet hij de regeering aan den
raad der bojaren over en reisde zelf westwaarts. Twee jaar lang
duurde zijn verblijf in West-Europa waar hij achtereenvolgens
Duitschland, Holland en Engeland bezocht. Hij studeerde vol
ijver en nam arbeiders, ingenieurs en officieren mee terug om
met hun hulp zijn land naar westersch voorbeeld te reorganiseeren. Gedurende zijn afwezigheid waren de strelitzen in opstand
gekomen ten einde Sophie op den troon te, herstellen. De raad
der bojaren strafte de oproerlingen en Peter ciped na zijn terugkeer duizenden strelitzen terechtstellen. De gruwelijke massaterechtstellingen, waaraan de czaar persoonlijk deelnam, maakten
een eind aan het strelitzencorps.

PARIJS IN DE DAGEN VAN HENDRIK IV.
Naar een kopergravure uit de 1 7de eeuw.

—
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FRANKRIJK ONDER RICHELIEU.
Bij den flood van Hendrik IV was zijn zoon en opvolger Lodewijk XIII (1610--1643) slechts negen jaar oud. Bij besluit van
het parlement van Parijs kreeg zijn moeder, de koningin-weduwe
Maria de Medici, het regentschap in handen. Even voor het begin
van den dertigj arigen oorlog werd de koning meerderj arig verklaard (1614). In hetzelfde jaar kwam de Fransche rijksdag,
etats generaux, bijeen; de onrust in het land weerspiegelde zich

Fig. 23. A. F. van der Meulen: Rijtoer van Lodewijk XIV in de
omstreken van Vincennes.

daar duidelijk, waar allerlei verbeteringen werden voorgesteld.
Men kwam echter niet tot eenig resultaat. De stenden opponeerden wel is waar tegen de regeering en tegen de heerschende wantoestanden, maar zij kwamen niet tot een gemeenschappelijke
actie en verspilden hun tijd aan onderlinge twisten. De rijksdag
bleek niet tegen zijn taak opgewassen te zijn en het zou tot 1789
duren, voor hij wederom bij elkaar kwam.
Maria de Medici was een statige, beminnelijke persoonlijkheid.
Maar zij miste de kracht en de begaafdheden, die noodig waren
Gm de erfenis van Hendrik IV goed te besturen. De macht kwam
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in handen van haar gunstelingen, door wier verkwisting de eens
zoo goede financien in een ellendigen toestand geraakten. De
zwakheid van Maria de Medici komt vooral aan den dag, als wij
haar buitenlandsche politiek beschouwen, die zeer van die van
Hendrik IV verschilde. Zij zocht toenadering tot Spanje; zij
bracht een huwelijk tot stand tusschen haar zoon Lodewijk XIII
en Anna, de dochter van Philips III van Spanje. Haar oudste
dochter Elizabeth (Isabella) huwde met den Spaanschen kroonprins Philips IV. Dit alles deed groote ontevredenheid in vele
kringen ontstaan. Er waren, evenals in den tijd van Catharina de
Medici, aan het hof verschillende partijen. Hendrik IV had door
zijn groote kracht en tact de lastige grooten in bedwang weten te
houden. Nu echter kreeg de adel gemakkelijk spel. Er brak een
burgeroorlog uit, waarin de hooge adel en de Hugenoten de regeering bestreden.
Ten slotte mengde de jonge koning zich in de intriges en nam
de regeering van de koningin-weduwe over. Toen de gunsteling
van de koningin, de Italiaan Concini, die door haar tot markies
d'Ancre en tot maarschalk van Frankrijk verheven was, een bezoek aan den koning bracht, werd hij door diens aanhangers
doodgeschoten (1617).
De koning, stond bij het venster en riep blij de uit : "Nu ben ik
koning". Lodewijk XIII was echter nog te jong en te onbeteekenend om de regeering zelf te voeren. Hij had zonder eenigen
twijfel een gezond oordeel en was iemand van eenvoudige zeden,
maar ziekelijk; ook zijn daden zijn niet altijd edel, j a soms wel
weerzinwekkend te noemen. De koningin-weduwe werd een tijd
lang van het hof verwijderd en met haar moest Richelieu zich
naar zijn bisdom terugtrekken. Deze man was tot lid van den
staatsraad benoemd, daar hij bij zijn optreden in den rijksdag
van 1614 een ,groote bekwaamheid aan den dag had gelegd. Het
lukte hem zes j aar later om een verzoening tusschen den koning en
de koningin-weduwe tot stand te brengen; daardoor won hij beider
vertrouwen. Zijn belooning was de kardinaalshoed. In 1624 kreeg
hij de leiding van de Fransche politiek; daarmede begon voor het
land een nieuwe tijd.
Richelieu was geboren in 1585; hij behoorde tot den lagen
adel. Hij had eerst de militaire loopbaan willen inslaan, maar
daar zijn gezondheid hiervoor te zwak was, werd hij priester en
zoo zien wij hem op zijn 22ste jaar bisschop van een klein onbeteekenend bisdom Lucon, dat erfelijk in zijn geslacht was. wij
hebben vroeger gezien, hoe hij door zijn groote staatsmanseigen-
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schappen in 1624 een belangrijken invloed op de gebeurtenissen
uitoefende. Zijn wilskracht en menschenkennis, zijn ijzeren vlijt,
en zijn onverschilligheid in het kiezen zijner middelen, zijn
heerschzucht en zijn gloeiende vaderlandsliefde voerden hem
naar het toppunt van de macht. Hij moest jaren lang onverdroten met persoonlijke vijanden en met politieke tegenstanders een
harden strijd voeren; in dezen tijd werden zijn tact en zijn sluwheid op een zware proef gesteld. Zelfs de koningin-weduwe pro-

Fig. 24. Koninklijke tafel aan het hof van Lodewijk XIII.

beerde om hem van het hof te verwijderen. De broeder van den
koning, Gaston van Orleans, stelde zich aan het hoofd van een
samenzwering om den kardinaal te doen vallen. Het conflict bereikte in 1630 zijn hoogtepunt, maar Richelieu kreeg den koning
op zijn hand. Maria de Medici begaf zich naar de Spaansche
Nederlanden en Orleans vluchtte naar Lotharingen. Hij werd
echter gevangengenomen, waarna hij zich onderwerpen moest.
De binnenlandsche politiek van Richelieu is een voortzetting
van die van Hendrik IV. Hij streefde er naar om de heerschappij

44

FRANKRI JK ONDER RICHELIEU

van den koning te bevestigen, daar hij geen anderen weg zag
om Frankrijk groot te maken. Maar evenals Hendrik IV en het
huffs Tudor in Engeland vermeed ook hij het, bestaande organisaties te doen verdwijnen of nieuwe organen voor de regeering te
vormen. Hij vermeed het eveneens om theorieen over de koninklijke monarchie en haar uitsluitende rechtsbevoegdheid te proclameeren. De koning kon den glans missen, meende hij, als de
eigenlijke macht er maar was.
Uit de toestanden, die aan het hof van Lodewijk XIII heerschten, kan men ook zien, dat deze denkbeelden in praktijk werden
gebracht. Hier was geen schitterende pracht te aanschouwen; hier
verdrong zich geen pralende adel; in den stal van den koning was
nauwelijks plaats voor een behoorlijk span paarden. Maar
Richelieu zelf was omringd van een heerlijkheid en pracht, welke
verredie van den koning overtrof: in zijn heerlijk paleis zag men
alom kostbaarheden en schitterende kunstwerken. Ook zijn tafel
was veel weelderiger dan die van den koning; zijn bedienden
waren talrijker. Om geheel en al onafhankelijk van het hof en
van den koning te zijn, had de kardinaal zijn eigen lijfwacht. Zijn
tegenstanders waren voornamelijk onder den grooten adel, in
het parlement en onder de Hugenoten te zoeken. Zij werden als
de vijanden van den Franschen staat beschouwd en hij beschouwde het als zijn taak hen te onderwerpen.
Tijdens de godsdienstoorlogen had de Fransche adel gepoogd
een gedeelte van de feodale macht terug te krijgen, die hij aan het
eind der middeleeuwen verloren had. De hertog van Mercoeur in
Bretagne is een voorbeeld hiervan. En het kostte Hendrik IV de
grootste moeite om dezen tegenstand te onderdrukken. Onder het
zwakke regentschap van Maria de Medici had de adel weer een
prachtige kans om zijn oude plannen te verwezenlijken. De voornaamste adellijke geslachten streden om de plaatsen in den staatsraad en om de belangrijkste posten bij het bestuur. In de provincies bezaten de stadhouders grooten invloed; zij traden haast
als zelfstandige vorsten op. Richelieu bleek de man te zijn, die de
macht van dezen oproerigen adel vermocht te breken. De eene
samenzwering volgde op de andere; het eene oproer was nog
niet afgeloopen, of het andere begon weer, maar Richelieu gebruikte harde middelen. Zijn troepen behaalden de overwinning
op de oproerlingen, die dan streng en onbarmhartig werden gestraft. De kardinaal gebruikte geen consideratie met mannen van
hooge afkomst of met hen, die gewichtige posten hadden bekleed.
In 1632 liet Richelieu den dapperen hertog van Montmorency

DE PARLEMENTEN

45

onthoofden, ofschoon deze admiraal en maarschalk van Frankrijk was en tot de aanzienlijkste geslachten van Frankrijk behoorde. "De bloedige kardinaal" was gul met gevangenisstraffen;
velen werden uit het land gebannen.
Reeds voor Richelieu waren er koninklijke intendanten geweest, die als vertegenwoordigers van de regeering het toezicht
hadden over het bestuur van de provincies en die de verschillende
takken der administratie moesten controleeren. Om de macht
van de gouverneurs in de provincies te verminderen, vergrootte
Richelieu den invloed dezer intendanten. Deze toch waren geheel
afhankelijk van de regeering, die hen benoemde en afzette en zij
waren economisch lang niet zoo sterk als de adellijke gouverneurs, am wier hoof den nog bovendien de traditie straalde. Deze
werden wel is waar niet afgezet: zij behielden hun posten, maar
met hun zelfstandigheid was het gedaan.
De hoogste rechtbank in de provincie was het parlement. Maar
dit parlement bezat niet alleen de rechtsprekende macht; het
oefende ook politieken invloed uit. Alle koninklijke verordeningen moesten ni. door dit parlement geregistreerd worden;
antlers kregen zij Been geldende kracht. Nu konden de parlementen die registratie weigeren, waardoor de koninklijke verordening eerst rechtskracht verkreeg. Maar de koning kon van oudsher een registratie afdwingen door zelf de beraadslagingen te leiden; dit heette een "lit de Justice". Vooral het parlement van
Parijs oefende een groote politieke macht uit. De leden meenden,
dat dit parlement van het middeleeuwsche college der pairs afstamde en dat het het Fransche yolk vertegenwoordigde.
Toen het parlement van Parijs eens een koninklijke verorde-

ning weigerde te registreeren, moesten de leden geknield naar een
rede van den koning luisteren, waarin hij hen streng berispte.
Richelieu trachtte een einde te maken aan de politieke macht
van de parlementen. Ook stelde hij bijzondere rechtbanken naast
deze parlementen in, die in bepaalde gevallen recht moesten spreken. Hierdoor werd de onafhankelijke positie van de rechtspraak aangetast, hetgeen natuurlijk heel gevaarlijk was voor de
burgerlijke vrijheid. De rechtbanken, die rechtvaardig en onpartijdig moesten zijn, werden op die manier een belangrijk werktuig in de handen van de koninklijke despotie.
De Hugenoten hadden gemeene zaak gernaakt met de adellijke
oppositie en hadden deelgenomen aan het verzet in den tijd van
Maria de Medici. Er was in 1621 een overeenkomst gesloten,
waarbij zij eenige vrijsteden verloren, maar de rechten behielden,
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die hun bij het edict van Nantes waren toegekend. Zij hadden
dus, behalve deze vrijsteden ook hun eigen stenden-vergaderingen

Fig. 25. Belegering van La Rochelle (1628) .

en hun eigen gezanten in Parijs en aan de buitenlandsche hoven.
De Hugenoten vormden een staat in den staat; zij waren bijzonder
gevaarlijk, omdat zij er een apart leger en een aparte vloot op
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na hielden; zij ontzagen zich niet een verbond te sluiten met
Spanje, den vij and van Frankrijk, om hun eigen belangen te
verzekeren. De oorlogsvloot van de Hugenoten in La Rochelle
was grooter dan de geheele Fransche vloot. Na een wapenstilstand van veertig jaar begonnen de Hugenoten weer onrustig te
worden (1625). Zij bemachtigden eenige koninklijke oorlogsschepen en namen een paar eilanden in de buurt van La Rochelle.
Richelieu moest oorlogsschepen aan Engeland en aan Holland
vragen. Ten slotte concentreerde de strijd zich bij de sterkste
vesting van de Hugenoten, La Rochelle, dat in het midden van
de Fransche westkust lag. Richelieu voerde zelf het bevel over
de koninklijke troepen; hij leidde de belegering. De Hugenoten
bouwden groote dammen om de zee te versperren en het eene
schip zonk na het andere. Aan de landzijde was een groote wal
aangebracht, waarop zware kanonnen stonden. Richelieu had
zelf het belegeringsplan ontworpen; gepantserd en met een
zwaard in de hand stond hij aan het hoofd van de belegeraars.
De Engelschen, die in dezen tijd met de Hugenoten een verbond
hadden gesloten, probeerden tevergeefs de stad te ontzetten. De
burgemeester Jean Guiton had, toen hij zijn ambt aanvaardde,
zijn dolk voor zich neergelegd; hij had te kennen gegeven, dat hij
ieder zou doodsteken, die van overgave sprak. De stad wend gedurende een geheel jaar zeer dapper verdedigd. Maar toen de
hongersnood vreeselijk onder de inwoners huishield, zoodat twee
derden stierven, moest de burgemeester zich ten slotte met een
pistool tegen de opgewonden menigte verdedigen. Eindelijk gaf
de stad zich over (herfst 1628). De dappere bezetting mocht de
stad verlaten. De koninklijke troepen geloofden hun eigen oogen
niet, toen zij hun tegenstanders uit de stad zagen trekken; het
waren 64 Franschen en 90 Engelschen. Allen waren uitgeteerd en
krachteloos, maar zij hielden hun wapenen nog in de hand. Met
den val van La Rochelle was de tegenstand der Hugenoten gebroken. Zij werden van hun vrijsteden beroofd, maar kregen verlof
hun godsdienst uit te oefenen en behielden hun burgerlijke rechten. Hun trotsche aanvoerder, de hertog van Rohan, wiens moeder en zuster aan de verdediging van La Rochelle hadden deelgenomen, zette den opstand in Zuid-Frankrijk voort. Maar hij was
niet opgewassen tegen de koninklijke troepen en moest ten slotte
het land verlaten. Hi j trad toen in Zweedschen dienst en sneuvelde in 1638.
In de buitenlandsche politiek volgde Richelieu de traditie van
Frans I en Hendrik IV. Reeds in het eerste jaar van zijn regee-
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ring sloot hij een verbond met Holland. Ook bij Engeland wilde
hij zich nauwer aansluiten; er kwam een huwelijk tot stand tusschen den Engelschen kroonprins Karel, den lateren Karel I, en
de zuster van Lodewijk XIII, Henriette Maria. In den dertigjarigen oorlog stelde Richelieu zich uit politieke overwegingen
aan de zijde der protestanten; de belangen van Frankrijk waren
onvereenigbaar met die van Spanje en met die van den keizer.
Hij begon Gustaaf Adolf geldelijken steun to verleenen; maar nadat hij zijn tegenstanders in Frankrijk onderdrukt had, greep hij
op meer actieve wijze in. Reeds in 1629 begonnen de vij andelijkheden tusschen Frankrijk en Spanje in Italie. Toen het scheen,
dat de keizer na den slag bij NOrdlingen (1634) het overwicht zou
verkrijgen, zond Richelieu
in 1635 Fransche troepen tegen die van den keizer en tegen Spanje. De oorlog werd
gedeeltelijk in de Spaansche
Nederlanden gevoerd, waar
Franschen en Hollanders tegen de Spanjaarden streden.
Ook in den Elzas, langs den
Donau en in Italie werd gevochten.
Bernhard van Saksen-Weimar, die in Franschen dienst
Fig. 26. Een Fransch oorlogsschip uit het was gegaan, veroverde in
midden van de 1 7de eeuw.
1638 de sterkste vesting van
zuid-westelijk Dui tschland,
Breisach. Bij den dood van Richelieu (1642) was de heele Elzas
in het bezit der Franschen. In 1638 beha alden de Franschen eveneens een groote overwinning. Twee jaar vroeger was er in de
Middellandsche Zee een Fransche oorlogsvloot verschenen, die
onder commando van den aartsbisschop van Bayonne, d'Escoubleau stond; deze had een groote overwinning op de Spaansche
vloot bij Genua behaald. In het volgend jaar rustte Spanje een
geweldige vloot van 67 schepen uit. Deze nieuwe armada stond
onder commando van Antonio d'Oquendo en was hoofdzakelijk
tegen de Nederlanden gericht. De Hollandsche admiraal Maarten
Harpertszoon Tromp dreef haar met 13 schepen in een Engelsche
haven bij het Kanaal. Nadat Tromp uit de Nederlanden versterkingen had gekregen, zoodat zijn vloot nu uit 70 schepen bestond,
werd de Spaansche armada vernietigd. Te land behaalde de

Jean Armand du Plessis Kardinaal de Richelieu, schilderij van Philippe de
Champaigne (1602-1674). National Gallery, Londen.
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jeugdige Lodewijk II van Bourbon, prins van Conde, in 1643 een
schitterende overwinning op de Spanj aarden bij Rocroi. De Span-.
jaarden waren nl. de Fransche grens overgetrokken en Champagne binnengevallen. Dit was de veldslag, waarin de gevreesde Spaansche carrê's vernietigd werden. Een week van
te voren was Lodewijk XIII gestorven, terwiji Richelieu reeds
een half jaar vroeger was heengegaan. Maar voor zijn dood was het
hem nog gelukt Spanje een zwaren slag toe te brengen. Hij ondersteunde in 1641 de vrijheidsbeweging in Portugal, zoodat dit land

Fig. 27. Het Palais Royal te Parijs. Richelieu's schepping.

ten slotte zelfstandig werd. Het kreeg echter zijn vroegere koloDien niet terug.
Tot op het laatst had Richelieu met de oproerige elementen in
Frankrijk moeten strijden; zijn macht rustte dan ook altijd op
leger en vloot. Het Fransche leger was bij zijn dood sterker dan
ooit te voren en uitstekend georganiseerd. Het telde ongeveer
150.000 man.
Ofschoon Richelieu steeds door politieke aangelegenheden in
beslag werd genomen, vond hij toch nog den tijd om zich aan de
geestelijke cultuur te wijden. Hij hield er van om zich met genieen, dichters en kunstenaars te omringen. Een reeks van dichIV 4
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ters kreeg een jaarlijksche toelage van hem. Hij had in zijn paleis
een uitgezochte collectie kunstwerken; hij was eigenaar van een
groote bibliotheek en bezat een eigen theater. In den tijd van
Lodewijk XIII ontstonden de beroemde Fransche salons: de
markiezin van Rambouillet was de eerste, die in haar paleis een
d:ergelijken salon had. Hier verzamelden zich haar vrienden.
Hier kwamen voorname edelen, die hooge bestuursambten bekleedden; hier kwamen hooge dignitarissen van het hof en uit het
leger; hier kwamen tal van dichters en kunstenaars. Het was de
bedoeling om door deze salons veredelend op het leven
te werken. Hier ontwikkelde
zich de Fransche elegance
en de Fransche esprit naast
de coquetterie en de galanterie; de cultureele en de so-.
ciale beteekenis van deze salons was zeer groot. In zijn
jonge jaren had Richelieu tot
den kring van de markiezin
van Rambouillet behoord.
Zijn literaire belangstelling
dreef hem er toe een literair
genootschap te ondersteunen,
waaruit later de Fransche
Academie ontstond. Deze beroemde instelling had ten
Joel de Fransche taal en de
Fig. 28. Kardinaal Mazarin.
Fransche literatuur te cultiveeren.
Richelieu verstond de kunst niet om te zorgen, dat de Franschen
de zware concurrentie tegen de Engelschen en de Hollanders konden handhaven. De Fransche industrie en de Fransche handel
gingen achteruit. Dit werkte nadeelig op de financial; alleen
door het heffen van zware belastingen kon Richelieu de geldmiddelen verwerven, die hij voor zijn politiek noodig had. Door
deze zware belastingen ontstond er alom ontevredenheid, die zich
in de toekomst in een oproer zou ontladen.
Richelieu's grootheid bestaat daarin, dat hij altijd het beste
voor den staat nastreefde. Op zijn doodsbed vroeg zijn biechtvader hem, of hij zijn vij anden vergiffenis wilde schenken. Uit
een antwoord, dat hij bij die gelegenheid gaf, bleek duidelijk,

MAZARIN

wie hij was. Hij antwoordde:
"Ik heb nooit andere vijanden
gehad dan die van den staat
en hun vergeef ik nooit".
HET BEWIND VAN
KARDINAAL MAZARIN.

51
"ti
$.
v
0
V
bll

v
5
to
0
4
$.

0
Z

De door Richelieu begonnen oorlog tegen Oostenrijk
en Spanje werd door zijn opvolger Mazarin voortgezet. De
oorlog in Duitschland werd nu
in bondgenootschap met de
Zweden gevoerd. De beide
landen stelden hun operatieplannen te zamen vast. Dit
had ten gevolge, dat de positie
van den keizer steeds benarder werd. Bij den vrede van
Munster (1648) werd Frankrijk in het bezit bevestigd van
Metz, Toul en Verdun; bovendien kreeg het den zoogenaamden Oostenrijkschen Elzas. De
deelen van den Elzas, die direct aan het rijk behoorden,
bleven dus nog bij Duitschland. Op deze wijze dreef
Frankrijk een wig door de
Spaansche bezittingen aan de
noord- en aan de oostgrens,
door de Spaansche Nederlanden en door Franche-Comte.
Na dezen vrede werd Frankrijk de machtigste staat in
Europa.
De oorlog met Spanje werd
voortgezet: Mazarin hoopte
nog altijd de Spaansche Nederlanden te kunnen winnen.
Maar de binnenlandsche on-
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rusten in Frankrijk verlamden de kracht van de Fransche wapenen. Bovendien wilde Mazarin een huwelijk tot stand brengen
tusschen Lodewijk XIV en de Spaansche prinses Maria Theresia,
de dochter van Philips IV. Hij hoopte nl., dat op deze wiize
binjien niet al te langen tijd Frankrijk en Spanje onder een bestuur zouden komen. De vrede, die in 1659 tot stand kwam, heet
de Pyreneesche vrede. Aan de noordzijde kreeg Frankrijk het
graafschap Artois, aan de zuidzijde het graafschap Roussillon,
waardoor de Pyreneeen de natuurlijke grens tusschen Frankrijk
en Spanje werden.
Een jaar na den vrede huwde Lodewijk XIV met Maria Theresia. Deze moest in het huwelijkscontract voor haar en haar afstammelingen afstand doen van het erfrecht op alle Spaansche
landen. Maar Mazarin begreep heel goed, dat een dergelijke bepaling den koning toch niet zou weerhouden om op zijn tijd deze
erfenis op te eischen; de toekomst heeft hem gelijk gegeven.
Mazarin bestuurde Frankrijk van 1643 tot zijn dood in 1661.
Hij was Italiaan van geboorte; Richelieu had hem in 1640 in zijn
dienst genomen en hem als opvolger aangewezen. De zoon van
Lodewijk XIII, Lodewijk XIV, was bij den dood van zijn vader
nog geen vijf jaar. De voogdij zou door zijn moeder, de koninginweduwe Anna, worden uitgeoefend, die, aangezien zij tot de familie der Habsburgers behoorde, Anna van Oostenrijk werd genoemd. Mazarin stond aan haar zijde. Een poging van den adel
om den machtigen Italiaan ten val te brengen, mislukte. Diens
positie werd ieder jaar sterker en sterker. Hij behield de macht,
ook toen Lodewijk XIV in 1651 meerderjarig was geworden.
Velen echter in Frankrijk waren ontevreden over Mazarin. Hij
legde zware belastingen op; hij verzamelde voor zich zelf een
groot vermogen, terwijl de staatskas altijd leeg was. Ook zijn
verhouding tot de koningin en zijn buitenlandsche afkomst verwekten groote ontevredenheid. Deze ontevredenheid ontlaadde
zich in een hevigen opstand, die de Fronde wordt genoemd. (De
fronde is een slinger, waarvan de Parijsche straatjongens zich bedienden). Het oproer woedde in de jaren 1649-1653. De hooge
adel, de parlementen en de burgers der steden probeerden zich
tegen het groeiend absolutisme te verzetten. De overmoedige en
heerschzuchtige prins van Conde, de overwinnaar van Rocroi,
stond aan het hoofd van de oproerlingen. Zij vonden steun in
Parijs en Mazarin moest naar Duitschland vluchten. Maar de
meerderheid van het Fransche yolk schaarde zich niet aan de
zijde van den opstand; ook gelukte het Mazarin Turenne, den
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tweeden grooten krijgsman in het land, aan zijn zijde te krijgen,
zoodat de positie van de Fronde heel benard werd. Vlak bij
Parijs behaalde Turenne met de koninklijke troepen een overwinning op Conde, die naar Spanje vluchtte. In 1653 kwam Mazarin aan het hoofd van een leger weer in Parijs terug; het oproer
was nu onderdrukt. De hooge adel werd gestraft en de macht
van het parlement en van Parijs was vernietigd; de koning had
gezegevierd.
DE DERTIGJARIGE OORLOG.
DE STRIJD IN BOHEMEN EN IN DE PALTS.
Toen keizer Matthias gestorven was, werd zijn neef Ferdinand II (1619-1637) tot zijn opvolger gekozen. Hij was door de
Jeztlieten opgevoed en een
verdediger van het katholicisme : "Liever heersch ik
over een verwoest land dan
over een kettersch rijk; liever word ik bedelaar, dan
dat ik iets aan de protestanten afsta", aldus, zegt men.
luidden zijn woorden. Maar
hij had ook meer wereldsche
plannen. Hij was vervuld
van den droom van Karel V
van een vereenigd keizerrijk,
waarbij dan al die versplintering zou ophouden te bestaan; hij meende evenals al
de vorsten van zijn tijd, dat
een zoodanige eenheid slechts
tot stand kon komen, indien
er in dit rijk maar een gods-dienst was.
Fig. 30. Keurvorst Maximiliaan van
moeilijkheden
Zonder
Beieren.
kwam hij in het bezit van de
groote Habsburgsche erfgoederen. Bohemen daarentegen hood
weerstand. Op den rijksdag te Praag werd Frederik V van de
Palts tot koning van Bohemen gekozen. Dit was niet meer of
minder dan een poging om Bohemen los te maken van de personeele unie met Oostenrijk, waardoor al deze politieke en reli-
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gieuze onderdrukking was ontstaan. Frederik V van de Palls was
een Jong vorst, die veel van pracht en van genoegen hield. Hij
voerde samen met zijn jonge, trotsche echtgenoote Elizabeth, de
dochter van koning Jakob I van Engeland, een genoeglijk leventje
in zijn hoofdstad Heidelberg. Toen de Bohemers hem uitnoodigden om koning van hun land te worden, aarzelde hij langen tijd.
Maar zijn eerzuchtige echtgenoote zette hem aan om deze kroon
te aanvaarden. "Ge hebt wel naar de hand van een koningsdochter gedongen", moet zij gezegd hebben, "maar ge durft haar
niet tot koningin te
maken." In den herfst
van 1619 werd de 23j arige keurvorst onder groote feestelijkheden tot koning van
Bohemen gekroond.
Zijn positie was ondertusschen zeer
moeilijk. De keizer
liet het zich natuurlijk niet welgevallen,
dat men hem van
zulk een groot land
beroofde. Hij had
Fig. 31. De zaal op het slot te Praag, waar het oproer plaats had, waarbij de stadhouders uit de venwel is waar zelf geen
sters werden geworpen.
sterk leger te zijner
beschikking,
maar
zoowel Spanje als de katholieke liga steunden hem met al hun
troepen. Daarentegen heerschte er bij de unie een groote besluiteloosheid; de tij d verliep in onderlinge twisten der protestanten; Frederik V kreeg noch van de zij de van de unie, noch
van die van zijn schoonvader eenige hulp. In den zomer van 1620
trokken de troepen van de liga eh van Spanje over de Boheemsche grens naar Praag. Zij werden aangevoerd door graaf Johan
Tserclaes van Tilly. In November kwamen zij bij hun Joel.
Even buiten Praag ligt de "Witte Berg". Hier stelde het Boheemsche leger zich op. In het slot te Praag hield Frederik besprekingen over de mogelijkheid, of de keizerlijke troepen den aanval zouden ondernemen, j a dan peen. Opeens klonken de kanonnen; de slag was begonnen. Tilly had eerst nog geaarzeld
de Boheemsche versterkingen aan te vallen. Een monnik zette
echter het leger tot den aanval aan. Het duurde niet lang, of het
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Boheemsche leger moest vluchten. Frederik V aanschouwde van
de stadsmuren of de nederlaag van zijn leger en liet de poorten
open( (1 om de vluchtende scharen binnen to laten. Er heerschte
nu in Praag een vreeselijke verwarring; de koningin wilde dadelijk vertrekken, maar de koning wilde de stad verdedigen. Hij
moest zkh echter naar haar schikken. 's Avonds waren alle toebereidselen voor de vlucht klaar; de refs- en pakwagens waren
in gereedbeid gebracht. Maar er ontstond zulk een paniek, dat
alien hun bczinning verloren.
De pakwagens werden in den
steek gelaten; die stonden
daar nog op dezelfde plek,
toen de vij and een paar uur
later de stad binnentrok.
Slechts met moeite konden
Maximiliaan van Beieren en
Tilly verhinderen, dat de stad
door de soldaten werd uitgeplunderd.
Frederik V heeft zijn pas
verkregen koninkrijk nooit
meer gezien. Hij werd spottend "De Winterkoning" genoemd, omdat hij maar 66n
winter geregeerd had. Hij
kon ook niet in zijn keurvorstendom blijven; hij werd door
den keizer in den ban gedaan.
Hij moest met zijn echtgenoote naar Engeland vluchten
en verloor zijn land en zijn
waardigheid van keurvorst.
Maximiliaan van Beieren
Fig. 32. Ferdinand II.
kreeg een deel van zijn land
en later ook de keurvorstelijke waardigheid (1623). De unie, waarvan Frederik V de 'eider
was geweest, werd ontbonden (1621), de liga had de volledige
dit land zou dit oproer noodlottige gevolgen hebben; het land veroverwinning behaald. Voor Bohemen en voor de bevolking van
loor zijn nationale zelfstandigheid; het mocht niet langer meer
zijn koning kiezen; het werd een erfrijk, met de Oostenrijksche
erflanden vereenigd. De voornaamste Boheemsche edelen werden
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ter flood of tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld : de kroon
nam hun eigendommen in bezit; de landadel verloor zijn goederen; de steden moesten hooge belastingen betalen, de burchten
werden geplunderd. Het was voorbij met de religieuze vrijheid
van het protestantisme. Ferdinand rukte eigenhandig het zegel van
den majesteitsbrief en verscheurde lien. De protestantsche
geestelijken moesten het land verlaten; de keizer duldde alleen

Fig. 33. Frederik V en zijn gemalin.

maar katholieken; zoo moesten duizenden families, men spreekt
van 30.000, emigreeren. Met den bloei van Bohemen was het
gedaan.
WALLENSTEIN EN DENEMARKEN.
Het zag er naar uit, alsof de oorlog na de nederlaag van koning
Frederik V definitief was afgeloopen. Maar de keizer had nog
andere plannen, die hij ten uitvoer wilde brengen, nu de omstandigheden zoo gunstig waren. Hij wilde het heele Duitsche rijk
onder de beschermende vleugels van de katholieke kerk brengen;
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hij wilde tevens het rijk uitbreiden en zijn macht over de kleine
vorsten vergrooten. Het waren vooral de noordelijke en de middelste deelen van het rijk, waar de keizer het oog op had gevestigd.
Maar de vorsten van Noord-Duitschland waren zich bewust
van het gevaar, dat hen dreigde. Sommige aanvoerders van huurtroepen, wij noemen in dit verband Ernst van Mansfeld en
Christiaan van Brunswijk, maakten de zaak van den winterkoning tot de hunne. Het noordelijk deel van Duitschland zuchtte
dus weer onder den oorlog. Het protestantsche Europa gaf te kennen, dat het wilde ingrijpen.
De koning van Engeland, die
de Palts voor zijn dochter en
zijn schoonzoon wilde redden,
streefde er naar om een protestantsche liga te vormen.
Deze liga zou de volgende landen omvatten : Engeland, de
Nederlanden, Zweden, Denemarken, en ten slotte ook de
Duitsche protestantsche vorsten en steden. De koning van
Zweden Gustaaf II Adolf zou
leider van dezen bond worden, maar hij eischte zulke
hooge garanties van de andere bondgenooten, dat men in
zijn plaats Christiaan IV van
Denemarken aanwees, Wiens
eischen bescheidener waren.
Hij was het dus, die de zaak Fig. 34. Christiaan Iv van Denemarken.
van Frederik V en van de
Duitsche protestanten moest beschermen. In 1625 rukte hij op
naar Noord-Duitschland; Engeland en de Nederlanden hadden
hem financieel een weinig, militair echter absoluut niet ondersteund. In Augustus 1626 leed hij bij Lutter een definitieve nederlaag tegen het leger van de liga, dat onder bevel van Tilly
stond.
Tot nu toe was keizer Ferdinand, gedeeltelijk om economische
redenen, geheel en al aangewezen op de militaire hulp van de
liga. In het voorjaar van 1625 kreeg de keizer met behulp van
Wallenstein de beschikking over een eigen leger, waarvan deze
de aanvoerder was. Albrecht von Wallenstein behoorde tot een
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protestantsch Boheemsch adellijk geslacht. Hij was in 1583 geboren en verloor op jeugdigen leeftijd zijn ouders. Zijn familieleden deden hem toen op een Jezuietenschool. Hier ging hij tot
het katholicisme over. Als student bezocht hij een jaar een
protestantsche universiteit. Maar zijn eerzucht leidde hem er
toe zijn geluk bij het leger te zoeken (1605). Kort daarna huwde
hij een rijke vrouw; toen deze in 1614 stierf, was de vroeger zoo
arme Wallenstein een rijk man geworden. De godsdienst liet hem
eigenlijk onverschillig, maar tijdens het oproer in Bohemen koos
hij de partij van den
keizer. De belooning bleef
niet uit. Hij kreeg verlof
om zooveel van de geconfisqueerde Boheemsche
goederen te koopen, als hij
maar wilde; spoedig kocht
hij dan ook tegen een spotprijs 68 van die groote landgoederen, die een waarde
van vijf millioen vertegenwoordigden. Eveneens
kocht hij in 1622 Friedland
voor een spotprijs; een jaar
daarna kreeg hij van den
keizer den titel "hertog van
Friedland". In de handen
van Wallenstein werd dit
gebied spoedig een bijna
zelfstandig land. Door een
tweede huwelijk kwam hij
Fig. 3 5 . Tilly.
in nog nauwer betrekking
tot het keizerlijk hof te
staan. Hij kreeg nu gelegenheid al zijn eerzuchtige plannen te
verwezenlijken. Tot nu toe had hij het weelderige leven van een
landeigenaar gevoerd; nu begon hij aan een koningskroon te
denken. In de sterren handen hij en de voornaamste astrologen
van zijn tijd een schitterende toekomst gelezen.
Wallenstein hood aan op eigen kosten een leger van 50.000
man te werven, waarover de keizer volledig zou kunnen beschikken. Dat was iets, wat de keizer kon gebruiken; hij zelf toch
miste de middelen om zoo'n leger te werven. Aan het hof verwonderde men zich er over, dat de pochende Bohemer met zoo'n
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geweldig aanbod voor den dag kwam; waar moest hij het geld
hier voor vandaan halen ? "Laat hem maar met een leger van
20.000 man beginnen", sprak men. "Een leger van 20.000 man kap
ik niet onderhouden", moet Wallenstein geantwoord hebben.
"Maar een leger van 50.000 man onderhoudt zich zelve".
Hij zette zijn wil door. Zijn eenige voorwaarde was, dat hij
zelf het bevel over dit leger kreeg. Wallenstein begon met zijn
werving en van alle kanten stroomden de soldaten onder zijn
vaandel. Als hij zich somber en in zich zelf gekeerd, met zijn
lange magere gestalte, die
in een rooden mantel gehuld
was, met de roode pluim op
zijn vilten hoed in zijn legerkamp vertoonde, werden alien stil. De sold aten
hadden een bijgeloovige
vrees voor hem. Zijn ijzeren wil was hun wet. Als
iemand de discipline verbrak, luidde Wallenstein's
bevel kort en bondig: "De
hond moet hangen"; maar
de soldaten kregen hun soldij ; zij mochten rooven en
plunderen en Wallenstein
beloonde de dapperen op
vorstelijke wijze. In het
najaar van 1625 lag Wallenstein met een leger van
40.000 man bij de Elbe.
Fig. 3 6. Wallenstein.
Samen met Tilly verdreef
hij de Denen uit Duitschland en onderwierp hij de oproerige kleine vorsten. Aileen de
hertog van Mecklenburg stond aan den kant van Denemarken.
Maar in 1627 vereenigden zich de troepen van de liga en die van
den keizer, welke Wallenstein aanvoerde. Tilly en Wallenstein
kregen geschil met elkaar; Tilly trok naar het zuiden met de
troepen, die nog onder zijn bevel stonden. Wallenstein viel met
zijn scharen in Jutland, welke streek hij bezette. Het Deensche
leger werd naar de eilanden gedreven. Nu was de gelegenheid
schoon om het plan ten uitvoer to brengen, dat hij en de keizer
reeds lang koesterden. Zij wilden nl. de geheele Duitsche
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kust langs de Oostzee bezetten, de protestantsche staten in NoordDuitschland bedwingen om zich daarna op de protestanten in
Midden-Duitschland en op de machtige keurvorsten van Brandenburg en Saksen te werpen. De plannen van den keizer gingen
zelfs nog verder.
.
'Wallenstein wilde op handige wijze gebruik maken van de
oneenigheid tusschen Zweden en Denemarken om op deze wijze
meester van de Oostzee te worden. Dan kon hij de twee protestantsche staten overwinnen. Daarna zouden de calvinistische
landen, Engeland en de Nederlanden, aan de beurt komen. Voor
deze onderneming hoopte de
keizer op den
steun van Spanje.
De troepen van
Wallenstein vielen nu Mecklenburg binnen. De
protestantsche
hertog werd als
vij and van den
keizer verdreven
en Wallenstein
kreeg den titel
van hertog van
Mecklenburg.
Toen kwam Pornmeren aan de
Fig. 3 7. Werving en uitrusting van soldaten.
beurt. De kuststeden werden ingenomen, Wallenstein bouwde een oorlogsvloot
voor de Oostzee en nam den titel van "groot admiraal over de noordelijke haven van het Roomsche, Duitsche keizerrijk".
De positie van den keizer en van de katholieke liga was nu zoo
sterk, dat de eerste de kans schoon zag om den protestanten den
genadeslag toe te brengen. Hij vaardigde begin 1629 het restitutieedict uit, volgens hetwelk de geestelijke vorstendommen, die naar
het protestantisme waren overgegaan, weer katholieke bisschoppen zouden krijgen; de katholieke godsdienst zou bier worden
ingevoerd: geen calvinist zou in het rijk worden geduld. Dit
edict bevat eigenlijk niet zooveel nieuws; dezelfde bepalingen komen al in den vrede van Augsburg van 1555 voor. Maar bij de
veranderde omstandigheden was dit edict een genadeslag voor de
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protestanten. Tal van bisdommen waren tot het protestantisme overgegaan. De keurvorst van Brandenburg was calvinistisch.
Om zich heelemaal op de Duitsche Oostzeekust to kunnen concentreeren, sloot de keizer in 1629 in Lubeck vrede met Dene-

Fig. 38. Tafereel uit den oorlog: soldatenstraf.

marken. Denemarken kreeg Jutland terug, maar moest de belofte afleggen, dat het zich niet meer met de Duitsche aangelegen-

Fig. 39. Tafereel uit den oorlog.

heden zou bemoeien. Wallenstein's troepen beheerschten de noordelijke vorstendommen. Alleen de rijks- en Hanzestad Stralsund
bood tegenstand. De keizerlijke troepen bestormden de stall,
maar werden teruggeslagen. Het hielp niet, of Wallenstein al alle
krachten inspande. "De stall. zal vallen, al was zij ook met ijzereD
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ketenen aan den hemel gesmeed", sprak hij. Maar er kwam
Zweedsche hulp opzetten en Wallenstein moest de belegering opgeven. Inmiddels hadden Wallenstein's plannen onrust onder de
Duitsche vorsten verwekt. Noch de katholieke vorsten, noch de
protestantsche wilden jets van hun macht aan den keizer afstaan.
Wallenstein's leger plunderde zoo onmeedoogend, dat zoowel de
vorsten als de steden op hem verbitterd waren. De stad Neurenberg moest de plundering voor 100.000 thaler afkoopen. Overal
ging het op dezelfde manier toe. In Halberstadt waren in 1629
530 onbewoonde huizen en in het volgende jaar zelfs 960. Wallenstein's soldaten spaarden boeren noch burgers. Hij sprak in het
bewustzijn van zijn groote macht, dat er geen enkele vorst in het

Fig. 40. Tafereel uit den oorlog: het radbraken.

rijk mocht overblijven; Richelieu blies dat vuurtje nog wat aan.
De katholieke zoowel als de protestantsche vorsten verzochten nu
den keizer om Wallenstein of te zetten en om het keizerlijk leger
te verminderen. Zoowel de katholieke keurvorst Maximiliaan van
Beieren, de aanvoerder van de Liga, als de protestantsche keurvorst Johan George van Saksen stelden dien eisch. Ter wille van
Maximiliaan en de liga moest de keizer dezen eisch inwilligen.
In Augustus 1630 kreeg Wallenstein zijn ontslag; Tilly werd opperbevelhebber over de troepen. Voor het overige behandelde
de keizer Wallenstein zeer genadig en deze was tot verbazing van
alien in het geheel niet verbitterd. Hij legde zijn bevel neer en
trok zich op zijn goederen in Bohemen terug. Hij wachtte op den
tijd, dat hij voor den keizer onontbeerlijk zou zijn.
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HET INGRIJPEN VAN GUSTAAF ADOLF
IN DEN OORLOG.
Toen Wallenstein het bevel neerlegde, stonden de Zweedsche
troepen al op Duitschen bodem. Gustaaf Adolf en de Zweedsche
rijksraad waren overeengekomen, den verdrukten protestanten
in Duitschland hulp te verleenen. De plannen van Wallenstein
met betrekking tot de Oostzee vormden een directe bedreiging
voor den Zweedschen koning: niet alleen zijn protestantsch geloof, maar ook de zelfstandigheid van zijn rijk kwam
in gevaar. In zijn strijd tegen Sigismund van Polen
was Gustaaf Adolf al in
aanraking gekomen met de
keizerlijke politiek en bij
de belegering van Stralsund
was dit voor den tweeden
keer geschied. De stall had
nl. hulp van de Zweden
ontvangen; er was reeds in
1628 een verbond tusschen
Zweden en Stralsund gesloten. Gustaaf Adolf ging in
1629 een zesjarigen wapenstilstand aan met Polen en
had nu zijn handen vrij voor
de Duitsche aangelegenheden. Den 17den Juni 1630
Fig. 41. Keurvorst George Wilhelm van
vertrok de Zweedsche vloot
Brandenburg.
van de scheren van Skiermanland. Den 24sten Juni
landden de Zweden op het eiland Usedom bij den mond van de
Oder. Dit alles was zoo snel en ongemerkt in zijn werk gegaan,
dat heel Europa er door verrast was. Aan het hof te Weenen
maakte men zich vroolijk over den nieuwen, onbeteekenenden
vii and : "Nu hebben wij weer een kleinen vii and er bij gekregen,
den sneeuwkoning van het noorden", moet de keizer overmoedig
hebben uitgeroepen. "Hij zal wel spoedig voor de zuidelijke zon
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smelten". De Zweedsche soldaten werden als wilde barbaren afgeschilderd.
Toen Gustaaf Adolf den oorlog begon, had hij Been enkelen
bondgenoot. Hij had omstreeks 20.000 Zweedsche soldaten bij
zich, maar dit leger werd langzamerhand zoo versterkt, dat het
40.000 man bedroeg. Het vijandelijk leger was ongeveer even
sterk. Pommeren had zich liefst neutraal willen houden, maar
Gustaaf Adolf dwong den ouden hertog Bogislaw, voor hem
partij te kiezen. Hij liet in de verschillende vestingen bezettingen
achter en trok in het begin
van 1631 langzaam naar het
zouden. Hij sloot nu te Barwalde een verbond met Frankrijk, dat hem gedurende vijf
jaar een jaarlijksche som van
400.000 rijksdaalders beloofde, indien hij den ouden toestand in het Duitsche rijk
weer zou herstellen. Hij had
deze Fransche subsidie zeer
noodig, daar hij een menigte
huursoldaten in zijn dienst
had, die hij niet dan met de
grootste moeite kon betalen.
Het yolk begroette hem als
zijn bevrij der. Zijn troepen
stonden op vriendschappelijken voet met de burgerlijke bevolking. Plundering
Fig. 42 . Keurvorst Johan George van was verboden; hij, die de
Saksen.
strenge discipline overtrad,
werd ten strengste gestraft.
Gustaaf Adolf koesterde de hoop, dat de protestantsche vorsten
van Duitschland een verbond met hem zouden sluiten en dat hun
troepen onder zijn vaandel zouden strijden. Maar het zag er in
het begin heel somber uit. Alleen de vrije rijksstad Maagdenburg
sloot een verbond met de Zweden. De meest invloedrijke vorsten,
de keurvorst Johan George van Saksen en George Willem van
Brandenburg, de zwager van Gustaaf Adolf, gingen hier niet toe
over. Zij waren deels te bang voor den keizer, deels ook te ijdel
om zich onder de leiding van den Zweedschen koning te plaatsen,
die een zelfstandige partij van Duitsche protestanten wilde vor-
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De overgave van Breda. (Scbilderij van Velasquez).
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Fig, 4 3, Stralsund van Rugen uit gezien.

Fig. 44. Ruiters uit den dertigjarigen oorlog.
IV 5
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Fig. 45. Keizerlijk musketier.

Fig. 46. Piekenier.

men. Zij wilden zich neutraal
houden; zij beschouwden dezen
oorlog als een oorlog tusschen
den keizer en Gustaaf Adolf.
Tilly, die het bevel over het
leger van de liga en over dat
van den keizer had, was nu 70
jaar oud, maar nog in het bezit van al zijn krachten; hij genoot, als mensch zoowel als
veldheer, een groot aanzien.
Hij was katholiek, rein van zeden en zeer vroom. Door zijn
dapperheid en door zijn begaafdheden als veldheer was
hij van gewoon soldaat opperbevelhebber geworden. Zijn
sobere levenswijze vormde een
tegenstelling met den luxe van
Wallenstein, maar zij had hem
zijn gezondheid bij alle vermoeienissen in het veldleven
doen bewaren. Hij zelf beroemde zich op drie dingen: hij
had nog nooit wijn geproefd; hij
had nog nooit een vrouw leeren kennen en hij was nog
nooit verslagen.
Tilly omsingelde Maagdenburg; Gustaaf Adolf wilde de
stad ontzetten. De keurvorsten
van Brandenburg en S'aksen
beletten hem echter door hun
landen te trekken. In de stad
heerschte de ergste nood.
Gustaaf Adolf zond een van
zijn bekwaamste mannen,
Dietrich von Falkenberg, naar
de stad. Het lukte dezen om vermomd de stad binnen te komen.
De zaak der belegerden werd erger en erger, maar Falkenberg
sprak hun moed in. Hij werkte zelf rusteloos dag en nacht
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om de stad te versterken. Den 10den Mei 1631 bestormden de
keizerlijken de stad. Falkenberg viel; Tilly bezette de machtige
Elbestad. Dit was een prachtig uitgangspunt voor een veldtocht
tegen Noord-Duitschland.
Maar al deze verwachtingen
liepen op niets uit, daar de
stad na een paar uren in
brand raakte. Toen het
avond was geworden, was
de heele stad een ruine; alleen de dom werd gered.
Gustaaf Adolf had eindelijk den keurvorst van
Fig. 4 7. Zweedsch kanon.
Brandenburg aan zijn zij de
weten te krij gen, maar
Maagdenburg was inmiddels al gevallen. De keurvorst wilde zijn beloften alweer verbreken, maar
Gustaaf Adolf rukte met
zijn kanonnen naar Berlijn;
hij dwong zijn zwager tot
een verbond en deze moest
zijn belangrijkste vestingen
aan de Zweden uitleveren.
Tilly kon echter Maagdenburg niet als operatiebasis gebruiken en zoo werd
Gustaaf Adolf toch meester
van de Elbelinie, evenals
hij vroeger al meester van
de Oderlinie was geworden.
De Zweedsche koning legerde zijn troepen in een sterk
legerkamp bij Werben,
Fig. 48. Pappenheim.
waar hij het verloop der
gebeurtenissen afwachtte.
Tilly deed verschillende aanvallen op dit kamp, maar hij werd
met gevoelige verliezen teruggeslagen. Verschillende Duitsche
vorsten sloten zich nu openlijk bij de Zweden aan, zoo de landgraaf van Hessen-Kassel en hertog Bernhard van Saksen-Weimar.
Het gold nu Saksen te winnen. De keurvorst, die zich liefst neu-

68

DE DERTIGJARIGE OORLOG

traal had gehouden, kreeg van Tilly een boodschap, die aan duidelijkheid niets te wenschen overliet: oorlog of een verbond met
den keizer. Daar de keurvorst niets van zoo'n verbond wilde
weten, rukte Tilly met zijn plunderend leger Saksen binnen. In
zijn nood zond de keurvorst boodschap op boodschap naar
Gustaaf Adolf met dringende beden om hulp. Saksen sloot nu een
verbond met Zweden op voorwaarden, die Gustaaf Adolf gedicteerd had; geheel Saksen
stond nu te zijner beschikking.
BREITENFELD.
Den 7den September
1631 rukten de vereenigde Zweedsche en Saksische legers naar Breitenfeld bij Leipzig. Daar
beyond zich ook Tilly.
Het keizerlijk leger was
volgens de Sp aansche
krijgskunst in een gunstige positie op de heu
vels opgesteld. De infanterie bestond uit de geweldige carre's van piekeniers, terwijl de musketiers aan de kanten
waren opgesteld. Vooraan bevonden zich de
7-;lange
kanonnen, die zoo
Fig. 49. Gustaaf Horn.
....
zwaar waren, dat zij door
veertig paarden moesten worden getrokken. Aan de vleugels was
de ruiterij geplaatst; de ruiters droegen zware, ijzeren wapenuitrustingen. Het Zweedsche leger was in kleine, gemakkelijk beweegbare afdeelingen opgesteld. De musketiers droegen lichte geweren en konden drie schoten lossen in denzelfden tijd, dat de
vij and slechts 66n keer kon schieten. De ruiters hadden geen
zware ijzeren wapenuitrusting en de piekeniers hadden spiesen,
die niet langer dan drie meter waren en gemakkelijker te
hanteeren dan de zes meter lange wapenen van het keizer-lijk leger. De Zweedsche artillerie was met kleine kanonnen uitgerust, die door twee of vier paarden konden worden getrok--
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ken; het leger werd in twee linies opgesteld, terwijl er nog bovendien een reserve was. Tusschen de eskadrons van de ruiterij bevonden zich musketiers en licht veldgeschut. Deze opstelling en
nitrusting was het resultaat van de nieuwe strategie van Gustaaf
Adolf. Deze had het groote voordeel, dat het leger sneller kon
manoeuvreeren en vuren. Bovendien kon de reserve dadelijk ingrijpen, wanneer dit noodig was.

Fig. 50. De intocht van Gustaaf Adolf in Neurenberg (1632).

De Zweedsche brigades marcheerden in prachtige discipline
naar het slagveld. Men zegt, dat Tilly verbleekte, toen hij hen
zag en dat hij vergat op de vragen to antwoorden, die men tot
hem richtte. Het Zweedsche leger bestond uit 22.000 man; de
Saksers hadden 11.000 goed uitgeruste soldaten. Het keizerlijk
leger telde 35.000 man.
Toen de troepen waren opgesteld, verliet Gustaaf Adolf de slaglinie. Hij ontblootte zijn hoofd, liet zijn zwaard zakken en bad
met luide stem: "Wij zijn uit verre streken, uit rustige verblijven
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gekomen om voor de vrijheid, voor de waarheid en voor het
evangelie te vechten. Schenk ons de overwinning in Uw heiligen
naam". Pappenheim, de man met de honderd litteekens, commandeerde den linkervleugel van de keizerlijken. Hij verlangde
naar den strijd met den Zweedschen koning en hij richtte daarom
zijn cavalerie tegen den rechtervleugel van het Zweedsche leger,
die door den koning werd aangevoerd. Zeven keer viel deze
cavalerie aan; zeven keer werd zij teruggeslagen. Toen Tilly de

Fig. 5 1 . Het Zweedsche en het keizerlijke kamp bij Neurenberg in 1 632.
Het kamp van Wallenstein ligt aan den rechterkant. (Kopergravure uit die dagen).

dreigende nederlaag zag aankomen, liet hij, ofschoon ongaarne,
zijn geweldige carre's de heuvels verlaten. Deze vielen nu de
Saksers aan, die bij den Zweedschen linkervleugel stonden. De
Saksers vluchtten dadelijk met den keurvorst aan het hoofd en
plunderden gedurende deze overijlde vlucht zoowel hun eigen
als den Zweedschen tros. Eerst twee mijlen van het slagveld
kwam dit leger tot staan. Na de vlucht van de Saksers was de
linkervleugel van de Zweden geheel ontbloot, maar het gelukte
Gustaaf Horn, die dezen vleugel commandeerde, door een meesterlijke manoeuvre een nieuw front te vormen, waarmede hij de
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keizerlijken terugdreef, dank zij de hulptroepen, die de koning
hem zond. Maar de veteranen van Tilly weken niet. Nadat
Gustaaf Adolf den linkervleugel van de keizerlijken opgerold had,
stormde hij met zijn troepen de heuvels op; hij veroverde de
kanonnen, die nu tegen Tilly's eigen troepen werden gebruikt. Nu
sloeg het keizerlijk leger op de vlucht. Vergeefs probeerde "de
oude korporaal" zijn mannen tegen te houden. Hij bad, hij
dreigde, hij weende van verdriet. Zijn paard werd onder hem
weggeschoten; gewond moest hij nu zelf ook vluchten. De dap-

Fig. 52. Gastmaaltijd voor de officieren van Wallenstein. (Schilderij van Scholtz).

perste veteranen vormden een ondoordringbaar carre om hem
heen en voerden hem op doze wijze van het slagveld. Gustaaf
Adolf stelde zijn slaglinie weer op, toen de nacht aanbrak. Bedacht op een plotselingen aanval, legde het leger zich, net zooals
het opgesteld was, te rusten. Toen Gustaaf Adolf van zijn paard
stapte, lagen de buitgemaakte banieren en standaards voor zijn
voeten. Den volgenden dag bereikten de Zweden het verlaten
keizerlijke kamp, waar zij een menigte kostbaarheden, den buit
van jarenlange plunderingen, vonden. Dat was een welkome versterking voor de vrijwel leege krijgskas van de Zweden.
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Met Breitenfeld begint een nieuw tijdvak in de geschiedenis
der strategie. De gemakkelijk te verplaatsen afdeelingen en de
mogelijkheid voor den veldheer om den strijd te overzien, ook
als die in vollen gang was, waren oorzaak, dat de Spaansche
krijgskunst het hier had moeten afleggen. Voor het protestantisme en voor de verhoudingen in het Duitsche rijk was de schitterende overwinning van den Zweedschen koning van de allergrootste beteekenis. De Zweedsche koning had met behulp der
protestantsche vorsten en van Fransch geld de wordende eenheid
van het Duitsche rijk verhinderd. De keizer zag zich genoodzaakt
tot het defensief. Tilly trok naar den Donau; de Zweedsche koning zette zijn triumftocht tot aan den Rijn voort. De katholieke
liga werd ontbonden. Gustaaf Adolf sloeg zijn winterkwartieren
in Frankfort aan den Main op ; hier verzamelde zich een schitterende kring van vorsten en gezanten om den "gouden koning van
het noorden".
TEGEN BEIEREN EN WEENEN.

Tegen het einde van 1631 stonden er ongeveer 100.000 man onder het bevel van Gustaaf Adolf. Het was het plan van den koning
om zelf het hoofd van de liga, Maximiliaan van Beieren, aan te
grijpen, terwijl de Saksers dan door Bohemen zouden rukken om
Weenen aan te vallen. In het vroege voorjaar van 1632 trok het
Zweedsche leger naar het zuiden: het trok den Donau over en
het wist na een strijd met de troepen van Tilly de Lech te bereiken. Men trok deze rivier eveneens over, waarna men Beieren
binnenviel. Tilly stierf kort daarna aan de wonden, die hij in
den strijd aan de Lech had opgeloopen. De Zweedsche troepen
namen nu vrijwel heel Beieren in bezit; Gustaaf Adolf hield zijn
intocht in Munchen, waar de Zweden een rijken buit bemachtigden.
De Saksische troepen hadden reeds in 1631 Praag bezet en
bedreigden van daar Weenen. De keizer werd nu van twee kanten
in het nauw gebracht; hij zat zonder leger en zonder geld; hij was
in zijn nood gedwongen zich tot Wallenstein te wenden. Deze
woonde nu eens in Praag, dan weer op zijn landgoederen; hij omgaf zich met een sprookjesachtige weelde. Hij had een hofhouding, welke die van den keizer verre in de schaduw stelde.
Aan zijn tafel, die iederen dag voor honderden personen gedekt
was, bedienden zestig adellijke pages, die alien in lichtblauw
fluweel met gouden franjes gekleed waren. In zijn stallen vraten

Fig. 54. De dood van Gustaaf Adolf in den slag bij Liitzen. (Schilderij van Wahlbom).

-,1
C.;1

76

DE DERTIGJARIGE OORLOG

driehonderd paradepaarden uit marmeren kribben. Zelf was hij
zeer gesloten: keer op keer barstte hij in een aanval van woede
tegen zijn omgeving uit. Hij werd door zijn eerzucht verteerd,
die geen uitweg kon vinden. Na het verzoek van den keizer nam
Wallenstein de opdracht aan om een leger bij elkaar te brengen.
Maar hij eischte een vrijwel onbeperkte macht over het leger
en over het Duitsche rijk. De keizer onderteekende zonder morren dit contract; nu was Wallenstein in werkelijkheid de dictator.
Hij commandeerde het leger en kon naar eigen willekeur met
vreemde machten overeenkomsten sluiten.

Fig. 55. De moord op Wallenstein.

In de lente van 1632 liet hij de Zweden in Beieren met rust:
het was immers de keurvorst van Beieren geweest, die voor twee
jaren er op aangedrongen had, dat hij zijn ontslag moest nemen.
Hij verjoeg de Saksers uit Bohemen. Later vereenigde zich bet
keizerlijke leger met de Beiersche troepen en rukte naar Beieren.
Bij Neurenberg lagen beide vijandelijke legers twee weken lang
in versterkte kampen tegenover elkaar, zonder dat het tot een
strijd kwam. Door gebrek en ziekte gedwongen, moest de koning
zijn kamp verlaten. Wallenstein trok nu ook weg: hij viel plunderend Saksen binnen, om den keurvorst te dwingen zijn verbond

WALLENSTEINIS VAL
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met de Zweden op te geven. Gustaaf Adolf haastte zich nu ook
naar Saksen: hij vereenigde zijn leger met dat van hertog Bernhard van Saksen-Weimar. Den Eden November vond de slag bij
Liitzen plaats. De Zweden behaalden de overwinning, maar
Gustaaf Adolf sneuvelde, waardoor de keizerlijken weer de leiding
in handen kregen.
Wallenstein trok nu weer naar Bohemen, waar hij den tijd
doorbracht zonder iets uit te voeren. Welke plannen hij eigenlijk
uitbroedde, kan men niet
met zekerheid zeggen. Misschien was het zijn bedoeling, rust te brengen in de
verwarde toestanden van het
Duitsche rijk. Hij voerde
dan ook onderhandelingen
met Zweden, Frankrijk en
de Duitsche vorsten over een
algemeenen vrede. Zeker is
het echter, dat hij bij al deze
onderhandelingen ook zijn
eigen voordeel op het oog
had. De keizer hoorde van
deze onderhandelingen en
intriges en nam hem het opperbevel af. In Februari 1634
vertoefde Wallenstein in
Eger, waar hij zijn onderbevelhebbers tot een samenkomst had uitgenoodigd. Op
Fig. 56. Axel Oxenstierna.
een avond werden de officieren bij den commandant
van den burcht uitgenoodigd, dien de keizer voor zich had weten
te winnen. Wallenstein's getrouwen werden vermoord. Daarop
drong men het huis binnen, waar Wallenstein overnachtte; de
dragonders vermoordden hem hier met hun hellebaarden.

NA GUSTAAF ADOLF'S DOOD.
Na den dood van Gustaaf Adolf kreeg de Zweedsche rijkskanselier Axel Oxenstierna de leiding. Maar Zweden's positie was
met den dood van Gustaaf Adolf zeer veranderd. Wel is waar
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Fig. 5 7. Hertog Bernhard van Weimar.

Fig. 58. Johan Baner.

beheerschten de Zweden en
hun bondgenooten groote
deelen van Duitschland,
waar zij nog met een leger
van 120.000 man stonden.
Maar de leidende Duitsche
vorsten, die voor het genie
van Gustaaf Adolf hadden
moeten bukken, wenschten
niet onder een Zweedsch
edelman te staan, ook al
overtrof deze hen in politiek
beleid. De positie van de
kleine Duitsche vorsten was
door de overwinningen van
Gustaaf Adolf in zoover verbe terd, dat zij niet 'anger
bang waren, dat de keizer op
hun kosten een sterke macht
zou grondvesten. Na den
moord op Wallenstein was
een machtig wapen, dat de
keizer tegen deze kleine
vorsten kon gebruiken, in
zijn hand gebroken. Aan het
hoofd van het keizerlijk leger
stonden de zoon van den
keizer, Ferdinand, en generaal Gallas. Zij rukten Zwaben en Franken binnen en
begonnen de rijksstad NOrdlingen te belegeren. Aan het
hoofd van de Zweedsche
troepen stonden Gustaaf
Horn en Bernhard van Weimar, die het hertogdom
Franken van Axel Oxenstierna in leen had ontvangen.
Zij probeerden NOrdlingen
te ontzetten, maar leden een
zware nederlaag (1634).
Horn werd met 6000 man
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gevangengenomen; Bernhard vluchtte en ging het volgend jaar
in Franschen dienst over.
De keizer was na de overwinning van NOrdlingen meester over
het heele zuid-westelijke Duitschland. De keurvorst Johan George
van Saksen, die nooit een betrouwbare hulp was geweest, sloot
in 1635 vrede met den keizer te Praag: hij moest er in berusten,
dat zijn gebied verkleind werd. Ook
keurvorst George Willem van Brandenburg
sloot vrede met den
keizer. Beiden verplichtten zich om de
Zweden uit Duitschland te helpen verdrijven.
Toen greep Richelieu in de lente van
1635 in. Een Fransch
leger trok onder bevel van hertog Bernhard den Elzas binnen ; een ander behaalde aan de noordgrens van Frankrijk
onder Turenne en
Conde schitterende
overwinningen op
de Spanjaarden. Ook
in de Middellandsche
Zee behaalden de
Fig. 59. Keizer Ferdinand III.
Franschen een overwinning op de Spanj aarden, terwi.j1 de Nederlanders hen in het Kanaal versloegen
(1639).
Voor de Zweden was het optreden van het Fransche leger van
de grootste beteekenis. Na de nederlaag bij Nordlingen stond er
nog maar 66n Zweedsch leger in Duitschland. Dit stond bij
Maagdenburg; maar het werd door de vereenigde keizerlijke en
Saksische legers naar het noorden gedreven. In het najaar van 1636
was de positie der Zweden ongeveer zooals op het oogenblik,
toen Gustaaf Adolf landde. De aanvoerder van het leger was de
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groote veldheer Johan Banêr. Het gelukte hem met de allergrootste moeite en met razend snelle marschen in Noord-Duitschland stand te houden: hij behaalde ook een schitterende overwinning bij Wittstock (1636), ofschoon zijn leger minder sterk was
dan dat der vijanden en ofschoon hij zoo krap in zijn geld zat,
dat hij vaak zijn soldaten niet betalen kon. De Fransche overwinningen verlichtten den druk van de keizerlijke troepen op het
Zweedsche leger. Bailer, die in 1637 bijna uit Duitschland was
verdreven, joeg het volgend jaar de keizerlijke troepen over de
Elbe; zoo viel hij in 1639 eerst Saksen en toen Noord-Bohemen
binnen. Het volgend jaar vereenigde hij zich in Thuringen met
het Fransche leger, dat Duitschland binnengerukt was. Hij Wilde
de stall Regensburg innemen, waar de nieuwe keizer Ferdinand III
op dit oogenblik den rijksdag hield, maar hij moest naar het noorden terugtrekken. Tijdens dien terugtocht liep hij een ziekte op,
waaraan hij stierf (1641).
De oorlog was na den flood van Gustaaf Adolf geheel van karakter veranderd. Het was nu geen godsdienstoorlog meer; het
was een echte veroveringsoorlog geworden, waarin de Zweden en
de Franschen hun best deden stukken van het Duitsche rijk te bemachtigen, teneinde zich schadeloos te stellen voor de geleden verliezen. De troepen plunderden het land op een vreeselijke manier; er was absoluut geen discipline meer; allen streefden er naar
om zooveel mogelijk buit te veroveren. Vele Zweedsche legeraanvoerders werden schatrijk, hetgeen men nog aan de rijke
kunstschatten in hun prachtige kasteelen kan zien.
De opvolger van Bailer was Lennart Torstensson, die echter
reeds in 1645 den dienst moest verlaten, omdat hij vreeselijk aan
jicht leed. VOOr dien tijd had hij nog Brie tochten tegen de Habsburgsche erflanden ondernomen; hij had in het keizerlijk leger
alom schrik verspreid en den oorlog met Denemarken tot een
gelukkig einde gebracht. Den vrede van BrOmsebro was in alle
opzichten gunstig voor Zweden. Op den eersten tocht behaalde
hij in 1642 een schitterende overwinning bij Breitenfeld op het
keizerlijke leger onder Piccolomini. Op den derden tocht kwamen zijn troepen bij den Donau; hij nam zelfs Broskansen vlak
bij Weenen.
Inmiddels streden de Franschen onder Turenne in het zuidwesten van Duitschland. De opvolger van Torstensson, Karel
Gustaaf Wrangel, vereenigde in den zomer van 1646 zijn troepen
met die van Turenne en rukte langs den Donau naar Oostenrijk. De
Zweedsche troepen onder Hans Christoffel van Konigsmark en

DE WESTFAALSCHE VREDE

81

Karel Gustaaf van de Palls, den neef van Gustaaf Adolf, deden
in denzelfden tijd een inval in Bohemen: zij sloegen hun kamp
bij Praag op, dat gedeeltelijk werd ingenomen.
DE WESTFAALSCHE VREDE.
De overwinningen van Torstensson en het wapengeluk van de
Franschen hadden den keizer reeds in 1645 bewogen zijn afgezanten te zenden naar het groote vredescongres, dat in 1648 in
Munster en Osnabruck bij
elkaar kwam. Daarmede
had de keizer erkend, dat
de oorlog eigenlijk voor
hem verloren was. Met de
veldtochten, die hij daarna
nog ondernam, beoogde hij
hoofdzakelijk de vredesbepalingen zoo gunstig mogelijk te maken.
In Osnabruck onderhandelden de protestanten met
den keizer. In Munster onderhandelden de keizer, d€
Duitsche katholieken en.
Frankrijk met elkaar, terwijl hier eveneens Spanje en
Holland vertegenwoordigd
waren, wier oorlog eveneens geeindigd was. Dit was
het eerste, groote, EuroFig. 60. Lennart Torstensson.
peesche vredescongres en
de meest vooraanstaande
diplomaten van alle landen namen daaraan deel. In October van
het jaar 1648 werd de vrede onderteekend.
Bij dezen vrede werden de territoriale veranderingen, de godsdienstige verhoudingen en de constitutie van het Duitsche rijk nader geregeld. Zweden kreeg Voor-Pommeren en het bisdom Bremen
en de steden Verden en Wismar. Frankrijk verkreeg de Habsburgsche bezittingen in den Elzas en behield Metz, Toul en Verdun.
Beieren behield de Opperpalts, die het al in het begin van den
oorlog op den "Winterkoning" had veroverd : het kreeg eveneens
de keurvorstelijke waardigheid. De Benedenpalts kwam aan den
IV 6
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zoon van den in 1632 overleden Frederik V: dit werd ook een
keurvorstendom, zoodat er nu in het geheel acht waren. Brandenburg, dat in 1635 een verbond met den keizer had gesloten, had
zich onder den jongen Frederik Willem, "den grooten keurvorst",
neutraal gehouden; het kreeg nu Achter-Pommeren en eenige hisdommen. Zwitserland en de Nederlanden hielden op deelen van
het Duitsche rijk to
zijn; het werden nu
zelfstandige staten.
De vrede bevestigde de bepalingen
van den Augsburgschen godsdienstvrede; de protestanten kregen de garantie, dat zij vrij in het
uitoefenen van hun
godsdienst waren.
Deze godsdienstvrede had ook betrekking op de calvinisten; dit is het verschil tusschen den
Augsburgschen godsdienstvrede en den
vrede van Westfalen. Maar "het geestelij k voorbehoud"
zou in de toekomst
van kracht blijven.
Fig. 61. Generaal Octavio Piccolomini.
Het restitutieedict
(Schilderij van F. Leux).
werd opgeheven en
de geestelijke gebieden, die vOOr 1624 onder wereldlijk bestuur waren gekomen, zouden niet aan de katholieke kerk worden teruggegeven.
De vraagstukken, die betrekking hadden op de constitutie van
het Duitsche rijk, werden ten gunste van de vorsten opgelost. De
keizer moest alle aanspraken op een wereldlijke macht opgeven:
vele staten werden zoogoed als onafhankelijk; zij stonden alleen
maar in naam onder den keizer. Terwij1 dus in het overige Europa
nationale eenheidsstaten onder een heerscher werden gevormd, gelukte het den keizer van het Duitsche rijk niet een dergelijke een-

Fig. 62. De Zweden onder Karel Gustaaf en Kanigsmark belegeren Praag (1648).
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heid tot stand to brengen. De resten van den middeleeuwschen vazalstaat bleven bestaan, een bron van tallooze verwikkelipget: Ook Spanje en de Nederlanden sloten bij deze gelegenheid vrede. De
zelfstandigheid der vereenigde Nederlanden werd eindelijk erkend en Spanje moest Holland de noordelijke deelen van Brabant,
Zeeuwsch-Vlaanderen en deelen van Limburg afstaan.

Fig. 63. De vrede van Munster. Den 15den Mei 1648. (Schilderij van Gerard
Terborch, die zelf daarbij tegenwoordig was) .

De dertigjarige oorlog was een ramp voor het land geweest.
Geheele gebieden waren verwoest, geheele steden van de oppervlakte der aarde weggevaagd. In Hessen waren 17 steden, 47
kasteelen en 45 dorpen totaal verwoest. De oorlog, de hongersnood en de ziekten hadden twee derden van de bevolking van
Duitschland vernietigd. In Bohemen was het bevolkingscijfer van
drie millioen tot 800.000 verminderd. In sommige deelen van
Duitschland was de bevolking eerst in het midden van de negentiende eeuw weer even talrijk als voor den dertigjarigen oorlog.
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85

De grondslagen, waarop het menschelijk leven rustte, waren geheel ondermijnd. Alom heerschten armoede en ellende. De
langdurige oorlog had den lust tot vreedzamen arbeid uitgedoofd
en de burgers en boeren met een gloeienden haat tegen de roofzuchtige soldaten bezield. Als men een soldaat ontmoette, dan
doodle men hem als een schadelijk Bier. Alle moreele begrippen
waren aan het wankelen gebracht; het heele bedrijfsleven was
vernietigd. De velden waren met onkruid bedekt; maar het was
nauwelijks de moeite waard ze opnieuw te bebouwen. De korenprijzen waren nl. verbazend de laagte ingegaan; de vraag was
ook zoo verminderd, sedert de bevolking zoo gering in aantal was
geworden.
De handel en het handwerk, die in Duitschland in de zestiende
eeuw zulk een schoonen bloei hadden beleefd, waren tijdens den
oorlog geheel en al te gronde gegaan. De Engelschen en de Hollanders waren de economische meesters van Duitschland geworden. Gedurende den dertigjarigen oorlog had Duitschland geen
waren geproduceerd, die het kon verkoopen; koopen kon het
evenmin, daar het over geen geld beschikte. Vroeger hadden de
machtige Hanzesteden den heelen Duitschen handel, j a, den heelen Noordeuropeeschen handel beheerscht. Aan het einde van de
zestiende eeuw waren Engeland, Holland en de noordelijke landen al hiervoor in de plaats gekomen. De dertigjarige oorlog gaf
den Hanzesteden den genadestoot. In 1598 deden 277 schepen de
haven van Bergen aan, waarvan 233 aan de Hanze behoorden;
in 1620 waren er nog maar 125 Hanzeschepen. In 1628, toen
Wallenstein de Duitsche Oostzeekust bezette en de Hanzestad
Stralsund belegerder kwamen er nog 43 en in 1640 was dit petal
tot 32 gedaald. De Hollanders werden de erfgenamen van de
Hanzesteden.
DE EERSTE STUARTS EN DE ENGELSCHE
REPUBLIEK.
Jakob I (1603-1625) was een geleerd en welwillend, maar teyens een zwak en onzelfstandig man. Hij miste de waardigheid
van de Tudors en hun sterk ontwikkelde zuinigheid; hij volgde
dan ook als koning een geheel andere politiek. Hij ondersteunde
de protestanten in het overige Europa slechts zwak: zijn voornaamste doel was het om nuttige verbindingen met andere vorstengeslachten aan te knoopen. Zijn dochter was getrouwd met
den "winterkoning" Frederik V van de Palts. In strijd met de
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Engelsche nationale politick had Jakob I een jaar na zijn troonsbestijging vrede met Spanje gesloten. Hij probeerde een huwelijk tot stand te brengen tusschen zijn zoon Karel en de dochter
van Philips III van Spanje. Toen dit mislukte, huwde de kroonprins met een Fransche prinses, Henriette Maria, de zuster van
Lodewijk XIII. Toen Hendrik V niet alleen Bohemen maar ook
zijn keurvorstendom verloor, probeerde Jakob I hem te helpen.
Hij wilde een groote protestantsche liga vormen, die
Engeland, de Nederlanden,
Denemarken en Zweden zou
omvatten en wla,arbij zich
dan ook de Duitsche protestantsche vorsten zouden
aansluiten. Hij was namelijk
gehuwd met de Deensche
prinses Anna, de zuster van
Christiaan IV. De Deensche
koning trad dan ook als de
verdediger van de zaak der
Duitsche protestanten op,
maar was hierbij niet bij( zonder gelukkig.
In Engeland veroorzaakten de religieuze en politieke
vraagstukken een groote onrust. Toen het parlement
Fig. 64. Jacobus I, de eerste koning van
een strengere behandeling
het vereenigd Engeland en Schotland.
van de katholieken wist door
te drijven, ontstond er een
samenzwering, die bekend staat onder den naam van het "buskruitverraad" (1605). Men wilde de koninklijke familie en het
parlement in de lucht laten springen en daarna een opstand beginnen. De samenzwering werd echter ontdekt en verschillenden
van de deelnemers werden onthoofd. Ook de puriteinen wilden
een grooteren invloed uitoefenen. Maar de koning wendde hun
den rug toe en liet niet minder dan 300 puriteinsche geestelijken
afzetten. De politieke denkbeelden van Jakob I zijn duidelijk uitgedrukt in de Latijnsche zegswijze: "A Deo rex, a rege lex",
d. w. z. "de koning komt van God; de wet komt van den koning".
De Tudors hadden ook wel soortgelijke opvattingen gehad,
maar zij dorsten daarmede nooit openlijk voor den dag te komen;
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Fig. 65. Karel I van Engeland (Schilderij van van Dijck).
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Jakob I deed dit echter wel; met een zekere halsstarrigheid verkondigde hij bij alle mogelijke gelpoinheden: "Het koningschap
is een goddelijke instelling; de koiiiiv is de vertegenwoordiger
van God hier, op aarde en bezit dus absolute macht". Dit beteekende, dat heeparlement geen andere dan adviseerende bevoegdheden had; de koning kon zich naar hun advies schikken, maar
hij kon het ook niet doen. Deze theorieen druischten lijnrecht
in tegen tradities, welke in Engeland gedurende eeuwen hadden
gegolden en welke het parlement tot een macht van beteekenis
naast den koning hadden gemaakt. Maar het zou niet zoo gemakkelijk zijn om ze in praktijk te brengen.
Jakob I was zonder eenigen twijfel een geleerd man, maar
tevens zeer onpractisch en buitengewoon pedant. Hendrik IV van
Frankrijk noemde hem "den geleerdsten gek in de christelijke
wereld". Bovendien had hij steeds gunstelingen om zich heen;
aan zijn hof ging het op de dure feesten vaak onzedelijk toe;
schandalen en zelfs moorden waren aan de orde van den dag.
Noch het een noch het ander was geschikt om het Engelsche yolk
te overtuigen van den goddelijken oorsprong van de koninklijke
macht. Jakob I erkende niet, dat het parlement het recht van
wetgeving had. Evenmin wilde hij dit lichaam invloed bij het
opleggen van belastingen toekennen. Hij meende, dat de koning
uitzonderingen op de geldende wet raocht toelaten en dat hij
eveneens het recht had om bestaande wetten tijdelijk ongeldig te
verklaren. Het parlement was al menig keer met den koning in
conflict gekomen betreffende het recht om belastingen te heffen.
Een van de belangrijkste inkomsten voor het rijk waren de tollen.
Het was usance, dat het parlement deze tollen voor den regeeringsstijd van een koning toestond, maar dat de koning het recht
had om op minder belangrijke punten zelfstandig tolverordeningen uit te vaardigen. Jakob I maakte van deze uitzondering
een regel en zoo vaardigde hij in 1608 zonder de toestemming
van het parlement een nieuwe tolverordening uit, waardoor de
inkomsten van de kroon met 70.000 pond vermeerderd werden.
Ook in de buitenlandsche politiek wilde het parlement zijn invloed doen gelden, maar Jakob I verklaarde, dat dit lichaam in
buitenlandsche aangelegenheden geen invloed mocht laten gelden.
Het conflict met het parlement brak in 1621 uit; het parlement
verklaarde in een protest, dat het wel degelijk het recht had om
in alle zaken zijn oordeel uit te spreken; dit recht had het van
oude tij den of bezeten. De koning werd gedwongen de handelsmonopolies op te geven, die de kroon al in Elizabeth's tijd had uit-
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gegeven. Het parlement beschuldigde voorts den leidenden minister
van Jakob I, lord Bacon, dat hij zich had laten omkoopen. Het handhaafde dus weer zijn oude recht om aanklachten in to dienen;
lord Bacon moest ook werkelijk zijn ontslag nemen.
Het streven van den koning naar een absolute monarchic
maakte ook, dat de religieuze strijd eveneens een politiek karakter aannam. De katholieken en de episcopalen neigden tot een
absolutistische opvatting van het koningschap. Daarentegen
waren de presbyterianen en de
independenten aanhangers van
de leer, dat de koning de gevolmachtigde des yolks was.
In de presbyteriaansche kerk
hadden de groote kerkvergaderingen de grootste macht in
handen. In overeenstemming
hiermede meende men, dat het
parlement in staatsaangelegenheden de beslissing toekwam
en dat de koning de besluiten
van dit parlement moest uitvoeren. De regeeringsvorm,
waar deze presbyterianen dus
voor streden, was de zoogenaamde beperkte monarchic.
Naast de presbyterianen kwam
er in lien tijd een partij op, die
van geen banden, noch op bet Fig. 66. De hertog van Buckingham.
(Schilderij van Rubens).
gebied van de religie noch op
dat der politiek wilde weten.
De aanhangers van deze partij noemden zich de independenten
of de onafhankelijken. Zij eischten volledige godsdienstvrijheid;
zonder eenige staatskerk wilden zij aan den enkeling en aan de
verschillende religieuze sekten geloofsvrijheid geven. Het woord
van Cromwell drukte deze meening uit : "1k zou liever willen,
dat het Mohammedanisme zou worden toegelaten, dan dat een
kind van God ter wille van zijn geloof zou worden veroordeeld".
Maar men moet niet gelooven, dat het religieuze programma
van de independenten volledig consequent werd doorgevoerd.
Met religie meenden zij eigenlijk puritanisme; noch de katholieke,
noch de episcopale kerk vond genade in hun oogen; hun tolerantie
strekte zich dan ook niet uit over de katholieken of over de
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episcopalen en vrijdenkers. In politiek opzicht waren de independenten republikeinen. Zij wilden den burgers invloed op de
regeering geven en verwierpen zoowel het absolutisme als de beperkte monarchie. Hun idealen ontleenden zij aan den bijbel. De
richteren van Israel waren zoodanige door God gezonden yolks-,
leiders, als zij dit wenschten. In hun geloofsijver werden zij zelf
genoegzaam. Zij werden aangegrepen door een somberen ernst,
die hen tot vijanden van iedere levensvreugde maakte. Maar de.
godsdienst staalde hun wil. Deze eigenschappen maken het dan
ook duidelijk, dat de independenten ten slotte aan de macht kon
den komen, maar dat zij die macht ook weer spoedig moesten
verliezen.
De zoon van Jakob I, Karel I, die op vijfentwintigjarigen leeftijd zijn opvolger werd, beteekende als mensch meer dan zijn
vader. Hij had een statig uiterlijk; hij imponeerde door zijn optreden; hij was iemand van een groote, algemeene ontwikkeling.
Evenals zijn vader was hij zeer beginselvast. Hij huldigde dezelfde inzichten over de koninklijke macht als deze; de strijd_
tusschen koning en parlement, die reeds onder Jakob I was begonnen, zou tijdens zijn regeering nog heviger woeden. Men mag
bij Karel's eerzucht echter niet vergeten, dat het heil van het
yolk zijn voornaamste doel was. Zijn grootste fouten waren zijn
onbetrouwbaarheid en zijn lust tot intriges. De buitenlandschepolitiek nam in het begin van zijn regeering een andere wending
aan als onder Jakob I. Het verbond met Christiaan IV van Denemarken bleef gehandhaafd, maar Karel I verleende dezen helper
van de Duitsche protestanten slechts een zwakken steun, zoodat
Christiaan in 1626 bij Lutter verslagen werd. Om de stemming
onder het yolk gunstig te maken, begon Karel een oorlog met
Spanje en Frankrijk. De Engelsche vloot deed een poging om
Cadix te verwoesten — men denkt onwillekeurig aan de schitterende zeetochten in den tijd van Elizabeth — maar dit mislukte..
Nog grooter was de smaad voor de Engelsche . vloot bij La
Rochelle in 1627 en 1628. De pogingen om deze stall te ontzetten
liepen op niets uit. Karel I moest nu een vrede met Spanje en
Frankrijk sluiten.
Aan zijn zijde had de koning als vriend en raadsman den hertog
van Buckingham. Deze was eenige jaren ouder dan Karel I en.
had ook al bij Jakob in de gunst gestaan. Buckingham was
iemand van een zeer knap uiterlijk; hij bezat het vermogen oni
in moeilijke situaties altijd een uitweg te vinden. Zijn groote
speurzin op dit punt vond meer zijn oorsprong in zijn wuft ka-
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rakter en in zijn zwak verantwoordelijkheidsgevoel dan in staatsmansgaven.
Om aan geld te komen had Karel I denzelfden weg ingeslagen
als zijn vader. De regeering hief hooge tollen; zij dwong de rijken
om den staat groote sommen te leenen en wierf soldaten onder
de armen. Bij deze maatregelen werd de regeering door de sterrenkamer gesteund, die een willoos werktuig in de handen van het
koninklijk despotisme was en die strenge vonnissen velde over
allen, die den koning bestreden. De maat liep over, toen de
Engelsche expeditie naar La Rochelle mislukt was (1627). Buckingham voerde zelf het bevel over de landingstroepen, die hij

Fig. 67. Strafford, Hampden, Pym.

met geweld en afpersing had geronseld; maar het gelukte hem
toch niet La Rochelle te ontzetten. Hij keerde met zijn leger naar
Engeland terug; dit leger leed aan alles gebrek en was half zor.
grout als het leger, waarmede hij den tocht had ondernomen.
Om geld voor een nieuwe expeditie te krijgen moest de koning
het parlement bijeenroepen, evenals hij dit al twee keer tevoren gedaan had. Dit parlement legde den koning de beroemde
"Petition of Right" voor; hierin wees het op de oude Engelsche
wetten, waarbij geen belasting mocht worden geheven en geen
leening mocht worden gesloten, zonder dat het parlement hierin
gekend was. Bovendien werd daarin verklaard, dat geen Engelsche burger zonder een behoorlijke aanklacht mocht worden ge-
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vangengenomen, dat hij door een wettelijke rechtbank moest worden verhoord, dat de krijgswet niet in vredestijd mocht wordeb
toegepast en ook niet op vreedzame burgers van toepassing was.
Karel I berustte tegen zijn zin in deze "Petition of Right", waardoor zij rechtskracht verkreeg (1628). Het parlement was daardoor zoo voldaan, dat het een groote som toestond voor een nieuwe
expeditie naar La Rochelle. Tijdens de voorbereidselen voor deze
expeditie werd Buckingham door een persoonlijken vij and vermoord. De expeditie kwam toen onder een andere leiding, maar
ook deze kon niets uitrichten.
Van dit tijdstip of beginnen de binnenlandsche onlusten in
Engeland. Karel I voerde van 1629 tot 1640 de alleenheerschappij.
In 1629 had hij het parlement opnieuw bij elkaar geroepen. Dit
parlement verklaarde, dat ieder een verrader en een vij and van
het rijk was, die den godsdienst in katholieken geest zou veranderen, of die toestond, dat tollen werden geheven, zonder dat het
parlement zijn goedkeuring eraan gegeven had. Ja, zelfs hij, die
deze tollen betaalde, werd als landverrader beschouwd. Toen
ontbond Karel I het parlement, dat gedurende elf jaar niet meer
bij eenkwam.
In den staatsraad zien wij in 1628 Richard Westen, later graat
van Portland, de eerste plaats innemen, die hij tot aan zijn dood
in 1635 bleef houden. Hij vormde in menig opzicht een tegenstelling met Buckingham. Hij was ruw en heerschzuchtig; hij
streefde er vooral naar vrede met het buitenland te houden en
ongestoord de gelegenheid te hebben de kroon de inkomsten te
verschaffen, die zij noodig had, wilde de koning onafhankelijk
van het parlement blijven en over een groot staand leger beschikken. Hij was spaarzaam en bezat een bijzonder orgaan om
nieuwe bronnen van inkomsten op te sporen. De Engelsche handel had zich zeer ontwikkeld en de opbrengst der tollen was dus
zeer belangrijk. Oude wetten en gewoonten werden geexploiteerd
voor een afpersing, die den staat millioenen moest opbrengen. In
de middeleeuwen gold het gebruik, dat alle vazallen, die een leen
van een zekere grootte bezaten, bij de kroning van den koning den
ridderslag kregen of in plaats daarvan een belangrijke som betaalden. Portland wilde dit gebruik nu weer in eer herstellen, dit
had ten gevolge, dat de kroon het eerste jaar 115.000 pond in haar
bezit kreeg. De staat zou een andere bron van inkomsten aanboren door gelden te vorderen van al degenen, die bosschen,
welke de kroon toebehoorden, hadden ontgonnen. Deze bosschen
waren sedert de twaalfde eeuw zeer in omvang verminderd door
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de groote ontginningen, die daar hadden plaatsgevonden; sommige streken waren als leen uitgegeven en later van hand tot
hand gegaan, zoodat zij ten slotte als particulier bezit waren verkocht. Nu eischte de kroon, dat alien, die gronden bezaten, die
tot de domeinen van de kroon hadden behoord, een bewijs van
eigendom zouden overleggen. Dit was natuurlijk in de meeste gevallen onmogelijk, daar er al eeuwen overheen waren gegaan.

Fig. 68. Rechtszitting van Strafford.

Het gevolg was, dat bezitters van oude kroongoederen belangrijke
sommen moesten betalen. Alleen in Essex beliep dit bedrag al
300.000 pond; enkele personen moesten zelfs 30.000 pond betalen.
In den herfst van 1634 kregen de havensteden het bevel orn
scheepsgelden te betalen. Dit was een belasting, die gewoonlijk
in oorlogstijd werd uitgeschreven om schepen uit te rusten, die
de Engelsche kust moesten beschermen. Karel I wilde namelijk
een sterke Engelsche vloot bouwen. Deze belasting werd nitgeschreven in een tijd, dat er absoluut geen oorlogsgevaar be--
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stond. In 1635 moesten ook de andere steden deze belasting betalen en men inde daarmede een bedrag van 200.000 pond. Het
volgende j aar werd diezelfde belasting nog eens geèischt. Toen
was Portland reeds gestorven en Thomas Wentworth was in zijn
plaats gekomen. Deze Wentworth had eerst tot de o)positie behoord, ofschoon hij altijd voorstander van een sterke koningsmacht was geweest. Na den dood van Buckingham werd
hij echter aanhanger van den koning; reeds in 1628 werd hij lord
,en viscount en een j aar daarna lid van den staatsraad. Hij bezat
groote staatsmanseigenschappen en een schier wonderbaarlijk
vermogen om den materieelen welstand van den staat te bevorderen. Hij was in de hoogste mate rechtvaardig, maar hij had
daarnaast de onwankelbare overtuiging, dat alle macht bij den
koning berustte, een overtuiging, die hij ook trots alles wilde doorvoeren. Als stadhouder van Noord-Engeland en Ierland oefende
hij dit bewind op zeer gelukkige wijze uit. Men heeft wel gezegd,
dat Ierland nog nooit zoo gelukkig geweest is als onder het stadhouderschap van Wentworth. Maar overal waar hij kwam,
eischte hij een onbeperkte gehoorzaamheid aan het koninklijk
bewind. Zijn- politiek systeem handhaafde hij met een sterk,
koninklijk leger en. met een welvoorziene schatkist. Voordat dit
doel bereikt was, mocht de koning voor geen geld ter wereld den
vrede met het buitenland verbreken: onrust, die op zulk een
oogenblik in- het land ,. you ontstaan, kon immers spoedig tot opstand worden.
De derde van Karel's raadslieden was William Laud, die in
1628 bisschop van Londen en in 1633 aartsbisschop van Canterbury was geworden. Hij was nu de eerste man in de Engelsche
kerk. In die kerk was een richting opgekomen, die een schooner,
statiger dienst eischte. Men wilde weer crucifixen en mooie
schilderijen hebben, men wilde weer koorzang en orgelspel; het
altaar moest in een koor worden geplaatst en er moest een balustrade omheen. De bisschoppen moesten grootere macht krijgen. Laud was een ijverig aanhanger van deze richting. Heel
dit streven stond natuurlijk in de scherpste tegenstelling tot het
puritanisme en het conflict werd des te heviger, omdat Laud alle
middelen goed achtte. Gelijk de Sterrenkamer in wereldlijke aangelegenheden rechtsprak, zoo vervulde de Hooge Commissie in
kerkelijke aangelegenheden deze taak; ieder, die zich niet naar
haar wil schikte, werd beboet of afgezet. In velen dezer aangelegenheden greep de Sterrenkamer eveneens in. Vooral komt
dit uit in een straf, die een Schot werd opgelegd, die een smaad-
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schrift tegen de bisschoppen had geschreven. De Sterrenkamer
veroordeelde hem in 1630 tot een reusachtige boete. Hij zou
voorts op het schavot worden gegeeseld en op zijn voorhoofd
worden gebrandmerkt en zijn neus en ooren zouden afgesneden
worden; bovendien zou hij levenslange gevangenisstraf krijgen.
Dergelijke vervolgingen verwekten heel wat woede; men geloofde,
dat er sprake was van de wederinvoering der katholieke kerk.
Er verschenen heel wat smaadschriften tegen Laud; men sprak
van de strenge straffen, die God over de zondaars zou doen ne-

Fig. 69. Terechtstelling van Strafford.

derdalen. In Tiverton zou op een Maandag markt worden gehouden, maar de voorbereidselen voor deze markt werden al op
Zondag gehouden; als straf brandde de stad dan ook af. De puriteinen waren voornamelijk onder de burgers, de handwerkers
en de kooplieden to vinden, ofschoon ook vele leden van den lagen
adel daartoe behoorden. De strijd, die nu uitbrak, kan men daarom echter nog geen klassenstrijd noemen.
De regeering was er zich heel goed van bewust, dat haar economische en religieuze politiek weinig geestdrift verwekte; het gebeurde vaak, dat de volksmassa's bloemen strooiden voor hen, die
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het schavot moesten beklimmen. Velen weigerden de belastingen
te betalen, die de koning had opgelegd; zij ondergingen liever
hun straf. Anderen gaven er de voorkeur aan te emigreeren,
om op die manier de godsdienstige en politieke onderdrukking te
ontloopen. Op die manier emigreerden in dezen tijd duizenden
puriteinen naar Noord-Amerika, waar zij den grondslag legden
voor het "Nieuwe Engeland". De verbittering nam steeds grootere afmetingen aan. Men vroeg zich terecht af, wat de "Petition
of Right" waard was en veroordeelde eenstemmig de handelwijze
van Karel I, die deze petitie tot wet had verlieven en die nu zijn
woord op deze weinig eervolle wijze brak. De koningin stond in
nauwe betrekking tot de katholieken; aan het Engelsche hof vertoefde voortdurend een pauselijk legaat en de koningin had een
gezant in Rome. Het waren de zelfstandige en streng presbyteriaansche Schotten, die de vlammen van het oproer ontstaken, een
oproer, dat zich weldra over het heele koninkrijk zou uitbreiden.
Er waren reeds vroeger verschillende pogingen in het werk gesteld om de episcopale kerk in het presbyteriaansche Schotland
in te voeren; maar het was ten slotte Laud, die Karel I overreedde
de Engelsche staatskerk ook in Schotland te vestigen. De Schotten waren echter vurige aanhangers van hun presbyteriaanschen
godsdienst; zij waren dus verbitterd over de wijze, waarop Karel I hun nationale en persoonlijke vrijheid aantastte; zij legden
nu in 1638 een verklaring (covenant) af, waarin zij te kennen gaven, dat zij met alle wettige middelen hun geloof wilden verdedigen. Velen zetten hun naam onder deze verklaring. Karel I
besloot nu de opstandige Schotten te vernederen. Hij verzamelde in de lente van 1639 een leger, waarmede hij naar de Schotsche grens trok, terwijl een vloot naar Edinburg zeilde. Ook de
Schotten rustten een leger uit, waarmede zij tegen de koninklijke troepen optrokken. De aanvoerder van de Schotten was
Alexander Leslie, een man, die in de oorlogen van Gustaaf Adolf
beroemd was geworden. Spoedig bleek, dat er in het leger van
den koning tal van elementen waren, op wie hij niet vertrouwen
kon, daar zij gemeene zaak met de Schotten maakten. Dit was
dan ook de reden, waarom Karel onderhandelingen met de Schotten moest aanknoopen. Door deze politiek had Karel I met het
systeera van Wentworth gebroken. De positie was nu zeer moeilijk geworden; daarom werd Wentworth uit Ierland teruggeroepen om aan de beraadslagingen deel te nemen. Wentworth begreep dadelijk, dat er geen oorlog zonder hulp van het parlement
zou kunnen worden gevoerd; hij meende, dat hij het Engelsche
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parlement evengoed onder den duim zou krijgen, als hem dit
met het Iersche was gelukt. Hij ried Karel I daarom aan, een
parlement bij elkaar te roepen, dat hem in den komenden oorlog
moest helpen. De koning benoemde Wentworth tot graaf van
Strafford en tot onderkoning van Ierland; Strafford haastte zich
naar Ierland om zich tot den oorlog uit te rusten. Hij legde het
Iersche parlement zijn wil op en keerde kort daarna naar Engeland terug om den koning ter zij de te staan.
Nadat in het voorjaar een korte
zitting was gehouden (korte parlement), kwam het parlement in
November 1640 weer bijeen; het
bleef dertien jaar (1640-1653)
zitten, zonder dat er nieuwe verkiezingen plaats vonden. Daarom
draagt dit parlement den naam
van het lange parlement. Het
hoogerhuis vergaderde in de
Westminster Hall, het lagerhuis
in de Stevenskapel. Zoowel het
lager- als het hoogerhuis waren
vast besloten om de politieke en
religieuze vrijheid te handhaven.
In Strafford zag men een instrument van de absolute monarchie
en de haat tegen hem groeide
iederen dag. Het parlement was
70. Henriette Maria, dochter van
nog geen week bijeen, toen Fig.
Hendrik IV van Frankrijk en Maria
een van de voornaamste leden de Medici, getrouwd met Karel I van
van het lagerhuis, John Pym, een Engeland. (Schilderij van van Dijck).
beschuldiging van hoogverraad
inbracht tegen Strafford ; eenige leden van het lagerhuis brachten
deze aanklacht voor het hoogerhuis: zij eischten, dat het parlement hem zou laten gevangennemen. Strafford be yond zich op
Whitehall, het koninklijk slot, toen hij bericht kreeg van Pym's
aanklacht. Hij ijlde dadelijk naar het hoogerhuis om zijn tegenstanders voor te zijn, maar hij kwam te laat. Op zijn knieen moest
hij het besluit van het parlement aanhooren; hij werd gevangengenomen en naar den Tower gevoerd. Ook Laud werd gevangengenomen. Het parlement beval tevens de gevangenissen te openen
voor al degenen, die door de besluiten van de sterrenkamer en
de hooge commissie in hechtenis waren genomen.
IV 7
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Het proces tegen Strafford duurde eenige maanden. De rechtszittingen vonden in Westminster Hall voor het heele parlement
en voor het hof plaats. Strafford verdedigde zich met een bijzondere kracht en bekwaamheid, ofschoon hij ziek en gebroken
was. Dag in dag uit werd hij in een boot uit zijn gevangenis naar
Westminster Hall gebracht en weer teruggevoerd. De bevolking
van Londen stond aan de zijde van het parlement; er vonden
iederen dag volksopstootjes plaats. Het hoogerhuis en de koning,
die begon te vreezen voor zijn eigen leven, moesten onder de
pressie van het lagerhuis en van de bevolking het vonnis van het
lagerhuis bevestigen. Daar er geen bepaling in de wet was te
vinden, volgens welke Strafford een misdrijf kon worden ten
laste gelegd, werd hij als verr(ader des vaderlands eenvoudig
buiten de wet gesteld en den 8sten Mei 1641 ter dood veroordeeld.
Het vonnis werd den 12den Mei voltrokken. Hij ging met groote
standvastigheid den dood tegemoet. "Stel geen vertrouwen in
vorsten", waren de woorden, die hij uitsprak, toen het hem duidelijk was geworden, dat de angstvallige koning zijn vonnis had
onderteekend, ofschoon hij hem nog een paar maanden van te
voren zijn leven en zijn eerherstel gegarandeerd had. Eerst in
1645 werd ook Laud gevonnist.
De ziel en de drijfkracht van de hofpartij was de echtgenoote
van Karel I, de trotsche en moedige Henriette Maria. "Koningin
Mary" was het wachtwoord van de aanhangers des konings, die
in Whitehall te zamen kwamen. Het waren de edellieden met
hun gewapend gevolg, die de lijfwacht van den koning vormden.
Zij waren volgens de etiquette gekleed; hun lange haren golf den
over hun schouders; zij werden de "cavaliers" genoemd. In
scherpe tegenstelling tot hen stond de schreeuwende menigte,
waarmede zij of en toe handgemeen werden. Dit waren de handwerkslieden en leerlingen van de city van Londen; zij droegen
vilten hoeden op hun kaalgeknipte hoof den, weshalve zij spottend
"de rondkoppen' werden genoemd, een naam, waarmede spoedig
alle aanhangers van het parlement werden betiteld.
Reeds tijdens het proces tegen Strafford had het parlement eenstemmig een reeks gewichtige besluiten genomen, die de koning
had goedgekeurd, daar hij hoopte, dat hij door een dergelijke
volgzaamheid Strafford zou kunnen redden. Men stelde vast, dat
de scheepsgelden onwettig waren; alleen het parlement bezat het
recht om belastingen op te leggen. Het hoogste koninklijke gerechtshof, de sterrenkamer, en de hooge commissie, die werktuigen van de despotie waren geweest, werden afgeschaft: ieder
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Engelsch burger moest terechtstaan voor zijn wettigen rechter.
Om te voorkomen, dat de koning zonder parlement zou regeeren,
werd er een bepaling uitgevaardigd, dat het parlement minstens
een keer in de drie jaar moest samenkomen; er zouden verkiezingen voor het parlement worden uitgeschreven, ook al liet de
regeering het na.
Tot nu toe was het parlement eensgezind geweest, maar nu ontstond er verschil van meening onder de leden. Deze breuk draagt

Fig. 71. Het slot Windsor aan de Theems, drie mijlen van Londen.

zoowel een religious, als een politiek karakter. In November 1641
vaardigde het parlement een zoogenaamd "groot protest" uit, dat
zoowel tot den koning als tot het heele yolk gericht was. Men
eischte, dat de koning zijn ministers zou kiezen uit mannen, die
het vertrouwen van het parlement hadden; voorts, dat de kerk
in puriteinschen geest zou worden hervormd; bisschoppen mochten niet langer zitting hebben in het hoogerhuis. De aanhangers
van de episcopale kerk en velen, die tot nu toe niet al te koningsgezind waren geweest, kwamen nu weer dichter bij den koning te
staan. Van dezen toestand maakte Karel I evenwel geen gebruik.
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Het conflict tusschen koning en parlement brak in Januari 1642
uit. Opgestookt door zijn gemalin, besloot Karel vijf leiders voor
het lagerhuis aan te klagen. Onder hen bevonden zich ook Pym
en Hampden; zij werden er van beschuldigd, dat zij in contact
met de Schotten stonden. De koning had echter beloofd, dat de
leden van het lagerhuis alleen zouden worden gearresteerd, als
het huis daartoe een besluit had genomen: hetzelfde gold van hun
veroordeeling. Daar het parlement zich Diet naar de wenschen
van den koning wilde schikken, besloot hij eigenhandig deze vijf
leden gevangen te nemen. Op den namiddag van den 3den Januari
trad hij met een gevolg van 300 of 400 bewapende mannen de
Stevenskapel binnen, waar het lagerhuis vergaderde. Door tachtig man gevolgd, liep hij naar de voorzaal; hier beval hij zijn gevolg te wachten. Hij stapte nu den drempel over, wat nog geen
koning voor hem had gedaan, en begaf zich onmiddellijk naar
den stoel van den president. Hier verklaarde hij, dat hij gekomen
was, om vijf leden te arresteeren, daar het lagerhuis in gebreke
was gebleven dit te doen. "Mr. Pym", riep de koning. Geen antwoord. "Mr. Hampden". Geen antwoord. "Mijn vogels zijn gevlogen, maar ik zal ze toch wel weer vangen", sprak de koning,
terwijl hij zich verwijderde. Om hem heen hoorde hij roepen:
"De. privileges van het parlement" en spottende blikken volgden
hem. De bedoelcre leden hadden zich bij het parlementsbesluit,
even voordat de koning aankwam, verwijderd; zij hielden zich
nu in de city verborgen. De koning eischte, dat ieder getrouw
onderdaan hen moest gevangennemen, maar het parlement verklaarde, dat ieder gestraft zou worden, die dit waagde te doen.
Het lagerhuis verlegde zijn vergaderingen naar het stadhuis in de
city, naar de zoogenaamde Guildhall; de burgers vormden een
gewapende garde van een paar duizend man; meer dan 100.000
burgers wapenden zich. De koning zag, dat het spel verloren
was; hij verliet den tienden Januari 1642 Londen en vestigde zich
in Windsor. Denzelfden. dag keerden de vijf parlementsleden
naar Westminster terug. Met vlaggen versierde booten dreven op
de rivier; aan de oevers stonden de gewapende burgers, die de
terugkeerenden triomfantelijk inhaalden. De koning verzamelde
zijn aanhangers in West- en Noord-Engeland; het was een fun*,
geoefend leger, dat hij te zijner beschikking had. Aan het hoofd
van de koninklijke ruiterij stond zijn neef, de jonge, ridderlijke
en dappere prins Rupert van de Palts, de zoon van den Winterkoning. Het leger van het parlement bestond daarentegen uit
mannen, die in de steden geworven waren; hier ontbrak iedere
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discipline en krijgskunst. De koning en het parlement kregen
beiden troepen uit de graafschappen en meestal opereerden verschillende kleine troepenafdeelingen in alle deelen van het laud.
De strijd was voornamelijk tegen de kasteelen en landgoederen
gericht. In den grootsten veldslag vochten slechts ongeveer 12.000
man aan iederen kant.
De burgeroorlog woedde in de jaren 1642 tot 1646, maar ook
later werd hij nog voortgezet. In het begin had de cavalerie de
overhand. Het leger van het
parlement, dat hoof dzakelijk uit boeren en arbeiders
uit de steden bestond, werd
aangevoerd door lord Essex,
een zoon van den gunsteling
van Elizabeth. De soldaten
waren ongeoefend en dienden volgens oud gebruik alleen in hun eigen graafschappen. Onder de beste
troepen noemen wij vooral
de "groenrokken" van Hampden, die in zijn kiesdistrict
geworven waren. Zij waren
Eeer aan hun aanvoerder gehecht; reeds toen de koning
Hampden had willen gevangennemen, was een greot
aantal bereden boeren Londen binnengetrokken om hun
aanvoerder te beschermen.
Fig. 72. Prins Rupert van de Palts, de
Cromwell heeft in een van
bevelhebber van de koninklijke ruiterij.
zijn parlementsredevoeringen
een treffend beeld van dit leger gegeven : "Uw troepen", sprak hij
tot Hampden, "zijn voor het grootste deel oude, versleten bedienden en kerels uit de herbergen en dat soort yolk meer". Hampden
sneuvelde in den zomer van 1643; ieder jaar werd de eisch om tot
reorganisatie van het parlementsleger over te gaan dringender
gesteld.
Reeds in het begin van den oorlog had Cromwell tot degenen
behoord, die het hardst gewerkt hadden voor het tot stand komen
van een flink leger in dienst van het parlement. Hij verzamelde
zestig ruiters om zich heen en stelde ze onder de bevelen van
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Essex. Ook wist hij belangrijke geldsommen bij elkaar te krijgen. In Januari 1643 zien wij hem in de oostelijke graafschappen
bezig met het organiseeren van zijn zoogenaamde "Ironsiders".
Deze ruiters vormden een keurbende; zij hadden alien een onwankelbaar vertrouwen in God en in hun rechtvaardige zaak;
alien waren met den grootsten moed bezield; er werd onder hen
een strenge discipline gehandhaafd. Spoedig ging de roep van
hen uit, dat zij onoverwinnelijk waren; zij overwonnen dan ook
in eenige kleinere gevechten de ruiterij van den koning, ofschoon
deze veel talrijker was. "Vertrouwt op God, maar houdt je kruit
droog", sprak Cromwell altijd tot zijn soldaten. Cromwell en
zijn "Ironsiders" waren independenten. Spoedig kon men Cromwell's geest in het geheele leger van het parlement bespeuren. Het
was zijn plan om dit leger geheel en al te hervormen; hij wist
het parlement op zijn zijde te krijgen. Er waren menschen van
allerhand allooi onder deze soldaten. Voor Cromwell was ieder
dezelfde, hoe zijn afkomst ook zijn mocht, welk ambacht hij
ook uitoefende. Het nieuwe leger, dat in 1645 optrad, onderscheidde zich in vele opzichten van het oude. Geen parlementslid
mocht in dit leger het bevel voeren; daardoor werd het meer
onafhankelijk van het parlement. Het oppercommando was in
handen van Thomas Fairfax, een man van ruim dertig jaar. Hij
had de bevoegdheid om zijn eigen officieren te benoemen. Het
leger kreeg zijn soldij van het parlement; het was dus niet langer
een door de graafschappen geworven en bekostigd districtsleger.
De werkelijke leider van dit leger was Cromwell, ofschoon hij lid
van het parlement was. Fairfax en de officieren hadden gewild,
dat Cromwell het commando over de ruiterij in handen zou
hebben en het parlement gaf zijn toestemming. Zoo werd Cromwell een van de leiders van het leger; hij was de man, die Fairfax
het naast stond. Cromwell had ijverig de strategie van Gustaaf
Adolf bestudeerd. Door een zoodanig leger en door een zoodanigen bevelhaber werd het koninklijk leger snel overwonnen. De
definitieve slag vond 14 Juni 1645 bij Naseby plaats. Het leger van
het parlement telde 6000 man cavalerie en 7000 man infanterie,
terwijl de koninklijke troepen, die door Rupert van de Palts
werden aangevoerd, slechts 5000 man cavalerie en 4000 man infanterie telden. Cromwell en Fairfax behaalden een volledige
overwinning. De helft van het koninklijk leger werd gevangengenomen; de eigendommen en de particuliere brieven van den
koning werden de buit van den overwinnaar. De koninklijke
troepen werden over het geheele land verslagen; de koningin en
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de prins van Wales moesten naar Frankrijk vluchten. Ten slotte
had de koning nog maar een enkele vesting Oxford, waar hij
door de parlementstroepen belegerd werd. Het gelukte hem verkleed de stad te ontvluchten; hij begaf zich naar het Schotsche
leger, dat nog altijd in Noord-Engeland stond en op de soldij
wachtte, die het parlement nog altijd niet had uitbetaald. Kort
na de vlucht van den koning gaf Oxford zich over (24 Juni 1646) ;
de eerste periode van den burgeroorlog was daarmee afgeloopen.
De Schotten hielden Karel I gevangen en leverden. hem 30
Januari 1647 aan het parlement
uit.
Zoowel de cavaliers als de
rondkoppen handen in naam van
Karel I gestreden; ofschoon de
koning eigenlijk gevangen was,
werd hij toch overal met den
grootsten eerbied behandeld : hij
werd overal met klokgelui en
kanonschoten ingehaald. De
commissarissen van het parlement brachten hem naar Holmby-House in Midden-Engeland.
Inmiddels ontstond er oneenigheid onder de overwinnaars.
Karel I kwam daardoor vanzelf
in een gunstige positie. Het leger
bestond uit independenten, terwijl de meerderheid in het parFig. 73. Oliver Cromwell.
lement presbyteriaansch was.
Toen het leger toonde, dat het
zich in de onderhandelingen tusschen koning en parlement wilde
mengen, beval het parlement, dat het leger moest worden ontbonden. Maar de independenten maakten zich nu van den
persoon van den koning meester (3 Juni 1647). Hij werd
door een afdeeling cavalerie van Holmby-House weggevoerd.
Denzelfden dag verliet Cromwell Londen; hij was vast besloten met het leger samen te werken. Hij billijkte de republikeinsche beweging in het leger niet, maar hij meende, dat hij de
leiding in handen moest nemen, opdat het leger niet alles zou
vernietigen, wat men in den burgeroorlog gewonnen had.
De uiteenloopende denkbeelden van presbyterianen en independenten op kerkelijk gebied maakten, dat de kloof tusschen
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hen steeds dieper werd. Als zegevierende partij meende het parlement, dat het de presbyteriaansche kerk in Engeland zou kunnen invoeren. Maar de independenten haatten de presbyteriaansche kerk bijna evenzeer als de episcopale. De stemming in
het leger werd erger en erger. De uiterste elementen eischten afschaffing van het koningschap en bestraffing van den koning; er
brak muiterij uit. Men verklaarde Cromwell tot verrader van
de zaak van het yolk; men wilde hem dooden, maar het gelukte

Fig. 74. Velasquez: De prinsesjes, dochters van Philips IV.

hem nog dit oproer to dempen. Ook in andere belangrijke punten
verschilden leger en parlement van opvatting. De schoonzoon van
Cromwell, Henry Ireton, een man, wiens rechtskennis en welsprekendheid even groot waren als zijn dapperheid en onbaatzuchtigheid, moest het politieke program van het leger formuleeren. De radicale eischen van het leger luidden, dat het parlement
binnen een jaar moest worden ontbonden, dat het in de toekomst
iedere twee j aar samen moest komen, dat algemeen stemrecht
moest worden ingevoerd, dat men gelijksoortige kieskringen in
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de plaats van de oude kiesdistricten moest vormen. Maar hei
parlement ging op deze eischen niet in.
Inmiddels voerden Cromwell, het parlement en de Schotten
ieder voor zich onderhandelingen met den koning. Maar hij leg le
weer zijn gewone wankelmoedigheid en besluiteloosheid aan den
dag. Nu besloot Cromwell een eind aan deze zaak te maken, De
bevolking van Londen was presbyteriaansch; keer op keer ward
het parlement belegerd; de leden werden bedreigd, als zij zich
niet naar de eischen van de inwoners wilden schikken. Het parlement was geen vrije vergadering meer. Wegens deze dreigende
houding van het leger sloten talrijke presbyterianen zich bij de
koninklijke partij aan en ook
s,- de Schotten neigden naar den
kant van den koning. Het gelukte den koning den 11 den
November 1647 naar Wight
lc vluchten. Maar de Schotten, die Engeland waren binn engerukt, werden op den
17den Augustus 1648 bij Preston in Lancashire verslagen,
waarna Cromwell als overwinnaar Edinburg binnentrok.
Het presbyteriaansche parlement was en bleef de vijand
van liet Leger en van Cromwell. Den eersten Januari
1648 were Cromwell door het
hoogerhuis van hoogverraad
beschuldigd. De gebeurtenisFig. 75. Lord Thomas Fairfax, (lc . lari-sen
volgden elkander nu snel
voerder van het leger van het parlement.
op. Op den isten September
1648 maakten vertegenwoordigers van het parlementsleger zich
van den koning meester, die geen tijd had om naar Frankrijk te
vluchten. Den 2den December hield Fairfax met zijn leger zijn
intocht in Londen. Den Eden December kreeg het weerspannige
parlement zijn beurt. Soldaten met getrokken zwaarden en brandende fakkels in de hand bezetten onder bevel van Pride Westminster Hall; 47 parlementsleden werden gearresteerd; Pride nam
het besluit 96 andere leden hun plaatsen in het parlement te
ontnemen; deze hadden zich aan een formeele overtreding schul-
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dig gemaakt. De vertegenwoordiging van de natie bestond nu uit
12 lords en 68 leden van het lagerhuis. Dit parlement, dat nu
van presbyterianen en koningsgezinden gezuiverd was, werd door
het yolk humoristisch het "rompparlement" genoemd. Het was
Cromwell's plan geweest om het parlement heelemaal te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar hij moest
buigen voor den wil van het leger.
Het leger en de independenten eischten nu het leven van den
koning. Nadat het lagerhuis te kennen had gegeven, dat het alleen
het yolk vertegenwoordigde, werd het hoogerhuis gesloten en een
rechtbank over Karel I ingesteld. De koning was den 23sten December 1648 van Windsor weggevoerd; den 20sten, 22sten en
23sten Januari 1649 stond hij als beschuldigde voor de rechters
in Westminster Hall. Trots en vol zelfbeheersching weigerde
hij die rechtbank te erkennen; hij hield vol, dat hij alleen aan
God verantwoording voor zijn laden schuldig was. Cromwell en
Ireton oefenden den grootsten invloed op de rechters uit. Van de
58 rechters, die het vonnis onderteekenden, behoorden er tien tot
de familie van Cromwell. Den 30sten Januari 1649 vond de terechtstelling op den openbaren weg voor het koninklijk slot Whitehall plaats; de koning werd uit zijn kamer naar het schavot gevoerd, waar een gemaskerde scherprechter het vonnis voltrok.
De independenten hadden gehoopt, dat het koningschap met bet
hoofd van den koning zou vallen, maar zij kwamen bedrogen nit.

De banden tusschen de koningsgezinden, de presbyterianen en de
Schotten werden steeds nauwer. Het yolk raakte in geestdrift
over Karel's standvastigheid in zijn laatste uren; het beschouwde
hem als een martelaar. Men vergat al zijn fouten; zijn alleenheerschappij werd als mild beschouwd in vergelijking met den
overmoed en de tirannie van de independenten. Het yolk was
aan het koningschap gehecht en korten tijd na de terechtstelling
waren er weer krachten ann het werk om zijn zoon Karel II op
den troon te plaatsen.
DE REPUBLIEK.
Het rompparlement beschouwde zich als de representant van de
geheele Engelsche natie; maar dat was geenszins het geval. Toth
vond dit parlement zijn steun bij het leger, dat uit geloofsgenooten bestond; daardoor kon het een tijdlang zijn eischen doorzetten. De monarchie en het hoogerhuis werden afgeschaft; de
regeering kwam aan een staatsraad, die nit parlementsleden en
uit officieren onder Cromwell's leiding bestond.
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Het katholieke Ierland en het presbyteriaansche Schotland wilden zich niet buigen voor de minderheidspailij der independenten, die de alleenheerschappij uitoefenden. De Ieren riepen
Karel II tot koning uit; het yolk kwam in opstand; het werd opgezweept door priesters en monniken; deze beweging nam steeds
grootere afmetingen aan. Ten slotte was de republiek nog maar
alleen in het bezit van Dublin. Prins Rupert had den strijd inmiddels ook nog niet opgegeven; hij lag met acht oorlogsschepen
aan de Iersche zuidkust. Cromwell begreep wel, dat de situatie
heel gevaarlijk was, maar hij wilde de leren niet aanvallen, voor
het parlement hem de garantie verstrekt had, dat de troepen re-

Fig. 76. De aanhangers van Cromwell onderwerpen de leden van het koninklijk
huis aan een verhoor. (Schilderij van W. F. Yeamer).

gelmatig hun soldij zouden krijgen. In den zomer van 1649 werd
hij tot onderkoning en oppercommandant over Ierland benoemd;
midden Augustus trok hij Dublin met een keurbende van 1200
man binnen, onder wie ook zeer bekwame officieren waren. Eerst
wendde hij zich naar het noorden, waar hij na een vreeselijk
bombardement het sterk verdedigde Drogheda innam; onmeedoogend liet hij daar 2300 verdedigers, zoowel soldaten als monniken ter flood brengen. Na twee maanden oponthoud in Ierland
keerde hij in Mei 1650 naar Londen terug. Nog twee jaar zetten
de Engelschen onder bevel van Ireton hun vreeselijke plundering
in Ierland voort. De laatste vesting, die de zijde van den koning
had gekozen, viel in Mei 1652. De oorlog, de pest en de hongers-
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nood hadden Ierland totaal verwoest. Van de anderhalf millioen
inwoners waren er glechts een millioen overgebleven. Cromwell
zag in het in Ierland nog heerschende katholicisme den wortel
van al die oproeren. De aanvoerders werden vogelvrij verklaard,
hun eigendommen kwamen in de hand van rechtgeloovige puriteinen, die zich hier in groote massa's vestigden. De katholieken
werden naar het onvruchtbare Connaught in het noordwesten
verwezen; zij moesten hier op straffe des doods naar toe trekken.
Maar Cromwells' plan kon toch niet volledig worden doorgevoerd.
Wel was Ierland onderworpen, maar het was op een wijze geschied, die maakte, dat de Ieren een doodelijken haat tegen alles,
wat Engelsch was, bleven voelen.
De terechtstelling van den koning had de breuk tusschen Cromwell en de Schotten nog grooter gemaakt. Op het oogenblik, dat
Cromwell naar Engeland terugkeerde, kwam Karel II in Edinburg aan. De houding, die de koning tegenover de presbyterianen aannam, deed de Schotten aarzelen, voor zij zich bij hem
aansloten; maar ten slotte werd hij toch tot koning over de drie
koninkrijken uitgeroepen; een leger van 26.000 man onder leiding
van Cromwell's vroegeren strijdmakker Leslie stond klaar om in
Engeland te vallen. Toen Fairfax zijn bevel over het leger had
neergelegd, werd Cromwell tot bevelhebber van alle troepen van
de republiek uitgeroepen; reeds eind Juni 1650 rukte hij met
16000 man Schotland binnen, waar hij den 3den September de
Schotten bij Dumbar versloeg. Eenige maanden later werd
Karel II gekroond (1 Januari 1651). Cromwell trok nu naar het
noorden, hij liet Karel II met opzet Engeland binnentrekken; de
koning was onvoorzichtig genoeg dit te doen. Toen deelde Cromwell zijn leger in tweeen : een deel liet hij onder Monk in Schotland achter: met het andere deel rukte hij tegen Karel II op en
versloeg hem precies op den herdenkingsdag van den slag bij
Dumbar bij Worcester. Karel trok met zijn op de vlucht geslagen leger de stad binnen, maar Cromwell achtervolgde hem
ook hier. In de duisternis van den nacht gelukte het den koning
onder duizenden gevaren te vluchten; hij redde zich naar Frankrijk. Monk werd meester van Schotland. Ook hier werden evenals in Ierland de eigendommen van de cavaliers geconfisqueerd;
maar er vonden hier geen geloofsvervolgingen plaats en het yolk
werd over het algemeen met rust gelaten.
Onder Cromwell's regeering werd er in Schotland en Ierland
een tot dusver ongekende orde , ingevoerd; er werd hier bij de
rechtspraak de strengste rechtvaardigheid in acht genomen. Men
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kon door heel Schotland met honderd pond in zijn zak reizen,
zonder dat men een ander wapen dan een rijzweep noodig had.
Cromwell vatte de grootsche gedachte op om tusschen Engeland,
Schotland en Ierland een nauwe unie tot stand te brengen: deze
landen zouden dan een parlement bezitten en er zouden geen
tolgrenzen meer bestaan. Hij was evenwel niet in staat om dit
plan te verwezenlijken.
Cromwell was nu dictator over drie koninkrijken. Het rompparlement eischte echter, dat het leger zou worden ontbonden.
Men wendde zich tot Cromwell met het verzoek, het parlement

Fig. 77. Crowland Abbey. Wanneer de troepen van Cromwell zulk een gebouw
binnendrongen, sloegen zij altijd de hoofden van de heiligenbeelden af.

te ontbonden. Cromwell bedacht zich eerst, maar hij begreep, dat
het parlement niet langer de wil van het yolk representeerde; er
moesten nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Den 20sten April
1653 rukte hij met een afdeeling soldaten het gebouw van het
lagerhuis binnen; hij verklaarde aldaar op luiden toon, dat het
parlement ontbonden was. Hij greep de verschillende leden, den
een na den ander, bij hun kraag, waarna hij hen door de soldaten
de straat liet opjagen. Vervolgens begaf hij zich naar de tafel
van den president, waar hij zich van diens papieren meester
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maakte. Hij verliet de zaal, sloot de deur en stak den sleutel in
zijn zak. Die staatsgreep werd met vreugde begroet.
Eenige maanden later ontwierp het legercommando een nieuwe
grondwet voor de Brie koninkrijken; deze zouden samen een republiek vormen; de wetgeving en de belastingen zouden aan het
parlement worden overgelaten; de uitvoerende macht berustte
bij een lord protector, een titel, welken Cromwell kreeg.
De Engelsche burgeroorlog werd door het buitenland met de
grootste belangstelling gadegeslagen. Het voornaamste Joel van
Cromwell in zijn buitenlandsche politiek was de bescherming en
uitbreiding van het protestantisme; hij wilde eveneens den
Engelschen handel tot hoogere ontwikkeling brengen en de Stuarts
verhinderen weer aan het bestuur te komen.
Engeland en Holland, de twee protestantsche republieken, waren als het ware geschapen om samen te werken; zij hadden
elkander dan ook in de laatste tij den herhaaldelijk geholpen, maar
strijdige handelsbelangen maakten toch, dat beide staten vijanden
werden. Willem II, die met de dochter van Karel I, Maria, was
getrouwd, stierf reeds in 1650; na zijn dood kwam de macht aan
de republikeinsche partij. De moeder van Karel I was een Deensche
prinses. In het voorjaar van 1651 sloot Holland een verbond met
Denemarken, waarbij de Engelschen uit de Oostzee werden verdreven. In het najaar van 1651 vaardigde het parlement de beroemde "acte van navigatie" uit, waarbij bepaald werd, dat

producten van vreemde landen alleen met schepen van het eigen
land of met Engelsche schepen in Engeland mochten worden geimporteerd. Deze acte was.voornamelijk tegen de Hollanders gericht, die wel is waar ook koren uit hun eigen land naar Engeland importeerden, maar die toch voornamelijk waren van
vreemde landen naar Engeland voerden. De Hollanders waren o. a.
de vrachtvaarders van hout en huiden, die uit de Scandinavische
landen kwamen. De directe aanleiding tot den oorlog liep over
kwesties, die met de vischvangst verband hielden. De oorlog zelf
duurde van 1652-1654; zoowel de Engelschen als de Hollanders
behaalden schitterende overwinningen ter zee, maar bij den
vrede moest Holland de bepalingen van de acte van navigatie
erkennen; het moest beloven de Stuarts niet meer te steunen.
Hetzelfde jaar moesten de Denen de Engelsche schepen de Oostzee laten binnenzeilen op dezelfde voorwaarden, die ook voor de
Hollandsche schepen golden.
De Westfaalsche vrede van 1648 gold niet voor Frankrijk en
Spanje, beide landen bleven tot 1659 doorvechten. Zij streefden
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er naar om Engeland als bondgenoot te krijgen. Spanje beloofde
Engeland te zullen helpen bij de verovering van Calais, terwiji
Frankrijk Engeland zou bijstaan, als het Duinkerken in de
Spaansche Nederlanden zou nemen. Frankrijk ondersteunde wel
is waar prins Rupert, maar aan den anderen kant waren de Spanjaarden fanatieke katholieken. In de jaren, die nu volgden, veroverde de Engelsche vloot zoowel Fransche als Spaansche schepen. Heele wagenladingen zilver, de buit van de veroverde
Spaansche zilvervloot, werden, evenals in de tijden van Elizabeth
door de straten van Londen gevoerd. Toen Cromwell in December 1654 een Engelsche vloot naar de Westindische eilanden zond
om Haiti en Jamaica te nemen, brak de oorlog tusschen Engeland

Fig. 78. Twee zegels van Engeland als republiek. Rechts het groote staatszegel,
links het zegel van het parlement.

en Spanje uit (herfst 1655). Nu sloot Cromwell een verbond met
de Franschen, die beloofden de Hugenoten niet te zullen vervolgen
en de Stuarts niet te zullen helpen. In 1657 veroverden de geallieerde troepen Duinkerken op de Spanjaarden; deze stad werd
een vast punt, dat tegen Holland gericht was; ook behielden de
Engelschen het door hen veroverde Jamaica. Cromwell is de
eerste Engelsche regent, die een bewuste koloniale politiek heeft
gevoerd.
Cromwell verdedigde met alien ijver de zaak van het protestantisme. Zelfs de paus moest de geloofsvervolgingen staken, toen
Cromwell's machtwoord had weerklonken: "Als gij niet Gods yolk
met rust laat, zult gij spoedig in St. Angelo het gedonder van de
Engelsche kanonnen hooren". Het was zijn plan om een protes-
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tantsche liga te vormen, maar deze gedachte werd nooit verwezenlij kt.
Ook de binnenlandsche verhoudingen waren in de tijden van
Cromwell onrustig. De protector riep tweemaal het parlement
bijeen, maar toen het zich niet naar zijn wenschen en naar die
van het leger wilde schikk en, werd het spoedig weer ontbonden.
Cromwell werkte met een enorme energie. In de eerste negen
maanden van zijn protectoraat kwamen er niet minder dan 82
wetten tot stand. Deze bevatten de leidende beginselen van zijn
binnenlandsche politiek; verschillende wetten werden gecodificeerd; de financien werden gereorganiseerd; er werd een regeering over Schotland en Ierland ingesteld en ook de armenwetgeving en het gevangeniswezen werden nailer geregeld. Als puritein werkte Cromwell er voor om de zeden op een hooger peil te
brengen. Duels, vloeken, hanengevechten, wedloopen en valkenj achten werden verboden. Vele van deze drastische bevelen werden natuurlijk niet opgevolgd, vooral als het verbod gemotiveerd
werd met het gezegde : "Omdat de cavaliers er behagen in scheppen". Cromwell organiseerde een puriteinsche kerk, die men als
een verbond van christelijke secten onder leiding van den staat
kan qualificeeren. Hij eischte geen gemeenschappelijken ritus of
geloofsbelijdenis. Cromwell was persoonlijk aanhanger van de
tolerantie, maar het yolk en het leger deelden zijn meening niet.
De katholieken en de episcopalen kregen geen verlof hun godsdienst vrij uit te oefenen; zij werden als voor den staat gevaarlijke elementen beschouwd. De zwakheid van Cromwell's bestuur
hangt samen met het feit, dat hij op het leger moest steunen en
dat de financien van den staat in een moeilijken toestand verkeerden. Hij werd gedwongen belastingen uit te schrijven, die
even onwettig waren als de belastingverordeningen van Karel I,
daar zij uitgevaardigd werden buiten het parlement om. Menigeen weigerde deze belastingen te betalen en Cromwell moest
zijn trouwe soldaten het land doorsturen om het yolk tot gehoorzaamheid te dwingen. De Engelschen duldden dit militaire geweld niet. De republikeinen haatten hem oprecht en de koningsgezinden smeedden samenzweringen, die tegen zijn leven gericht
waren. Rondom hem spookten overal gevaren, zoodat hij altijd
een sterke lijfwacht om zich heen had. Iedereen, die verdacht
werd, werd gevangengenomen en voor een bijzondere rechtbank
gesleept. De gevangenissen zaten vol met republikeinen en koningsgezinden. Toch was Cromwell sterk genoeg om zijn macht
tot zijn dood in 1658 staande te houden.
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De loopbaan van dezen grooten staatsman, van dezen eminenten militair is wel geschikt om onze bewondering op te wekken.
Hij werd in 1599 in Huntigdon in het zuidoosten van Engeland
geboren en behoorde tot de klasse van den lageren adel. Hij
studeerde een jaar aan de universiteit te Cambridge, maar hij
legde geen examen af: hij bezat absoluut geen algemeene ontwikkeling. Hij was 18 jaar, toen zijn varier stierf en hij wijdde zich
nu geheel aan den landbouw; op 21jarigen leeftijd huwde hij met

Fig. 79. Cromwell's Ironsiders.

een rijk meisje: hij werd nu een man van aanzien in zijn geboortestreek. Op 29jarigen leeftijd werd hij lid van het parlement. Een
jong aanhanger van de koninklijke partij heeft de volgende heschrijving van hem uit deze dagen gegeven: "Hij was heel eenvoudig gekleed; men kon zien, dat zijn kleeren door een gewonen
dorpskleermaker waren gemaakt: zijn linnengoed was ordinair
en niet al te schoon. Onder zijn das kwam soms een bloedige plek
te voorschijn; hij droeg geen band om zijn hoed. Hij was goed
gebouwd en droeg altijd een zwaard aan zijn zijde. Zijn gezicht
IV 8
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was vol; hij had roode wangen en een scherpe, krakende stem;
hij beschikte over een geweldige welsprekendheid. Hij drUkte
zich kort en scherp uit; zijn redevoeringen waren doorspekt met
citaten uit den bijbel. Zijn geloofszekerheid en zijn energie brachten hem tot macht. In zijn laatste levensjaren kwelden hem angst
en gewetenswroeging, omdat hij, niet altijd Gods geboden had gehoorzaamd. Ziekte en huiselijke zorgen drukten hem terneer.
Zijn lievelingsdochter, de zachte en edele Elizabeth, die zoo vaak
voor de koningsgezinden in de bres was gesprongen, stierf den'
6den Augustus 1658; dit maakte zulk een diepen indruk op hem,
dat hij er ziek van werd. Zij werd in Westminster Abbey begraven. Cromwell zelf stierf den 3den September, op denzelf den
dag, waarop hij de overwinningen bij Dumbar en Worcester had
behaald. Over geheel Engeland raasde een geweldig onweer; de
daken werden van de huizen gesleurd; de boomen werden ontworteld, de vaartuigen op het land geslingerd en vele menschen
kwamen om. De Engelschen vertelden, dat dit het leger van den
Booze was, dat gekomen was om Cromwell te halen.
Cromwell werd als protector door zijn zoon Richard opgevolgd.
Maar deze was niet krachtig genoeg om zijn positie te handhaven.
Hij riep een parlement bijeen, maar het leger dwong hem dit te
ontbinden (1659). Den dag daarna legde hij zijn waardigheid
neer. Kort daarna kwam het parlement weer bij elkaar. Als er
geen oneenigheid in het leger was ontstaan, had dit het land kunnen beheerschen. Maar nu dreigde er anarchie. De Schotten waren ontevreden over de tirannie van de independenten. In Schotland stond Monk met een afdeeling van het leger. Hij trok begin 1660 de grens over en marcheerde naar Londen, terwijl hij
een proclamatie uitvaardigde, die inhield, dat een vrij parlement
de constitutie van het land moest vaststellen. Zijn handelwijze
werd door het yolk met vreugde begroet. Er kwam een nieuw
gekozen lagerhuis bij elkaar. Ook de leden van het hoogerhuis
verschenen weer evenals vroeger; dit vereenigd parlement bood
Karel II den troon aan. De nieuwe koning hield onder luid gejubel zijn intocht in Mei 1660 in Londen; hij werd ook in Schotland en in Ierland gehuldigd. Hij gaf te kennen, dat hij de magna
charta, de petition of right en alle rechten van het parlement zou
erkennen. De bisschoppelijke kerk werd hersteld. Met de terugkomst van Karel II, met de zoogenaamde restauratie, was de revolutie afgeloopen.
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Toen de Republiek der Ge.iinieerde Provincien in 1648 den vrede van Munster sloot, kon zij met gerechtvaardigden trots terugzien op den afgeloopen strijd. Na een tachtigjarigen oorlog was
zij, de rebel, wier onafhankelijk bestaan jaren lang hoogst twijfelachtig was geweest, met roem en glans omstraald als een der
groote mogendheden uit het strijdperk te voorschijn getreden. Wel
mocht het yolk de vertooningen, die alom ter eere van den vrede
werden gegeven, met innige voldoening aanschouwen. Men zag
daar de triomfeerende republiek, als een vorstin op den troon gezeten, met den leeuw aan haar voeten als symbool van haar kracht,
overal geeerbiedigd en ontzien. En daar sloten zich dan bij aan
de voorstellingen, die den handel, de nijverheid, de wetenschap,
de letterkunde en de beeldende kunsten in symbolischen vorm te
zien gaven. Dat alles was ongetwijfeld een afspiegeling van wat
de tijdgenoot in zijn eigen omgeving waarnam.
Want de republiek was niet alleen een der machtigste, maar
ook een der bloeiendste landen van geheel Europa. De bronnen,
waaruit vooral Holland en Zeeland steeds groote rijkdommen bleyen putten, handel en verkeer, hadden zich steeds meer en meer
ontwikkeld. Sedert jaren waren de Hollandsche en Zeeuwsche
steden belangrijke handelscentra geweest; in de vijftiende eeuw,
later onder Karel V, telde vooral Amsterdam mede onder de eerste der Nederlandsche, zelfs der Europeesche havens. De opstand
tegen Spanje had dien handelsbloei wel korten tijd belemmerd;
maar, toen eenmaal Holland en Zeeland van de Spanjaarden waren bevrijd, kon de handel zich ook des te schooner ontwikkelen.
Vooral was dat het geval, nadat Parma in 1585 Antwerpen had
veroverd. Talrijke aanzienlijke kooplieden verhuisden met hun
zaken en hun relaties van het zuiden naar het noorden. Zoo is
het geen wonder, dat het noorden, voortbouwend op de sedert
.eeuwen gelegde grondslagen en gebruik makend van zijn voortreffelijke ligging en ook van allerlei gunstige omstandigheden
zijn handel tot een verbazingwekkende hoogte wist op te werken.
De handel op het vijandelijke land zelf, dat natuurlijk in tijd
van oorlog van alles noodig had, werd met groote winst gedreven;
alle pogingen, door Elizabeth en Leicester aangewend, om dien
te verhinderen, leden schipbreuk. Wat men ginds, in Spanje en
in de zuidelijke Nederlanden sleet, werd gehaald uit de Oostzee,
die sedert eeuwen de koggen van Amsterdam had gedragen, uit
Noorwegen, later uit Rusland, waar sedert 1584 de Nederlanders

116

DE GOUDEN EEUW DER VEREEN1GDE NEDERLANDEN

zich hadden gevestigd en waar zij te Archangel een handelsmonopolie tot stand brachten. Aan den anderen kant breidde de handel zich sterk uit sedert 1590, toen de eerste Hollanders het waagden de straat van Gibraltar door te varen; welhaast bezochten zij
de Italiaansche havens met hun daar zoo gezocht graan, later ook
op aanbeveling van den koning van Frankrijk de havens van het
Turksche rijk in den Levant en Egypte. Uit lien uitgebreiden,

De mislukte overrompeling van Antwerpen door den Hertog van Anjou.
Naar een kopergravure van Hogenberg.

winstgevenden handel, die geheel Europa omvatte van de Witte
tot de Zwarte Zee, putte voor het grootste deel de Nederlandsche
regeering de kracht eerst tot het taaie verzet tegen Philips II, later
tot den wakkeren aanval op Spanje. De handel was de kurk, waarop de geheele republiek dreef.
De handel op Spanje, maar vooral die op Portugal was niet
alleen uitvoer, maar ook invoer. Van daar haalden de Nederlanders de zoo gezochte specerijen, die door de republiek over het

DE ONTDEKKINGSREIZEN

117

geheele noorden van Europa werden gesleten. Maar Philips II zag
met leede oogen steeds weer de schepen der rebellen in zijn havens
verschijnen. Onder allerlei nietige voorwendsels werden dan ook
herhaaldelijk de schepen aangehouden, het scheepsvolk gevangengezet. Dat begon eindelijk de Nederlanders te verdrieten; slechts
noode besloten zij ten slotte zich zelf te helpen. De vrachtvaart
in specerijen was zeer winstgevend; de tocht naar Indie was daarentegen kostbaar, terwijl men weinig zeker was van een veiligen
terugkeer. De weg naar Indie was niet onbekend, maar de gedachte look op, dat men mogelijk buiten den koning van Spanje
om een eigen weg naar de tropen zou kunnen vinden. Toch duurde
het lang, eer men besloot de wisselvallige reis te ondernemen; het
plan werd nl. geboren om langs het noorden van Europa en Azie
Indie te bereiken.
Het vermetele voornemen werd met kalm overleg voorbereid en uitgevoerd; in Juli 1594 zeilde de eerste expeditie naar
het noorden, waar men een zoo gunstig j aargetijde trof, dat men
na den terugkeer in het vaderland zonder aarzelen tot verder
voortgaan langs dien weg besloot. In 1595 zeilde een groote vloot
uit; maar het ijs maakte spoedig verder doordringen onmogelijk.
Toen gaven de Staten-Generaal het op; alleen Amsterdam ondernam voor de derde maal een tocht naar de IJszee; in Mei 1596
lichtten twee schepen onder Heemskerk en Barentsz. het anker.
Het zijn deze beide volhardende en kundige mannen, die beroemd zijn gebleven om hun lange en moeilijke overwintering op
Nova-Zembla. Door het ijs aan alle zijden ingesloten en met den
ijzigen poolnacht voor oogen, zagen zij geen ander middel om
aan den dreigenden ondergang te ontkomen dan een overwintering in een door hen gebouwd en tegen de felste koude althans
eenigszins gewaarborgd huis of hut. Eerst in het voorjaar van
1597 gelukte het hun van het barre eiland te ontkomen; in open
booten bereikten zij de Russische kust; in het laatst van 1597
zetten zij weer den voet op den vaderlandschen grond. Aileen
Heemskerk keerde terug; de kloeke en knappe Barentsz. was op
de terugreis gestorven.
Toen Heemskerk dan in het vaderland terugkeerde, moest hij
stellig tot zijn voldoening vernemen, dat het doel, waarmede hij
naar het noorden was gestevend, intusschen langs den gewonen
weg reeds was bereikt. Cornelis Houtman, een man van groote
ervaring als zeeman, werd door eenige ondernemende Amsterdamsche kooplieden naar Lissabon gezonden om de noodige ge-

118

DE GOLDEN EEUW DER VEREENIGDE NEDERLANDEN

gevens te verzamelen over den weg naar Indie. Na zijn terugkeer werd door dezelfde kooplieden in 1594 een zoogenaamde
Compagnie van Verre (landen) gevormd, die gelden bijeenbracht
voor een tocht naar Indie om de Kaap de Goede Hoop. In April
1595, dus bijna gelijktijdig met de tweede expeditie naar het
noor)den, zeilde Houtman uit; meer dan een j aar daarna, in
Juni 1596, was hij te Bantam; wederom meer dan een jaar later,
in Jun 1597, was hij weer in Amsterdam terug, toegejuicht door
een groote menigte, die een nieuwe wereld voor zich zag openliggen. Intusschen bracht deze eerste tocht betrekkelijk weinig
onmiddellijk voordeel op: maar men had Indie voor den Nederlandschen handel geopend.
Het voorbeeld, door de Compagnie van Verre gegeven, vond
aanstonds navolging: weldra werden andere compagnieen opgericht, vooreerst te Amsterdam, ,maar ook in Rotterdam en in
Delft, in het Noorderkwartier en in Zeeland. Het was de Rotterdamsche compagnie, die in 1598 Olivier van Noort uitzond om
op het voetspoor van Magelaan en Drake om Zuid-Amerika heen
Indie te bereiken. Dat gelukte volkomen; na in Indie te zijn aangekomen, vatte van Noort het plan op om langs de Kaap den terugtocht te nemen. Hij volvoerde dat plan ook gelukkig: in 1601
keerde hij te Rotterdam terug, de eerste Nederlander, die de
aarde had omgezeild.

Intusschen deden al die compagnieen elkander zulk een scherpe
concurrentie aan, dat de prijzen in Indie tot het ongehoorde stegen en juist door diezelfde concurrentie de baten voortdurend
daalden. Men zeilde, zooals men destijds zeide, elkander de
schoenen van de voeten en het geld uit den buidel. Dat bedenkelijke feit moest natuurlijk de aandacht trekken van den scherpzinnigen Oldenbarnevelt; het middel, om aan die bedenkelijke
toestanden een einde te maken, was spoedig door hem gevonden.
Hoewel antlers geneigd den handel geheel de vrije hand te geven
en den vrijen loop te laten, besloot hij in dit buitengewone geval
van dat aloude vaderlandsche beginsel of te wijken. Door zijn
invloed en beleid wist hij de kleine concurreerende compagnieen
te bewegen zich te combineeren tot de Vereenigde Oostindische
Compagnie. Zij verkreeg den 20 Maart 1602 een octrooi van de
Staten-Generaal.
Ongeveer twintig jaar later werd de Westindische Compagnie
opgericht. Reeds lange jaren had toen de groote koopman Usselincx aangedrongen op het stichten van een compagnie voor de
vaart op Amerika. Hij achtte zulk een stichting van veel meer
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belang dan de Oostindische Compagnie: immers het ging hier
niet om eenige ver afgelegen eilanden, waarvoor men in Spanje
en Portugal weinig belangstelling had; het was nu te doen om de
koloniale hoofdmacht van Spanje. Tastte men den koning daar
aan, dan zou men hem volledig kunnen verslaan en zelfs kunnen
ruineeren : immers alleen nit de schatten van Amerika kon de
koning de middelen putten om den oorlog voort te zetten. De Staten-Generaal waren evenwel ongeneigd op Usselincx' plannen
in te gaan, zoolang zij met den koning in onderhandeling waren
voor een vrede of een bestand: de Oostindische Compagnie gaf
bij de besprekingen al zooveel moeite, dat men aan een nieuwe
compagnie niet kon denken. Zoo bleef de zaak liggen tot na het
bestand: in 1621 hadden de Staten-Generaal geen bezwaar meer
•om een Westindische Compagnie op te richten.
De ontwikkeling van het bedrijfsleven was in den loop der
zeventiende eeuw sterk toegenomen. De handel, de grondzuil,
waarop de welvaart en de rijkdom der republiek rustten, was van
jaar tot jaar toegenomen, niettegenstaande of misschien eerder ten
gevolge van veler tegenwerking. Op de oude wegen breidde men
den handel steeds meer en meer uit. De Levanthandel werd weldra
uitsluitend door Nederlanders gedreven. De Middellandsche Zee
werd niettegenstaande de gevaren, waaraan de rooverijen der Berbers en der Turken onze schippers blootstelden, drukker dan ooit
bevaren. In Spanje werd lang voor den vrede van Munster de Nederlandsche handelsman oogluikend, loch niet minder gaarne ontvangen : hij was immers de importeur van de onmisbaarste verbruiksartikelen. Van het uiterste gewicht was ook de handel op
Frankrijk, waar bijna geen andere dan de Nederlandsche vlag
woei en waar zelfs de kusthandel geheel in handen der Hollanders
was. De republiek had ook den handel op Engeland voor een groot
deel in handen. Nergens was echter de Nederlandsche handelsvloot meer overwegend dan in de Oostzee, waar van de tien schepen er zeker negen onder Nederlandsche vlag voeren. Uit den handel op Rusland had Nederland de Engelsche geheel verdreven.
Naast den zeehandel stond een allerbelangrijkste landhandel,
die voornamelijk met Duitschland werd gedreven. De Nederlanders waren de vrachtvaarders van Europa; hun koopvaardijvloot
werd in de zeventiende eeuw op tienduizend schepen geschat. In
alle havens vond men Nederlandsche schepen; overal zag men
de Nederlandsche driekleur. Amsterdam, reeds sedert eeuwen de
eerste koopstad van Holland, werd dat nu van de geheele republiek en zelfs van geheel Europa. De bank van Amsterdam
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in 1609 gesticht, werd een kredietinstelling voor den handel van
de geheele wereld. De beurs, in 1611 in een vast gebouw geconcentreerd, werd in den loop -der zeventiende eeuw van internationale beteekenis. Zeer groote zaken werden hier gedaan in goederen en fondsen; hier was altijd een overvloed van geld te vinden,
zoodat hier reeds toen groote en belangrijke leeningen werden
gesloten.
Aan den Hollandschen handel was de nijverheid niet geheel
evenredig, hoewel zij ook met die van vele andere volken kon
wedijveren. De lakenindustrie, voornamelijk te Leiden en te Amsterdam gevestigd, was van zeer
groot belang, maar ondervond sterk
de concurrentie der Engelsche stoffen. Zaandam had scheepstimmerwerven, waar duizenden schepen
werden gebouwd en houtzaagmolens, waar het daarvoor benoodigde
hout werd gezaagd en geploegd. Tal
van industrieen, over het geheele
land verspreid, gaven duizenden
werk en brood. De haringvangst
was nog als vanouds de groote visscherij, die duizenden buizen in zee had en daarvoor een
handelsartikel leverde, waarvan de
bereiding, bewerking en verzending weer zeer velen ten goede
Fig. 8 1 . Admiraal Tromp.
kwam. De kleine visscherij,
de walvischvangst, was eerst beklemd geweest in den band der
Noordsche compagnie; deze maatschappij was echter in 1642 opgeheven, waardoor de visscherij weldra tot hoogen bloei kwam.
Maar van meer gewicht dan deze compagnie en ook dan de
Westindische, die haar gouden dagen in 1648 reeds achter den
den rug had, was de Oostindische Compagnie, die haar gebied
steeds verder over den Maleischen archipel uitbreidde en daardoor ook uitnemende zaken kon doers. Nz.wlat Jan Pietersz. Coen
in 1619 na de verovering van Jakatra c-,,i) de puinhoopen daarvan
Batavia had gesticht, verplaatste hij daarheen den zetel der regeering. Zoo wees hij Java aan als het middelpunt der Indische
eilanden en van de Nederlandsche heerschappij over den archipel.
Na Coen volgde een reeks van bekw:me en ondernemende gouverneurs-generaal elkander op. Antonio van Diemen vestigde bet
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gezag der compagnie op Ceylon en in Japan; hij was het ook, die
het initiatief nam tot de groote reizen van Abel Jansz. Tasman,
die een geheel nieuw werelddeel, Australia, ontdekte. Joan Maetsuycker bezette Ceylon geheel, veroverde Cochin, Palembang,
Makassar, onderwierp Negapatwam; hij was het ook, die aan de
Kaap een ververschingsstation vestigde. Alleen Formosa moest
Maetsuycker weer aan de Chineezen afstaan.
De economische positie der republiek was dus zeer sterk, al
werd zij ook wel bedreigd, voornamelijk van de zijde van Engeland en Frankrijk. Kort na het midden der zeventiende eeuw greep
Engeland de republiek krachtig aan. Den 5den October 1651 vaardigde het parlement de befaamde acte van navigatie uit, waardoor
aan alle buitenlanders werd verboden andere koopwaren dan producten van hun eigen land in Engeland in te voeren. Die acte, afgekondigd om een oorlog met de republiek onvermijdelijk te maken
en door te zetten, heeft inderdaad aan Engeland uitnemende diensten bewezen; zij verving den ouden magnus intercursus van 1496
en maakte een einde aan de overheersching der Nederlandsche
schepen in de Britsche havens; zij dwong de Engelschen tot de
buitenlandsche scheepvaart. Natuurlijk was een hevige handelscrisis in Engeland zelf het onmiddellijk en onvermijdelijk gevolg. Maar dat alles ging voorbij ; de Engelschen leerden den handel op hun eigen land zelf in handen nemen.
Het parlement wilde den strij d evengoed als het Engelsche
yolk. Reeds lang was de handelsbloei van Nederland den Engelschen een doorn in het oog geweest. Engeland, dat gaarne
de zeeheerschappij bezat, zag zich voortdurend gedwarsboomd door de kleine republiek aan de overzij de der
Noordzee. Dat verbitterde het Engelsche yolk; dat maakte
de gedachte aan een geduchte afrekening met de Hollanders populair. Ook het geval van Amboina, waar de gezaghebbers der
Oostindische Compagnie in 1623 naar recht, maar niet naar billijkheid veertien Engelschen wegens verraad hadden doen ter
dood brengen, werd weer uit het stof der herinnering opgehaald;
de slag bij Duins, waar Tromp in 1639 de Spanjaarden op de
Engelsche kust had verslagen, werd als een beleediging door het
Britsche yolk aangemerkt; de moord op den Engelschen agent
Isaac Dorislaan in Den Haag, in 1649 door Engelsche koningsgezinden gepleegd, werd een zware grief. Maar de hoofdzaak was
toch de zware handelsconcurrentie, die het Engelsche yolk zich
van den p als wilde schuiven. Daarom was de oorlog in Engeland
populair; daarom kon het parlement lien oorlog doorzetten.
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In zooverre heeft de Britsche regeering gelijk gekregen: het
is de republiek niet gelukt de acte van navigatie weer afgeschaft
te krijgen. Alleen wist zij bij den voordeeligen vrede van Breda
van 1667 van Engeland te bedingen, dat de acte in zooverre werd
beperkt, dat zij niet tneer zou worden toegepast op de Duitsche
goederen, die langs den Rijn in Nederland en van daar op Nederlandsche schepen in Engeland werden ingevoerd. Maar meeiheeft Engeland dan ook nooit willen toegeven. Toen de Nederlandsche stadhouder Willem III in 1689 koning van Engeland
was geworden, hebben de Staten-Generaal tevergeefs getracht de
acte van navigatie afgeschaft te krijgen. Maar Willem III, hoewel
in dezen het belang van zijn vaderland inziende, begreep, dat zijn
macht in Engeland in dezen te kort schoot. Eerst in 1849 is de acte
van navigatie als gevolg der Britsche liberale handelspolitiek definitief afgeschaft.
Iuist in den tijd, dat de republiek in handelszaken van Engeland
eenige concessies kon bedingen, had zij in dat opzicht met Frankrijk groote moeilijkheden. Deze zwarigheden werden veroorzaakt
door de politiek van den minister Colbert, die Frankrijk economisch wilde verheffen en het los wilde maken van den invloed
van het buitenland. Dat houdt verband met zijn beginselen op
economisch gebied. Met hem doet het mercantilisme zijn intrede
in het Fransche staatsbestuur. Dat stelsel zag in het bezit van
edele metalen den rijkdom van een yolk. Vandaar dat het zich
ten Joel stelde den uitvoer van goederen zooveel mogelijk te bevorderen, daarentegen den invoer krachtig tegen te gaan; alleen
de invoer van grondstoffen zou worden toegelaten. Aan de voiledige invoering van zijn stelsel heeft Colbert zijn geheele leven
met overtuiging gearbeid. Ongetwijfeld was de grondgedachte van
zijn economisch stelsel onjuist; maar dat neemt niets weg van de
verdiensten van Colbert voor zijn vaderland. Door hem namen
handel en industrie een hooge vlucht. Om de producten der Fransche nijverheid te volmaken, werden scherpe reglementen uitgevaardigd op de fabricage, vooral op de lakenindustrie. Hij wist
nieuwe industrieen te scheppen en vreemde in Frankrijk in te
voeren.
Ook den handel trachtte hij te bevorderen en juist hier kwam
hij in conflict met de Hollanders, die den handel op Frankrijk
zoo goed als geheel in handen hadden. Met andere middelen
trachtte Colbert hetzelfde te bereiken als het parlement met de
acte van navigatie. In 1664 stichtte hij te Lorient een Oostindische Compagnie in navolging en ter bestrijding der Neder-
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landsche maatschappij. In Havre verrees een Westindische Compagnie, in Duinkerken een Noordsche, in Marseille een Levantsche,
in latere j aren nog andere. Men moet evenwel erkennen, dat de
meeste van deze compagnieen minder goed hebben kunnen slagen,
daar de Franschen natuurlijk niet in korten tijd tot een handelsnatie konden worden opgevoed.
Het best leert men Colbert's stelsel kennen uit de tarieven, die
hij in 1664 en 1667 uitvaardigde en waardoor hij de Fransche
nijverheid tegen de concurrentie van het buitenland door hooge
invoerrechten en tegelijk door hooge uitvoerrechten op graan en
onbewerkte grondstoffen trachtte te beschermen. Daarentegen
werden de binnenlandsche rechten voor een groot deel afgeschaft.
Dat alles was het werk van Colbert, die bij al zijn onmiskenbare
gebreken, welke die van zijn tijd waren, toch een toewijding voor
de algemeene welvaart van zijn yolk koesterde, die hem van zijn
tijdgenooten scherp onderscheidde en die toen ten tij de verre
van algemeen was onder lei dende ministers.
Intusschen was de consequente doorvoering van Colbert's stelsel hoogst nadeelig voor de Nederlanders, in wier handen de han.
del op Frankrijk grootendeels was. Vandaar dat er tusschen de
beide regeeringen voortdurend moeilijkheden rezen, die ook op
de staatkundige betrekkingen tusschen beide landen een nadeeligen invloed handen. In 1662 konden beide nog een bondgenootschap sluiten, dat gedurende den tweeden Engelschen oorlog in
den landoorlog tegen Munster de republiek van veel nut is geweest. Maar reeds het Fransche tarief van 1664 maakte de verhouding moeilijker. En in 1667 meende Lodewijk XIV in alle opzichten de handen vrij te hebben tegenover de republiek : hij

vaardigde een nog zwaarder tarief uit en begon den revolutieoorlog. Wel kon de Witt door de triple alliantie in 1668 den
koning tot den vrede van Aken dwingen, maar de verhouding
tot Frankrijk was toch in den grond bedorven. Groote toebereidselen maakte Lodewijk XIV na 1668 voor den grooten oorlog met
de republiek : door verbonden met Engeland, met Zweden, met
verschillende Duitsche vorsten wist hij de republiek te omsingelen. De Witt kon daartegen weinig doen. Een verbond met het
zwakke Spanje hielp eigenlijk even weinig als de tarief oorlog, dien
de republiek Frankrijk aandeed; het was een zwaard, dat Nederland misschien nog scherper wondde dan Frankrijk.
Intusschen is de groote oorlog van 1672 en volgende jaren, die
een verdelgingsoorlog tegen de republiek scheen te worden, ten
slotte voor haar niet onvoorspoedig verloopen. Zij wist reeds in
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1674 vrede te sluiten met Engeland en met Munster en Keulen;
zij verkreeg steeds meer den steun van bondgenooten, den keizer,
ten slotte zelfs van Engeland. Wanneer zij dan ook in 1678 den
vrede van Nijmegen met Frankrijk sluit, weet zij ook allerlei voordeelen op handelsgebied te bedingen; voor de republiek zou niet
het tarief van 1667, maar dat van 1664 gelden in Frankrijk. Bij
alle latere vredesverdragen wist Nederland nog ruimere concessies
te krijgen. In 1679 bij den vrede van Rijswijk verwierf het zelfs
de geheele afschaffing van het tarief van 1664 en van het lastige
vatgeld. In 1713 bij den vrede van Utrecht wist de republiek zelfs
een zeer gunstig handelsverdrag te bedingen: het was duidelijk,
dat Frankrijk den Nederlandschen handel volstrekt niet missen
kon.
Op dien handel rustte natuurlijk de geheele welvaart des lands;
daarop rustte ook grootendeels het staatsbestuur. Niet alleen dat
de regeeringspolitiek grootendeels werd bepaald door handelsbelangen, maar de regeering zelf was voor een niet gering deel
in handen van kooplieden, althans van regenten, die in nauwe
betrekking stonden tot den koophandel. De regeeringsvorm der
republiek werkte dien invloed der kooplieden zeer sterk in de
hand.
De regeeringsvorm der republiek is te merkwaardig om er in
dit verband niet een oogenblik bij stil te staan. Hij berustte niet
op een philosophisch uitgedacht stelsel van regeering en evenmin
op door de praktijk a angewezen normen. Het Nederlandsche
regeeringsbestek der republiek in de zeventiende eeuw rustte eenvoudig op historische traditie, voor zoover veranderingen waren
aangebracht door den opstand. Dit blijkt wel uit het eenvoudige
feit, dat in geen enkel staatsstuk de regeeringsvorm der republiek
was omschreven; een gecodificeerde staatsregeling bezat zij niet;
in de Unie van Utrecht b. v. wordt nergens de inrichting der regeering voorgeschreven: men nam blijkbaar aan, dat die vanzelf sprak.
Toen de Unie van Utrecht werd gesloten, stood de regeeringsvorm dan ook nog allerminst vast. De opstand bedoelde geen revolutie in de regeering; zij wilde nauwelijks een opstand tegen den
koning. Vandaar dat men voorloopig nog 's konings naam en
wapen behield; de Leidsche Academie is nog opgericht in naam
van Philips II. Maar toen de tijd begon te verloopen, werd het
duidelijk, dat de theorie hier de praktijk lang niet meer dekte.
En van het oogenblik af, dat men een nieuwen landsheer ging
zoeken, lag het voor de hand, dat men den koning ook nominaal
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zou moeten prijsgeven. Toen men dan ook in 1580 bij het verdrag
van Plessis-les-Tours Anjou als souverein had aangenomen, moest
men wel tot de afzwering van Philips II komen; zij geschiedde
den 26sten Juli 1581 in een plechtige vergadering der Staten-Generaal in Den Haag.
Intusschen was de poging om met Anjou als landsheer te regeeren al spoedig mislukt; reeds in 1583 ging hij naar zijn vaderland terug om er spoedig te sterven. Na den moord op den prins
van Oranje in 1584 werd een nieuwe Raad van State ingesteld;
aan het hoofd van lien raad kwam in 1586 de gouverneur-generaal Leicester te staan, die kapitein-generaal werd. Maar ook
de proef met den Engelschen edelman was spoedig mislukt; in
1589 verliet hij het land, niet zonder smaad; opnieuw moest nu in
de regeering worden voorzien.
Van veel gewicht is dus het besluit, dat de Staten-Generaal in
1588 hebben genomen, namelijk om de hooge overheid niet meer
aan een vreemden vorst of wien dan ook op te dragen, maar zelf
de souvereiniteit in handen te nemen. Het was meer een maatregel van noodzakelijkheid en zelfs van noodweer dan van wijs
beleid. Maar zooals in dergelijke omstandigheden altijd pleegt
te geschieden, de staatsjuristen wisten het besluit te verdedigen,
te rechtvaardigen en te argumenteeren. Francois Francken en na
hem Hugo de Groot hebben trachten aan te toonen, dat in deze
landen de Staten van oudsher de dragers der souvereiniteit' zijn
geweest, dat zij de uitoefening van die souvereiniteit hebben opgedragen aan de opvolgende graven, maar dat zij evengoed bevoegd zijn die uitoefening van het hoogste gezag aan zich zelf
te houden, zoo de vorst zich kwalijk mocht gedragen. Dat nu was
het geval geweest met Philips II; de Staten-Generaal handen dus
het volste recht dezen vorst of te zetten en zelf het gezag in handen te nemen. Afgescheiden van deze conclusie kan men constateeren, dat de historische grondslag van het betoog geheel onjuist
was; geenszins zijn de oude graven en hertogen door de Staten
aangesteld : zij ontleenden hun macht alleen aan hun leenheer,
den keizer.
Maar bovendien was daarmede de kwestie der souvereiniteit in
de republiek volstrekt niet opgelost. Want de historische deductie van De Groot en de zijnen sloeg eigenlijk alleen op de regeering van het gewest en nooit op die der generaliteit. Alle landsheeren, ook de Ifourgondiers, ook Karel V en Philips II, waren
formeel slechts hertogen en graven geweest van de gewesten afzonderlijk. Philips II had dan ook formeel niet door de Staten-
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Generaal, maar door de Staten der afzonderlijke gewesten moeten
zijn afgezet. In plaats van den graaf van Holland, den oudtijds onbetwisten souverein, konden onmogelijk optreden de Staten-Generaal, maar alleen de Staten van Holland. Zoo is dan ook
veelal de opvatting geweest van de meeste staatslieden der republiek; zij hebben vastgehouden aan de souvereiniteit der gewestelijke staten als rechtsopvolgers der oude graven. Zij moesten wel erkennen, dat boven deze nog de Staten-Generaal stonden,

Fig. 82. Willem III bezoekt de Staten-Generaal in Holland.

maar konden dezen geen souverein gezag toe; aan dit hooge college hadden de Staten der provincies slechts bepaalde rechten toegekend, evenals b. v. aan de stadhouders.
De Staten-Generaal waren uit den aard der zaak oorspronkelijk volstrekt niet als hooge regeering bedoeld; deze zou berusten
bij den Raad van State. Maar de loop der gebeurtenissen had
weldra de Staten-Generaal op den voorgrond gesteld. Op dit
college hadden de Staten van Holland invloed, wat met den Raad
van State niet het geval was. De advocaat van den lande, de be-

BESTUUR DER REPUBLIEK

127

kwame Oldenbarnevelt, kon wel in de Staten-Generaal, maar niet
in den Raad van State zitting nemen. En vooral, de Raad van
State beschikte niet over de geldmiddelen van den staat; steeds
moesten de Staten-Generaal de middelen fourneeren voor het
voeren van den oorlog: met de koorden van de beurs trokken zij
het hoogste gezag naar zich toe. Het uiterlijk kenmerk van hun
toegenomen macht was het feit, dat de vergaderingen der StatenGeneraal in 1593 permanent werden verklaard: zij zouden niet
meer op reces gaan; zij hebben dan ook meer dan twee eeuwen
iederen dag vergaderd.
De staten der zeven gewesten zouden hun afgevaardigden naar
de vergadering der Staten-Generaal. Dit zevental was zoo geworden in 1594, toen Groningen door Maurits was veroverd en met de
Ommelanden tot een nieuw gewest, Stad en Lande, werd vereenigd. Het toen ook weer veroverde Drente vroeg wel intrede
in de Staten-Generaal, maar met erkenning van zijn hoedanigheid van bondgenoot in de Unie en dus van zijn zelfstandigheid
bleef aan Drente om zijn onbeduidendheid zitting in de StatenGeneraal en de andere generaliteitscolleges ontzegd. Anders handelde men later met de in het zuiden veroverde landen. Hoewel
ook steden als Breda de Unie van Utrecht hadden geteekend, werd
Staats-Brabant evenals Staats-Vlaanderen en de Staatslanden
van Overmare en nog later Staats-Opper-Gelder niet als gewesten
in de Unie opgenomen: zij werden generaliteitslanden zonder eigen
bestutir, geregeerd door de Staten-Generaal.
De bestuursvorm der verschillende gewesten was door den opstand zoo weinig mogelijk veranderd. Toch was er geen gewest,
waar niet allerlei was gewijzigd.
Gelderland was het eerste gewest, dat den voorrang genoot, omdat het een hertogdom was geweest. Het bestond sedert den opstand niet meer uit vier, maar uit drie kwartieren: het Overkwartier was aan Spanje verloren gegaan. De drie kwartieren
hadden hun kwartierdagen, die bestonden uit edelen en steden;
de vereenigde kwartierdag vormde den landdag of de statenvergadering.
In Holland woog het stedelijk element veel zwaarder dan in
Gelderland. Voor den opstand bestonden de staten hier uit de ridderschap en de zes groote steden : Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda. Tijdens den opstand had men de
hulp moeten aanvaarden van wie zich aanbood : zoo waren allerlei steden, ook kleine, in de statenvergadering toegelaten. Toen
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dat alles zich had geconsolideerd, bestond de vergadering uit de
ridderschap en achttien steden, zes groote en twaalf kleine. De
beteekenis der ridderschap was door de sterke toeneming van het
stedelijk element nog verminderd: de steden en daarmede de stedelijke aristocratieen hadden de macht geheel in handen. Die
macht was te groot, omdat de gedeputeerden ter dagvaart steeds
ruggespraak hadden te houden met de regeering van hun stad.
Zoo ging het ook aan de bovenhand : ook in de Staten-Generaal
konden de afgevaardigden bijna tot geen enkel besluit medewerken zonder gepleegd overleg met hun lastgevers, de Staten der
gewesten.
Dat alles gal den koopmansstand een zeer grooten invloed op
het staatsbestuur. In het begin van den opstand waren de stedelijke regenten meest allen kooplieden, die dagelijks hun zaken
hadden te behandelen. Dat is nog een groot gedeelte der zeventiende eeuw zoo gebleven. Maar omstreeks het midden der eeuw,
toen de kooplieden kapitalisten gingen worden, waren zij nog wel
door hun vele belangen aan den handel verbonden, maar waren zij
zelf geen hoof den meer van handelshuizen : zij werden landheeren en bovendien bankiers. Als zoodanig hadden zij dus in de
regeering van stad en land steeds de belangen van handel en
scheepvaart voor oogen; zij zaten bovendien in de admiraliteit
en in de kamers der beide Indische compagnieen. Zoo kon het
gebeuren, dat de politick der republiek goeddeels kon worden
beheerscht door het eminente handelsbelang der Hollandsche
koopsteden.
Dat geldt vooral van de groote koopstad Amsterdam. De regeeringsvorm der stad bracht van zelf mede, dat de macht hier
in handen was van eenige weinige burgemeestersgeslachten. Noch
de stadhouder noch de vroedschap had hier veel invloed om van
de burgerij Diet te spreken. Maar een kleine kring van bij uitstek
kundige en ervaren mannen bestuurde de stad uitnemend en wist
ook de wenschen en belangen der stad tot in hoogste instantie
te doen Belden. Amsterdam betaalde bovendien ongeveer de
helft van de lasten van Holland en Holland weer meer dan de
andere zes gewesten te zamen. Het ligt dus voor de hand, dat de
Staten van Holland eigenlijk niets zonder Amsterdam en de Staten-Generaal feitelijk niets zonder Holland konden doen. De
constitutie der republiek werkte dat sterk in de hand. Naar oud
recht was voor alle beslissingen in financieele zaken eenstemmigheid noodig: ook tot belangrijke regeeringsaangelegenheden
strekte men gaarne den eisch der eenstemmigheid uit.
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Het ligt voor de hand, dat dat alles gemakkelijk conflicten veroorzaakte, met name tusschen de Staten-Generaal en die van
Holland. In die niet zeldzame gevallen stond de stadhouder gewoonlijk aan de zijde der generaliteit. De positie van den stadhouder was in de republiek een zeer eigenaardige en is niet gemakkelijk to begrijpen. Oorspronkelijk had ieder gewest een
eigen stadhouder, wat ook wel vanzelf sprak, daar het ambt
provinciaal was: na Leicester was er ook geen gouverneur-generaal meer geweest. Na 1590 waren er gewoonlijk twee stadhouders, een van Holland c. a., een van Friesland c. a. in wisselende machtsverhouding. Men kon de vraag stellen en heeft die
ook steeds gesteld, of een stadhouder in de republiek noodzakelijk was. Wij kunnen de vraag, of de Unie stadhouders eischte,
laten rusten, maar willen alleen constateeren, dat de republiek
meer dan eens zonder stadhouder, althans in de voornaamste gewesten, is geregeerd. De republiek kon dus feitelijk zonder stadhouder bestaan, zonder regenten nooit.
Dat laatste maakte de regenten ook zoo sterk. Ook daarom
zochten de stadhouders, hoewel zij provinciale ambtenaren waren,
altijd den steun der generaliteit tegen Holland. Dat lag zoowel
in hun ambt als in hun persoon. Zonder de souvereinen der republiek waren de prinsen van Oranje toch de eenige vorsten in
haar regeering. Zij waren omstraald door al den roem van politiek en militair succes: kunnen was de populariteit van breede
kringen, gegrond op de dankbaarheid voor groote diensten en uitnemende verdiensten. Zij waren bovendien voortreffelijke militairen en vanzelf de opperbevelhebbers van leger en vloot, hoewel
eerst Frederik Hendrik formeel ook kapitein-generaal der Unie
was. Als stadhouders hadden zij bovendien een groote en uitgebreide bevoegdheid : zij oefenden zelfs een aantal souvereine
rechten uit, voor zoover die niet op de Staten waren overgegaan.
Juist door de onvoldoende regeling en afbakening der bevoegdheden kon gemakkelijk een ernstig conflict ontstaan, dat meer
dan eens de republiek aan den rand van een burgeroorlog bracht.
Persoonlijke, staatkundige, staatsrechterlijke, ook wel godsdienstige en kerkelijke tegenstellingen maakten conflicten meestal
onvermijdelijk. De strijd tusschen Oranje en Amsterdam was
tegelijk een rem en een impuls in het staatkundig leven der republiek.
Ook in de andere gewesten kwam het stedelijk element sterk
naar voren. In Zeeland hadden de steden sterk van den opstand
geprofiteerd. In de oude Staten waren drie leden geweest: de
IV 9
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abt van Middelburg, de ridderschap en de steden. De eerste was
natuurlijk uit de Staten verdwenen: de ridderschap was beperkt
tot den Eersten Edele, welk ambt de prins van Oranje steeds heeft
bekleed. Omgekeerd hadden de steden nu ieder een stem gekregen, zoodat de Statenvergadering na den opstand bestond uit
zeven leden : den Eersten Edele, de steden Middelburg, Veere,
Vlissingen, Goes, Tolen en Zierikzee. Daar de prins markies van
Veere en Vlissingen was, had hij den steun van die twee steden in
de hand en dus in Zeeland grooten invloed.
In Utrecht was door den opstand minder veranderd. In plaats
der vijf kapittelen, die geseculariseerd waren, kwamen als eerste
lid de geeligeerden uit de leden der vijf kapittelen, thans alien gereformeerde leeken, voor hun leven door de twee andere leden
gekozen. Den tweeden stand vertegenwoordigde de ridderschap,
den derden -de stad Utrecht met de vier kleine steden, Amersfoort,
Rhenen, Wijk-bij-Duurstede en Montfoort. In 1675 kreeg de stadhouder door een nieuw regeeringsreglement in dit . gewest overwegenden invloed; hij benoemde sedert tot ongeveer alie functien
en ambten en had dus de statenvergadering vrijwel in zijn hand.
Datzelfde was sedert 1675 ook het geval in Gelderland en Overijsel: de drie gewesten waren in 1672 door de Franschen veroverd
en na herovering weer in de Unie toegelaten, echter onder zeer
bezwarende voorwaarden.
In Friesland was het stedelijk element door den opstand versterkt. Vanouds waren de Staten van dit gewest samengesteld uit
de vertegenwoordigers der drie gooyen, Oostergoo, Westergoo en
de Zevenwolden. Sedert 1598 waren de elf steden uit de respectieve
gooyen geeximeerd: zij vormden toen samen een vierde kwartier.
Zij waren geen van allen met de Hollandsche steden in beteekenis
en invloed te vergelijken. Het waren Leeuwarden, Dokkum,
Franeker, Harlingen, Bolsward, Sneek, Staveren, Sloten, Workum,
Ylst en Hindeloopen.
In Overijsel bleef de statenvergadering bestaan uit de beschreven edelen uit de drie kwartieren, Salland, Twente en Vollenhove, en uit de afgevaardigden der drie groote steden : Deventer, Kampen en Zwolle. Het was hier altijd een moeilijke kwestie uit te maken, wanneer . er een meerderheid was in de staten.
Stad en Lande was een nieuw gevormd gewest, dat bij besluiten der Staten-Generaal van 1595 en 1597 was geregeld. De staten
bestonden uit twee leden, de stad Groningen en de Ommelanden.
Eenstemmigheid was hier bijna onmogelijk te verkrijgen, te minder, daar de macht van den stadhouder hier zeer beperkt was.
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Drente had als vanouds een statenvergadering, bestaande uit
ridderschap en eigenerfden; steden waren er in deze landelijke
provincie niet.
De generaliteitslanden misters zelfbestuur en hadden dus ook
geen statenvergadering.
Het is duidelijk, dat de regeeringsvorm der republiek zeer ingewikkeld was. Er waren stellig zeer groote gebreken, die den
gang der zaken zeer traag maakten. Die gebreken kwamen toen
evenwel minder aan den dag dan in de zeventiende eeuw, toen
uitnemende staatslieden van vorstelijken en van burgerlijken
bloede met de gebrekkige staatsvormen ten slotte wonderen hebben weten to verrichten. Ook toen is gebleken, dat ook in den
staat de inhoud boven den vorm gaat.

BET ABSOLUTISME.
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Bartholomeus van der Heist: Vendel van kapitein Bicker (1643).

HET ABSOLUTISME.
DE EERSTE NOORDSCHE OORLOG.
Juist in de dagen, dat de republiek den vrede van Westminster
met Engeland sloot, kwam in de Oostzee een gevaar op, dat haar
ingrijpen daar noodzakelijk maakte. In Zweden had namelijk
Christina in 1654 de kroon neergelegd. Van den aanvang of
had zij zich weinig met de regeering ingelaten; de voornaamste
staatszaken werden door den kanselier Oxenstierna behandeld;
het was eigenlijk zonder haar medewerking, dat Zweden in 1648
to Munster een eervollen vrede sloot. Zij was een zeer ontwikkelde, scherpzinnige vrouw, maar zij had door haar slordige opvoeding iets ruws en grilligs verkregen, dat haar goede hoedanigheden benadeelde. Zij miste bovendien een ernstigen, zedelijken
grondslag in haar leven; zij kon zich nooit ernstig met een zaak
bezig houden en verwaarloosde dus de regeering en, wat erger
was, zij stuurde deze door ondoordacht ingrijpen voortdurend in
de war. Een drang naar ongebonden vrijheid maakte haar al spoedig voor de regeering ongeschikt; het was dan ook geen verlies,
toen zij in 1654 uit eigen beweging of stand deed van de kroon. Zij
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was toen nog slechts 28 jaar. Sedert verliet zij Zweden en leidde
nog 35 jaren een zwervend 'even, overal berucht door haar eigenaardige liefhebberij en zelfs door haar uitspattingen. Ten slotte
vond zij rust in den schoot der katholieke kerk; in 1689 is zij te
Rome gestorven.
Haar opvolger werd haar neef Karel X Gustaaf, graaf van
Palts-Tweebruggen. Hij bracht eerst orde in de verwarde binnenlandsche zaken van het rijk. Daarna vatte hij de oude politiek
van Erik XIV en Gustaaf Adolf w9er op en besloot Polen aan te
vallen; de Poolsche koning Johan II Casimir maakte als Wasa
a anspraak op den Zweedschen
troon na het aftreden van Christina.
Karel X sloot in dezen strijd een
nauw verbond met czaar Alexei
van Rusland. Dwars door Brandenburgsch gebied viel hij in 1655
Polen binnen; door een veldtocht
bracht hij Polen in zijn macht. Ten
gevolge daarvan sloot zich de keurvorst van Brandenburg, Frederik
Willem, bij Zweden aan : Karel X
waarborgde hem daarvoor het onafhankelijk bezit van Oost-Pruisen,
dat nog altijd leenroerig was aan
Polen. Ongelukkig moest de
Zweedsche koning reeds in 1656
Fig. 1. Karel X Gustaaf.
bij na geheel Polen weet ontruimen; keizer Ferdinand III kwam Polen te hulp; czaar Alexei viel
van Zweden of en deed een inval in Lijfland.
Maar vooral werd Karel's toestand moeilijk, toen de republiek
zich met de zaken in de Oostzee ging bemoeien; de al te groote
macht van Zweden ging recht in tegen het Nederlandsche bandelsbelang. Een Hollandsche vloot onder Wassenaar-Obdam
verscheen in de Oostzee: zij redde Danzig, dat door de Zweden
werd belegerd. Zoo zag de Zweedsche koning zich in 1656 genoodzaakt met de republiek het verdrag van Elbing te sluiten, waardoor Danzig onzijdig werd verklaard. Voorloopig had de republiek daarmede haar doel bereikt: haar graanhandel was weer
veilig. Een nog sterker bondgenoot kreeg Polen evenwel, toen de
Deensche koning Frederik III op aandrang der republiek in 1657
aan Zweden den oorlog verklaarde.
Karel Gustaaf moist zich evenwel te redden: hij was bovendien
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een man van snelle besluiten. Hij keerde Polen den rug toe en
wierp zich met zijn voile militaire macht op het voor hem zeer
geduchte Denemarken. Met geforceerde marschen trok hij fangs
de Duitsche kust, dan door Holstein, Sleeswijk en Jutland. Van
daar ondernam hij den befaamden tocht in den strengen winter
van 1657 op 1658 over het ijs van de Belten naar Funen en daarna naar Seeland; voordat Frederik III iets ter verdediging had
kunnen doen, stonden de Zweden voor zijn hoofdstad. De koning
zag Been anderen uitweg dan onderwerping aan zijn noodlot;
reeds in Februari 1658 kwam de
vrede van Roskilde tot stand; Denemarken moest Halland, Schonen,
Blekingen en Bornholm en nog eenige grensdistricten in Noorwegen
aan het zegevierende Zweden afstaan.
Zoo overwon Karel Gustaaf vol.ledig. Van wcinig beteekenis was
het daarbij, dat Brandenburg van
hem afviel. Het werd daarvoor
door Polen betaald met het tractaat van Wehlau van September
1657. Oost-Pruisen werd door den
koning van de leenhoogheid ontslagen en als een zelfstandig herFig. 2. ohan Casimir, koning
van Polen.
togdom erkend. Toch besloot Karel Gustaaf opnieuw Polen en
Brandenburg te bestrij den. Hij wilde evenwel in dat geval Denemarken niet in de gelegenheid stellen achter zijn rug Zweden aan
te vallen. Daarom verbrak hij nog in 1658 den pas gesloten vrede
van Roskilde; in Augustus begon hij de volledige insluiting van Kopenhagen van de land- en de zeezijde. Intusschen verdedigden de
Denen under de bezielende, sterke leiding van hun koning hun
hoofdstad met onbezweken moed. Tevergeefs spande Karel Gustaaf zijn uiterste krachten in om Kopenhagen te berennen; alle
aanvallen werden met goed gevolg afgeslagen.
Frederik III rekende terecht op den tijd, die voor hem werkte.
Onmogelijk zou Europa kunnen toestaan, dat Denemarken werd
verpletterd. Het handelsbelang der republiek dwong haar
al dadelijk tot interventie. Zweden mocht niet te machtig worden
aan de Sont en in de Oostzee. Eigenlijk tegen den wensch van De
Witt besloten de Staten-Generaal op aandrang van Amsterdam
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tot militair ingrijpen. In November 1658 viel Wassenaar-Obdam
de Zweedsche vloot bij Kronenburg aan en versioeg ze zoo voiledig, dat de Zweden de vereeniging der Nederlandsche vloot met
de Deensche voor Kopenhagen niet konden verhinderen. Daarmede was Denemarken gered. Wei werd het beleg van de hoof dstad aan de landzij de niet opgebroken, maar het was duidelijk,
dat dat geen verder resultaat kon hebben.

Fig. 3. Het paleis te Krakau.

Karel X gaf evenwel den strij d nog niet op : hij rekende op
Engeland en op Frankrijk. Denemarken toch was nauw verbonden met den keizer en door dezen met Spanje; een toenadering
van Frankrijk en Zweden lag dus voor de hand. Met Frankrijk
werkte in dezen tijd Engeland samen, dat bovendien ernstig bezwaar had tegen de overmacht der republiek in het noorden en
in het algemeen ter zee. Maar Mazarin bezat geen vloot. Engeland leed onder den doodsstrijd der puriteinsche republiek. Daardoor konden geen van beide feitelijk in het noorden ingrijpen; zij
moesten zich wel bepalen tot diplomatieke actie en wisten daarbij den raadpensionaris aan hun zijde te krijgen. De Witt vreesde
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al lang, dat de republiek zich . zou vastwerken in de Noordsche
troebelen.
Zoo kwam in Mei 1659 het Haagsche Concert tot stand; de Brie
mogendheden kwamen daarbij overeen een poging te doen om in
het noorden den vrede tot stand te brengen op den grondslag van
het tractaat van Roskilde. Mocht op die basis geen vergelijk tot
stand kunnen komen, dan zou ieder der verbondenen zijn eigen
vrijheid van handelen hernemen. Dat gebeurde reeds in Augustus 1659 in. Karel X verklaarde categorisch op den grondslag van
het Haagsche Concert geen vrede te
willen sluiten. Nu had de republiek
de harden weer vrij ; zij tastte dan
ook met kracht door. In November
1659 viel een Hollandsche vloot onder den grooten De Ruyter Nyborg
aan; met behulp van keizerlijke en
Brandenburgsche troepen veroverden de Hollandsche zeelieden de
stad na een scherp gevecht.
Nog was evenwel het einde van
den strijd niet te voorzien; Karel X
dacht geen oogenblik aan toegeven.
Maar reeds in Februari 1660 stierf
hij plotseling: hij sleepte zijn oor- Fig. 4. ohan Sobieski, koning
van Polen.
logspolitiek met zich in het graf.
Zijn opvolger toch was een kind,
zijn vijfjarig zoontje Karel XI; voor hem nam een regentschapsraad de regeering waar. Deze gelegenheid maakte de rijksraad
zich ten nutte door in 1660 de staatsregeling aldus te veranderen,
dat hij zelf de leiding in handen kreeg. De nieuwe regeering, die
zwaar aan geldgebrek leed in het door den oorlog uitgeputte land,
haastte zich spoedig vrede te sluiten. In Mei 1660 kwam reeds met
Polen de vrede van Oliva tot stand; Johan Casimir deed afstand
van zijn rechten op de Zweedsche kroon; overigens bleven beide
staten in het ongerepte bezit van hun domeinen. In Juli sloten
Zweden en Denemarken te Kopenhagen vrede; Zweden behield
de Deensche gewesten aan de Sont, maar gaf Bornholm en de
Noorweegsche veroveringen, o. a. Drontheim, weer terug. Zoo
verdween snel de macht van Karel X Gustaaf, die een oogenblik
als een meteoor aan den staatkundigen hemel had geschitterd.
Ook in Denemarken kwam in 1660 een belangrijke staatsverandering tot stand, evenwel van omgekeerde strekking als in Zwe-
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den. Sedert de troonsbeklimming .van Frederik I in 1523 was de
koninklijke macht zeer beperkt; de grootste macht berustte bij
den adel. Juist de oorlog, toen zelfs het bestaan des rijks op het
spel stond, had het onhoudbare van lien toestand bewezen; de
adel was onmachtig gebleken het land en de hoofdstad te verdedigen. In 1660 riep daarom Frederik III een rijksdag bijeen; het
bleek al spoedig, dat de geestelijkheid en de burgerij scherp
tegenover den adel stonden. Zeker van de instemming van den

Fig. 5. De troonzaal in het Kreml te Moskou.

koning tastten nu de beide stonden door; den 8sten Oct. verklaarden zij de kroon erfelijk in de regeerende dynastie; de adel moest
zich daarbij wel aansluiten, daar de verdiensten des konings voor
het rijk algemeen werden erkend. Toen men eenmaal zoover
was, volgde het overige vanzelf. Toen de rijksdag niet tot overeenstemming kon komen over de verdere regeling van het koninklijk gezag, besloot men de beslissing over te laten aan den koning. Frederik III besliste in den geest als men wel had kunnen
verwachten : den 10den Jan. 1661 proclameerde hij de kroon niet
alleen erfelijk, maar ook onbeperkt. Wel werden eenige rechten
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aan de afzonderlijke stenden toegestaan, maar de rijksdag als
geheel verloor zoo goed als alle macht. De volharding des konings in de verdediging der hoofdstad bracht aldus haar politieke
vruchten op.
In den grooten strijd in het noorden had, gelijk wij zagen, ook
Frederik Willem van Brandenburg een rol gespeeld. Niet ten
onrechte draagt hij in de geschiedenis den naam van den grooten
keurvorst. Met hem kwam in 1640 een nieuw politiek stelsel in
Brandenburg op den troo p. Hij was een man van vasten wil en
forsche energie, een geboren heerscher; hij had een scherp ver-

Fig. 6.

Soldaat uit het Strelit- Fig. 7.
zenkorps.

Bevelhebber der Strelitzen.

stand en een juisten blik niet alleen op personen, maar ook op toestanden en verhoudingen. Zijn einddoel, Brandenburg op te
heffen uit zijn staat van verval, het te maken tot een der machtigste staten van het Duitsche rijk, verloor hij geen oogenblik
uit het oog. Aan dat Joel offerde hij soms bezworen verdragen
en gesloten overeenkomsten op, zoodat hij niet ten onrechte de
reputatie had van niet geheel betrouwbaar te zijn. Maar hem
komt ook de roem toe, dat hij voor het eerst in Brandenburg de
praktijk van een vorst heeft getoond, die leeft en werkt voor het
welzijn des yolks, niet voor eigen eer en heerschzucht of voor
eigen genoegen. Hij heeft de grondsiagen gelegd van een door
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en door solied staatsgebouw; daardoor heeft hij het mogelijk gemaakt, dat zich een eenheidsstaat vestigde, die de kiem kon worden voor de krachtige staatsgemeenschap van Pruisen; daarop
kon dan weer in onzen tijd het Duitsche rijk op hechteren grondslag dan ooit to voren worden opgericht.

Fig. 8. Voorname Russen. Een Tartarenvrouw. Een Tartaarsche soldaat.

LODEWIJK XIV.
Toen Mazarin in 1661 stierf, was Lodewijk. XIV 22 jaar oud;
hij was al een paar jaar meerderjarig, Hij had zich tot nu toe
weinig met regeeringszaken bezig gehouden, maar was geheel en
al in zijn vermaken opgegaan, zoodat men geloofde, dat hij geen
spoor van belangstelling voor de politiek had, dat hij alleen den
glans van de macht begeerde, maar dat hij alle eigenlijke regeeringszaken door een almachtig minister zou laten uitvoeren. Maar
in de zitting van den staatsraad, die een paar uur na den dood
van Mazarin plaats vond, verklaarde de koning in tegenwoordigheid van al zijn ministers, dat hij alleen maar uit achting voor den
kardinaal tot nu toe zelf niet had ingegrepen. Van nu of aan
zou hij "zijn eigen eerste minister zijn". Geen regeeringsbesluit
zou worden onderteekend, zonder dat hij er het bevel voor gaf.

Fig. 9. Het huwelijk van Lodewijk XIV met Theresia, de dochter van Philips IV van Spanje (9 Juni 1660).

oz
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Mazarin's oordeel over hem was juist geschreven: "Hij komt pas
laat op dreef, maar dan brengt hij het verder dan menig ander; in
hem vindt men het materiaal voor vier koningen".

Fig. 10. De westelijke façade van het slot to Versailles.

Fig. 1 1. Uit de dagen van het oproer der Fronde, een vergadering van Frondeurs.

Lodewijk XIV stamde zoowel van de Bourbons als van de Habsburgers of en in zijn persoonlijkheid kwamen eigenschappen van
deze beide geslachten aan het licht. Reeds zijn uiterlijk was im-
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poneerend. Hij was goedgebouwd en bewoog zich met een
Spaansche waardigheid. "Zelfs als het lot hem niet tot een groot
koning had gemaakt, zou de natuur hem in ieder geval een uiterlijk hebben verleend, dat daarmede in overeenstemming was",
oordeelde een Venetiaansch gezant. Zijn ijzeren gezondheid stel-

Fig. 12. De markiezin van Rambouillet met haar oudste dochter Julie d'Angennes. Haar salon is beroemd als het eerste in de reeks der schitterende Fransche
salons uit de 1 7de eeuw. lederen Woensdag vond er een groote bijeenkomst in
haar blauw salon plaats, de andere dagen ontving zij gewoonlijk haar meer
intieme vrienden en vriendinnen in haar slaapkamer. De dames zaten gewoonlijk
op stoelen in de nabijheid van de gastvrouw, de heeren stonden dan achter die
stoelen of zij spreidden hun mantels op den grond, om zich aan de schoone
voeten van de dames neer te zetten, hetgeen als heel galant werd beschouwd.
Haar dochter Julie is beroemd door de - guirlande de Julie - , die zij van haar
trouwen aanbidder en lateren echtgenoot, den maarschalk de Montausier, kreeg.
Dit was een verjaardagsalbum. Op ieder blad waren 29 bloemen geschilderd,
terwijl beroemde dichters, o. a. de groote Corneille, hier hun gedichten bijschreven.

de hem in staat alles te verdragen; hij had urenlange conferenties
met zijn ministers, hij maakte heele nachtelijke feesten mee; nat
van den regen en het zweet en dik onder het stof bedekt, bleef hij
ook in al deze omstandigheden toch altijd dezelfde. Hij was geen
genie, maar hij had een scherp verstand en een gezond oordeel,
hetgeen ook aan den dag kwam in zijn keuze van bekwame raadsI'V 10
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leden. Hij was overtuigd, dat God hem het koningschap had verleend en eischte daarom ook absolute gehoorzaamheid. Bij deze
hooge opvatting van zijn roeping had hij een sterk ontwikkeld

Fig. 13. De kroning van Lodewijk XIV in de kathedraal te Reims.

plichtsgevoel; hij besteedde al zijn krachten aan het heil van den
staat. Hij bezat voorts een sterken wil en een zelfbeheersching,
die hem in staat stelde, alle ongeluk te trotseeren. "De staat, dat
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ben ik", moet hij gezegd hebben en in deze woorden komt zijn
opvatting duidelijk naar voren. Hij had de grootste belangstelling voor kunsten en wetenschappen en hij ondersteunde tal van
schrijvers, tal van mannen van de wetenschap
en tal van kunstenaars.
Hij legde tegenover zijn
omgeving een grooten
tact en een groote welwillendheid aan den
dag. Voor zich zelf was
hij heel zuinig. Maar hij
was zeer op vleierij gesteld ; zijn geloof in
eigen
onfeilbaarheid Fig. 14. Madame de la Valliere. (Schilderij van
Mignard) .
werd door zijn kruiperige omgeving steeds versterkt.

Fig. 15. Het slot to Versailles bij de troonsbestijging van Lodewijk XIV.
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Met het schitterende Spaansche hof als voorbeeld schiep Lodewijk XIV zich een omgeving, die in pracht alles overtrof, wat men
tot nu toe had aanschouwd. Colbert, de groote minister, wilde,
dat de koning het Louvre in Parijs zou betrekken. Maar reeds in
1664 werd in het bosch van Versailles met den bouw van een prachtig slot begonnen, die twintig j aar in beslag nam; de twaalf laatste jaren leidde de architect dit werk. In 1682 trok het geheele

Fig. 16. De spiegelzaal te Versailles.

hof van Parijs naar Versailles. Deze kleine stad werd een van de
grootste van het heele land, ten minste wat de uitgebreidheid betreft; zij vormde als het ware een omlijsting van het groote
kasteel. Er werden voor den trotschen adel statige paleizen gebouwd. Deze adel woonde bij het hof, daar Lodewijk XIV
wilde, dat de edellieden in de nabijheid van het hof zouden zijn
om regelmatig aan de ceremonies en feesten te kunnen deelnemen.)
Iederen morgen hield de koning receptie; hij deed dan zijn
rondgang door het kasteel en door het park. Hij lette er nauw-
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keurig op, wie bij zulke gelegenheden niet verscheen en hij liet de
personen dan zijn ongenade voelen. Slechts zij, die regelmatig
hun opwachting aan het hof maakten, verkregen gunstbewijzen
van den koning. "1k ken hem niet; dat is iemand, lien ik nooit
gezien heb". Dit waren de woorden, die in den mond van den
koning de grootste ongenade beteekenden. Er lag ook een zekere
berekening in dit verkwistende leven aan het hof; het was niet
alleen ingesteld om aan de tegenwoordigheid van den koning
meerderen luister bij te zetten. De machtige edelen, die in vroeger

Fig. 1 7. Het slaapvertrek van Lodewijk XIV in Versailles.

tijd op hun landgoederen als kleine vorsten het bewind hadden
gevoerd en wier zelfstandigheid dan de koningen heel wat last
had bezorgd, waren nu in kruipende hovelingen veranderd, die
zich zelf ruineerden door aan het hof te leven. De koning beloonde hen met hooge titels en pensioenen. Maar als zij hun goederen
hadden verkocht en hun geld hadden verspild, waren zij in de
hand van den koning, die over hun wel en wee te beschikken had.
Het hofleven had ook een ongunstigen invloed op de moraal; de
edelen, die daarin het voorbeeld van den koning volgden, leefden
in overdaad en hun uitgaven voor minnaressen, voor feesten en
dergelijken, waren kolossaal. In de koninklijke omgeving bewo-
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gen zich 3000 civiele personen; Lodewijk XIV had een lijfwacht
van 3500 ruiters en 10.000 man voetvolk. De lijst van al deze personen nam 700 pagina's van den staatsalmanak in beslag. Een
Oostenrijksch generaal karakteriseerde
het hof, toen het van.
Versailles naar Fontainebleau reisde,
als "een leger op
marsch".
Maar de koning
vergat de wetenschap en de schoone
kunsten niet ter
wille van al deze
feesten, ter wille
van de maskerades, de jachtpartij en
Fig. 1 8. Lodewijk XIV speelt biljart.
en de illuminaties,
die in die geweldige
parken met hun rechte paden en hun gesnoeide boomen en hagen,
hun fonteinen en marmeren beelden werden gehouden. Hij begun-

Fig. 1 9. Karos uit den tijd van Lodewijk XIV.

stigde de door Richelieu gestichte Fransche Academie, terwiji
hij zelf nog verschillende andere stichtte. Hij nam schilders als
Poussin (1594--1665) , Lebrun (1619-1690) en Rigaud (1659
1743) in zijn dienst. Ook schrijvers verleende hij zijn gunst, zoo
b. v. den grooten dramaschrijver Racine (1639 1699), zoo ook

Fig. 20. Het koninklijk hof op reis in den tijd van Lodewijk XIV.
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den blijspelschrijver Moliere (1622-1673) en den fabeldichter
La Fontaine (1621-1695). Deze laatste heeft in een fabel over
den leeuw en zijn bezOeker een scherpe kritiek op de schaduwzijde van het hofleven gegeven. "Ik karakteriseer het hof als een
wereld van menschen, die tot alles bereid zijn, die al hun verdriet
en al hun blijdschap door den vorst laten bepalen: het is een
kameleontisch yolk, dat zijn meester nadapt".
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Fig. 2 1 . Een zitting van de Fransche Academie.

COLBERT.
Lodewijk XIV verstond de kunst, zich met bekwame ministers to omgeven, waarvan de meesten uit den lagen adel of uit de
burgerlijke kringen stamden. Als minister van buitenlandsche
zaken had hij den voorzichtigen diplomaat Lionne in zijn dienst,
die over een heelen staf van eminente diplomaten beschikte. Van
dezen tijd of kwamen er vaste diplomatieke posten aan de vreemde hoven en Fransch werd de taal der diplomaten. De minister
van oorlog Louvois was een energiek man, maar tevens hard en
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baatzuchtig. Hij organiseerde het leger. Dit werd nu een instrument in de handen van den koning; de regimenten werden niet
door verschillende kapiteins, maar door de kroon zelf geworven:
zij werden van geweren en bajonetten (dit woord stamt of van
de Fransche stall Bayonne) voorzien en zij kregen behoorlijke
uniformen. Het getal der soldaten groeide kolossaal : in 1672
telde het leger 120.000 man, in 1679 niet minder dan 280.000. De
groote ingenieur en vestingbouwkundige Vauban omgaf Frankrijk met een reeks vrijwel onneembare vestingen, zoo b. v. Rijssel, Metz, Besancon,
Straatsburg en Belfort.
Zoowel Louvois als
Vauban vielen bij den
koning in ongenade.
Louvois' eigenzinnigheid leidde tot een
breuk tusschen hem en
den koning, wat zijn
ontslag als minister
van oorlog ten gevolge
had; kort daarna stierf
hij (1691). Vauban
waagde het rechtvaardigheid in belastingen
voor te stellen; hierdoor viel hij in ongenade en hij stierf van
zorg en verdriet (1707).
Ook de grootste van
Lodewijk's ministers,
Fig . 22. Jean Racine.
Colbert, kreeg te voelen, dat de koning slechts weinig dankbaarheid kende voor hem
en voor al het werk, dat hij verricht had. Toch was hij voorzichtig genoeg om alle intriges van Louvois ten spijt, zijn positie
tot aan zijn dood te handhaven (1683). Colbert was de zoon van
een welgestelden kleerenhandelaar uit Reims. Mazarin had hem
warm bij Lodewijk XIV aanbevolen. Colbert beschikte over een
ongeloofelijke arbeidskracht. Hij hestuurde verscheidene afdeelingen; hij bracht orde in de financien, in het zeewezen, in den
handel, in de industrie, in de koloniale en de kerkelijke aangelegenheden. De financieele toestand was tijdens het bewind van
Richelieu en Mazarin in de grootste verwarring geraakt. Toen
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Fig. 23. Jean-Baptiste Moliere.

Fig. 24. Jean de La Fontaine.

Fig. 25. Uniformen van het Fransche leger uit den tijd van Lodewijk XIV.
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Fig. 26. Vauban.
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Fig. 27. Jean-Baptiste Colbert.

Colbert in 1661 optrad, werden niet minder dan twee derden van de
staatsinkomsten besteed aan het betalen van rente. Er was maar
een manier om het
land van een dreigend
staatsbankroet af te
helpen : een gedeelte
van de posten der begrooting moest geschrapt worden. Deze eigenmachtige handelwijze was toch
goed, want vele
schuldeischers waren
gewone woekeraars,
die den benarden
toestand misbruikten
om enorme bedragen
te innen; j a, in menig
Fig. 28. Oogstfeest in de 17de eeuw.
geval hadden deze
schuldeischers hun uitgeleend kapitaal in den loop van een korten tijd aan rente-uitkeeringen ruimschoots teruggekregen. De
staat had zich genoodzaakt gezien vele kroondomeinen te ver-
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Fig. 20. Colbert in een fabriek van Gobelins.

Fig. 30. Lodewijk XIV in een fabriek van Gobelins.

Fig. 3 1 . De haven Rochefort met magazijnen voor de koloniale artikelen,
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koopen. Maar nu stelde Colbert een enquete in; wanneer domeinen te goedkoop verkocht waren, kocht de staat ze voor een
kleine som terug. De belastingen, die boeren en burgers opbrachten, hadden een flinke bron van inkomsten kunnen vormen. Maar
de staat kreeg slechts een klein gedeelte van dit bedrag in handen.
Het recht om belastingen te heffen had de staat namelijk aan
particulieren verpacht, die nu na betaling van een zekere som
de belastingen konden incasseeren. Andere belastingen kwamen
aan de staatsambtenaren; er was slechts een geringe contrOle op
de gelden, die inkwamen. Colbert liet nu een nauwkeurig onderzoek instellen; de belastingontduikers moesten hun achterstand

Fig. 32. De schrijftafel van Colbert.

en nog heel wat boete op den koop toe betalen, zoodat er in twee
jaar ongeveer 70 millioen francs binnenkwam.
Maar vooral werkte Colbert onvermoeid aan de verbetering van
de economische toestanden. De economische theorie, die hij evenals de meesten der zeventiende-eeuwsche denkers op dit gebied
aanhing, was het mercantilisme: een staat was, evenals een particulier, rijk, wanneer hij over veel goud en zilver beschikte. Om
dit geld bij elkaar te krijgen, moest de staat veel verkoopen en
weinig of liefst niets koopen. Iedere staat moest dus alle takken
van industrie beschermen, zoodat men geen waren uit het buitenland hbefde te betrekken. De eenvoudigste weg ware geweest
om den invoer van alle vreemde producten in Frankrijk te verbieden. Colbert beproefde dan ook deze methode; zoo verbood hij
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alien verkoop van Venetiaansch kantwerk in Frankrijk. Ook hief
hij op de buitenlandsche artikelen zulke hooge invoerrechten,
dat de binnenlandsche producten wel goedkooper moesten worden. Colbert uitte zich over deze politiek in de volgende woorden:
"Invoerende rechten zijn krukken, waarmede het bedrijfsleven
moet loopen, maar die het moet wegwerpen, zoodra het sterk genoeg is". In de zeventiende eeuw hieven alle Europeesche staten
beschermende rechten. De hooge beschermende rechten van
Frankrijk wekten in Engeland en in Holland verbittering; men
dreigde met tegenmaatregelen en Colbert moest ten slotte in
menig opzicht toegeven.

Fig. 3 3 . Turenne.

Fig. 3 4. Conde.

Maar het bedrijfsleven, vooral de handel en de industrie, gingen
snel vooruit. De regeering riep bekwame arbeiders in het land;
zij ondersteunde de fabrikanten met leeningen en premies; er
werden strenge wetten uitgevaardigd betreffende het fabrikaat
en den prijs; de kwaliteit der waren werd op deze wijze gegarandeerd. Ook probeerde men de overproductie van verschillende artikelen tegen to gaan, want overproductie had prijsverlaging ten gevolge en dit moest worden voorkomen. De weef-,
nietaal-, glas- en porseleinindustrie bloeiden. Tapijtfabrieken
werden door den staat overgenomen. De kunstenaars werkten
met de fabrikanten samen om de Fransche industrieproducten
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op een hoog peil te brengen en dit peil is gedurende lange tij den
gehandhaafd. Voor den handel in het land werden er tal van
nieuwe wegen en kanalen aangelegd: zoo b. v. het kanaal van
Languedoc, dat de Garonne met de Middellandsche Zee verbindt.
Vele binnenlandsche tollen werden opgeheven. Er werden tal van
goede havens aangelegd. Om den buitenlandschen handel te be-

Fig. 35. Lodewijk XIV geeft het bevel om Holland aan te vallen.
(Schilderij van Le Brun).

schermen bouwde Colbert een prachtige oorlogsvloot, die bij zijn
flood de Engelsche overtrof; sterke oorlogshavens werden aangelegd, zoo b. v. Toulon, Rochefort, Brest, Le Havre en Duinkerken,
dat in 1662 van Engeland werd gekocht. Colbert had ook een
goeden blik op de koloniale aangelegenheden; vele nieuwe kolonien werden aangelegd, zoo b. v. Pondichery in Indie, Cayenne
in Zuid-Amerika, Newfoundland en het naar Lodewijk XIV genoemde Louisiana, beide in Noord-Amerika.

Lodewijk XIV, koning van Frankrijk. Schilderij van Hyacinthe
Rigaud (1659-1748). Louvre, Parijs.
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Fig. 36. Fra nscheplunderingen in Holland in 1672.
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DE STRIJD OM DE NEDERLANDEN.
De schoonvader van Lodewijk XIV, Philips IV van Spanje,
stierf in 1665 en werd opgevolgd door zijn vierjarigen zoon Karel II (1665-1700). Maria Theresia had wel is waar of stand gedaan van haar Spaansche erfrechten, maar Lodewijk XIV vond

Fig. 37. De moord op de gebroeders de Witt op den 20sten Augustus 1672.

makkelijk een voorwendsel om de Spaansche bezittingen aan de
Fransche grens op te eischen (1667). Turenne voerde het commando over het Fransche leger, dat Vlaanderen binnenrukte en veroverde, terwijl Conde Franche-Comte bezette. Frans I, Coligny en
Mazarin, hadden er al van gelroomd de Spaansche Nederlanden in
te lijven. Nu zag het er naar uit, alsof het Lodewijk XIV werkelijk
zou gelukken om dit eeuwenoude plan te verwezenlijken. De
Fransche verovering was zoowel een gevaar voor Engeland als
voor Holland. Op initiatief van Holland sloten Engeland, Holland
en Zweden in het jaar 1668 een triple alliantie. Lodewijk XIV

Fig. 38. Willem III legt den eed van stadhouder af. (Kopergravure uit het jaar 1675).
C.;
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dorst nu zijn veroveringstocht niet verder door te zetten, maar
sloot in hetzelfde jaar in Aken vrede met Spanje, dat eenige districten van Vlaanderen afstond. Bij deze gelegenheid kwam ook
de stad Rijssel aan Frankrijk, welke door Vauban werd versterkt.
De Hollanders handen den buit uit de handen van Lodewijk XIV
gerukt en deze wilde zich nu op "dit yolk van kramers" wreken. Het
gelukte hem door een handige diplomatie en door heel wat geld
uit te geven de triple alliantie te doen uiteenvallen. Lodewijk
sloot nu een verbond met Engeland en Zweden, waardoor Holland
gelsoleerd . werd. Door een oorlog met dit land hoopte Frankrijk
het bloeiende Holland en zijn rijke kolonien te krijgen, om zich
daarna van de Spaansche Nederlanden meester te maken.
Louvois en Colbert waren het dezen keer met elkaar eens : de
machtige handelsrepubliek moest worden vernietigd. Louvois liet
zich door een begeerte naar veroveringen leiden; Colbert wilde

Fig. 39. De Hollanders steken de dijken door, om de Franschen te verjagen.

den Franschen handel en de industrie van den eenigen ernstigen
concurrent op de wereldmarkt bevrij den.
Zonder Spaansch gebied te betreden viel een Fransch leger
onder Turetine en Conde ten oosten van den Rijn de Nederlanden
binnen (1672). Dit leger was 120.000 man sterk. Geheel het zuidoostelijk deel van het onverdedigde land werd bezet, terwijl voor
de kusten een Fransch-Engelsche vloot manoeuvreerde, die echter
door den Hollandschen zeeheld admiraal de Ruyter verdreven
werd. Maar het heele land en het machtige Amsterdam zouden
verloren zijn gegaan, als het Fransche leger vlugger ware opgerukt. Lodewijk XIV trok, door een stoet van prachtig gekleede dames en heeren omringd, in triomf de steden en vestingen binnen.
Hij dacht, dat hij zijn doel al bereikt had en keerde dus weer naar
Parijs terug. In Holland had de republikeinsche partij, de regentenaristocratie, na den flood van Willem II in 1650 de macht 'in
handen gekregen. Aan het hoofd van de regeering stonden de

Fig. 40. Prins Eugenius van Savoye in den slag bij Malplaquet.
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gebroeders de Witt, die rechtschapen en onbaatzuchtige vaderlanders waren. Jan de Witt was raadpensionaris van Holland.
Cornelis de Witt de vertegenwoordiger van de Staten-Generaal
op de vloot. Zij hadden op voortreffelijke wijze den gang van
zaken geleid; maar het yolk, dat de partij van 'Oranje trouw
bleef, haatte hen; zij hadden de verdediging te land dan ook
wel wat verwaarloosd.
Toen de Fransche troepen in de nabijheid van Amsterdam kwamen, brak er een hevig oproer uit. De republikeinen werden er
van beschuldigd, dat
z
IVZ77
.7
zij
het land verraden
We'
--P!
hadden. De gebroeders de Witt werden
door het yolk vermoord en de 22-j arige
Willem III werd stadhouder. Het lukte dezen somberen, • gesloten, harden, maar
energieken man het
yolk om zich te verzamelen. Hij beteekende meer als staatsman dan als militair,
ofschoon hij zeer dapFig. 41. De soldaten van Lodewijk XIV mishandeper was en in de stralen de boeren. (Kopergravure uit lien tijd).
tegie een groote bedrevenheid bezat. Hij
behaalde slechts zelden een overwinning op het slagveld, maar
hij verstond de kunst om te verhinderen, dat zijn tegenstanders
van hun overwinning profijt trokken.
Om de Franschen te verdrijven maakte de bevolking van een
middel gebruik, dat al vroeger tegen de Spanjaarden was toegepast ; men stak nl. de dijken door, zoodat de halve provincie
Holland onder water stond. Het gelukte Willem III, een groote
alliantie van staten te vormen, die allen bevreesd waren voor de
politiek van Lodewijk XIV. Ofschoon Oostenrijk, Spanje, Brandenburg en het Duitsche rijk op verschillend godsdieustig standpunt stonden, sloten al deze rijken in 1673 en 1674 een verbond
met Holland. Lodewijk XIV moest zich nu tegen deze nieuwe
vijanden richten. Frankrijks bondgenooten konden hulp bieden.
Het Engelsche parlement dwong Karel II in 1674 vrede met Holland
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te sluiten. De Zweden werden in 1675 bij Fehrbellin door keurvorst Frederik Willem van Brandenburg verslagen en kregen genoeg te doen, om zich tegen Brandenburg en Denemarken te verdedigen, welk laatste land ook den oorlog verklaarde.
In de Nederlanden streed Conde; Turenne dreef de Duitsche
troepen, die in den Elzas waren gevallen, over den Rijn terug,
maar hij viel bij Saszbach (1675). Conde droeg het bevel over
de Nederlanden aan Luxembourg over; hij nam zelf de leiding
bij de operaties aan den Rijn in handen; door ziekte was hij
echter gedwongen dat commando weer neer te leggen. De Franschen veroverden Franche-Comte; een Fransche vloot bestreed
de vereenigde Spaansch-Nederlandsche vloot bij Sicilie, waar
admiraal de Ruyter sneuvelde (1676).
Ook in de Nederlanden overwonnen de Franschen. De Spanjaarden en de Nederlanders waren vermoeid en de keizer gunde
den keurvorst van Brandenburg zijn krijgsgeluk niet. Maar toch
zag Lodewijk XIV zich gedwongen aan vrede te denken; Colbert
kon nl. geen geld meer bij elkaar krijgen. In Frankrijk waren
onlusten uitgebroken over de hooge belastingen en over de vreeselijke ellende, die zich over het land had verspreid. Na bekwame
diplomatieke onderhandelingen gelukte het den koning, Holland
over te halen zijn bondgenooten in den steek te laten, iets wat
Willem III ten zeerste grief de. Bij dezen vrede van Nijmegen
won Holland niets, maar bet leed ook geen verliezen (1678). In
hetzelfde jaar haastte Spanje zich om met opoffering van Franche-Comte en eenige vaste punten in de Spaansche Nederlanden
vrede te sluiten. Lodewijk XIV was zijn overige vijanden nu zoo
de baas, dat het Duitsche rijk en Oostenrijk eveneens vrede sloten,
waarbij het status quo gehandhaafd werd (1679). Al deze vredesonderhandelingen vonden te Nijmegen plaats. In 1679 kwam te
St. Germain een vrede tot stand tusschen Brandenburg en Zweden; het laatste land verloor de gebieden ten oosten van de Oder,
met uitzondering van de steden Damm en Gollnow.
DE LAATSTE STUARTS.

Met de regeering van Karel II (1660-1685), met de zoogenaamde restauratie dus, begon een hevige reactie tegen de politiek van
Cromwell. Diens lijk werd uit de aarde opgegraven, aan een
galg gehangen en verbrand op denzelfden dag, dat Karel II zijn
intocht in Londen hield. Het parlement bleef 18 jaar bij elkaar
(1661-1679), zonder dat er nieuwe verkiezingen plaats vonden;
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de cavaliers hadden hier de macht in harden. De episcopale
kerk werd weer in Engeland hersteld en ook in Schotland ingevoerd; de regeering vaardigde strenge wetten uit tegen de dissenters d. w. z. tegen de presbyterianen en tegen de independenten.
Karel II was lichtzinnig, tuk op genot en zeer verkwistend.
Niemand in Engeland had ooit zulk een onzedelijk leven geleid.
Toch bezat hij den moed en de behendigheid om een politiek naar
eigen wensch te voeren. Daar hij altijd behoefte aan geld had,
kwam hij spoedig in de macht van Lodewijk XIV, die hem geld
schonk om zijn vroolijk leven te kunnen voortzetten. Hij verkocht
Duinkerken aan Frankrijk. In de
jaren 1655-1667 voerde hij oorlog
met Holland, den gevaarlijksten concurrent van Engeland in den wereldhandel. Het geld, dat het parlement
hem hiervoor toestond, besteedde hij
aan eigen genoegens, voor zoover het
niet in den zak verdween van langvingerige ministers en gunstelingen.
De oorlog bracht Engeland geen
schitterende overwinningen; j a, de
Hollandsche vloot zeilde onder bevel
van admiraal de Ruyter de Theems
op en Londen werd gedurende zes
weken geblokkeerd. Bij den vrede
van Breda kreeg Engeland de HolFig. 42. Karel II van Engeland. landsche kolonie Nieuw-Nederland
in Noord-Amerika en Holland Suriname. Het volgend jaar (1668) sloot Engeland de triple alliantie
met de republiek en Zweden, waardoor Lodewijk XIV gedwongen
werd zijn veroveringsplannen in de Spaansche Nederlanden op
te geven. Maar reeds in 1670 wist de Fransche koning Karel II op
zijn kant te krijgen in zijn strijd tegen de Nederlanden. Karel
Lou nl. een jaarlijksche ondersteuning krijgen en de zaak
van het katholicisme in Engeland verdedigen. Om de katholieken
te begunstigen schoof hij alle wetten op zijde, die een beperking
van de godsdienstvrijheid inhielden. Maar het parlement verzette
zich tegen deze politiek en in 1673 kwam de testact tot stand, waarbij alle dissenters — dus de katholieken ook — uitgesloten werden
van ieder staatsambt. Een nieuwe oorlog met Nederland begon in
1672, maar het parlement dwong den koning om reeds in 1674
vrede te sluiten.
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Fig. 43. Engelsche parlementszitting.

Daar de broeder van Karel II, Jakob, die de kroon zou erven,
katholiek en een gezworen vij and van de parlementaire macht was,
vaardigde het parlement onder den indruk van een anti-katholieke
agitatie een wet uit, waarbij hem in
overeenstemming met de bepalingen
van de testact het erfrecht ontnomen
werd. Dit beschouwde Karel H als
een onwettig ingrijpen in de koninklijke macht en ontbond daarom het
parlement (1679). De oude partijen
der cavaliers en der rondkoppen begonnen onder nieuwe namen op to
treden, die oorspronkelijk scheldn amen waren geweest. De conservatieven, de aanhangers van de monarchie en van de episcopale kerk werden tories genoemd, een naam die
eerst gebezigd werd voor de verachte
Iersche katholieken, terwiji de an- Fig. 44 . Jacobus 11 van Engeland.
dere partij met den naam whigs werd
aangeduid, waarmede men vroeger de oproerige Schotsche presbyterianen had betiteld. Deze whigs waren voorstanders van een
constitutioneele monarchie en van godsdienstvrijheid voor de
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protestantsche dissenters. Bij de verkiezingen voor het lagerhuis
in 1679 overwon de partij der whigs. Karel II, die dit resultaat
niet had verwacht, ontbond het parlement opnieuw. Om te kennen te geven, dat hij niet naar de koninklijke alleenheerschappij
streefde, bevestigde hij echter tegelijkertijd de zoogenaamde Habeas-corpus-acte (1679). Hierbij werd bepaald, dat Been Engelschman op een willekeurige wijze gevangen mocht worden genomen;

Fig. 45. Willem van Oranje's tocht naar Engeland in 1638.

iedere arrestant moest binnen twintig dagen door een wettelijke
rechtbank worden gehoord. Toen ook de parlementen van 1680
en 1681 zich onhandelbaar toonden, werden zij ontbonden; Karel II regeerde nu zonder parlement. De whigs hadden hun macht
gebruikt om onrechtvaardige doodvonnissen te vellen. Toen
enkele whigs een samenzwering vormden om den koning te vermoorden, had dit tot eenig resultaat, dat de macht van de tories
en die van den koning loenam; de whigs werden vervolgd en
velen hunner partijleiders ter dood gebracht.

JACOBUS II

171

Jakob II (1685-1688), die zijn broeder opvolgde, streefde naar
de alleenheerschappij ; hij wilde het katholicisme weer in Engeland invoeren. Ook hij stond in verbinding met Lodewijk XIV;
hij was voorstander van de algemeene godsdienstvrijheid, omdat daarmede den katholieken gebaat werd. Hij stelde de testact
buiten werking, benoemde katholieken tot officieren en ambtenaren en zag met voldoening, dat de monniken het land binnentrokken en overal kloosters stichtten.
Dat alles gebeurde tegen den zin der meerderheid van de Engelsche natie. De partij der tories bleef zoolang mogelijk koningsgezind; men hoopte, dat Jakob II, die geen zoon had, door zijn
protestantsche dochter Maria zou worden opgevolgd, die ge-

Fig. 46. De vlucht van Jacobus II.

trouwd was met Willem III van Oranje. Inmiddels bracht de
tweede vrouw van Jakob II in Juni 1688 een zoon, Jakob, ter
wereld.
Nu waren de Engelschen bang, dat deze zoon de sporen van zijn
varier zou volgen. Er heerschte bovendien een algemeen wantrouwen. Men geloofde nl., dat het knaapje een ondergeschoven
kind was. Zoowel de tories als de whigs noodigden nu Willem III,
den schoonzoon en neef van Jakob, uit om naar Engeland te komen.
Den veertienden November 1688 landde Willem III met 14.000
Hollandsche soldaten in Engeland. Hij vaardigde een proclamatie
nit, waarbij hij te kennen gaf, dat hij niet als veroveraar kwam,
maar dat hij de Engelsche vrijheid en den protestantschen godsdienst wilde handhaven. .Jakob vluchtte naar Lodewijk XIV.
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Willem nam zonder bloedvergieten den troon in bezit, dien de
Engelschen hem en de koningin aanboden (1689). De Engelschen
noemen deze revolutie "the glorious revolution" d. w. z. "de roemrijke revolutie". Voordat het koningspaar de regeering aanvaardde,
bekrachtigde het eerst de zoogenaamde "Declaration of Rights", een
verklaring, die het parlement had opgesteld. Deze verklaring is
een samenvatting van alle vrijheden en rechten van het Engelsche
yolk en van het parlement.
Willem III (16891702) voerde de regeering samen met
zijn vrouw, tot deze
in 1694 stierf. Hij
werd opgevolgd door
zijn schoonzuster Anna (1702-1714), de
dochter van Jakob II
en de laatste van het
geslacht der Stuarts
op den Engelschen
troon. Haar buiten-

landsche politiek was
er vooral op gericht
Lodewijk XIV te vernederen en het evenwicht in Europa te
bewaren. Onder haar
regeering kwam de
kerkelijke strijd tot
een beslissing, terwijl
ook de constitutioneele vraagstukken
Fig. 4 7. Koningin Anna van Engeland.
opgelost werden. De
protestantsche secten
in Engeland kregen het recht van vrije godsdienstoefening. In
Schotland werd de presbyteriaansche kerk ingevoerd. Het parlement kwam in zijn strijd met den koning als overwinnaar te voorschijn; het werd nu gewoonte, dat de koning zijn ministers uit
die partij koos, die de meerderheid in het parlement had. Dit is
het systeem van het beroemde Engelsche parlementarisme. Na
1712 bepaalde de samenstelling van het lagerhuis de samenstelling
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van het ministerie. In 1707 werd het parlement van Schotland met
dat van Engeland vereenigd : de personeele unie, die van 1603
af had bestaan, werd nu veranderd in een reeele unie. De Ieren,
die onder het orangistische bewind veel om hun godsdienst te lijden hadden, deden nog verschillende pogingen om den verdrdven
Jakob II en zijn zoon weer op den troon te plaatsen. Het eenige
gevolg was, dat de Ieren vrijwel van alle burgerlijke rechten beroof d worden.
DE NEGENJARIGE OORLOG.

Na den vrede van Nijmegen was Frankrijk sterk en Europa verdeeld. Ook het Duitsche rijk beyond zich in een zwakke positie
door de afgunst, welke er tusschen de Habsburgers en de Holienzollerns bestond. In zijn overmoed besloot Lodewijk XIV voordeel
te trekken uit deze situatie om zijn rijk uit te breiden. Sedert
1648 had Frankrijk bij verschillende vredesbepalingen een aantal
provincies, steden en bisdommen in den Elzas, in Lotharingen en
in Belgie gekregen. Volgens de vredesbepalingen waren deze districten aan Frankrijk gekomen (met hun dependentia, d. w. z.
met hun afhankelijke bezittingen). Maar Lodewijk XIV hield
staande, dat men onder deze dependentia de gebieden had te verstaan, die in oude tijden met deze nu aan Frankrijk behoorende
landstreken vereenigd waren geweest. Deze dependentia moesten
gereunieerd worden d. w. z. zij moesten vereenigd worden met
de door Frankrijk verkregen bezittingen; zij zouden dus ook
Fransch bezit worden. Deze "reunion" was een zuiver binnenlandsche, Fransche aangelegenheid, meende Lodewijk XIV. Hij
stelde dus kamers bij de parlementen in, de chambres de reunion,
wier taak het was, te onderzoeken, welke landstreken als dependentia waren te beschouwen, welke landen dus bij Frankrijk
moesten worden ingelijfd.
Zoo probeerde Lodewijk XIV deze politiek een schijn van recht
en rechtvaardigheid te geven. Midden in vredestijd liet hij de
Fransche troepen het eene gebied na het andere bezetten. De
Duitsche rijksdag lag met den keizer overhoop en Lodewijk XIV
had nog bovendien de Duitsche ministers omgekocht. Ten slotte
had hij, evenals vroeger Frans I, de Turken tegen den keizer opgezet, zoodat dit land alle krachten moest inspannen om deze
aanvallen af te slaan.
De inneming van Straatsburg, een van de grootste vrijsteden
van het Duitsche rijk, laat ons duidelijk zien, hoe Lodewijk daar-
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bij gewoonlijk to werk ging (1681). De bisschop werd met
Fransch geld omgekocht en op een goeden dag belegerden
Fransche troepen de stad. Daarop kwam Louvois den volgenden
dag. en eischte, dat de stad zich zou overgeven; antlers maakten
zij zich schuldig aan ongehoorzaamheid tegen de wettelijke autoriteiten; denzelfden dag werden de poorten voor de Franschen
geopend en twee weken later hield Lodewijk XIV zijn intocht.
Bij den wapenstilstand van Regensburg in 1684 stonden de keizer en Spanje Lodewijk XIV deze reunions voor een periode van

Fig. 48. Het slot Heidelberg voor de verwoesting.

twintig jaar toe. De Fransche koning was inmiddels hier niet
mee tevreden en toen de mannelijke linie van het geslacht der
keurvorsten van de Palts in 1685 was uitgestorven, maakte Lodewijk aanspraak op dit land. Zijn broeder, de hertog van Orleans,
was namelijk met de zuster van den laatsten keurvorst getrouwd,
maar deze had bij haar huwelijk afstand van alle erfrechten gedaan. De keizer wilde de aanspraken van Lodewijk XIV niet erkennen; nu bezette een geweldig Fransch leger de geheele Palts
(1688). In hetzelfde j aar werd Jakob II uit Engeland verdreven
en Willem III als koning gehuldigd, hetgeen een leelijke streep
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door Lodewijk's rekening was. In 1689 vormde Willem III zijn
tweede groote coalitie tegen Frankrijk; zij omvatte Engeland,
Holland, Oostenrijk, Spanje, Savoye en eenige Duitsche staten,
waaronder ook Brandenburg. Ook Karel XI van Zweden zond in
zijn qualiteit van Duitsch rijksvorst hulptroepen.
De oorlog -werd aan den Rijn, in de Spaansche Nederlanden, in
Italie, in Spanje en in lerland gevoerd. Daar Lodewijk XIV
meende, dat hij de Palts niet tegen de coalitie zou kunnen verdedigen, ontruimde hij het land, nadat zijn troepen op Louvois'
raad het op barbaarsche wijze hadden verwoest (winter 1688—

Fig. 49. Straatsburg in de 1 7de eeuw.

1689). De mooie middeleeuwsche steden Heidelberg, Spiers,
Worms en Mannheim werden ruines. De prinses van de Palts, de
schoonzuster van Lodewijk XIV, schreef: "Zoodra ik mijn oogen
sluit om te gaan slapen, zie ik steden branden en ik spring schreeuwend van schrik op". Een oproer in Ierland, dat de Fransche
koning had aangestookt, om den verdreven Jakob II weer op den
Engelschen troon te plaatsen, liep op niets uit, maar het maakte
toch, dat Willem III niet eerder dan in 1691 op het krijgstooneel
in de Spaansche Nederlanden kon verschijnen. Toen de Fransche
vloot in 1692 een nieuwe expeditie naar lerland wilde ondernemen, werd zij bij kaap La Hague totaal verslagen. Ofschoon de
Fransche zeemacht nog altijd belangrijk was, dateert toch van
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lien tijd de opperheerschappij van Engeland over de zee. Te
land waren de Franschen de baas; maarschalk Luxembourg behaalde een overwinning bij Fleurus in de Spaansche Nederlanden
(1690) en Brie jaar later versloeg hij Willem III bij Neerwinden.
De legers van Oostenrijk en Savoye werden in Italie door Catinat
verslagen; Vendome nam Barcelona in.
Na een oorlog, die bijna tien jaar geduurd had, werd de vrede
te Rijswijk gesloten. Lodewijk X1V deed afstond van zijn eischen
op de Palls; hij gaf het Duitsche rijk de streken weer terug, die
hij veroverd had en erkende Willem III als koning van Engeland.
Hij mocht daarentegen Straatsburg behouden. De Duitschers
noemden den vrede van Nijmegen den vrede van "Nimm weg"
d. w. z. neem.weg.
DE SPAANSCHE SUCCESSIEOORLOG.
De vrede van Rijswijk was tot stand gekomen, omdat de financieele toestand van Frankrijk bijzonder ongunstig was. Maar
ook wilden Lodewijk XIV en Leopold I hun handen vrij hebben,
als het lang verwachte eindelijk zou geschieden; als de Spaansche
troon namelijk leeg zou komen. Karel II nu was ziekelijk en
kinderloos en met hem zou het geslacht der Habsburgers uitsterven. De troonopvolging in Spanje was het groote vraagstuk
in Europa.
De twee heerschers, die de voornaamste rechten konden laten
gelden, waren Lodewijk XIV en Leopold I. De erfenis omvatte
Spanje met de kolonien, de Spaansche Nederlanden, Milaan,
Napels, Sicilie en Sardinie. Zoowel Leopold als Lodewijk waren
zonen van Spaansche prinsessen en wel van de zusters van Philips
IV; beiden waren ook met dochters van Philips IV en met zusters
van Karel II van Spanje getrouwd. Lodewijk trail op voor de
rechten van zijn zoon Lodewijk, terwijl keizer Leopold verklaarde, dat hij zijn rechten afstond aan zijn jongsten zoon uit zijn
derde huwelijk, aartshertog Karel. Daar het voor het Europeesch
evenwicht gevaarlijk was als de Bourbons of als de Habsburgers
deze erfenis zouden krijgen, sloeg Willem III voor om de erfenis
te verdeelen. Lodewijk XIV ging daar op in, zoodat twee verdeelingsverdragen werden gesloten, maar de Spanjaarden verzetten zich; men vertelt, dat de Spaansche koningin in Naar woede
den spiegel in haar kamer in stukken smeet, toen zij van dit plan
kennis kreeg. Toen Karel II in 1700 stierf, bleCk uit zijn testament, dat hij Philips van Anjou als erfgenaam had aangewezen.
De voorzichtigheid ried Lodewijk XIV aan aan het verdeelings-

Frederik de Groote. (Schilderij van Antoine Pesne).
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Fig. 51. Philips V van Spanje. (Schilderij van Rigound vOOr de reis van den
koning naar Spanje).

Fig. 52. Lodewijk XIV roept Philips als koning van Spanje uit op den 16den November 1700. (Schilderij van Gerard).
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plan vast te houden, maar zijn eerzucht dreef hem er toe om
Philips als koning van Spanje te erkennen. Eenige maanden
later trok Philips V (1701-1746) Madrid binnen: het yolk ontving
hem jubelend.
Lodewijk XIV wilde Philips V ook in Frankrijk laten opvolgen.
Dan zou Europa door een machtig Fransch-Spaansch verbond
worden bedreigd; men
kon er zeker van zijn,
dat deze landen een gemeenschappelijke politiek zouden voeren.
Maar keizer Leopold
wilde daarin niet berusten. Hij moist den
keurvorst van Brandenburg op zijn hand te
krijgen door hem als
koning van Pruisen te
erkennen. In zijn overmoed trok Lodewijk XIV
ook de Engelschen in
den oorlog. In strijd met
de bepalingen van den
vrede van Rijswijk erkende hij Jakob, den
zoon van den verdreven
en reeds gestorven Jakob II, als koning van
Engeland. De Engelsche
whig-partij, die voor
Fig. 53. De hertog van Marlborough.
den oorlog was, had de
macht in het parlement.
Zoo werd er voor de derde maal een groote coalitie tegen Frank'rijk gevormd; hierbij sloten zich Engeland, Holland, Oostenrijk,
het Duitsche rijk met uitzondering van Beieren en Keulen aan.
Beieren en Keulen toch kozen de partij van Lodewijk XIV. Later
voegden Savoye en Portugal zich nog bij deze coalitie. Ook Aragon koos de partij van die coalitie, daar de oude vijandschap
tusschen Aragon en Castilie nog altijd bestond. Willem III stierf
in 1702, maar zijn politiek werd door een driemanschap voortgezet. Dit driemanschap bestond uit den grooten veidheer van
het keizerlijk leger, prins Eugenius van Savoye, uit den raad-
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pensionaris van Holland Heinsius en uit den opperbevelhebber
van de Engelsche en Hollandsche legers, den hertog van Marlborough, die door zijn vrouw grooten invloed op koningin Anna
uitoefende en die tijdens den oorlog de leidende persoon in de
Engelsche politiek was.
Lodewijk XIV moest aan verschillende fronten vechten. Zijn
militaire successen verminderden, daar Marlborough en Eugenius
op een schitterende wijze samenwerkten. Toen de Fransche en
Beiersche troepen naar Weenen optrokken, vereenigden zich de
legers van Marlborough en die van
Eugenius, die te voren respectievelijk
in de Spaansche Nederlanden en in Italie
hadden gestreden,
met elkaar; en het
Fransch-Beiersche leger werd in 1704 bij
Hochstadt (Blindheim) verslagen. Beieren viel in de handers
van den keizer. Hetzelfde jaar gelukte het
aan de Engelschen de
sterke vesting Gibraltar, den sleutel van de
Middellandsche Zee,
te nemen. In Italie
Fig 5 4. Villars neemt Douai ( I 7 1 2 ) .
voerde de bekwame
Fransche veldheer Vendome het bevel; Eugenius kon voorloopig
niets tegen hem uitrichten. Maar toen Marlborough in 1706 een
schitterende overwinning op den onbekwamen Villeroi bij
Ramillies behaald had, werd Vendome teruggeroepen om het bevel over het noordelijk front op zich te nemen.
De nieuwe bevelhebber van het Italiaansche leger werd in 1706
door Eugenius bij Turijn verslagen. De Oostenrijkers bezetten nu
geheel Italie, evenals zij vroeger Beieren bezet hadden. Hierop
marcheerde Eugenius naar de Spaansche Nederlanden, waar hij
zich met Marlborough vereenigde. Bij Oudenaarden versloegen
zij Vendome (1708) ; deze kreeg nu bevel het commando met den
oudsten kleinzoon van Lodewijk XIV te deelen, een regeling, die
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zeer ongelukkige gevolgen had. Kort daarna moest Vendome naar
Spanje terug. Hier toch probeerde aartshertog Karel zelf zijn
tegenstander Philips V te verslaan, wat hem ook eenige keeren
gelukte. Toen kwam de vreeselijk strenge winter van 1708-1709,
dezelfde, waarin het leger van Karel XII in de Oekraine omkwam.
De menschen vroren bij duizenden flood. De vruchtboomen, de

Fig. 55. Maarschalk Villars bestormt de verschansingen bij Denain, 27 Juli 1712.
(Schilderij van Alaux).

wijnstokken, alles werd vernietigd: de hongersnood woedde over
geheel Frankrijk. Toen moest Lodewijk XIV om vrede verzoeken;
hij verklaarde zich bereid afstand te doen van Spanje en van
al zijn vroegere veroveringen: j a, hij beloofde zelfs geld te zullen
geven om Philips V uit Spanje te verdrijven, indien deze niet
goedschiks afstand van zijn 'croon wilde doen. Maar de coalitie
eischte, dat hij zelf troepen tegen Philips zou uitrusten. Aan zulk
een smaad wilde Lodewijk zich echter niet onderwerpen. Hij liet
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zijn yolk weten, welke voorwaarden de coalitie hem stelde. Nu
laaide de vaderlandsliefde op. De koning zelf stuurde zijn gouden
sieraden naar de munt. Vijftienjarige knapen namen dienst in het
leger. Het commando kreeg de dappere Villars, die door zijn
eenvoudige manieren aan het hof niet gezien was. Hij ontmoette
Eugenius en Marlborough bij Malplaquet in 1709; hij werd daar
gewond en moest terugtrekken, ofschoon zijn soldaten dapper
streden. Dit was de bloedigste slag uit den geheelen oorlog: de
Franschen verloren 11.000 man, de coalitie echter 22.000. "Geve
God, dat wij nog eens
zoo'n slag verliezen,
dan kan Uwe Majesteit Uw vij anden als
vernietigd beschouwen", schreef Villars
aan Lodewijk XIV.
De weg naar Parijs
lag nu open voor de
coalitie; maar nu gebeurden er dingen,
waardoor de vrede
tot stand kwam. De
Engelschen hadden
genoeg van den oorlog; de vredesgezinde
56. De bijeenkomst van verschillende heerschers
tory-partij kreeg de Fig.
voor den algemeenen vrede in 1712. Op cleze plaat
meerderheid in het ziet men Lodewijk XIV, keizer Karel VI en de
keurvorsten van Beieren en Keulen.
parlement (1710) ; lady Marlborough viel
in ongenade en haar echtgenoot verloor het bevel over de troepen.
In 1710 gelukte het Vendome de Engelschen en Oostenrijkers
volledig in Spanje te overwinnen, waardoor de macht van Philips
gered werd. Het volgend jaar stierf keizer Jozef I, die in 1705
zijn vader Leopold I opgevolgd was. Zijn opvolger als keizer
werd de Spaansche kroonpretendent Karel, die als Karel VI den
troon besteeg (1711---1740). Nu werd het verdeelingsplan van
Willem III weer opgevat, daar Engeland de Duitsche Habsburgers
niet aan het bezit van het Spaansche rijk wilden helpen. De
vrede werd in 1713 te Utrecht gesloten. Philips V behield Spanje
met de buiten-Europeesche bezittingen, terwijl Karel VI de Zuidelijke Nederlanden, Milaan, Napels en Sardinie kreeg. Engeland
behield Gibraltar en het kreeg bovendien van Frankrijk New-
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foundland en de landen aan de Hudson-baai. De hertog van
Savoye, een familielid van Eugenius, kreeg Sicilie, dat hij in 1720
tegen Sardinie moest ruilen. Bij deze gelegenheid kreeg hij den
titel van koning van Sardinie.
De keizer en het Duitsche rijk zetten den oorlog tegen Frankrijk nog een jaar voort, tot ook zij de bepalingen van den vrede
van Utrecht onderschreven. Deze oorlog had belangrijke gevolgen: Spanje hield op groote mogendheid te zijn; de opperheerschappij van Frankrijk was eveneens gebroken. Holland ging
steeds meer en meer achteruit; Oostenrijk nam in beteekenis
toe na zijn overwinning op de Turken, waarbij het groote landen
veroverde, en na den Spaanschen Successieoorlog, waarbij het
eveneens zijn gebied uitbreidde. Engeland's heerschappij over
de zee was een voldongen feit.
DE TURKENOORLOGEN EN DE GROOTE NOORDSCHE
OORLOG.
OOSTENRIJK EN TURKIJE.
Na de nederlaag bij Lepanto in 1571 was Turkije in beteekenis
achteruitgegaan; het vormde nu niet langer een bedreiging voor
Europa. Maar in het midden der zeventiende eeuw traden er weer
eenige krachtige groot-viziers uit het geslacht KOprili op, die de
vroegere veroveringspolitiek tegen Oostenrijk en Venetie weer opvatten. Na een 24j arigen oorlog (1645-1669) moest Venetie Kreta
aan Turkije of staan. Gedurende dezen oorlog probeerde Zevenburgen zich onafhankelijk te maken; Oostenrijk hielp het daarbij en maakte van de gelegenheid gebruik om zijn macht naar
het oosten uit te breiden. In den grooten Turkenoorlog, die van
1660-1699 tusschen Oostenrijk en Turkije woedde, mengden zich
ook Venetie en Rusland.
In 1663 trok een geweldig Turksch leger naar Moravie, maar het
volgend jaar werd dit door de Oostenrijkers bij het klooster St.
Gotthard ten zuiden van Weenen verslagen, waarop een twintigjarige wapenstilstand volgde. De Oostenrijksche troepen bleven
inmiddels in het Oostenrijksche deel van Hongarije staan, waar
zij de protestantsche bevolking met de grootste wreedheid behandelden. Leopold I (1658-1705) stond onder den invloed van de
Jezuleten; deze vervolgingen herinneren sterk aan de Fransche
dragonnades uit lien tijd. Het gevolg was, dat de Hongaren onder graaf TOkOly een oproer begonnen en dat zij zich aan de zijde
der Turken stelden, wier religieuze politiek veel toleranter was.
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De groot-vizier Kara Moestafa trok
met 300.000 man Hongarije binnen
en sloeg eindelijk het beleg voor
Weenen. Duitschland en Polen zonden onderwiji hulp, daar de keizer
hen hier herhaaldelijk om gesmeekt
had. Den 12den September 1683 versloeg de ridderlijke Poolsche koning
Johan Sobieski het Turksche leger;
Weenen was gered. Lodewijk XIV
had gehoopt, dat de keizer zou worden verslagen; dan zou hij als verdediger van het Christendom in
Europa kunnen optreden, waarmee
hij den grootsten roem had kunnen
Fig. 57 . De valsche Dmitrij.
oogsten. Maar nu kreeg de keizer
weer de gelegenheid om Lodewijk's plannen aan den Rijn tegen te
werken. Nadat de oorlog in de Paits afgeloopen was, vatte de

Fig. 58. Het stamslot der Romanow's te Moskou. (Links) .

keizer den strij d tegen de Turken weer op : prins Eugenius behaalde in 1697 de schitterende overwinning bij Zenta en de Turken
moesten bij Carlowitz vrede sluiten (1699) , Oastenrijk kreeg
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Hongarije, Zevenburgen, Kroatie en Slavonie. Venetie, dat naast
den keizer gestreden had, kreeg het schiereiland Morea, dat later
weer door de Turken werd heroverd (1714). Ook Rusland had
aan den oorlog deelgenomen; het veroverde Azow. De vredesbepalingen van Carlowitz en Utrecht hadden Oostenrijk tot een groote mogendheid gemaakt, die overal belangen had. Keizer Karel VI
(1711-1740) breidde het rijk nog uit door veroveringen op den
Balkan. In een nieuwen oorlog tegen de Turken (1716-1718) behaalde prins Eugenius een groote overwinning bij Belgrado
(1717) ; bij den vrede van Passarowitz (1718) kreeg Oostenrijk
het Banaat, Servie en een deel van Wallachije. In een daarop
volgenden oorlog (1736-1739) hadden de Oostenrijkers gee')
succes; zij moesten bij den vrede van Belgrado (1738) het pas
veroverde gebied, uitgezonderd het Banaat, weer afstaan.
DE GROOTE NOORDSCHE OORLOG.
Het groote hervormingswerk, waaraan Peter de Groote na zijn
buitenlandsche reis begonnen was, kon hij niet rustig voltooien.
Hij hoopte zich op kosten van Zweden te verrijken en hij trail
daarom tot een verbond toe, dat August II van Saksen-Polen met
Denemarken gesloten had om Zweden te veroveren. De oorlog
begon in 1700. Karel XII, de jonge Zweedsche koning, dwong
Denemarken na een korten veldtocht tot den vrede, waarna hij
den 20sten November 1700 met een leger van 8000 man dat van
Peter, dat 40.000 telde, bij Narva versloeg. Karel XII begreep nu,
dat de Russen voor een tijd verslagen waren, maar hij zag tevens
in, dat een aanval op Moskou voorloopig tot de onmogelijkheden
behoorde; daarom viel hij zijn voornaamsten tegenstander
August II zoowel in Saksen als in Polen aan. August II werd bij
den vrede van Altranstddt in 1706 gedwongen vrede te sluiten.
Hij moest de kroon van Polen aan een gunsteling van Karel XII,
Stanislaus Leszinski, afstaan en tevens met Rusland breken.
In het begin van 1708 ondernam' Karel XII een meesterlijken
aanval op Rusland. De Zweden en hun bondgenooten, de Polen
en de Kozakken van de Oekraine, zouden van de Finsche Golf of
tot aan de Zwarte Zee een eenheidsfront vormen, dat zoo naar
Moskou zou oprukken. Maar dit schitterende plan kon niet verwezenlijkt worden. Peter de Groote had den tijd gevonden om
een sterk leger te organiseeren: een paar der Oostzee-provincies
waren in zijn hand gekomen en hij had het oproer in de Oekraine
kunnen onderdrukken.
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Karel XII zag zich dus gedwongen om het plan voor zijn veldtocht te veranderen; hij trok daarom naar de Oekraine. De vrceselijke winter van 1708
—1709 richtte verschrikkelij ke verwoestingen in het
Zweedsche leger aan;
het werd in 1709 bij
Poltawa door de Russen verslagen. Het
Zweedsche leger werd
voor het grootste gedeelte gevangengeno-,
men, toen het probeerde over den
Dnjepr naar Turkije
te vluchten. Nu begonnen Denemarken
en August II weer opnieuw hun vijandelijkheden; alle
Zweedsche Oostzeeprovincies vielen in
Rusland's handen. Karel XII, die met een
klein leger in Bender
een kamp had opgeslagen, haalde nu Turkije over om Rusland
aan te vallen. Czaar
Peter werd met zijn
leger door de Turken
aan de Proeth omsingeld, maar de
groot-vizier liet zich
omkoopen en de czaar
Fig. 59.
kon vertrekken, nadat Russische troon, gebruikt door Peter I.
hij afstand had gedaan van Azow.
De Denen waren in 1709 in Schonen geland, maar Magnus Stenbock versloeg hen bij Helsingborg (1710) en zij moesten nu weer
terugtrekken. Stenbock was daarop naar Duitschland getrokken
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om Karel XII te ontmoeten; maar hij zag zich gedwongen om zich
in de vesting T8nningen terug te trekken, waar hij zich in het
jaar 1713 met zijn heele leger aan de Denen moest overgeven.
De bondgenoot van Karel XII, de hertog van Gottorp, moest zijn
bezittingen in Sleeswijk ontruimen, welke hij nooit meer terugkreeg. De Russen dwongen de Zweden Finland te ontruimen
(1714), waarna zij de Zweedsche kusten verwoestten. Nadat
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Fig. 60. De terechtstelling der Strelitzen. (Ets door een tijdgenoot).

Karel XII in 1714 uit Turkije terug was gekomen, richtte hij zich
tegen Noorwegen, maar hij viel den 30sten November 1718 bij
Frederikshald.
Engeland, Hannover en Pruisen hadden zich ook bij de vijanden
van Zweden geschaard. Bremen en Verden werden in 1719 aan
Hannover afgestaan; Pruisen kreeg in 1720 een deel van Voor-Pommeren benevens de eilanden Usedom en Wollin. Denemarken sloot
vrede met Zweden in Frederiksborg (1720), zonder dat Zweden
landbezit verloor. Bij den vrede van Nystadt (1721) kreeg Rusland
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Ingermanland, Estland, Lijfland en het zuidoosten van Karelie.
Hierdoor had Rusland de Oostzee bereikt. Zweden had opgehouden
een groote mogendheid te zijn.

Fig. 61. De Turken voor Weenen in 1683.

KUNST EN LITERATUUR IN DE ZESTIENDE EN
ZEVENTIENDE EEUW.

Op het einde der middeleeuwen sterft het symbolisme langzamerhand uit. Men ziet de dingen niet meer als symbolen van een
hoogere waarheid, doch als werkelijkheden, zooals ze zich aan
het oog voordoen. De nuchtere zin van den tot aanzien gekomen burgerstand heeft het idealisme der feodaliteit verdrongen,
doch is nog niet altijd in staat het waardig te vervangen. Laten
wij Italie, dat elders besproken is, buiten beschouwing, dan kan
men zeggen, dat twee richtingen elkaar in deze periode aflossen en
in evenwicht houden. De erfenis van het gestorven symbolisme

190

KUNST EN LITERATUUR IN DE ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW

is een grove en onbeschaafde werkelijkheidszin, waartegen zich
dan weer een zucht naar verfijning verheft, die zich gemeenlijk
Italie en de Oudheid tot voorbeeld neemt.
De nieuwe leidende mogendheid was Spanje. Wat de Spaansche kunst van den aanvang of kenmerkt, is de nadrukkelijkheid
harer visie. Reeds in de muurschildering van Pedret, in Cata-

Fig. 62. Apollo kroont een dichter met een laurierkrans. (Schilderij van Poussin).

lonie, uit de 12de eeuw afkomstig, ziet men dat pregnante, nadrukkelijke, dat in de kunst van Ribera zijn hoogtepunt bereikt. Het warme, temperamentvolle land met zijn droge luchten ziet de Bingen
zeer klaar en zwaar, en toch niet geheel zonder een bindende
lichtatmosfeer. Dit moet ook van invloed geweest zijn op de
literatuur. De groote schrijvers van het vereenigde Spanje zijn
Cervantes van de generatie van 1570 1), en Lopez de Vega van die
1) Onder een generatie worden bier verstaan degenen, die omstreeks een
bepaald jaar den twintigjarigen leeftijd bereikt hebben.
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van 1585, waarbij zich Quevedo van de generatie van 1600 aansluit. Spanje is een land met vaste verhoudingen. De economische
en cultureele bloei heeft aan het leven der aristocratie en der
burgerij nieuwe vormen gegeven, maar de groote massa van het
Spaansche y olk is dagrdoor weinig aangeraakt. In overeenstemming daarmede heeft het realisme der Spaansche schrijvers lets
lachend-berustends. Het is geen hoon, die van verontwaardiging
uitgaat en evenmin verachting. De bestaande toestand wordt als
gegeven beschouwd, als de normale stand der aardsche dingen.
Dat geeft plaats voor een zekere humaniteit, die weldadiger aandoet dan de overeenkomstige literatuursoorten in andere landen.
Het pregnante, waarvan wij boven spraken, openbaart zich allereerst in het drama. De tooneelwerken van Lopez de Vega vertoonen ons steeds levendige en toch waardige actie; de schelmenroman van Quevedo blijft nooit te lang bij jets verwijlen en
boeit door een aanhoudende levendigheid, die de dingen niet
alleen belacht, maar ook begrijpt. Cervantes neemt in zijn Don
Quichot een eigen plaats in. Hij vormt den overgang tot het
zoeken naar het verfijnde, niet zoozeer in den vorm als wel in
het gevoel. In plaats van de oude ridderverhalen, die hij barbaarsch en onzinnig vindt, beveelt hij de Arcadische poezie aan,
die niets anders is dan eenvoud en natuurlijkheid, bestemd voor
menschen, die daar ernstig gebrek aan lij den. Ook in Spanje was
de adel in nauwe betrekking tot het hof geraakt. Het leven in
zulke kringen wordt natuurlijk gekunsteld en onwaarachtig.
Daartegenover zoekt het tekortkomend gevotl dan verademing in
een denkbeeldige wereld, waar natuur, eenvoud en gemoedsleven
alles zijn, doch die in haar geheel niet minder gekunsteld is. De
Italiaansche hoofsche herdersroman gaf hier het voorbeeld.
In Frankrijk had zich de groepeering van den adel om het hof
het eerst voltooid, en reeds zeer vroeg vinden wij daar dan ook
die observatie, die altijd op een duidelijk standsonderscheid berust. Voor den meer wereldschen kant van het leven vonden de
Franschen bevrediging in de Italiaansche novelle en de daarmede
op een lijn te stellen biografische karakteristiek. BrantOme en
de koningin van Navarre zijn er de vertegenwoordigers van op
eigen bodem, terwijl Montaigne deze wijze van aanschouwen tot
een soort theorie verheft. De spot echter met het lagerstaande
vindt nergens scherper vorm dan bij Rabelais, die de satyre tot
in het kolossale verheft. De grove goedlachschheid, die bij dit genre
noodig is, zoekt dan weer evenwicht in die verfijning, waarvan wij
boven spraken. Ronsard neemt zich de ouden tot voorbeeld,
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maar verwerkt ze zelfstandig. Hij begrijpt, dat de literatuur aan
de eenzij dige ontwikkeling van den inhoud ten gronde kan gaan
en grijpt den vorm aan als redding. Ronsard kan de varier genoemd worden van het Fransche klassicisme in zijn nieuwere
gedaante.
In Engeland stonden aristocratie en burgerij niet zoover van
elkaar af. De of stand is groot genoeg om de observatie te bevorderen en klein genoeg om de ironie humaan te doen zijn. In het
algemeen was het leven van alle klassen in Engeland in de 16e
en 17de eeuw zeer ruw. Wie dat bedenkt, begrijpt het Euphuisme
van Lilly en het precieuze van Spencer en Philip Sydney. Het
Euphuisme bestaat uit een overvloedig aanwenden van geleerde
of exotische woorden en het noemen van vreemde en onbekende
dingen. Hoe ondragelijk het ons thans ook schijnen mag, het
heeft toch de dreigende verruwing van de Engelsche taal tegengehouden. In Italie is Marini, in Spanje Molina de profeet van
deze mode, beiden van de generatie van 1585. Het is duidelijk te
bemerken, dat Shakespeare, die ook van 1585 is, den invloed van
het Euphuisme heeft ondergaan. Men denke bij v. aan de liefdesdialectiek van sommige galante of poetische tafereelen.
Het dicht bij elkaar staan der hoogere klassen en de geleidelijke overgang in het klein-burgerdom maakten de Engelsche
maatschappij al vroeg tot een eenheid, welker breedte een hooge
mate van overzicht aan de observatie mogelijk maakte. Shakespeare profiteert daaivan. Aan de overzijde der Noordzee schildert omstreeks dezen tijd Jan Breughel de Oudere soms kleine,
fijne paneeltjes, waarop de figuurtjes zich klein, doch gracieus bewegen. Voortreffelijk leent zich deze manier voor het weergeven
van de eigenaardige poezie der mythologische voorstellingen. Zoo
hangt in het Rijksmuseum te Amsterdam een schilderijtje van
hem, voorstellende Latona, die de boeren, die haar beschimpen, in
kikvorschen verandert. De poezie van dit tafereel heeft hij gered
door de kleinheid van het formaat en de finesse der teekening,
waardoor voorkomen wordt, dat de voor ons onbelangrijke geschiedenis te grof en daardoor onaannemelijk wordt. Even later zal in
Noord-Nederland Adriaan van der Venne paneeltjes in lien geest
schilderen. Het is nu alsof Shakespeare ook aldus kijkt; de talrijke figuren zijner ernstige drama's maken den indruk alsof ze
uit de hoogte en verte bekeken zijn, zoo fel en sierlijk bewegen ze
zich voor ons oog: Waarschijnlijk hangt daarmede ook samen de
snelle afwisseling der korte tafereelen, die tot zekere hoogte met
het kleine formaat van Breughel's schilderijtjes te vergelijken is.
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Duitschland gaat in deze periode een kwaden tijd tegemoet.
De verlegging van de handelswegen naar de zeekust ruineert de
Zuidduitsche steden, die van Italiaansche transito geleefd hadden. Maar ook het noorden en midden worden zwaar getroffen
door de uitputtingen der Duitsche zilvermijnen, die in de tweede
helft der middeleeuwen economisch zeer belangrijk geweest waren. Dientengevolge blijft de Duitsche cultuur op het burgerlijk
standpunt van den aanvang der zestiende eeuw staan, en heeft
de literatuur in deze en de volgende eeuw geen enkel werkelijk
belangrijk werk voortgebracht. De boerschheid en onhandigheid
der Duitsche taal in deze periode laat zien, hoe het er met de
cultuur zou hebben uitgezien, wanneer het sociale leven op het
standpunt der stad van omstreeks 1500 was blijven stilstaan.
De artistieke leiding in deze periode berust echter niet bij de
literatuur en ook niet bij de muziek, hoe belangrijk de z. g.
"Nederlandsche periode" voor de ontwikkeling dezer laatste kunst
ook geweest is. De gevoeligheid voor het onmiddellijk gegevene
uit zich natuurlijk het gemakkelijkst met pen en penseel. Het is
de tijd, waarin groote meesters de kunst verstaan, de figuren zoo
scherp en pregnant weer te geven, dat ze bijna bovenaardsche
werkelijkheid verkrijgen. Het sterkst hierin zijn de Spanjaarden.
De generatie van 1615 is voor de Spaansche kunst de voornaamste: Ribera, Zurbaran, Velasquez, Bij Ribera is alles geweldig;
zijn liggende martelaren zijn neergesmakt tegen den grond. De
emotie der omstanders is hevig. Het grootst is hij wellicht, als hij
sterke mannenkoppen schildert van monniken en heiligen, Geheel de viriele kracht van het Spaansche yolk van dien tijd uit
zich in die figuren. Weeker is Zurbaran en bij Murillo (1630)
legt zich een mollig licht om de schoongevormde gedaanten zijner
kleurige figuren. Meer dan bij zijn landgenooten is Murillo de
poeet van dat licht. Daarentegen is Velasquez de virtuoos van
de kleur. Hij componeert zijn werken niet uit vele gegevens.
Veelal is een enkele kleur het motief waarop het geheele werk
gebouwd is. Zoo bijvoorbeeld op de eigenaardige haarkleur van
het Spaansche prinsesje in het Louvre, die hij in de kleeren, en
in de geheele atmosfeer weet te laten doorklinken. De Duitschers
der vijftiende en zestiende eeuw zijn meer teekenaars dan coloristen. Albrecht Diirer bereikt zijn grootste triomfen met de etsnaald. Er bloeit een sterk en frisch ',even in die Duitsche kunst,
loch zij voelt het gemis eener beschaafde aristocratic. De Duitsche adel was berucht om zijn mateloos drinken en eten, en de
stedelijke aristocraten hadden nog geen eigen levensstijl ontIv 13
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wikkeld. De Duitsche schilders en teekenaars bestudeeren ijverig
de natuur en bekommeren zich voorloopig weinig om vormschoonheid. Het karakteristieke gelukt hun het best. Ongetwijfeld is
deze opvatting zeer gezond geweest en zou zij tot schitterende
resultaten hebben geleid, wanneer aan de Duitsche kunst een
voortgezette traditie veroorloofd geweest ware. Maar de economische achteruitgang van het land en de verwoestingen van den Dertigj area Oorlog hebben de lijn verbroken. Het beschaafdst zijn
zij in het portret, dat natuurlijk besteld wordt door aanzienlijke
personen met eenig gevoel voor kunst, veelal buitenlanders. Men
denkt hier natuurlijk aan Holbein.
In de Nederlanden maakt de vijftiende eeuw den overgang van
het idealisme der middeleeuwen tot het realisme der volgende
tijden. De onderwerpen zijn nog meest kerkelijk, en de stemming
van den schilder zal dat ook wel geweest zijn, maar zijns ondanks
komt uit hem een belangstelling in de natuurlijke dingen voort,
die aan zijn werk ten goede komt, doch het religieus karakter
eigenlijk schendt.
Schrijver dezes heeft elders') gezegd:
"Het Bourgondische hof heeft een buitengewone beteekenis gekregen door zijn belangstelling in de kunst. De lust in schoone
weelde sloot aan bij de poortersche pronkzucht en leidde haar in
zuivere banen. Het was de eerzucht der aristocraten, niet onder
te doen voor den adel. Maar nog zijn bestellingen voor particulier doel zeldzaam; het meerendeel betreft altaarstukken, dus
op enb are f amilieverheerlij king".
Het doet eigenaardig aan te bedenken, dat wij een groot deel
der Bourgondische schilderkunst te. danken hebben aan rijke
lieden, wier geweten de behoefte , had aan vrome stichting. Het
Gentsche altaar, dat met onverwachte furore de geschiedenis der
nieuwere schilderkunst opent, draagt het bedenkelijk portret van
Jodocus Vijdt. Met een openhartigheid, die dezen tijd kenmerkt
en eerst in de tweede helft der zestiende eeuw verdwijnt, heeft
de schilder de gewetenloos listige trekken neergezet van een man,
die zelfs in zijn ouderdomsangst zijn winstbejagenden gelaatsstand niet wijzigen kan. Hubert van Eyck, uit Maastricht geboortig, verschijnt in de hoofdbladen van dit altaarstuk als een
tige, doch fel-schitterende meteoor. Zijn neef — zoo men thans
wil — Jan voltooide het, en moeilijk is beider werk te scheiden.
Men ziet op het middenblad het Lam Gods, staande op een ver1) Dr. F. H. Fischer, Historie en Cultuur van het Nederlandsche vplk, Uitgeversbedrijf "De Spieghel", Amsterdam 1927.
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hevenheid, omgeven door knielende engelen, terwijl kruis, beker,
lans en geeselpaal door hun smaakvol gearrangeerde tegenwoordigheid aan de volbrachte daad herinneren. Vier scharen van
geloovigen trekken op ter aanbidding, voor wie op den voorgrond
de bron des levens opwelt. Ian de binnenzijde der vleugels naderen nog de rechtvaardige rechters en strijders Gods, de kluizenaars en pelgrims uit sterk begroeide bergkloven. Maar het hoof dterrein is een door struiken omrand groen grasveld, met op den
achtergrond de torens der stad.
Hoog godsdienstig is het onderwerp dezer schildering, doch de
stemming van den kunstenaar was het niet. De mannen en vrouwen
der talrijke scharen waren hem geen zondige schepsels, die hun
Verlosser eeren; het zijn keurig verzorgde voornamen, met zulk
een intensiteit gezien en weergegeven, dat opeens de middeleeuwsche droom schijnt te vervliegen voor een klare, scherp-omlijnde
werkelijkheid. Bij alle bewondering voor deze andere, menschelijke, groote daad, krijgt men den storenden indruk, dat zij met
de Goddelijke wil concurreeren en dat de meester de scharen
zijner wereldschgezinden opzendt tot een half-ironisch eerbetoon
aan een oud overgeleverd geloof. Wat een God-Vader zit daar
op het bovenbiad op zijn troon ! Er kon een Mongolenkhan mee
bedoeld zijn. En de Hemelkoningin ! Heerlijk schilderstuk eener
weelderig-kuische rijpe maagd, doch zonder eenige herinnering
aan de Moeder der Smarten. Het is waarlijk symbolisch, dat op
twee smalle paneelen ter zij de Adam en Eva staan, zonder verband, zonder actie, als representanten slechts van het eerste moment der heilsgeschiedenis, en desniettemin even ontbloot van
den dus noodzakelijken decoratieven stijl als van kleeren. Het
naturalisme kon daarmee niet overweg.
Toen de schilders der vijftiende eeuw zich op wedergave van
het natuurlijke begonnen toe te leggen, beschikten zij over een
aantal traditioneele menschentypen, meest baardige apostelkoppen en daarnaast over het ovaal-ronde gelaat der Heilige Maagd.
Dit laatste ziet men dan ook aan alle vrouwenfiguren, die jong
bedoeld zijn, herhaald. Voor den man daarentegen, die in lien
tijd geen baard of snor droeg, hadden zij geen voorbeeld. Zij
hebben het weergegeven gelijk hun Fransche collega's, met een
onmiddellijkheid, die de kunst ten goede gekomen is. Wij zien
de Bourgondische grooten met open gelaatstrekken, duidelijke
schedelarchitectuur en een daarover verdeeld flink ontwikkeld
spierstelsel. De blik is vrij en zorgeloos. Toen nu in de zestiende
eeuw andere kringen om een portret vroegen en tegelijk de baard
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in gebruik kwam, moest de schilder een anderen weg zoeken. De
beide eerste decennien der eeuw behooren nog geheel bij de
vorige; tegen het midden echter zien wij een zekere gelaatsmode,
bestaande uit een gerekten mannenkop met langen, rooden baard
en een hoogroode huidskleur; ernst en zakelijkheid, gepaard aan
vromen zin, is er de uitdrukking van. Voor de brave en godsdienstige burgervrouwen kon men nu het ovale meisjeskopje moeilijk
meer gebruiken. De omlijning wordt nu: langs de wangen ongeveer
recht en ter hoogte van den mond spits naar beneden loopend. Ook
de profiellijn van voorhoofd over neus naar kin, vertoont de ombuiging naar achteren. Daardoor krijgt het gelaat de uitdrukking
van bescheiden reserve. Het zijn vrouwen, die blijkbaar niet met
haar handen stil zitten, loch die bij alle bedrijvigheid en de daardoor gewonnen welvaart eerbiedig en nederig een hoogere beschikking afwachten. Bijzonder schoon ziet men dit op een dubbel
portret van Maarten de Vos in het Rijksmuseum, den Antwerpschen
koopman met zijn gemalin, om den geloove uitgeweken. De ernst
van den opstand ligt over hun trekken en in het onhandig naar
voren brengen van de beide armen der vrouw ligt een versterking
van dat gebaar van vromen deemoed, dat zoo goed bij den tijd past.
Tegen het einde der eeuw verandert de gelaatsmode merkwaardig, althans voor den man. Het gelaat behoort rond te zijn met
ietwat spitse kin, draaiend op een vrij langen hals. Het hoofd beteekent tegenover het lichaam altijd het geestelijke tegenover de
stof of althans, tegenover de omstandigheden. wij zien dus dat
deze modieus glimlachende en vroolijk kijkende mannen zich
wisten te bewegen in hun milieu. Het eerste derde der zeventiende eeuw heeft naast elkaar twee richtingen. Het meest typisch
is het Spaansch deftige: portretten gewoonlijk tot de knieen of
ten voeten uit, waarbij het gelaat niet veel belangrijker schijnt
dan het gewaad: het zijn deftige menschen. Daarnaast staat
Frans Hals, wrens figuren altijd met hun oogen schijnen te lachen.
Voorbij het jaar '30 is dan de deftigheid overwonnen en ontplooien zich onbeschroomd de vleezig welgedane gezichten van
Van der He1st. Doch reeds in de Nachtwacht, naar ik meen, daar
het eerst, ziet men het beschaafdere, maar ook slappere heerentype van den kapitein en zijn luitenant.
Tegelijk met het realisme ontwikkelt zich het landschap. De
middeleeuwsche mensch leefde in een wergild, waarvan hij elk
voorwerp goed kende; het verafgelegene bestond nauwelijks voor
hem. Men ziet dat nog aan vele schilderijen der vijftiende eeuw.
waarop alles opdringend nabij en duidelijk is. Maar nu ontwik-
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keit zich de zin voor den afstand, het verre, en dat uit zich allereerst in het landschap. Aanvankelijk zag men slechts door deur
of venster een zacht golvend terrein op den achtergrond, in smalle
plans verdeeld. Het tweede plan ontbreekt. Het was een heele
kunst voor- en achtergrond nu op bevredigende wijze te verbinden. Het meest voor de hand lag een weg, die van voren naar
achteren liep, loodrecht op het vlak van de schilderij. Zoo zien
wij dan ook reeds op de Madonna van den kanselier Rolin, van
Jan van Eyck, den loop van een rivier, juist in het midden. De
langs zulk een weg gerangschikte voorwerpen krijgen dan te
zamen een ietwat schilderachtiger aspect, dan wanneer zij naast
elkaar voor den toeschouwer zouden staan. Later is het meer
een zandweg, die het werk moet doen, maar nog lang is deze oude
verbindingslijn tusschen voor- en achtergrond het hoofdmotief der
meeste landschappen. Al vroeg in de zestiende eeuw komt daarop
de variant: rechts dicht geboomte onmiddellijk achter den voorgrond, links doorkijk en die rechter-coulisse wordt in de zeventiende eeuw gewoonlijk tot een heuvel, al of niet met boomen
bezet. Maar men heeft behoefte aan afwisseling: de diagonaal
komt in de plaats van de rechte lijn. Zoo ontstaat dan de hoekstelling van herberg of molen aan het water bij Van Goyen. Voornamelijk de generatie van 1615 legt zich toe op de nevelige verijling van de waterverte. In het algemeen is de groote daad der
Nederlandsche landschapsschilders geweest de vervloeiing van
atmosfeer en kleur. De figuurtjes op de drukke tafereelen van
Adriaan van der Venne zijn op zich zelf gekleurd; bij de lateren
lossen de kleuren zich op in den dampkring.
Het verlangen naar de verre was de eerste reactie op de oude
beperktheid. Weldra echter gevoelt men behoefte de geziene
ruimte in bezit te nemen. Op het tweede plan verrijzen nu voorwerpen, die de taak van coulissen op zich nemen. Reeds vrij vroeg
vinden wij pogingen in die richting. Een schilderij van Stalpaert
stelt niet antlers voor dan een kuil in de duinen; geen enkele charme is aan de afgebeelde Bingen te bekennen; de schilder wil klaarblijkelijk, dat de toeschouwer zich verplaatst binnen den kuil, waar
binnen de omgeving er aardig zal uitzien. Het duidelijkst is in
dit opzicht Hobbema van de generatie van 1660. Hij beeldt boerenhoeven af, gaarne met water met een watermolen verbonden, liggend tusschen hoog geboomte, aan een plas, zoodat het geheel den
indruk wekt, dat het verblijf aldaar landelijk-genoegelijk zal zijn.
Nog verder gaan soms hij en Jan Wijnands, wanneer zij ons een
terrein vertoonen, waarin verscheidene partijen zijn aangeduid, die
er aanlokkelijk uitzien om in te verwijlen of te wandelen. Het
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sentiment is dan geheel en al geworden dat van den stedeling, die
in de natuur het uit zich zelf bestaande, niet door handen gemaakte
geniet. Vandaar ook de opmerkelijke belangstelling voor min of
meer vervallen huizen, op wier menschelijke structuur de natuur
wederom vat gekregen heeft. Men kan aan zulk een belangstelling
zien, dat het maatschappelijk leven in de steden reeds het keurslijf begint te worden, waarin wij nu alien geperst zijn.
De geschiedenis van het genre, een echt Nederlandsch onderwerp, is ten deele afhankelijk geweest van die van het woonhuis.
De generatie van 1615 schijnt bijzonder veel opdrachten te hebben
gekregen tot het schilderen van fuiven. Het costuum is bijna al te
bont, maar de vertrekken zijn nog kaal. Geen wonder dat dikwijis buitenpartijen geschilderd worden, zooals bij voorbeeld Dirk
Hals vaak doet. De binnenhuis-tafereelen van Duister, Codde en
Anthonie Palamedes vertoonen regelmatig een kalen achterwand.
Codde heeft er plezier in, de figuren zich daar silhouetachtig tegen
te laten afteekenen. Duister heeft meer oog voor den zwier van
lange, fraai gekleede heeren, en Palamedes combineerde die beide
motieven. Doch eerst, wanneer bij de toenemende welvaart het
woonhuis warmer wordt aangekleed, bereikt het genre zijn hoogtepunt in de generatie van 1645: Brekelenkam, Gabriel Metsus,
Jan Vermeer, en Pieter de Hoogh. Hun coloriet is een soort protest tegen de heerschappij van Rembrandt's half donke y en willekeurige belichting. De geheele generatie van 1630 staat onder
Rembrandt's invloed. Had de Haarlemsche school de atmosfeer
ontwikkeld, de Amsterdamsche deed het 't licht. Ferdinand Bol
en Govert Flinck zijn Rembrandt's waardige leerlingen. Ter zij de
staat slechts de Zwolsche magistraat Terborg, die in het krasse
isolement zijner figuren reeds iets vertoont van het latere individualisme. Hij als rijk man kon zich dat veroorloven. De kleuren
echter van de Delftsche school, waarvan Vermeer en De Hoogh
de grootste vertegenwoordigers zijn, hebben wel geprofiteerd van
wat door anderen was tot stand gebracht, doch geven zich gaaf
en vol. Vergelijkt men die werken met de scheppingen van den
aanvang der eeuw, dan ziet men, dat de atmosfeer bij de Delftsche
meesters wel degelijke aanwezig is, doch zij domineert niet meer.
De Delftsche paneelen zijn echt geschikt om aan den wand van
een goed-gemeubileerd vertrek te handen; zij hebben iets horizontaals, dat het decoratieve nadert. Vermeer ziet zijn gewoonlijk
in het blauw gekleede vrouwenfiguren als het ware door een
spleet, nagenoeg alleen in een ruimte, die bij hem bijzaak pleegt
te zijn. Pieter de Hoogh daarentegen geeft de stemming van het
in den voortgang des tij ds droomende woonvertrek.
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De Hollandsche schilderkunst was het product eener lange
stedelijke ontwikkeling, die nergens elders werd aangetroffen.
Zij blijft buiten de gevoelssfeer der groote wereld. Op haar gebied echter brengt zij het tot hoogten, vanwaar geen verder stijgen
voorloopig mogelijk was. Een coloriet als dat van het Straatje
van Vermeer en de eigenaardige lichteffecten, waar Jan van der
Heyden en Berkheyde op be lust zijn, moesten tweehonderd jaar
wachten, eer zij in het gemoed van den toeschouwer weerklank
vonden. Wij willen tenslotte uit het bovengenoemde werk van
schrijver dezes nog jets overnemen betreffende het maatschappelijk leven in het Holland der zeventiende eeuw:
In de tweede helft der zeventiende eeuw bezinken de borrelende
krachten van ons yolk tot een voile, glanzende rust. Zooals in
Frankrijk door den adel en in Duitschland door de kleinburgers,
zoo wordt ten onzent voortaan, zoo ver het gaat, de toon aangegeven door den gegoeden middenstand. Zoo was de eeuw niet
begonnen. Al constateerden wij toen ook de vorming eener van
de kleinere lieden gescheiden aristocratie, deze behield nog lang
de oude, bijna boersche manieren. Het woonhuis is nog veelal
verdeeld als een boerderij : de bedrijfsruimte voor, de woning
achter. Zelfs de gegoeden, die het woonhuis niet meer als werkplaats of winkel noodig hebben, laten het eer een soort hal blijven
en woven in een kamer die zijn licht krijgt door de vensters, daarop uitkomend. Er is nog veel open ruimte tusschen de huizen,
die gelegenheid tot achterlicht biedt. Aan de andere zij de der
voordeur beyond zich "het kantoortje", later veelal door de vrouw
des huizes als prive-vertrek gebruikt. Boven waren de slaapkamers der gegoeden; beneden sliepen de minder bedeelden of
minder modern ingerichten. De bedstede met haar zware onhygienische gordijnen werd den bezoeker niet verborgen. De zitkamer was nog geen salon geworden; de dame had zich nog niet
van de huisvrouw geemancipeerd.
Ondanks het indringen van adellijke beieefdheidsvormen in
den burgerstand was het werk der twaalfde en dertiende eeuw
voor den laatste nogmaals to doen. De boersche kleinburgers,
die met hun hoeden op aan tafel zaten, de maerte (dienstbode)
aan het lage einde, de kinderen liefst staande, moesten heeren en
dames worden. De visite, de conversatie, hoe ijdel ook dikwijls,
is toch onmisbaar voor de vorming eener algemeene kultuur. De
ontvangkamer, de meubelen, de kleeren, de onderwerpen van
gesprek, moesten losgemaakt worden uit de volstrekte afhankelijkheid van het dagelijksch nut. Het was boerschheid, wanneer het
welverzorgde, het gemakkelijke en behagelijke tot de feesten be-

200

KUNST EN LITERATUUR IN DE ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW

perkt bleef. Aan die ontwikkeling hadden de man en de vrouw
beiden hun deel. De man bracht in de zeventiende eeuw den zwier
zijner soldateske of plechtige manieren, helaas benadeeld door
zijn lust in het plat-komische, waaraan hij de ooren der vrouwen
gewende. Zelfs de gedistingeerde HoOft was in zijn bruiloftsdichten noodeloos duidelijk. De vrouw, in die wereld van zakenmenschen oppermachtig in huis, had de taak daarin de keuken
en slaapkamer terug te dringen ten bate van het salon. Maar het
is meestal voor de vrouw niet goed, oppermachtig te zijn. De
"schoonheidsdrang" der Hollandsche vrouw der zeventiende eeuw
was een bezoeking, een verschrikking, een hel. Niet slechts werd
de mooie kamer van alle door-de-weeksche bezoedeling vrijgehouden en al wat niet lomp en leelijk was, onttrokken aan het
dagelijksch gebruik; ook de keuken bleef niet onaangetast. Opdat daar alles glimmen en blinken zou, werd in een klein hokje,
de bijkeuken, gekookt en niet zelden gegeten. Terwijl de Nederlandsche man met zijn kracht de koopmanswaren verplaatste en
verruilde van China tot de Bothnische Golf, zoo noodig in den
kruitdamp, met de hand aan de lont, besteedde de Nederlandsche vrouw haar niet kleinere energie aan het poetsen en boenen
van muren, vloer en raam, van voorwerpen, gebruikt of eeuwig
opgeborgen, in een atmosfeer van zeepsop en boenwas slag leverend aan de meid. Op de gezichten der schoonen, die de schilders
ons laten zien, leest men de noodlottige vastberadenheid, geen
kamp te geven aan eenig redelijk argument en, hard als de plavuizen onder haar klompen, de stomme klacht der mannen te
weerstaan.
Slechts het jonge meisje, op bekoren aangelegd en zelf slachtoffer van moederlijke gestrengheid, werkte mede aan een element
van beschaving van groot gewicht : de muziek. Er was toen, zonder kraut en zonder politiek, heel wat minder te praten dan nu;
de onmisbare en vlijtig gezochte jongelui's gezelligheid nam toevlucht tot die kunst. Zij was voor het gemoed een bestanddeel
van stille gisting, voorbode en voorgevoel van een naderenden versmolten tijd, die zijn diepste . verlangens zou toevertrouwen aan
haar klank. Vroolijk eater en schalksch was toen nog het musiceeren. De spelers en speelsters der genreschilderijen vertoonen
nog niets van dien pathetischen ernst, die zelfs den voor gevoelsbetoon zoo bevreesden Hollander onzer dagen aangrijpt, zoodra
hij de viool opneemt of de piano opent. Aileen bij het studeeren
en lesnemen geeft de jongedame blijk van prijzenswaardige
vlij t') .
1 ) Aardig te zien op twee Terborg's te Cassel.
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Tegen het midden der eeuw heeft zich de deftige familie gevormd. De bonte dracht gaat over tot het voorname zwart. Het
is de eenige periode geweest, waarin het Nederlandsche costuum
het Europeesche beinvloedt, en juist in de kleur. De schildermagistraat Terborg is de volkomen spiegel van het gezelschapsideaal des tijds. Zie ook de Staalmeesters.
De mindere man verdwijnt achter den gezichtseinder. De arbeiders in de drukke fabrieken, de matrozen op de vloot, die Hollands rijkdom hielpen voortbrengen, leefden in kleine huisjes en
smerige kajuiten van een zeer laag loon voor een zeer langen
werkdag. Twaalf uur was geen zeldzaamheid. Elke poging tot
organisatie, tot verzet, werd met harde hand onderdrukt. En zij,
die werk hadden, klaagden niet, al hebben ze ook gezucht. Het
gemor komt eerst los, als de oorlog de schepen vasthoudt en de
industrie verlamt, of als eenige economische omstandigheid het
geld drukt. Tusschen hoog en laag vegeteerde een talrijke kleinburgerij, door traditie op degelijkheid en orde aangewezen, bescheiden deelend in de algemeene welvaart. Wie het niet houden kon,
of mislukte, ging naar Inclie. Daar zijn wonderen van heldenmoed en beleid verricht door gedeclasseerden en bedorvenen, men,
vrage niet met welk een ruwheid en geweld tegenover de inlanders. De rijke landhuizen, het kostbaar gerei, de keurig nette
huisjes en tuintj es, ze waren onafscheidelijk verbonden aan oneindig leed. Maar het ligt niet in den aard van den mensch, zich
om zulke Bingen te bekommeren. Ecrst in onzen laten tijd begint
de particulier zich verantwoordelijk te voelen voor 's werelds
loop. En bovendien had men God, die wel wist, wat voor zijn
schepselen het beste is. En waren wij niet in het bezit van het
ware geloof?
Terwijl de literatuur reeds daalt en het rederijkersachtige in
klassieken verzentrant weder nadert, bloeit onze wetenschap.
Nicolaas Heinsius, licht en liefelijk Latijnsch dichter, bezorgt
grondleggende uitgaven van Ovidius en Vergilius. Christiaan
Huyghens, de "groote zoon van den beroemden vader", is wereldvermaard om zijn leer van het licht, zijn kansrekening, zijn uitvinding der slingeruurwerken, zijn ontdekking van den ring van.
Saturnus. Jan Swammerdam, vol geestdrift over de fijne structuur der lagere dieren, schrijft belangrijke boeken over de systematiek en anatomie der insecten en past voor het eerst de bloedvaatopspuiting met was toe. Leeuwenhoek, huisbewaarder van beroep, ontdekt en bestudeert de infusorien. Het professoraat in de
natuurwetenschappen was voor hem en voor vele anderen we
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gens onvoldoende kennis van het Latijn gesloten. Die taal, met
haar zwaren ernst en haar plechtigen klank, bedwelmde onze voorouders. Er zit ook in den Latijnschen zinsbouw, berustend op de
voile waarde der zorgvuldig gerangschikte woordvormen, iets van
het naast-elkaar der toenmalige kultuur. Een Fransche of Nederlandsche volzin wordt verstaan uit de gemakkelijk herkende
woorden; de beteekenis hangt uitsluitend van de hunne af, waarover wij niet lang behoeven na te denken. De Latijnsche literatuur — en die komt alleen in aanmerking — is onbegrijpelijk,
wanneer men niet nauwkeurig achtslaat op de voluitklinkende
uitgangen; de vorm is er even belangrijk als de inhoud. Dat geeft
den Latijnschen woorden iets lichamelijks zooals in een kast met
mooi gewreven koper elk voorwerp duidelijk voor ons staat.
De Westeuropeesche woorden gelijken op het verschoten patroon
van een oud tapijt.
Hoe schadelijk de eenzijdige oudheidsvereering ook moet heeten, ze had haar voordeelen. In haar kende men een omvangrijk,
goed aaneensluitend voorstellingsgebied met hooge kultuurwaarde, dat aan de groeiende eigen beschaving een grond gaf en een
traditie, die de sociale ontwikkeling van Europa haar niet had
toegelaten uit zich zelf te vormen. De agrarische maatschappij
der vroege Middeleeuwen was in de dertiende eeuw juist het onmisbaar wereldlijk element gaan ontwikkelen, toen de stad haar
aantastte en dwong, ten onzent, tot volledige onderwerping
toe. De discontinuiteit onzer geschiedenis beschadigde de kultuur.
De ongeloofelijke barbaarschheid, die het Europeesche leven, in
tegenstelling tot het antieke, op sommige punten nog zeer lang
behouden heeft, is daaruit te verklaren. Zoo is dus de klassieke
literatuur een toevlucht voor den geest geweest, waar de natuu.rwetenschap voorloopig niets tegenover kon stellen.
In het paleis te Windsor hangt een schilderij, toegeschreven aan
Pieter de Hoogh. Het stelt een tuin voor tusschen besnoeide
heggen, met kunstig gefignreerde bloemperken. Boompj es met
roode vruchten zijn in Bakken gerijd langs het breede pad; een
klassiek standbeeld in uitvallende houding buigt zich voorover. Een
drietal slanke jongeda es ruikt aan geplukte bloemen, terwijl
een keurig gekleede j ongeman de eene ondeugend onder den
arm gaat kietelen. Aan den ten deele bewolkten hemel staat het
reeds minderend Licht. Dit tafereel is voor mij het symbool van
de tweede helft onzer gouden eeuw. Een heerlijk rijpe rust, met
zoet, schalksch vermaak en een'zon, die ter kimme neigt voor een
langen, tragen nacht, waarop een gure ochtend zou volgen.
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DE KABINETSPOLITIEK.
DE OPKOMST VAN PRUISEN.
Sedert 1415 was het keurvorstendom Brandenburg in het bezit
der Hohenzollerns. Hiermede werd in 1618 Oost-Pruisen vereenigd, dat een leen van Polen was, maar dat sedert 1525 erfelijk
bezit van een afstammeling van dat vorstenhuis was geworden.
Keurvorst George Willem, de zwager van Gustaaf II Adolf, versterkte door zijn politiek in den dertigjarigen oorlog de positie
van Brandenburg in het Duitsche rijk. Zijn zoon Frederik Willem
(1640-1688) was een van de eminentste staatslieden van zijn tijd
en tevens een groot militair; hij vermocht zijn land een voorname
plaats to geven, niet slechts in het Duitsche rijk, maar ook in
Europa, weshalve hij de grondlegger van Pruisen wordt genoemd
en den bijnaam van "de groote keurvorst" heeft gekregen. Toen
Frederik Willem op twintigj arigen leeftijd Brandenburg erfde,
omvatte dit rijk behalve het hoofdland Brandenburg het hertogdom Oost-Pruisen, het hertogdom Kleef en de graafschappen
Mark en Ravensberg aan den Rijn. Bij den Westfaalschen vrede
in 1648 kreeg hij bijna geheel Achter-Pommeren en Maagdenburg,
benevens een paar andere bisdommen; maar het trof hem onaangenaam, dat Zweden bij diezelfde gelegenheid Voor-Pommeren kreeg. Hij begreep, dat de uitbreiding van Brandenburg
op Zweden's kosten moest geschieden en hij voerde daarom een
sterke politiek, waarbij hij niet de minste consideratie gebruikte.
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Eerst sloot hij tijdens den Poolschen oorlog een verbond met
Karel X Gustaaf ; hij kreeg Coen bij het tractaat van Labiau (1656)
de opperheerschappij over
Oost-Pruisen. Dit werd door
Polen in de overeenkomst
van Wehlau (1657) en bij
den vrede van Oliva (1660)
bekrachtigd. Gedurende den
oorlog, lien Lodewijk XIV
met Holland voerde, nam hij
deel aan de coalitie tegen
Frankrijk; zijn land werd
daarom door de Zweden
aangevallen. Hij behaalde
een belangrijke overwinning
bij Fehrbellin (1675), waardoor de Zweden bijna geheel uit Duitschland werden
verdreven. Hij werd door
den keizer echter in den
steek gelaten, die met afgunst het bericht van zijn
gelukkige overwinningen
had vernomen; bij den vrede van St. Germain (1679)
moest hij zich met den
oostelijken oever van de
Fig. 1. De groote keurvorst in het jaar
Oder
tevredenstellen.
1642. (Schilderij van Mathias Czwiczek).
Frederik Willem bracht
orde en discipline in zijn
rijk, hij bevorderde handel en industrie en hij nam de Hugenoten, die uit Frankrijk gevlucht waren, met open armen op. Hun
kapitaal, hun ondernemingsgeest, hun vakkennis kwam de Brandenburgsche industrie zeer ten goede. Het land kon nu hoogere
belastingen opbrengen; door den verbeterden staat der financien
kon de groote keurvorst een staand leger van 30.000 man en een
flinke vloot uitrusten.
De zoon en opvolger van Frederik Willem, Frederik III (16881713) was in tegenstelling met zijn vader een ijdel man, die van
praal en pracht hield en die Lodewijk XIV in alles wilde naapen.
Hij koos in den Spaanschen successieoorlog den kant van den
keizer en hij wist dezen daardoor voor het plan to winnen om
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Pruisen tot een koninkrijk to verheffen. In 1701 zette hij zich zelf
in Koningsberg de kroon op en noemde zich Frederik I. Bij den
vrede van Utrecht in 1713 werd het nieuwe koninkrijk als zoodanig erkend. Maar zijn nieuwen titel had hij met veel Pruisische
soldaten en met veel geld moeten betalen.
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Fig. 2. Frederik I van Pruisen in Koningsberg tot koning gekroond
(18 Januari 1701). (Een kopergravure uit lien tijd).

Frederik Willem I (1713- 1740) leek op zijn grootvader wat
strengheid en spaarzaamheid betreft. Ook bezat hij denzelfden
ijver voor het leger en voor de economische ontwikkeling van
zijn land. Hij was zuinig tot op het gierige af, maar gaf niettemin
groote sommen uit voor het leger. Spoedig werd dit een macht
van 80.000 man, die voor het grootste deel uit Pruisen bestond.
Dat was een geweldig leger voor een rijk van 2 1/2 millioen inwoners. De hartstocht van den koning voor het militaire, zijn
Pruisische exercities, zijn uit reuzen samengesteld regiment, wek-
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ten niet alleen de bewondering, maar ook den lachlust op. Aan
den grooten oorlog tegen Karel XII nam Frederik Willem even-

Fig. 3. Boven. Koning Frederik Willem I in zijn tabakscollege. De koning zit
voor aan de tafel, men ziet zijn rug. Aan zijn rechterhand zit prins August Willem.
Aan zijn linkerhand de prinsen Hendrik en Ferdinand.

Fig. 4. Beneden links. Koningin Sophia Dorothea, de echtgenoote van koning
Frederik Willem. Onderaan rechts. Koning Willem van Pruisen.

eens deel; bij den vrede van Stockholm (1720) kreeg hij het zuidelijk deel van Voor-Pommeren, de bezittingen, die nog aan den

DE JEUGD VAN FREDERIK 11

209

rechteroever van de Oder in het bezit van Zweden waren gebleven, benevens de eilanden Usedom en Wollin. Zijn zoon erfde
dat alles met een geweldig leger en een voile schatkist.
DE JEUGD VAN FREDERIK II.
Frederik II werd in 1712 geboren. Zijn grootvader had alle
pracht uitgestald, waarmede het nieuwe koninkrijk voor den dag
kon komen; maar zijn vader maakte een einde aan al deze overbodige weelde. Deze schatte een onvermoeiden arbeid het allerhoogst; hij voelde niets voor de geestelijke cultuur. Hij wilde
zijn zoon ook als soldaat opvoeden, maar deze legde de grootste
belangstelling voor literatuur en kunst aan den dag, wat zijn vader uit den booze achtte. De kroonprins verafschuwde op zijn
beurt de ruwheid van zijn vader en zijn eentonige exercities. In
plaats daarvan hield hij zich in het geheim met de Fransche
literatuur, met de Fransche kunst, maar vooral met de muziek
bezig. Daar zijn vader in aller tegenwoordigheid zoo ruw tegen
hem optrad en hem bij de parades oorvijgen en scheldwoorden
uitdeelde, nam de wanhopige prins het besluit om uit het land
te vluchten. Maar dit plan kwam den koning ter oore en hij liet
zijn zoon gevangennemen en sprak zelfs het doodvonnis over
hem uit. Wel is waar schonk hij hem later vergiffenis, maar de
jonge Frederik moest bij de terechtstelling van een zijner vrienden en helpers toezien. Hij zelf verloor zijn positie aan het hof
en kreeg een ondergeschikt ambt bij de civiele administratie, dat
hij onder de strengste contrOle moest vervullen. Onder dezen
plichtmatigen arbeid kreeg Frederik spoedig oog voor de vele
verdiensten van zijn vader. Er kwam een verzoening tusschen
den koning en den kroonprins tot stand; de prins kreeg zijn rang
terug, hij werd aan het hoofd van een regiment geplaatst, dat tot
groot genoegen van den ouden koning tot het beste van het geheele leger ging behooren. Toen de koning zag, dat de kroonprins
niet de lichtzinnige lafaard en verkwister was, lien hij aanvankelijk in hem had gezien, had hij er niet langer bezwaar tegen, dat
hij zich met wetenschap, literatuur en kunst bezig hield. De
kroonprins hield zijn eigen hof op het kasteel Rheinsberg, waar
hij eenige genoeglijke jaren doorbracht. Toen kwam het oogenblik, waarop hij het bewind moest overnemen; hij wierp zich nu
in een draaikolk van oorlogen en politieke intriges, waar hij als
Frederik de Groote (1740-1786), de grondvester van Pruisen als
groote mogendheid, uit te voorschijn zou komen.
IV 14
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In zijn strijd met Karel XII was het August II van Saksen gelukt zijn macht over Polen te handhaven. Toen hij in 1733
stierf, werd Stanislaus Leszinski, de oude protégé van Karel XII,
tot koning gekozen. De tegenpartij koos August III van Saksen;
er brak nu een burgeroorlog uit, waar ook vreemde mogendheden
aan deelnamen. De Bourbons, Lodewijk XV van Frankrijk (de
schoonzoon van Stanislaus) en Philips V van Spanje kozen natuurlijk de partij van Stanislaus. Hun oude tegenstander in den Spaanschen successieoorlog, keizer Karel VI, koos de zij de van keurvorst August, die eveneens ondersteund werd door Anna van Rusland, het land, dat August II had bijgestaan, toen deze tegen
Zweden had gestreden. Stanislaus werd door Russische troepen
uit Polen verj aagd en August III besteeg den troon. De Franschen
namen echter Milaan en Lotharingen, terwij1 de Spanjaarden Napels en Sicilie bezetten. De uitslag
van dezen oorlog is karakteristiek
voor de kabinetspolitiek van die
dagen. Deze politiek toch beschikte
zonder aan de belangen van staat
en yolk te denken over het lot dier
staten en volken; dit alles werd in
de kabinetten der vorsten door bekwame diplomaten beslist. In 1735
eindigde deze oorlog met den vrede van Weenen. August III behield Polen en Stanislaus "kreeg
Lotharingen, dat na zijn flood aan
Fig. 5. Kardinaal Fleury (SchilFrankrijk zou komen. De hertog
derij van Rigaud).
van Lotharingen, Frans Steven, de
toekomstige echtgenoot van Maria
Theresia, de dochter van Karel VI, zou dan later het groothertogdom Toscane krijgen. Dit was vroeger al aan den zoon van Philips V, Karel, beloofd, die nu het hertogdom Parma zou krijgen.
Maar Karel deed zoowel of stand van Parma als van Toscane,
welke beide landen met Oostenrijk zouden worden vereenigd.
In plaats daarvan kreeg Karel nu van den keizer het koninkrijk
Napels en Sicilie.
DE OOSTENRIJKSCHE SUCCESSIEOORLOG.
Met Karel II was het geslacht der Habsburgers in Spanje uitgestorven (1700). Veertig jaar later stierf de mannelijke linie
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in Oostenrijk met keizer Karel VI uit. Voor zijn flood had hij
een regeling voor de toekomst willen treffen, de zoogenaamde
pragmatieke sanctie, waarbij zijn dochter Maria Theresia de erfenis zou aanvaarden, terwij1 een reeks machten haar zouden
helpen deze te behouden.
Maria Theresia (1740-1780) kreeg dus het bestuur over de
Oostenrijksche erflanden in handen, maar Karel Albert van
Beieren trad eveneens als pretendent op. Hij was de schoonzoon
van keizer Jozef I en stamde zelf in vrouwelijke linie van de

Fig. 6. Choiseul (Schilderij van Loo).

Habsburgers af. Eenige mogendheden, die hoopten iets van de
Oostenrijksche monarchie te krijgen, ondersteunden Karel Albert.
Frederik II van Pruisen liet rechten gelden op eenige Oostenrijksche landstreken in Silezie: hij viel in het jaar 1740 dit land
binnen en behaalde bij Mollwitz een schitterende overwinning
over de Oostenrijksche troepen (1741). De oude vijandschap van
Frankrijk en Spanje tegen Oostenrijk dreef hen er toe Karel Albert steun te verleenen; trouwens gedurende den Spaanschen
successieoorlog waren deze landen al met Beieren verbonden geweest. Ook Frederik II sloot zich bij hen aan. Dezen keer kon
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Frankrijk niet gelijk vroeger de Turken tegen Oostenrijk aanzetten, daarentegen hoopte het wel, dat er een oproer in Hongarije
zou uitbreken. Wel is waar stonden Engeland en Rusland aan de
zijde van Maria Theresia, maar deze landen konden haar geen
belangrijken steun verleenen, aangezien Walpole tegen den oorlog
was en keizerin Elizabeth door den oorlog met Zweden in beslag
werd genomen.
Karel Albert rukte Oostenrijk binnen (1741) : de Franschen
hielpen hem en zoo stond hij spoedig in de nabijheid van Weenen. Hij werd in Bohemen als koning gehuldigd en de keurvorsten kozen hem 'Alder den naam van Karel VII (1742-1745)
tot keizer. Tegen de verwachting van de Franschen hielpen de
Hongaren Maria Theresia trouw, nadat deze persoonlijk op een
rijksdag te Presburg was verschenen (1741). Karel Albert werd
verdreven en de troepen van Maria Theresia trokken Beieren binnen. Zij sloot in 1742 vrede met den zegevierenden Frederik II,
waarbij zij hem Silezie afstond. In 1743 verbeterde haar positie
nog meer; Walpole was afgetreden en de Engelschen zonden nu
troepen tegen de Franschen, hetzelfde deed Elizabeth van Rusland, die een voordeeligen vrede met Zweden had. gesloten.
Frederik II was daardoor bevreesd, zijn nieuwe verovering
te verliezen; hij begon den oorlog dus weer opnieuw (1744), maar
reeds in 1745 sloot hij weer vrede met Maria Theresia, bij welken
vrede hij Sileziè mocht behouden.
Toen keizer Karel VII in 1745 stierf, sloot zijn zoon vrede met
Maria Theresia. Hij kreeg Beieren terug en deed afstand van de
Oostenrijksche erflanden. De echtgenoot van Maria Theresia,
Frans Steven, groothertog van Toscane, werd in 1745 als Frans I
(1745-1765) tot keizer gekozen. De oorlog in Duitschland was
daarmede ten einde. Maar de Franschen en Engelschen bestreden
elkaar nog in de Oostenrijksche Nederlanden. Het Fransche leger
stond onder bevel van twee bekwame buitenlandsche generaals,
den Deen graaf LOvendal en den maarschalk Maurits van Saksen,
een zoon van August den Sterke en van de Zweedsche gravin
Aurora van KOnigsmark. In het voorjaar 1745 rukte Maurits op
in de Oostenrijksche Nederlanden. Hij versloeg het EngelschNederlandsche leger, dat onder bevel van den zoon van George II,
den hertog van Cumberland, stond, bij Fontenoy. Hierdoor vielen
de Oostenrijksche Nederlanden, die slechts door een zwak
Oostenrijksch leger verdedigd werden, geheel in handen der
Franschen. Bovendien moest het grootste gedeelte van het
Engelsche leger onder Cumberland naar Engeland terugkeeren
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Fig. 7. Oostenrijksche dragonder.

Fig. 8. Stanislaus Leszinski
koning van Polen.

Fig. 9. Fransche dragonder uit
het midden der 1 8de eeuw.

Fig. 10. August III van SaksenPolen.
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om daar tegen den kroonpretendent te strijden. Dit was Karel
Eduard Stuart, de zoon van Jakob III, die met succes een opstand
in Schotland was begonnen.
Nadat de Franschen de Oostenrijksche Nederlanden veroverd
hadden, rukten zij Holland binnen. Hier was sedert den flood
van Willem III geen stadhouder meer. Door een revolutie, die
door het voortrukken der Fransche troepen veroorzaakt werd,
werd Willem IV, die van Jan den Oude, den broeder van Willem
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Weenen in de 1 8de eeuw.

I, afstamde, tot stadhouder over alle gewesten uitgeroepen. Dit
ambt werd nu erfelijk verklaard.
Op zee en in de kolonien waren de Engelschen overal aan de
winnende hand. Alle partijen verlangden nu echter naar vrede.
Deze kwam in 1748 in Aken tot stand. Maria Theresia wist te
bereiken, dat de mogendheden de pragmatieke sanctie erkenden.
Zij moest echter het hertogdom Parma aan den Spaanschen prins
Philips, een jongeren zoon van Philips V, afstaan. Dit was de
eenige overwinning, die de .Bourbons behaalden. Frederik II had
het rijke Silezie veroverd; Pruisen behoorde nu tot de groote
rnogendheden.
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Fig. 1 2. Keizerin Maria Theresia.
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DE ZEVENJARIGE OORLOG.
De groeiende macht van Pruisen verwekte onrust en afgunst
bij de naburen. In het Duitsche rijk had Oostenrijk een gevaarlijken mededinger gekregen, die zijn macht haft getoond door
Silezie te veroveren. Polen, dat belangen in Oost-Pruisen had te
verdedigen, was door een personeele unie met Saksen verbonden,
dat na de verovering van Silezie geheel ingesloten was. De meeste
kleine Duitsche vorsten waren ook de heimelijke vijanden van
Pruisen. En zoowel keizerin Elizabeth als de almachtige madame
de Pompadour koesterden een persoonlijken wrok tegen Frederik II, die haar door zijn scherpe uitvallen over haar regeering
en zeden beleedigd had.
Onder deze omstandigheden gelukte het Maria Theresia, met
behulp van haar staatskanselier Kaunitz een sterke coalitie tegen
Pruisen te vormen, zoodat zij zich op Frederik II zou kunnen
wreken. Het is interessant om er aan te herinneren, dat Oostenrijk zijn ouden erfvij and Frankrijk nu aan zijn zijde kreeg. Dit
kwam vooral door de vijandschap tusschen Frankrijk en Engeland. Tusschen deze landen was in 1755 een koloniale oorlog uitgebroken; George II, die zijn erfland Hannover tegen een
Franschen inval wilde beschermen, sloot in 1756 een overeenkomst met Frederik II om "den vrede in Duitschland te handhaven". Frederik II, die alles wist van de intriges, die tegen hem
werden gesmeed, besloot Oostenrijk een definitieve nederlaag te
bezorgen, voordat Maria Theresia gelegenheid had gevonden de
groote coalitie tegen hem te sluiten.
In het jaar 1756 viel hij met een goed uitgerust leger Saksen
binnen. Hij bezette dit rijk en bestuurde het de volgende jaren,
alsof het een Pruisische provincie was; speciaal trok hij er veel
geld uit, dat hij zoo goed voor zijn oorlogen kon gebruiken. Hij
had inmiddels oponthoud, zoodat hij Bohemen niet kon binnenvallen. Nu vormde zich in 1757 een groote coalitie tegen Frederik II, "den brandstichter van Europa". Rusland stelde zich
aan de zijde van Oostenrijk, zoo ook Frankrijk, het Duitsche
rijk en Zweden. In dit land was de partij der "hoeden" aan het
bewind, die voor Zweden de Pommersche landen weer wilde heroveren, die het eens aan Pruisen verloren had. Ook de paus had
belang bij deze coalitie, hij hoopte nl. dat de sterkste protestantsche macht in het Duitsche rijk zou vernietigd worden.
Frederik II vie! Bohemen binnen, maar hij werd door den
Oostenrijkschen generaal Daun bij Kolin verslagen, waarna hij

H E T KEIZERLIJK L E G E R ONDER D E N HERTOCKAREL V A N L O T H A R I N G E N B E L E G E R T OFEN.
Kopergravure uit die cfcn van J. Ch. Haffner.
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het land moest ontruimen. Het zag er nu voor Frederik II heel
dreigend uit, vooral omdat de Pruisische troepen ook in OostPruisen door de Russen werden verslagen, terwijl de Franschen
het Engelsche leger in het westen een nederlaag toebrachten. In
het najaar 1757 rukten de Franschen en Oostenrijkers Saksen binnen. Frederik II stond in Silezie, maar hij ijlde met 20.000 man
het vijandelijk leger tegemoet, dat 60.000 man sterk was en dat
onder prins Soubise stond. Bij Rossbach, bij Leipzig, behaalde
hij een schitterende overwinning; heel Duitschland jubelde, de bevolking begroette hem als den
overwinnaar van den erfvij and
Frankrijk. Terwijl Frederik II de
vijanden uit Saksen joeg, trokken
de Oostenrijkers Silezie binnen.
Frederik II trok hun snel tegemoet
en behaalde juist een maand na
den slag bij Rossbach een overwinning bij Leuthen, waardoor de
Oostenrijkers gedwongen werden
Silezie te ontruimen. William Pitt,
de oudere, die in 1757 de leidende
minister in Engeland was geworden, ondersteunde Frederik II met
geld en troepen. Deze troepen
stonden onder bevel van prins Ferdinand van Brunswijk en deze dre- Fig. 13. Maarschalk Maurits van

ven de Franschen in 1758 over den
Rijn. De Zweedsche krijgsbedrij-

Saksen (Schilderij van Quentin
La Tour) .

yen in Pommeren waren van niet
veel beteekenis. Maar het Russische en Oostenrijksche leger
vormden een des te grooter gevaar; de Russen bezetten in 1758
geheel Oost-Pruisen en drongen in Brandenburg door, terwijl de
Oostenrijkers Saksen naderden, waar zij Frederik II overwonnen,
wien het juist gelukt was om de Russen uit Brandenburg te verdrijven. Het volgende jaar (1759) vielen Russen en Oostenrijkers
samen in zuidoost-Brandenburg. Bij Kunersdorf werd Frederik II
door de Russen onder Soltikow en de Oostenrijkers onder Laudon
verslagen. Waren deze twee eensgezind geweest, dan zou Frederik's macht zeker vernietigd zijn; maar dit waren zij niet en
hun oneenigheid maakte het den Pruisischen koning mogelijk om
zich voor den veldtocht voor het volgende jaar uit te rukten. De
Russen trokken Berlijn binnen (1760), maar zij konden deze stall
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slechts Brie dagen in hun bezit houden. Wel leden de Oostenrijkers een paar nederlagen, maar toch behielden zij het grootste
deel van Saksen en van Silezie in hun bezit. De positie van
Frederik II was nog zeer benard. Zijn taai weerstandsvermogen
scheen gebroken; Pruisen leek verloren. In 1761 dwong de nieuwe
koning van Engeland George III Pitt tot aftreden; de Engelsche
geldelijke hulp werd niet langer uitgekeerd. Tegen het eind van
het jaar was het Pruisische leger slechts 50.000 man groot, het
was onmogelijk om nieuwe, bekwame troepen te werven. Toen
deed een sterfgeval de kans keeren, evenals dit voor vijftig
jaar met Lodewijk XIV het geval was geweest.

Fig. 1 4. Slag bij Fontenoy.

Keizerin Elizabeth van Rusland stierf in 1762; zij werd opgevolgd door Peter III, een warm bewonderaar van Frederik II, met
wien hij een vrede en een verbond sloot. Hetzelfde jaar sloot
ook Zweden vrede in Hamburg, waarbij de status quo gehandhaafd bleef. Peter III werd vermoord, maar zijn weduwe en opvoigster Katharina II verbrak den vrede niet. De Franschen en
de Duitschers konden niets uitrichten; de Oostenrijkers leden
twee ernstige nederlagen en Maria Theresia kwam nu wel tot
de overtuiging, dat het doelloos was om den oorlog voort te zetten. De vrede werd in 1763 te Hubertsburg, een jachtslot in Saksen, gesloten, waarbij Oostenrijk afstand van Silezie deed. Een
paar dagen vroeger was de groote koloniale oorlog tusschen Engeland en Frankrijk geeindigd door den vrede van Parijs, die ook
voor Pruisen gold.
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FREDERIK DE GROOTE EN DE VERLICHTE DESPOTIE.
De philosophie der verlichting deed ook haar invloed op de
staten en hun bestuur gelden. De Stuarts hadden in hun strijd
met het Engelsche yolk de theorie verkondigd, dat de koninklijke
macht van goddelijken oorsprong was en dat de koning daarom

Fig. 15. Onder de honderden schilderijen en teekeningen, die de beroemde
Duitsche schilder Adolf von Menzel aan Frederik den Groote heeft gewijd, behoort
zijn "Fluitconcert op Rheinsberg- tot de beroemdste. De kroonprins staat daar
op zijn lievelingsinstrument te spelen, iets, dat tot zijn meest geliefde tijdverdrijven
behoorde, voor hij den troon besteeg. Hij was een uitmuntend fluitist, vooral in
de langzame tempo's. Verschillende fluitcompositie's van zijn hand zijn nog
bewaard gebleven (photographische vereeniging in Berlijn).

de alleenheerschappij moest bezitten. De basis van deze meeningen werd aan het wankelen gebracht door de philosophen der
verlichting, die leerden, dat de macht om het land te regeeren
haar oorsprong bij het yolk vond. De koning had volgens deze
zienswijze zijn macht van het yolk gekregen. Over de vraagstukken betreffende de deelneming van het yolk aan het bestuur
waren de meeningen zeer verdeeld. Sommigen hielden staande.
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dat het parlement de heele macht moest bezitten, anderen, dat
koning en parlement die macht moesten deelen, terwiji er ook
gevonden werden, die de alleenheerschappij van den koning voorstonden. In de meeste landen van Europa was de koninklijke
macht sedert het eind van de zestiende eeuw heel sterk geweest.
De meeste regenten in de achttiende eeuw waren aanhangers van
de theorie der "verlichte despotie".
Deze "verlichte despotic" werd in vele landen aangetroffen.
Ook Frederik II noemde zich zelf "een verlicht despoot". Het
welzijn van den staat was de leidster, waar hij zich naar richtte,
hij noemde zich zelf "den eersten dienaar van den staat". Gedurende zijn lang leven van arbeid en plichtsbetrachting bewees
hij, dat dit geen leege waorden waren. Hij bracht orde en regelmaat in het staatsbestuur en in de rechtspraak, in de financien
en in het verdedigingsstelsel zette hij den arbeid voort, dien zijn
wader zoo voortreffelijk was begonnen. Hij had de beschikking
over een geheelen staf ambtenaren; de koning . waakte met de
grootste nauwgezetheid over de handelingen zijner ministers.
Op de manier lag de heele regeering in handen van den
koning. Zoo was het ook onder Frederik Willem I geweest, met
dit groote verschil echter, dat Frederik II niet zoo absoluut zonder consideratie voor . de autoriteiten was als dit met zijn vader
het geval was geweest. De nieuwe gang van zaken kwam duidelijk bij de rechtspraak aan den dag. Terwijl Frederik Willem I
vaak bijzondere rechtbanken had ingesteld om over de een of
andere zaak een oordeel te vellen, hield Frederik II altijd heel
duidelijk het verschil tusschen de rechtsprekende en de uitvoerende macht in het oog; zoodat er vrijwel gelijkheid voor de
wet bestond; zelfs de koning moest zich naar de uitspraken van
de rechters schikken. Frederik II ondernam vaak reizen door zijn
land; hij kreeg daardoor een zelfstandige kennis over zijn ambtenaren en betreffende de verhoudingen in de verschillende deelen
van het land. Toch was hij ondanks vele hervormingen in zijn
politiek cQnservatief. Hij was een ijverig aanhanger van het mercantilistische systeem, zoodat hij het mijnbedrijf en de industrie,
speciaal de weefindustrie, zijn bescherming verleende. Hij streefde er ook naar den landbouw te verbeteren; hij ondersteunde
nieuwe ontginningen en droogleggingen en hij liet duizend nieuwe
dorpen aanleggen. Hij riep niet minder dan 300.000 kolonisten
naar Pruisen, waardoor ,alle takken van- handel en industrie tot
grooten bloei kwamen. Dit bloeiende bedrijfsleven ' gaf het yolk
de kracht om de hooge belastingen te dragen, die noodzakelijk

STANDEN

221

waren. In een gemeenschap -- meende Frederik II -- mochten
maar weinig verschuivingen plaats vinden. Daarom bepaalde hij,
dat de zoon van een boer boer moest blijven, evenals de zoon
van een officier de krijgsmansloopbaan moest inslaan, terwijl
ook de zoon van een ambtenaar denzelfden werkkring als zijn
vader moest kiezen. Men mocht van een edelman geen land koopen en zoo gebeurde het wel, dat de koning zelf een armen edelman bijstond, opdat deze maar niet zijn goederen zou behoeven
to verkoopen. Hij verbood het huwelijk tusschen edelen en
burgers.

Fig. 1 6. Slag bij Rossbach ( 1 75 7) .

De denkbeelden der verlichting oefenden ook hun invloed op
het geestelijk leven uit. De kritiek van de verlichting op den
godsdienst bewerkte, dat men niet langer de vroegere opvatting
huldigde, dat het belang van den staat eischte, dat al zijn burgers
dezelfde godsdienstige denkbeelden hadden. Van Frederik II
stamt het bekende gezegde: "In mijn rijk kan iedereen op zijn eigen
wijze zalig worden". Hij was in religieuze aangelegenheden zeer
tolerant, als de rust van den staat er maar niet mee gemoeid was.
Toen de paus in 1773 de orde der Jezuieten ophief, zoodat de ]eden naar verschillende landen moesten wijken, vonden zij in het
protestantsche Pruisen een vrijhaven. De drukpersvrijheid be-
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vorderde evenals de geloofsvrijheid de uitwisseling van gedachten.
Er werden volksscholen opgericht; het schoolbezoek werd verplichtend gesteld. Mannen der wetenschap, dichters en kunstenaars hadden het goed bij Frederik II, vooral de tien jaren vOOr
den zevenjarigen oorlog zijn in cultureel opzicht een schitterenden tijd to noemen.
Frederik II besteedde geen groote
sommen aan zijn
hofleven; doch na den
verwoestenden zevenjarigen oorlog werd
hij steeds zuiniger en
ijveriger, maar ook
steeds meer en meer
in zich zeif gekeerd
en pessimistischer.
Voor den oorlog had
hij echter in Potsdam
zijn slot Sanssouci laten bouwen, waar hij
een schitterend en
kring van geleerden
en kunstenaars om
zich heen verzamelde.
Ook Voltaire hield
daar een tijd verblijf.
Maar de groote oorlog bracht verandering in dat alles. Een
oud, eenzaam man
Fig. 1 7. Frederik II van Pruisen.
liep daar in eenvoudige kleeren door zijn windhonden gevolgd door de zalen van het
paleis. Zaten er soms enkele personen aan zijn tafel, dan waren
dit oude generaals, die soms, zooals dit bij Zieten het geval was,
aan tafel in slaap vielen. Dit gezelschap was wel van een heel ander soort dan de schitterende kring, die vroeger 's konings maaltijden had opgeluisterd.
HET NOORDEN EN HET ZUIDEN VAN EUROPA.
Voor Denemarken was de regeering van Frederik IV (1699—
1730) van de grootste beteekenis, omdat hij de lijfeigenschap op
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de eilanden ophief. Zijn opvolger Christiaan VI voerde bij een
wet de zoogenaamde grondhoorigheid in, waarbij was voorgeschreven, dat de boeren gedurende hun diensttijd in het leger
in hun geboorteplaats moesten blijven. Na den praalzieken en
pietistischen Christiaan VI en den vroolijken Frederik V kwam de
zwakke en wellustige Christiaan VII (1766 1808) aan de regeering. Een tijdlang regeerde de Duitsche dokter Struensee
oppermachtig over het land. Hij probeerde een reeks hervormingen in den geest der verlichting in te voeren, maar hij verloor
zijn macht spoedig en hij werd in het j a ar 1772 ter dood veroordeeld. De macht kwam in 1784 geheel in handen van
den kroonprins Frederik, die zich door zijn minister Bernstorff
liet leiden. Onder zijn bestuur ging Denemarken in vele opzichten vooruit. Het economische leven bloeide zeer, kunst en wetenschap werden beschermd en de wet op de grondhoorigheid werd
afgeschaft (1788), waardoor de maatschappelijke positie van het
grootste deel van het yolk verbeterd werd.
Met den dood van Karel XII was het met de koninklijke alleenheerschappij in Zweden gedaan. De rijksdag kreeg nu de macht
in handen. Er braken onophoudelijk partijtwisten uit tusschen
de "hoeden en mutsen". Zoowel Frederik I van Hessen (17201751), die de kroon door zijn vrouw Ulrika Eleonora, de zuster
van Karel XII, in zijn bezit had gekregen, als Adolf Frederik van
Holstein-Gottorp (1751-1771) waren zwakke en onbeteekenende
vorsten. Eerst Gustaaf III (1771 1792) gelukte het Zweden uit
het vernal op te heffen, waarin het door de partijtwisten was geraakt. Het land werd nu onafhankelijk van zijn gevaarlijke buren,
Denemarken en Rusland. Zoowel de vrijheidstijd als de tijd
van Gustaaf III zijn belangrijke perioden voor de Zweedsche cultu-ur. Onder de grootste namen van lien tijd behooren die van
den botanicus Karl von Linn, die van den beeldhouwer Sergel en
die van den dichter Karl Michael Bellman genoemd te worden.
OOSTENRIJK-HONGARIJE.
(hider haar veertigj arige regeering kon Maria Theresia ondanks de vele oorlogen toch nog belangrijke hervormingen in haar
land invoeren. Om Frederik II te weerstaan, moest zij haar groot
rijk tot een eenheid maken. Zij maakte een einde aan de formeele
zelfstandigheid van Bohemen. Hongarije, dat in 1699 met Oostenrijk vereenigd was, had altijd een zeer zelfstandige positie ingenomen. Om de hulp van Hongarije tij dens den Oostenrijkschcn
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successieoorlog te verkrijgen had zij beloofd, dat zij de macht
van den Hongaarschen rijksdag onaangetast zou laten. De hooge
adel koos de zij de van het hof; de Duitsche taal, de Duitsche
zeden en gebruiken drongen steeds meer in Hongarije door en
ook de macht van den Hongaarschen rijksdag verminderde gedurig. Toch behielden de verschillende Hongaarsche landedelen
hun zelfbeschikkingsrecht. Er werden intusschen heel wat hervormingen ingevoerd. De administratie werd gecentraliseerd, er
kwam meerdere regelmaat in de belastingen, het bedrijfsleven
bloeide, de positie der boeren werd beter en de regeering verminderde de macht van de kerk, doordat haar een gedeelte van
haar rechtspraak ontnomen werd; geen pauselijke bul mocht worden uitgevaardigd, zonder dat de regeering vooraf haar toestemming had gegeven, het aantal kloosters werd verminderd. Maria
Theresia werd door haar yolk bemind. Zij was edel en rechtschapen, goed en rein. Als keizerin hield zij ervan om met een
praal op te treden, die bij een majesteit paste, welke haar macht
aan God ontleende. Zij hield de oude Habsburgsche tradities in
eere en was in menig opzicht conservatief.
Haar zoon en opvolger, Jozef II (1780-1790), was in dit opzicht
het volmaakte tegendeel van zijn moeder. Hij had bij zijns vaders
flood (1765) de keizerskroon geerfd; Maria Theresia had hem
tijdens haar regeering vaak geraadpleegd. Hij was evenals zijn
moeder vast overtuigd van het goed recht der absolute monarchie,
maar hij meende, dat hij die macht van het yolk had gekregen en
hij beschouwde zich daarom ook als den eersten dienaar van den
staat. Hij was democratisch en had geen groot respect voor oude
tradities. Hij bracht op een onoverlegde wijze de beginselen van
de "verlichte despotic" in practijk. Zijn hervormingen strekten
zich uit over alle gebieden. In het begin van den nieuwen tijd
waren de keizer en Oostenrijk de sterkste bolwerken van het
katholicisme geweest, maar onder Jozef II verloor het katholicisme zijn domineerende positie. Jozef vaardigde in 1781 zijn groot
tolerantie-edict uit, waarbij de lutherschen, de calvinisten en de
Grieksch-katholieken vrijwel volledige godsdienstvrijheid verkregen; ook de positie der Joden werd verbeterd. De katholieke
kerk zou in zekere mate afhankelijk van den staat worden; want
de staat zou de bisschoppen benoemen. Een derde deel van de
tweeduizend kloosters, die zich in Oostenrijk-Hongarije bevonden,

werd opgeheven; de inkomsten van die kloosters werden aan
scholen en aan inrichtingen van liefdadigheid besteed. In een
wanhopige stemming begaf paus Pius VI zich persoonlijk naar
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'VVeenen. Het yolk boog vol eerbied voor hem, maar over den
keizer bezat hij niet de minste macht en Been enkel hervormingsbesluit werd daarom herroepen. Onder de belangrijkste verbeteringen, door Jozef II ingevoerd, noemen wij in de eerste plaats de
ropheffing van de lijfeigenschap en de afschaffing van de dood
straf. Ook voerde
hij mildere straff en in; hierbij
sloeg hij den weg
verder in, lien Maria Theresia al betreden had, want
,deze had de pijnbank afgeschaft.
Maar Jozef II ging
veel verder dan
zijn moeder met
bepalingen, die ten ,
,doel hadden de
autonomic der
landedelen te breken. Hij ontmoette
.daarbij dan ook
een hevigen tegenstand. Zonder er
.op te letten, dat
zijn rijk door een
heterogene bevolking werd bewoond, die haar gegarandeerde rechten bezat, vaardig- Fig. 18. Sans-souci: de ronde bibliotheek (Schilderij
van F. Werner).
'de Jozef II een wet
.uit, waarbij bet
Duitsch tot officieele taal werd verklaard; hij maakte voorts een
•eind aan het locale zelfbestuur. In de laatste jaren van zijn re. geering brak er zoowel in de Oostenrijksche Nederlanden als in
Hongarije een oproer uit, dat gericht was tegen zijn hervormingen
, en tegen de drukkende belastingen. VOOr zijn dood moest hij de
taalwetten opheffen. Jozef II werd opgevolgd door zijn broeder
Leopold II (1790-1792), die vroeger groothertog van Toscane
-was geweest. Een verstandige, voorzichtige man, die veel van de
IV 15
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hervormingen van zijn voorganger herriep en op die manier de
rust in het land herstelde. Leopold II werd opgevolgd door zijn,
zoon Frans II (1792-1835), die in de bewogen tijden van deNapoleontische oorlogen (1806) als Duitsch keizer afstand deed,.
waardoor er een einde kwam aan het duizendjarige DuitschRoomsche keizerrijk.
DE STATEN VAN ZUID-EUROPA.
Spanje, dat gedurende de zeventiende eeuw vrijwel machteloos.
was geweest, verzamelde na den Spaanschen successieoorlog,
nieuwe krachten en het werd voor een tijd een macht, waar men
in de Europeesche politiek rekening mede moest houden. Wiji
lwbben al gesproken over de wijze, waarop dit land deel nam am
de Europeesche allianties en aan de coalitie-oorlogen.
Bij den flood van Lodewijk XIV ontstond er een strijd tusschen:
zijn kleinzoon Philips V van Spanje (1701-1746) en den regent
Philips van Orleans. Philips V hoopte Frankrijk en Spanje onder
zijn schepter te kunnen vereenigen. Zijn politiek voerde echter
niet tot het gewenschte resultaat. Maar van groote beteekenis waszijn politiek tegen Oostenrijk. Zijn tweede vrouw was Elizabeth
Farnese van Parma. Deze probeerde in het belang van haar zoon
Oostenrijk en Savoye de Italiaansche bezittingen te ontnemen,
die deze landen bij den vrede van Utrecht op kosten van Spanjehadden gekregen. Een landgenoot der koningin, Alberoni, dievan nederige geboorte was en zich tot kardinaal en tot leidend
staatsman van Spanje had opgewerkt, hielp haar ijverig om dit
doel te verwezenlijken. Hij verbeterde den economischen toestand
van Spanje; ook aan het leger en de vloot wijdde hij groote zorgen. Reeds in 1717 lokte de koningin den oorlog uit; een Spaan-sche vloot veroverde Sardinie op Oostenrijk, dat in een oorlog met
Turkije was gewikkeld. Engeland en Frankrijk waren eveneens
tegenstanders van Spanje. Om een steun voor zijn politiek tevinden, knoopte Alberoni onderhandelingen aan met den Engel-schen kroonpretendent Jakob III en ook met Rusland . en met
Karel XII. Het gelukte Spanje Sicilie te veroveren, dat aan Savoy&
behoor0e, maar een Engelsche vloot versloeg de Spaansche bij
Sicilie, Alberoni viel en Spanje sloot in 1720 vrede: Reeds in 1718waren gezanten van Oostenrijk, Frankrijk en Engeland op een‘conferentie te Louden samengekomen. De plaats van onderhandeling
bewijst, al,, welk een positie Engeland in den loop der tijden had_
ingenomen. Het resultaat was, dat de Spaansche prins Karel,.

DE BOURBONS

227

Parma en Toscane zou erven, wanneer de geslachten der Farneses
en der Medicis uitgestorven waren. Savoye moest Sicilie tegen
Sardinie inruilen, Sicilie kwam nu aan Oostenrijk. Dit werd de
belooning voor Karel VI, omdat hij eindelijk van alle aanspraken
op Spanje afstand had gedaan.
Philips V werd door zijn zoon Ferdinand VI opgevolgd (17461759), die op zijn beurt weer opgevolgd werd door zijn stief-

Fig. 19. Sans-souci. Marmer bassin en terrassen.

broeder Karel III (1759-1788). Karel III had eerst Parma gekregen, terwijl hem eveneens Toscane werd beloofd, maar hij had na
den Poolschen successieoorlog deze hertogdommen aan Oostenrijk afgestaan, die hem daarvoor Napels en Sicilie in de plaats
had gegeven. Toen hij koning van Spanje werd, stond hij deze
koninkrijken aan zijn jongsten zoon Ferdinand IV af. Deze regeerde in de jaren 1759-1825 over Napels, maar hij werd een
korte tusschenpoos (1806-1815) verdreven, toen de troepen van
Napoleon zijn land binnenrukten.
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Bij den vrede van Aken in 1748 kregen de Bourbons Parma;
dit kwam nu in handen van Philips, den broeder van Karel III.
De regeering van Karel III beteekent een krachtige opieving
voor Spanje. Onder het bestuur van den minister Aranda verbeterde de toestand der financien, terwijl hij eveneens maatregelen
nam voor het invoeren van een betere administratie en ter versterking van het leger. De inquisitie werd afgeschaft; in 1767 liet
hij, nadat de koning door bedrog bewogen was om zijn toestemming te geven, in een nacht alle Jezuleten uit zijn land op een
vaartuig brengen, dat hen naar Rome moest voeren. Hier werden
zij echter niet ontvangen; zij landden nu in Corsica. De vruchten
van deze hervormingen vernietigde Karel's zoon en opvolger
Karel IV (1788-1808) echter weer, die evenals zijn broeder Ferdinand IV van Napels voor Napoleon moest vluchten.
In Portugal werden evenals in Spanje veranderingen doorgevoerd, die geheel in den geest van de verlichte despotie waren. De
minister van koning Jozef Emanuel (1750-1777) Pombal, voerde
belangrijke hervormingen in; maar hij bedierf veel van dien
arbeid door zijn wreedheid en eigenbaat. Het meest bekend zijn
Pombal's maatregelen om de hoofdstad Lissabon weer op te
bouwen, die in 1755 door een vreeselijke aardbeving was verwoest. Ook Pombal verdreef de Jezuleten uit het land (1759). De
almachtige minister klaagde hen wegens hoogverraad aan en liet
hen gevangennemen; zij werden voor een gedeelte naar CivitaVecchia even buiten Rome vervoerd, terwijl hun eigendommen
in beslag werden genomen. De overigen versmachtten in de gevangenis. Pombal viel na dent dood van den koning. De dochter
en opvolgster van Jozef Emanuel, Maria I (1777-1816), hief de
meeste maatregelen van Pombal weer op.
HET ANCIEN REGIME.
LODEWIJK XIV EN LODEWIJK XV.
De Spaansche syccessieoorlog had de overmacht van Lode
wijk XIV in Europa gebroken. De oorzaken van dezen achteruit
gang zijn niet alleen in de verwoestende oorlogen, maar ook in d(
binnenlandsche verhoudingen van Frankrijk te zoeken. In 168'4
stierven zoowel Colbert als de echtgenoote van Lodewijk XIV;
Maria Theresia. De groote minister had reeds in 1679 zijn vroegeren invloed verloren en Louvois was in zijn plaats gekomen. De
verhouding tusschen Lodewijk en de koningin was heel koel ge-
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weest. Reeds bij haar leven had Lodewijk XIV haar ter wille van
zijn minnaressen verwaarloosd. Deze maitressen namen een voorname positie aan het hof in. Eerst madame de Maintenon, die
de koning in 1684 in het geheim huwde, oefende een grooten politieken invloed uit. Ofschoon de koning in religieuze aangelegenheden nooit een warme overtuiging had gekoesterd, nam hij toch
altijd alle voorschriften van de katholieke kerk in acht om zijn
lichtzinnige levenswijze te verdoezelen. In zijn oude dagen kwam
hij onder den invloed van de Jezuleten en van madame de Main-

Fig. 20. Raadzaal te Versailles.

tenon. Terwij1 Colbert de Hugenoten als goede arbeidskrachten
had beschouwd, die veel bijdroegen om de economische ontwikkeling van het land te bevorderen, ging de koning hen als majesteitsschenners beschouwen, omdat zij een anderen godsdienst beleden dan hij zelf. Er waren in Frankrijk ongeveer twee millioen
Hugenoten. Eerst probeerde Lodewijk XIV hen door middel van
geld, titels en ambten tot de katholieke kerk over te halen, maar
toen dit niet gelukte, nam hij zijn toevlucht tot de beruchte dragonnades. In de huizen der Hugenoten werden overal dragonders
ingekwartierd. Deze gedroegen zich hier, alsof zij in een vijan-
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delijk land waren; zij sloegen in een paar dagen den boel kort
en klein. Deze dragonders waren op hun manier buitengewoon
goede missionarissen, want de wanhopige Hugenoten wendden
zich tot de nabijwonende priesters om katholiek te werden. Drie
dagen dragonnades in Languedoc brachten 60.000 Hugenoten naar
de katholieke kerk; de heele stad La Rochelle veranderde in 24
uur van geloof. Zoo groot was de schrik voor de dragonders. Vele
Hugenoten probeerden uit het land te vluchten, maar alle grenzen werden door de soldaten bewaakt; Lodewijk wilde een dergelijke emigratie niet toestaan. Zij, die gevangen werden genomen,

Fig. 21. De intocht van Lodewijk XV in Parijs op den 12den September 1715.
In den laatsten wagen zit de vijfjarige koning. • Hij moet een lit de justice houden.

werden naar de galeien gestuurd. Ongeveer een half millioen
Hugenoten kon vluchten, zij werden met vreugde door de protestantsche landen opgenomen. Zij vestigden zich vooral in Engeland, in Holland, in Brandenburg en in Zweden. Ten slotte was
het dan ook een vrij overbodige daad, toen in 1685 het edict van
Nantes werd opgeheven.
Lodewijk XIV stierf in 1715. "Niemand weende bij zijn lijkbaar", wordt er verteld. "Want de Franschen hadden gedurende
zijn leven al zooveel tranen gestort, dat hun oogen uitgedroogd
waren". De menigte wierp steenen naar de lijkprocessie en het
stoffelijk overschot van den "Zonnekoning" werd door zijstraten
naar de begraafplaats der Fransche koningen te St. Denis gebracht.

Fig. 22. Lit de Justice op den 12den September 1715.
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Fig. 23. Een Turksch gezantschap komt op de Tuilerieen, 1721 (schilderij van Ch. Parrocel).
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Lodewijk XIV werd opgevolgd door zijn achter-kleinzoon, den
vijfjarigen
Lodewijk XV (1715-1774). Gedurende diens minder,
jarigheid werd het regentschap waargenomen door een neef van
Lodewijk XIV, Philips van Orleans (1715 1723). Deze nam zijn
leermeester, den
kardinaal Dubois,
als minister. Zoowel Orleans als
Dubois waren
mannen van groote begaafdheid,
maar beiden waren onzedelijk en
verkwistend. Om
meer orde te
brengen in den
treurigen financieelen toestand,
werd er op voorstel van den Schot
John Law een
ear
staatsbank opgericht, die biljetten
uitgaf, die het
eenig wettig betaalmiddel waren
voor een som boyen 600 francs. Er
kwam verhazend Fig. 24. Middagmaal in de koepelzaal te Sans-Souci.
Aan 's konings rechterzijde ziet men Voltaire.
veel papier in om(Naar A. Menzel).
loop. Er werd een
groote maatschappij opgericht, die spoedig allen handel met de
vreemde werelddeelen in handen kreeg. De Franschen stelden
een volledig vertrouwen in deze maatschappij, de aandeelen werden heel gemakkelijk verkocht en de maatschappij verdiende millioenen. Maar die goede tijd was spoedig voorbij ; de maatschappij kon geen dividend aan de aandeelhouders uitbetalen. Het
ongeluk was, dat vele personen hun vermogen, hetzij in bankpapier, hetzij in aandeelen handen belegd, die nu alle waardeloos
werden, zoodat duizenden families tot den bedelstaf werden gebracht.
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KARDINAAL FLEURY (1726-1743).
Honderd jaar nadat Richelieu de macht in handen had gehad,
kwam deze aan kardinaal Fleury.. Er bestond een gespannen
verhouding tusschen Frankrijk en Spanje, die nog erger werd,
toen Lodewijk XV zijn verloving met een Spaansche prinses verbrak en met Maria Leczinska, de dochter van Stanislaus Leczinsky,
den ex-koning van Polen huwde. Toen vormden Spanje, Oostenrijk en Rusland in 1725 de zoogenaamde Weensche alliantie, die
tegen Frankrijk was gericht. Als tegenwicht vormden Frankrijk
en Engeland in 1726 de zoogenaamde alliantie van Herrenhausen.

Fig. 25. Salon in Versailles.

De spanning tusschen beide allianties was juist heel groot, toen
de 73-jarige Fleury de macht in handen kreeg. Het gelukte hem
niet alleen den oorlog to verhinderen, maar door zijn toedoen
kwam er in 1733 een verbond tusschen Frankrijk en Spanje tot
stand, hetwelk tot aan de groote Fransche revolutie bleef bestaan.
Hierdoor waren de twee allianties ontbonden. Door Fleury's politiek gedurende den Poolschen successieoorlog kreeg Frankrijk
Lotharingen.
I)E HEERSCHAPPIJ DER MAITRESSEN.
Na Fleury's flood heerschten de maitressen van. den koning over
Frankrijk, een heerschappij, die tot aan den dood van Lodewijk
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XV voortduurde. De officieele titel "maitresse du roi" was zoo
aantrekkelijk, dat de voornaamste Fransche adellijke dames daarnaar hunkerden. De minnares was heerscheres. De bekendste
van de maitressen van Lodewijk XV was de markiezin de Pompadour, een dame van burgerlijke afkomst, die Frankrijk bijna
20 jaar bestuurde (1745-1764). Zij schonk ambten en geld aan
gunstelingen,
haar
hoe onbekwaam die
overigens ook waren.
Zelf kreeg zij van Lodewijk een bedrag
van 36 millioen livres.
In dezen tijd waren
de toestanden in
Frankrijk schier ondragelijk : het koninklijk despotisme, dat
in de dagen van Richelieu een machtig
Frankrijk had geschapen, verloor nu
al zijn aanzien; want
het yolk en het land
werden uitgezogen
enkel en alleen ter
wille van de luxe en
het genot van het koninklijke hof. De
stenden waren al lang
niet meer bij elkaar
gekomen en ook het
Fig. 26. De Bastille.
parlement had zijn
macht gedeeltelij k
verloren. De adel vertoefde zonder iets nits te voeren in de "gouden gevangenis" te Versailles en gaf zich aan de meest schaamtelooze uitspattingen over. Opstandige personen en alien, die den
koning of het hof mishaagden, werden voor onbepaalden tijd
zonder eenigen vorm van proces in de Bastille opgesloten, nadat
de koning een bevel tot hechtenis, een zoogenaamde "lettre de
cachet" had uitgevaardigd.
Het misbruik, dat van deze "lettres de cachet" werd gemaakt,
ging zoover, dat de koning van zijn handteekening voorziene be-

236

HET ANCIEN REGIME

Fig. 27. Tafereel van- een gevangenis.

velen uitgaf of verkocht, zoodat men maar alleen den naam van
een onwelgevallig persoon had in te vullen, waarna deze gevangen
werd genomen. Zoodoende ontstond er
een algemeene onzekerheid, die volledig
Colbert's schitterende
hervormingen in het
rechtswezen vernietigde.
Onder Lodewijk XV
steeg de Fransche
staatsschuld tot het
duizelingwekkende
bedrag van 4 milliard.
De belastingen, die
uitsluitend door den
derden stand werden
opgebracht, waren
Fig. 28. Straathandel in de 18de eeuw.
tien keer zoo hoog als
twee honderd jaar te
voren. Deze derde stand was verstoken van alle politieke rechten
en word door de hooge geestelijkheid en door den adel onderdrulq.
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De macht van den
adel drukte zwaar op
de boeren, die verschillende
werken
zonder belooning
voor de edellieden
moesten verrichten en
die geregeld hun tienden moesten betalen.
De kritiek op deze
wantoestanden bleef
niet uit. De groote
mannen van de verlichting — wij noemen in dit verband
Voltaire, Montesquieu
en Rousseau — kwamen met hervormingsplannen naar
voren, die de groote
Fig. 30. Muziekonderricht.
revolutie hebben
voorbereid. Het mercantilisme maakte plaats voor de school der physiocraten, die de
belangen van den landbouw verdedigde; de leus van deze richting kan in het kort aldus worden samengevat : "Slechte landbouw, arme boeren:
arme boeren, arme
koningen."
Reeds onder het
ancien regime droe6e' en de denkbeelden
van de denkers van
het verlichtingstijdperk vrucht. De religieuze strijd, die tusschen de Jansenisten
en de Jezuleten was.
ontstaan, eindigde in
1764 met de verdrijving der Jezuleten uit
Frankrijk ; madame
Fig. 31. Een tafel van Lodewijk XV uit het
jaar 1769.
de Pompadour vrees-
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de, dat zij haar macht over den zwakken koning zou verliezen.
Een paar jaar vroeger waren zij al uit Portugal verdreven, terwijl zij Brie jaar later. Spanje moesten verlaten. In 1773 hief pans
Clemens XIV zelfs de orde — het sterkste wapen van de katholieke kerk — op.
Voor de ontwikkeling van de Fransche kunst is madame de
Pompadour eveneens van groote beteekenis. Vele fabrieken zijn
door haar gesticht en begunstigd.

Fig. 32. Musicale soiree. Tafereel uit de 1 8de eeuw.

De buitenlandsche politiek werd van 1758-1770 door den hertog van Choiseul geleid, die zijn invloed aan de gunst van madame
de Pompadour dankte. In navolging van Fleury vereenigde
Choiseul in den grooten strijd tegen Engeland en Pruisen alle
Bourbons; op deze wijze kwam in 1761 het Bourbonsch familietractaat tusschen Frankrijk, Spanje, Napels en Parma tot stand.
De zevenjarige oorlog werd ondertusschen op ellendige wijze
door allerlei onbekwame salongeneraals gevoerd, zoodat hij met
een ongunstig resultaat eindigde. Onder de regeering van Choiseul werden toch Lotharingen en Corsica ingelijfd, respectievelijk in 1766 en 1768. Choiseul streefde er in zijn politiek steeds.
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naar om Engeland en Rusland tegen te werken. Hij stond in,
verbinding met de partij der "hoeden" in Zweden en ondersteunde de hófpartij in haar pogingen om de co4stitutie van den vrijheidstijd omver te werpen. Choiseul viel in 1770, daar hij zich'
de ongenade van de toenmalige minnares, de gravin du Barry,
op den hals had gehaald. Gravin du Barry stond ook onder invloed van de Jezuleten; Choiseul was juist de man geweest, die
hen uit Frankrijk had helpen verdrijven.

Fig. 33,. De kroning van George I op den 3.1sten October 1714.

ENGELAND IN DE ACHTTIENDE EEUW.
WALPOLE. WILLIAM PITT DE OVDERE, GEORGE III.
lea den dood van'Anna Stuart kwam er met keurvorst George van
Hannover (1714-1727) een nieuw koningsgeslacht in Engeland.
George's grootmoeder was een zuster van Karel I. Zijn grootvader was de Winterkoning. Nu ontstond er een personeele unie
tusschen Engeland en Hannover, die tot 1837 heeft geduurd. Daar-
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door kregen de Engelsche koningen groote belangen op het continent te verdedigen. De politieke gebeurtenissen in het Duitsche
rijk en in de naburige staten eischten, dat Engeland voortdurend
ingreep. Voor den Engelschen handel was het gelukkig, dat het
land een vasten post op het continent bezat. Nadat Engeland van
1715 tot 1719 deel had genomen aan den Noordschen oorlog, gelukte het George I in 1719 bij den vrede van Stockholm voor een
millioen rijksdaalders de belangrijke monden van de Elbe en van den
Wezer voor Hannover te krijgen.
De zoon en opvolger van George I,
George II (1727-1760), beteekende
even weinig als zijn wader; de
Engelschen stonden ook even koel
tegenover hem, aangezien beide koningen meer aan Hannover dan aan
Engeland dachten. In de torypartij
bevonden zich tal van aanhangers
van de Stuarts, die er na den dood
van Jakob II naar streefden am
diens zoon Jakob III op den troon
te plaatsen, om welke reden zij Jakobieten genoemd werden. Maar de
Stuarts waren bij de groote meerderheid van bet Engelsche yolk gehaat. De tories verloren daardoor
veel van hun invloed, maar zij
hoopten lien terug te krijgen door
de Stuarts weer op den troon te Fig. 34. William Pitt de Oudere
plaatsen. De bevolking van de houdt een rede in het parlement.
Schotsche Hooglanden kwam in
1715 in verzet en ook in Noord-Engeland brak het oproer uit, maar
de regeering onderdrukte dit op beide plaatsen. Jakob III begaf
zich dadelijk naar Schotland, maar hij moest onverrichter zake
terugkeeren. Het aanzien van de tories verminderde daardoor geweldig en twee hunner aanvoerders werden van hoogverraad beschuldigd en ter dood veroordeeld. Tijdens den Oostenrijkschen
successieoorlog brak er een nieuwe opstand in Schotland uit. Door
Frankrijk ondersteund, kwam Jakob's zoon Karel Eduard in 1745
naar Schotland; hij drong zegevierend Engeland binnen, maar
werd ten slotte in 1746 bij Culloden verslagen, waarna hij naar
Frankrijk moest vluchten. Het oproer werd streng onderdrukt.
Iv 16
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Fig. 35. Engelsche caricatuur
van Lodewijk XIV.

Daar George I en George II als
buitenlanders werden beschouwd en
daar de tories door hun sympathieen
voor de Stuarts een oppositiepartij
zonder grooten invloed waren geworden, kregen de whips de macht in
harden. Het parlementarisme werd
bevestigd onder de groote ministers
Robert Walpole (1721-1742) en
William Pitt den Oudere, die het vertrouwen van het lagerhuis genoten.
Walpole was een vriend van den vrede; het economisch leven bloeide in
zijn tijd. In 1739 brak een oorlog met
Spanje uit, dat de Engelschen wilde
dwingen hun smokkelhandel met de
Spaansche kolonies te staken. Walpole, die den oorlog niet zoo krach-

Fig. 36. De Franschen besluiten het katholicisme in Engeland in te voeren.
(Caricatuur van Hogarth).

tig voerde als het lagerhuis dit wilde, moest daarom aftreden
(1742). Tijdens den Oostenrijkschen successieoorlog (1741-1748),
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koos Engeland de zijde van Oostenrijk (1743) en kwam daardoor
in conflict met Frankrijk. De Franschen volgden weer hun oude
tactiek; zij wilden ook nu den burgeroorlog in Engeland doen ontbranden, zoodat zij Karel Eduard, over wien wij hebben gesproken, ondersteunden. De spanning tusschen beide landen was de
aanleiding tot den grooten, kolonialen oorlog (1755 1763), die gelijktijdig met den zevenjarigen oorlog werd gevoerd. Deze oorlog eindigde met een vrede, waarbij Frankrijk al zijn kolonien
in Noord-Amerika en Voor-Indie verloor. De gelukkige afloop

Fig. 37. De wijze, waarop men bij een verkiezing in Engeland van het
jaar 1754 de menschen omkocht.

van dezen oorlog is voor het grootste deel aan William Pitt te
danken. De, groote minister was echter gedwongen zijn ontslag
te nemen, voordat de vrede nog tot stand was gekomen. De
kleinzoon van George II, George III (1760-1820), wilde nl. zelf
regeeren. Daar de Stuarts ;een k tins Madden om ooit weer op
den Croon te komen, gaf de torypartij haar sympathieen voor dit
huis op; zij sloot zich nu bij den koning aan. Door een wijd vertakt omkoopingssysteem, dat nog veel verder ging dan dat van
Walpole, gelukte het den koning zoo\vel de keizers als de leden
van het parlement te winners, waardoor hij het parlement aan
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zijn zij de kreeg. De meest vooraanstaande minister onder
George III was William Pitt de Jongere, de groote tegenstander
van Napoleon. Hij steunde op de tories, die dan ook met korte
tusschenpoozen tot 1830 aan het bewind bleven.

RUSLAND ONDER DE GROOTE KEIZERINNEN.

Fig. 38. De begrafenis van Karel XII (Schilderij van G. CederstrOrn 1878) .

Gedurende den grooten Noordschen oorlog had Peter de Groote
zijn geweldige hervormingen doorgevoerd. Hij wilde de Europeesche cultuur en de Europeesche organisatie in zijn rijk vestigen. In zijn energie ging hij echter te ver; zoo beval hij de Russen
de Westeuropeesche kleederdracht aan te nemen. Maar toch bracht
hij een groote orde in het staatsbestuur: hij organiseerde het leger
en verbeterde den economischen toestand in zijn land met behulp
van buitenlandsche krachten. Zijn streven om zijn land nader tot
West-Europa te brengen, leidde hem er ook toe vlak bij de Finsche

245

Fig. 39. Karel XII (Schilderij van David von Krafft).
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Golf een nieuwe hoofdstad te bouwen, die hij St. Petersburg
noemde.
Na hem kwam zij weduwe, Katharina I (1725-1727), aan de
regeering, die door Peter's kleinzoon, Peter II, (1727-1730) werd
opgevolgd, met wien de mannelijke linie van het huis Romanow
uitstierf. De nicht van Peter I, Anna (1730-1740), maakte het
eerst gebruik van ministerieele hulp : zij sloot een verbond met
Oostenrijk, ten einde op Polen en Turkije land te veroveren. Na
den Poolschen successieoorlog was August III in 1733 op den Poolschen troon gekomen; hij was eigenlijk een Russisch vazal.
Anna wilde haar achterneef Iwan
VI (1740-1741) laten opvolgen;
maar deze was slechts enkele weken oud en verloor zijn kroon en
zijn vrijheid, toen een dochter van
Peter I, Elizabeth (1741-1762), zich
met behulp van de lijfwacht van de
macht had meester gemaakt. Zij
was een onzedelijke vrouw, die haar
regeering aan gunstelingen overliet.
De Zweedsche hoedenpartij was
een oorlog begonnen, die inmiddels
met den vrede van AbO eindigde
(1743), waarbij Rusland gebieclen
in Oost-Finland verkreeg. De Russische keizerin maakte gebruik van
Fig. 40. Peter de Groote van
Rusland (Kopergravure van
de partijtwisten tusschen de hoeden
J. Heubraken).
en de mutsen en kreeg zoodoende
invloed op de Zweedsche binnenlandsche aangelegenheden. Zij
koos eveneens de zij de van Oostenrijk in den Oostenrijkschen
successieoorlog en in den zevenjarigen oorlog.
Elizabeth werd in 1762 door haar neef Karel Peter Ulrich von
Hollstein-Gottorp opgevolgd, die onder den naam van Peter III
den Russischen troon besteeg. Maar hij werd nog in hetzelfde
jaar van dien troon gestooten door zijn eigen gemalin Katharina:
na een week werd hij in de gevangenis vermoord. Katharina II
(1762-1796) was een Duitsche prinses, die zich populair wist te
maken, doordat zij de Russische zeden en gebruiken eerbiedigde,
terwijl omgekeerd haar echtgenoot hiervoor de grootste minachting had gehad. Het particuliere leven van Katharina II was alles
behalve eerbaar. Onder haar gunstelingen is Potemkin de be-
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Fig. 41. Keizerin Elizabeth.

Fig. 42. Keizerin Katharina II
(Schilderij van Van Wilk).

Fig. 43. Turksch wapenspel. Turkije en China waren in de 18de eeuw in de
mode. Men bouwde Chineesche pavilljoens, en men hield kijkspelen in Turkschen
stijl, zooals wij uit dit plaatje zien.
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Fig. 44. De Russen worden gedwongen Europeesche kleederdrachten.
to gaan dragen.

Fig. 45. Het verblijf van Peter I in St. Petersburg (nu Leningrad).
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langrijkste. Maar toch was zip remand van een helder verstand;
zij verwaarloosde de regeering niet, maar zette de Russische politiek met groote bekwaamheid en zonder de minste consideratie
voort. Zij wilde als een "verlicht despoot" beschouwd worden en
bevorderde Ruslands ontwikkeling op velerlei wijze. Maar haar
belangrijkste terrein was de buitenlandsche politiek. Zij ondersteunde nu eens de eene partij, flan weer de andere in de aan
Rusland grenzende staten en vond hierbij gelegenheid om op een
noodlottige wijze invloed uit te oefenen op den gang van zaken in deze
staten. Zij sloot een verbond met
Denemarken en Pruisen tegen Zweden, dat door binnenlandsche twisten zwak was geworden; maar de
staatsgreep van Gustaaf III (1772)
rukte haar den buit uit handen en
de oorlog, dien Gustaaf van 17881790 tegen Rusland voerde, maakte
een eind aan den invloed van Rusland in Zweden.
Fortuinlijker was Katharina in
haar politiek tegen Polen en Turkije. Na den flood van August III
werd Katharina's gunsteling, de
zwakke Stanislaus Poniatowski,
tot koning van Polen gekozen
(1764-1795). Toen Katharina de PoFig. 46. Bossuet.
len wilde dwingen om den dissidenten volledige godsdienstvrijheid en
alle andere burgerlijke rechten toe te staan, brak er in 1767 een
oproer uit, dat tegen den Russischen invloed was gericht. De dissidenten werden door Russische troepen ondersteund, terwijl
Turkije uit vrees voor Ruslands hulp de Poolsche Patriotten bijstond. Aan Katharina's zijde stond Frederik II van Pruisen, die
om politieke redenen gedwongen was een verbond met Rusland
te sluiten. Hij had dit land als tegenwicht tegen zijn vijanden:
Oostenrijk, Frankrijk en een deel van de Duitsche vorsten, noodig.
De Russen behaalden belangrijke voordeelen op het Balkanschiereiland ten koste van Turkije, maar ook Oostenrijk had zijn
belangen aldaar; Maria Theresia hielp daarom Turkije, waardoor de positie van dit land zeer versterkt werd. Frederik II en
Katharina stelden nu Alaria Theresia voor om Polen te verdeelen.
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Maria Theresia gaf onder invloed van Kaunitz en van haar eigen
zoon Josef II (1765-1790) haar toestemming. Rusland, Pruisen
en Oostenrijk zonden troepen tegen Polen, welk land zich moest
onderwerpen. Rusland nam oostelijk
Lithauen tot aan
de Duna en den
Dnj epr ; Pruisen
nam West-Pruisen
en het Netze-district van Groot-Polen, terwijl het
grootste deel van
Gallicie aan Oostenrijk kwam. Dit
was de eerste verdeeling van Polen
(1772).
Katharina voerde nog verdere gelukkige oorlogen
met Turkije. Dit
moest bij den vrede van Kutschuk
Kainardschi Rusland het recht van
bescherming over
de Christenen in
Moldavie en WaFig. 47. Potjomkin (Potemkin). Kopergravure uit lien
lachij e verleenen,
tijd. Zijn naam leeft nog voort in de Potjomkin
coulissen. Toen de keizerin Katharina in 1787 de terwijl de Krim onnieuwe Zwarte-Zeeprovincies bezocht, wilde Potjomafhankelijk
van
kin haar toonen, hoe prachtig het er in deze door hem
Turkij e werd
zoo slecht bestuurde provincies uitzag. Van de millioenen, die de keizerin voor de nieuwe provincies be(1774). Maar Kasteed had, had hij het grootste deel in zijn eigen zak getharina
nam reeds
stopt. Om te toonen, hoe goed het land bebouwd was,
in 1783 bezit van
liet hij menschen en vee uit verre streken komen; zerwij1 hij op eenigen afstand geweldige tapijten aan de
de Krim, die vreeboomen liet ophangen, waarop nijvere boeren en vruchtselij
k
verwoest
bare akkers waren afgebeeld.
werd.
Zij sloot
eveneens een verbond met Josef II om het Balkan-schiereiland te verdeelen. Dit
alles prikkelde de Turken, die haar in 1787 den oorlog verklaar-

Fig. 48. Kozakken schrijven een smaadbrief aan sultan Mohammed IV (1641-1691) (Schilclerij
van. Rein, geboren 1844.
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den. De Russische veldheer Suworow behaalde groote overwinningen op de Turken, die in 1792 tot den vrede van Jassy werden
gedwongen. Katharina moest echter genoegen nemen met het
land tot aan den Dnjestr. De Zweedsch-Russische oorlog redde
Turkije, maar bovendien was er een patriottische beweging in
Polen ontstaan. Ook
had Leopold II (17901792) in 1791 to Sistowa vrede met Turkije
gesloten; Engeland,
dat vreesde voor Ruslands
overmacht,
dreigde Turkije te helpen.
In Pruisen regeerde
toen een neef van Frederik II, Frederik
lem II (1786-1797)
een zwak en verkwistend regent, die onder
den invloed van zijn
gunstelingen en zijn
minnaressen stond. De

Poolsche patriotten
waren aan cen ijveri'1
gen hervormingsarbeid in hun land begonnen; Frederik
IL 11'„'L'
lem had hun hulp beITIT
loofd; Polens constitutie werd in 1791 hervormd; er scheen een
betere
toekomst te daFig. 49. De eerste verdeeling van Polen
(Kopergravure uit lien tijd).
gen. Toen greep Katharina in en Frederik
Willem waagde het niet om zich tegen haar te verzetten. De
Russische en Pruisische troepen rukten Polen binnen, dat nu voor
den tweeden keer verdeeld werd (1793). Rusland kreeg de
Poolsche Oekraine en een groot deel van Lithauen, Oost-Volhynie
en geheel Podolie, zoodat zijn grenzen nu tot aan den Dnjestr
reikten. Pruisen kreeg Danzig en Thorn en alles, wat nog verder
van Groot-Polen overbleef.
'11,1,

1

1+ II",

1111

1141

-171'

I

,

, 1,

1 11 , 11h

I t 1 1 , 1 :111111 1 ,1,1 11 1 1' 1 1 , 1
1 I

11111111111,11'

1111i1

H

I 11111111111',11

45,1

III In/

Ilia

"

773;:uk: 777

Fig. 50. Kaart van Polens verdeelingen.

S`'.

ik,

7

254

Fig. 51. Poolsch Magnaat uit de
18de eeuw.

Fig. 53. Pierre Corneille.

Fig. 52. Taddeus Kosciusko (Kopergravure van A. Oleszczynski).

Fig. 54. Nicolas Boileau-Despreaux.

955

Fig. 55.

Keizer Eoseph II van Oostenrijk.
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Fig. 5 6. Straffen in Rusland.

In dit zoo jammerlijk verdeelde land ontstond in 1794
een oproer, dat door den Poolschen edelman Taddeus Kosciuszko geleid werd, een dapper en vaderlandlievend
man. Maar de Pooische magnaten waren onderling verdeeld; de Polen moesten zich
aan de Russische en Pruisische
legers onderwerpen. De Russische generaal Suworov, die
het Russische leger in den oorlog met Turkije had aangevoerd, nam de hoofdstad van
Polen, Warschau, in. Oostenrijk verzamelde zijn troepen
in Gallicie. Begin 1795 verdeelden Rusland, Pruisen en Oostenrijk Polen voor de derde
maal, bij welke gelegenheid dit
land geheel van de kaart verdween. Rusland nam Lithauen
tot aan de Boeg en de Njemen
en de rest van Volhynie, OosFig. 5 7. Gustaaf III (Schilderij van
tenrijk kreeg het land aan de
Roslin) .
beide oevers van den BovenWeichsel tusschen de bijrivier de Pilica en de Boeg. Pruisen legde beslag op de rest en nam tevens Warschau.
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DE KULTUUR DER ZEVENTIENDE EN
ACHTTIEN DE EEUW.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zelf vrijgevochten,
was in de zeventiende en achttiende eeuw de toevlucht voor vele
vervolgden en bedreigden. Niet dat hier voile vrijheid bestond:
de predikanten hitsten de menschen dikwijls op tegen de besten;
maar het groot aantal plaatselijke souvereinen — elke stad haast
was het — gaf toch veel gelegenheid tut uitwijken.
Zoo woonde hier ook langen tijd Rene Descartes, die terecht de
vader der nieuwe philosophie genoemd wordt. Sinds de Oudheid
had de wijsbegeerte haar uitgangspunt gezocht in het beginsel der
klaarblijkelijkheid: het bestaan van den waarnemer en het feit,
dat hij kennis krijgt van de buiten hem bestaande wereld, werden
als uit zich zelf vaststaand aangenomen en op dien grondslag het
logisch gebouw opgetrokken. Descartes, hoewel leerling der Jezuieten en uiterlijk steeds gehoorzaam katholiek gebleven, had
zich innerlijk toch losgemaakt van het autoriteitsgeloof en zocht
daarvoor terecht een nieuwen band. Gevonden meende hij hem
te hebben in het feit, dat de mensch in staat is te twijfelen: dubito,
ergo sum (ik twijfel, dus besta ik). Daaruit volgt onmiddellijk
het feit voor het denken : cogito, ergo sum. Twee eeuwen lang
heeft de philosophie, op zijn voorbeeld, naar zulk een vast uitgangspunt gezocht. Met hem begint het kritisch denken over het
denken, de zoogenaamde kennisleer.
Descartes was een tijdgenoot van Van Goyen en Salomon . Ruysdael, den schilder der wazige verten. Tot dezelfde generatie behoorden ook de drie voornaamste Fransche schilders der zeventiende
eeuw: Claude Lorrain, Nicolas Poussin en Philippe de Champaigne, waarvan de eerste insgelijks bekend is door het nevelig verschiet. Maar hij behoort tot de zuidelijke, Romaansche
kultuur; zijn uitzichten liggen tusschen bergen en omvatten blinkende havensteden en zijn nevels zijn niet grijs, als bij Van
Goyen, loch door gouden zonlicht doorweven.
Poussin is de schilder der aristocratische herdersdroomen, die
door den grooten herdersroman Astree waren aangewakkerd. Hij
schildert ideale herders en herderinnen in een ideale Arcadische
natuur, waarvoor hij zijn modellen aan land en yolk in Italiö
ontleende.
Tegenover de aristocratische pastorale luchtigheid stond echter een even aristocratische ernst. Vele leden van den lagen
Franschen adel, maar N oor al zeer velen uit de kringen der noIV 17
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blesse de robe, de hooge rechterlijke ambtenaren, wijdden zich
aan de strenge religiositeit, die psychologisch zeer dicht stond
bij het Calvinisme en die in het Jansenisme van het klooster PortRoyal de uitdrukking hunner gemoedsbehoeften gevonden hadden.
De schilder dezer kringen was de forsche, nobele Philippe de
Champaigne. Zijn waardige en strenge magistraatsportretten geven beter dan iets antlers een indruk van den zedelijken grondslag der "grandeur" van de "grand siècle", waarvan Lodewijk XIV den oogst over zich heeft
opgestapeld.
Vanouds is de Romaansche kultuur van Frankrijk door het Vlaamsche noorden beinvioed. In de zeventiende eeuw was het de kolossale
figuur van Rubens (1640), die zijn
stempel op den Parijschen smaak
heeft gedrukt. Zeldzaam veelzij dig
begaafd zooals eens de mannen der
Italiaansche Renaissance, was hij
behalve kunstenaar ook diplomaat
in actieven dienst en heeft als zoodanig vele hoven bezocht, hoog geeerd, waar hij ook kwam. Hij is
voor de zeventiende eeuw wat Michel-Angelo voor de zestiende geweest was. Met Michel-Angelo begint
de reactie tegen het horizontale, het
Fig. 58. Diderot, buste door
symmetrische, de afgewogen rust
Houdon.
der Renaissance. Zijn figuren, geschilderd en gebeeldhouwd bezitten de klassieke vormschoonheid
der periode, waaruit hun maker voortkwam: maar zij richtten
zich op, zij worden door hartstocht en wilsdrift aangegrepen; hun
bewegingen blijven niet binnen de lijst van het doek, noch op de
vlakken van het marmerblok, waaruit zij gehouwen zijn. Met
hem begint het barok, de kultuur van het weidsche gebaar, de bewogen pracht der plechtige activiteit vooral. Rubens is er de
schilder van. Over zijn doeken is een rijk genuanceerd kleurenlicht uitgespreid. Zijn figuren zijn vol en sensueel uitgegroeid:
zij hullen zich gaarne in bonte pronkgewaden. Rubens kon in
het Luxembourg to Parijs, het paleis der koningin-moeder Maria de
Medici, de muurbedekkende tafereelen van de verheerlijking dezer onbeduidende vrouw schilderen: wat kwam eigenlijk de
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mensch er op aan in die wereld van hofadel en barok-schildering,
waar de stand en de kleeren den man en de vrouw maakten.
Het Vlaamsche zware van zijn kunst paste bij den drang naar
het lichamelijke, dat ook het meubilair der zeventiende eeuw zijn
vorm gegeven heeft. Italie was ook in die eeuw het kunstland bij
uitnemendheid. In de schatting van het heden worden haar
kunstenaars, althans
haar schilders, door
die van Spanje en
Nederland overtroffen, doch geen enkel
land bezat zulk een
lange kunsttraditie,
van de Romeinen af,
als het Apennijnsche
schiereiland, of zulk
een edele natuur en
pittoresk volksleyen tegelijk, en zelfs
was de architectengeneratie van 1615
(geboren 1588-1602)
een der schitterendste, die er ooit geweest zijn. Bernini,
de bouwer van het
plein voor de St.
Pieter te Rome, behoorde er toe. Het algemeen karakter dezer architectuur was
Fig. 59. J. J. Rousseau.
illusionistisch.
De
zuilen van genoemd plein zijn zoo aangelegd, dat het grooter
schijnt dan het is, ten einde de betrekkelijk laag lijkende kerk
weer in hoogte te doen winnen. Francesco Borromini en anderen
houden van zolderingen, wier schildering als doorbroken
lijkt, zoodat men gelooft in den blauwen hemel te kijken.
Het is alles barok, alles bewegen, alles welgeordende rijkdom en
zwier. De paleizen der Italiaansche Renaissance staan in hun
omgeving met voorname gemeenzaamheid, als patricische burgers
eener stad. Het barok vat de gevelvormen meer samen, huldigend
het beginsel der onderschikking. Inwendig wekken zijn open-
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bare gebouwen den indruk, dat men zich in een rijk gedifferentieerde aanzienlijke wereld bevindt, waarvan eenheid boven den
mensch ligt.
Dat was niet wat de absolute monarchie van een Lodewijk XIV
wenschte. Het heerschend beginsel had daar niet een verheven
licht te zijn, doch een echt menschelijke voornaamheid, de zware
pracht van een hof. Het Fransche barok van de tweede helft der
zeventiende eeuw is logger dan het Italiaansche en zonder ideaal.
De decoratieve ontwerpen, waarin een Lepautre (generatie van
1645), een Berin (generatie van 1660) hun fantasie botvierden,
zijn pompeus en overladen, hoogstens prachtig en nimmer
grootsch. De absolute monarchie met haar van giften levenden
hofadel, haar geprotegeerde industrie en haar zwaar belasten
boerenstand kon niet grootsch zijn, hoe majestueus zij ook een
tijdlang geleken heeft. Het is merkwaardig, dat de paleizen der
kleine Duitsche vorsten, die in den aanvang der achttiende eeuw
het Fransche hof navolgden, oneindig schooner zijn, misschien
juist omdat zij zich bijna als voorname particulieren voelden.
Lodewijk XIV poogde werkelijk te regeeren. Zijn nadpers beproefden het niet eens. Zij waren eerlijk in hun onbekwaamheid. En de kunst, geenszins altijd in verband met de moraal,
kan toch niets zoo weinig missen als het eerlijke.
In de verskunst van Corneille en Racine heeft Fransche smack
de barokke deftigheid getemperd. Zij pasten geheel bij den hofstij1 der toenmalige conversatie. Wanneer Racine zijn dramatisch
programma definieert als "eenvoud van handeling, verhevenheid
van hartstochten, schoonheid van gevoelens en bevalligheid van
uitdrukking", dan typeert hij daarmee tegelijk het gedrag van
den edelman a la mode, die gereserveerd behoorde op te treden,
achter een bevallige nonchalance een enkel hevig gevoel verbergend, dat hij bij gepaste gelegenheden op schoone en treffende
wijze moest weten te uiten. Zooals LenOtre de natuur reguleerde,
zoo deed de dichter het de hartstochten. 1)e gevoelens, die men
toen erkende, zou men haast kunnen nummeren: wat daarbuiten
viel, gold als ongepast. Een jonge echtgenoote, uit den hofadel
wel te verstaan, die haar gemaal een lief de toedroeg, die zij naar
het fatsoen aan een minnaar verschuldigd was, vond geen begrip
en werd vulgair geacht. Zoo moest de psychologie, die overal
ontstaat, waar een gesloten kring of klasse zich boven anderen
voelt, wel typologie worden. Moliere, evenals zijn tijdgenooten,
leerling der antiek, doorbreekt met zijn talent toch nu en dan
die enge grenzen. Hij interesseert zich ook voor deftige burgers
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en herinnert er ons menigmaal aan, dat een nijvere bourgeoisie
bezig was zich te vormen. Wonderlijk goed paste bij dezen omgangsstijl, die zich weldra over het monarchale Europa verbreidde, de verstandelijke richting des tijds. Het ideaal der wetenschap
was de wiskunde, die Newton aan zijn grootsche resultaten hielp;
Locke onderzocht de eigenschappen van den geest, op het voetspoor van Descartes, langs rationalistischen weg.
Van de engere tijdgenooten van Moliere behoorde de vrome
Pascal, de vriend van Port-Royal en vijand der Jezuleten, en de
statige redenaar Bossuet tot den geest der grand siecle, de sierlijke
vertelster Madame de Sevigne daarentegen meer tot de toekomst.
Lodewijk XIV heeft twee kultuur-perioden doorleefd: reeds de
generatie van 1690 is innerlijk verwant aan de achttiende eeuw.
Robert de Cotte en Oppenort, de laatste van Hollandsche afkomst,
zijn de architecten van het rococo, dat voor de sierlijkheid en de
lichte kleur alles doet wijken. Zoodra de kerksch geworden koning het hoofd had neergelegd (1715), ontdeed zich het hof van de
strengheid der uiterlijke levensvormen, die zijn regeering hadden
gekenmerkt. Couperain stond gereed met zijn bekoorlijke salonmuziek, Watteau, wiens palet een verteedering van dat van Rubens was, met zijn galante droomen, om het sociaal en moreel
slecht gefundeerde aristocratenleven met de poezie der kunst te
wijden. Nicolas Lancret en Boucher zijn zijn opvolgers. De adellijke herders en herderinnetj es hebben bij hen de tooneelkleeren afgelegd en vertoonen zich in hun dagelijksch voorkomen, onbewimpeld en zonder ideaal zich overgevend aan een oppervlakkig genotleven.
Tegelijk echter begon het burgerlijke element vasten voet te
krijgen op het tooneel. Het burgerlijk drama der achttiende eeuw,
in onze oogen ondragelijk moraliseerend, was toch de vlagverheffing van een ernstige levensbeschouwing van ernstig werkende
menschen. De geest dezer nog onhandige kultuurelementen was
rationalistisch. Het leven deed er zich voor als redelijk ingericht,
goed voor de goeden en kwaad voor de kwaden. Boven alles gingen
het verstand en een door humaniteit, loch niet door een al te
groote, verwarmde practische zin. De toenmalige wereld was opgetrokken op de grondslagen van een veel oudere; haar instellingen en grondregels, herhaaldelijk naar de eischen des tijds
verbouwd, waren ten slotte geheel ongeschikt geworden voor de
nieuwe levensvormen, waaraan de maatschappij behoefte had.
Geen wonder, dat het verstand allereerst zijn rechten hernam,
en dat men een tijdlang vergat, dat maatschappelijke instellingen
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niet door redelijk overleg tot stand komen. De kritiek werd in
een wereld, waarin de mondaine salons den toon aangaven, licht
tot satire, waarin Voltaire (generatie van 1720) zich een ongemeene beroemdheid verwierf. Hij maakte ook poetische drama's,
die toen bewonderd werden, maar zijn groote bekendheid dankt
hij aan zijn hoon tegen de kerk, l'infame, zooals hij haar noemde.
Werkelijk belangrijk was hij echter, doordat hij de ideeen der
Engelsche rationalistische denkers in Frankrijk en daarmede in
de geheele beschaafde wereld bekend maakte. Reeds de volgende
generatie omvatte namen van Fransche rationalisten : Lamettrie,
Helvetius, Condillac, Diderot, en ook dien van Rousseau. Nimmer
is de Fransche beschaving zoo algemeen verbreid geweest als tijdens Lodewijk XV. Het was alsof nog eenmaal de Europeesche
kultuureenheid der middeleeuwen stond hersteld te worden, doch
nu op den grondslag van twijfel en ongeloof. Het was nu niet
de theologische faculteit van Parijs, die in alle belangrijke kwesties door het buitenland geraadpleegd werd, doch de Encyclopedie, uitgegeven door Diderot en zijn medewerkers; het was ook
daarin, dat de arts Du Quesnay zijn beroemde artikelen schreef
over de beteekenis van den landbouw, waardoor het heerschend
mercantilisme, dat het bezit van geld voor den waarborg van nationalen rijkdom hield, werd aangetast. De physiocraten, zoo
noemt men de voorstanders der nieuwe denkbeelden, geloofden,
dat de bodem veel meer rente opbracht dan industrie of handel.
Hoewel zij zich daarin vergisten, was het toch goed, dat er gebroken werd met een handelspolitiek, die in het cijfer van den
uitvoer den eenigen maatstaf van welvaart zag.
De overschatting van den landbouw zal wel samenhangen met
de groote geestesbeweging, die meer dan een eeuw het Europeesche kultuurbeeld zou beheerschen: de intense belangstelling
in de natuur, waarin het gemoed zich thans weerspiegeld ging
zien. Op het einde der middeleeuwen had men oog voor haar
gekregen; de zeventiende eeuw was bang voor haar geweest en
had haar op een afstand gehouden. Thans begon men in haar de
vertrouwde te zien, waarin het menschelijk gemoed zich zelf
terugvindt. Dit verbond was aanvankelijk, onder leiding van
Rousseau, tegen de maatschappij gericht; in zooverre hij de mannen der groote revolutie beinvloed heeft, kan men deze zijde der
zaak natuurlijk moeilijk onbelangrijk noemen. Men vergete echter niet, dat de revolutie zich tegen de toenmalige gedaante der
samenleving keerde en zoo weinig geneigd was, haar zelf als intrinsiek verkeerd te beschouwen, dat men zich integendeel een
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gouden toekomst voorspelde, als aan de misbruiken van het ancien regime slechts een einde kwam. Rousseau echter had wel
degelijk de geheele beschaving, als in wezen verderfelijk, verworpen. Natuurlijk kon deze gedachte nimmer een onmiddellijke
toepassing vinden, loch voor de geesteshouding van het intellect
en dus voor kunst, literatuur en wijsbegeerte, heeft zij verstrekkende gevolgen gehad. De bemiddelaar tusschen geest en natuur
was het gemoed; dit nog weinig ontwikkeld levenselement stond
nu meer dan honderd jaar in het middelpunt der intellectueele
belangstelling en heeft aan zijn opgewonden vereerders onvermoede diepten geopenbaard.
Langs vier wegen is Jean Jacques Rousseau de nieuwe wereld
binnengedrongen: de natuur geniet hij, ook als ze wild en onvriendelijk is, op een tot dien tijd ongekende wijze; in de "Nouvelle
Hdoise" behandelt hij het afgezaagde onderwerp der bemoeilijkte
lief de met een geheel nieuwen ernst; in de "Emile" entameert
hij de opvoeding, die uit de banken eener zinlooze traditie bevrij d moest worden; in zijn nagelaten gedenkschriften, die hij, zeer
terecht, bekentenissen noemt, durft hij een vertrouwen toonen in
de waarde van het menschelijk gemoedsleven, zelfs waar dat
leelijk is, of zelfs tot walgelijkheden aanleiding geeft.
De beweging was internationaal. Overal zien wij dezelfde verschijnselen: de kultuur van het gemoed, de belangstelling in de
natuur, de kritiek op de maatschappij en op alle op enkel overlevering berustend gezag en de belangstelling in verre tijden, landen en volken, alles kennelijk als uitvloeisel van het groeiend
zelfbewustzijn der bourgeoisie.
Engeland bezit een klassiek monument in de "Robinson Crusoe" van Daniel Defoe. De auteur schreef dit boek in 1719, toen
hij reeds 59 jaar was en een beroemd man. Want dissenter zijnde, had hij zijn pen meermalen in dienst gesteld van de bestrijders
van het absolutisme in kerk en staat. Willem III waardeerde en
raadpleegde hem en koningin Anna gebruikte hem bij de onderhandelingen over de vereeniging van Schotland en Engeland; de
voorstanders der opvolging van het huis Hannover vonden in hem
een strijdbaren bondgenoot. Een geschrift van hem, waarin hij
het instellen van banken, spaarkassen en verzekeringsmaatschappijen bepleitte, werd later voor George Washington een bron van
beslissende leering. Het is dus een man van de praktijk, en Been
kinderschrijver, die de "Robinson Crusoe" schreef. En juist deze
maatschappelijke mensch voelt zich aangetrokken tot het verhaal
van een Schotschen matroos, Selkirk, die een tijd op een eiland
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op de westkust van Zuid-Amerika had doorgebracht; juist deze
man heeft voedsel gegeven aan het verlangen naar een leven in
de natuur, ver van de maatschappij. Hoezeer hij daarmede in
den geest des tijds paste, bleek uit het ontzaglijk succes. In
alle landen verschenen vertalingen en navolgingen.
Een jongere tijdgenoot van Defoe was Jonathan Swift (generatie van 1690). Eerzuchtig, weinig scrupuleus en voor de politiek
geboren, was hij uit armoede genoodzaakt geestelijke te worden,
waardoor hij van het lagerhuis was uitgesloten. Het eenige middel,
om zijn ideaal te verwezenlijken, was dus bisschop te worden.
Maar ondanks zijn bekwaamheid in de politieke satire, waardoor
hij zich bruikbaar en gevreesd wist te maken, gelukte hem dit
niet: koningin Anna vergat niet de venijnige satire, die hij onder
den naam "Vertelling van de kist" in 1704 gepubliceerd had. Een
vader, heet het daarin, liet zijn drie zoons ieder een rok na, en
bepaalde testamentair, dat daaraan nooit iets veranderd mocht
worden. Nu waren die rokken zonder eenig sieraad, en telkens
schreef de mode der groote wereld weer andere versierselen voor.
De zonen eerbiedigden het testament, doch eenmaal weten zij
door symbolische uitlegging er uit te halen, wat er niet staat, een
andermaal, door zich, op wat zij noemen, het "mondeling testament" te beroepen. De oudste, Peter, heeft hooren zeggen, dat
zijn vader eens tegen den stalknecht iets over gouden tressen gezegd
had. Eindelijk maakte Peter, die ieder een leugenaar scheldt, die
iets anders zegt dan hij, het zoo bont, dat de andere broeders met
hem breken en tot den oorspronkelijken eenvoud van den rok terugkeeren. Martin bemerkt, dat het afscheuren der versierselen den
geheelen rok bederft en laat het meeste zitten; John (vOOrnaam
van Calvijn) echter scheurt alles aan flarden. Hij dweept met
het testament, dat men indertijd in een kist geborgen had, om het
alleen voor den dag te halen, als men het gebruiken kan; hij is
er geen oogenblik zonder; des nachts maakt hij er een slaapmuts
van en overdag een regenscherm.
Hoewel Swift beweren kon, dat hij de anglicaansche kerk buiten
deze satire gehouden had, lijkt het ons toch niet onverstandig
van koningin Anna, dat ze hem minder geschikt voor bisschop
achtte. Swift is vooral beroemd geworden door "Gullivers reuzen",
weinig jaren na de "Robinson Crusoe" verschenen. Een zeeman
belandt bij dwergen, reuzen en intelligente paarden, waardoor dan
uitkomt, hoe belachelijk het menschelijke er uitziet, als het zich
niet onder de al te bekende gedaante vertoont. Het boek is vol toe-
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spelingen op de toenmalige Engelsche politiek in binnen- en buitenland.
Engeland heeft voor de achttiende eeuw geen schilders of beeldhouwers bezeten; vreemdelingen namen hun plaats in. De eerste
schilder-teekenaar van eenige beteekenis, die het land voortbracht,
is William Hogarth (1697-1764). Hij was een fel kijkend en fel
weergevend uitbeelder van een Engeland, zooals wij het thans niet
meer kennen. Het uitbundige schijnt daar toen een groote plaats
in het leven te hebben ingenomen en juist dat trekt onzen schilder en graveur. Hij treedt op als moralist. De gevaren van het
bandelooze leven der groote stad voor man en vrouw, en de ellende van een oppervlakkig huwelijksleven, worden ons tot afschrik voorgehouden, al lijkt het zonneklaar, dat niemand zich
door een ets of schilderij van den verkeerden weg zal laten afbrengen. Onze moralist heeft dan ook blijkbaar een onfatsoenlijk pleizier in hetgeen hij afbeeldt. In drukte, beweging, voelt
hij zich in zijn element. Hij teekent den leelijken kant des levens
met een onmiddellijkheid en onbewogenheid, die men in landen
met een oudere kunsttraditie niet zoo licht vindt.
Opmerkelijk is bij hem, en ook in sommige andere uitingen
der achttiende eeuw, het accentueeren van het grimas. De afgemeten levensvormen der hoogere klassen schijnen hun bedienden
en minderen aanleiding te hebben gegeven tot een potsierlijk
overdrijven van gelaatsuitdrukking en gebaren en tot een overdreven mimiek, die als zelfparodie aandoet.
Hogarth kondigt nog slechts in de verte het doorbreken van
burgerlijke kultuurvormen aan; bij hem is nog niets te vinden van
die behagelijke braafheid en ordentelijkheid, waarin Engeland
weldra den toon zou aangeven. Hij vindt blijkbaar het luidruchtige en ongebonden pleizier nog zoo erg niet, als men zijn geld
en zijn goeden naam er maar niet zoo gauw door kwijt raakte.
Hij kept ook nog geen "helden", geen modelmenschen. Al zijn
figuren zijn door een of andere moreele zwakheid aangetast en
zelfs die zijner portretten kijken meer uitdagend dan deugdzaam. Waar hij dat verwijderen wil, zooals op zijn familietafereelen, vervalt hij tot een ondragelijke stijfheid en verveling.
DE STR1JD OM INDIE.
Reeds de groote khan Timoer had de heerschappij van de Mongolen over Indie gevestigd en was ten minste in naam meester over
dit land geworden. Zijn kleinzoon Baber ging op denzelfden weg
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voort, dien Timoer ingeslagen had; hij legde den grondslag van
een Mongoolsch keizerrijk in Indie, nadat hij eerst in 1526 het
Afghaansche koningsgeslacht in Delhi ten val had gebracht. Onder zijn opvolger bezetten de Mongolen
Bengalen, Kaschmir en het dal van den
Beneden-Indus. De tweede opvolger na
Baber, Akbar (1555-1605), onderwierp
ook nog de hoogvlakte van Dekan, zoodat hij heerscher over heel Voor-Indie
werd. Akbar liet een schitterend paleis
bouwen, waar hij een prachtige hofhouding hield. Nadat hij door roemrijke overwinningen zijn rijk had vergroot, legde hij zich op de werken des
vredes toe. Hij regelde de administratie
en de belastingen en voerde tal van beFig. 60. Akbar (15551605).
stuursverbeteringen in. Zijn zoon Selim was zwak; met hem verviel het rijk
weer, maar tij dens het bewind van diens opvolger Sjah Dschihan
werd de oude glans weer hersteld. Aan zijn hof ontwikkelde zich
een pracht, zooals
men zich die altijd
voorstelt, als men aan
het Indische hofleven
denkt. In zijn paleis,
dat hij uit rood graniet in Nieuw-Delhi
liet bouwen, straalde
alles van goud en
edelsteenen. In Agra
liet hij uit wit marmer en albast een
mausoleum voor zijn
gemalin optrekken,
dat met de fraaiste
reliefs was versierd.
Dit werd voor alle
Fig. 61. De residentie van Sjah Dschihan.
tijden een onvergankelijk monument. Zijn levensavond werd verduisterd door de
onderlinge twisten van zijn oproerige zoons, die zich na zijn
dood nog konden voortzetten, totdat de krachtige, maar wreede
Aurangzeb in 1653 de overwinning behaalde. Onder zijn regeering
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vielen de oorlogszuchtige en wilde Maratten, een Hindoe-volk, onder hun aanvoerder Sivaji het land binnen. Dit yolk had oor-

spronkelijk in het noordwesten van Dekan gewoond, maar was
plunderend over de vlakte van Hindostan getrokken en had de
handelssteden aan de kust van Malabar uitgemoord. Wel gelukte
het Aurangzeb dien aanval voor een tijd tot staan te brengen,
maar na zijn dood veroverden de Maratten geheel het noorden

Fig. 62. De moskee, die Sjah Dschihan bij het graf van zijn vrouw liet bouwen.

van Dekan. Inwendige twisten verhinderden hen echter deze
veroveringen te voltooien.
Onder de opvolgers van Aurangzeb had het rijk van den grootmogol met nog gevaarlijker vijanden te strij den. De eerste aanval kwam van de zij de der Sikhs; dit waren aanhangers van een
religieuze secte, die in den Pendschab was ontstaan, welke leer
zoowel Mohammedaansche als Brahmaansche bestanddeelen bevatte. Nadat deze aanval afgeslagen was, trokken de Perzen het
rijk binnen: zij bestormden in 1739 Delhi en maakten zich van
een verbazend rijken bull meester, zoodat de Mongolen ge-
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dwongen waren al het land ten westen van den Indus of te staan.
Spoedig daarop werd Delhi door nieuwe vij anden veroverd. Dit
waren de Afghanen, die, nadat de grootmogol door zijn emir, het
hoofd van zijn lijfwacht, vermoord was, het rijk bij Afghanistan
wilden inlijven, dat hun door de Maratten werd betwist.
Bij dezen strijd om de heerschappij konden de Europeanen
natuurlijk Been toeschouwers blijven. Nadat Vasco da Gama in
1498 den zeeweg naar Indie had gevonden, duurde het niet lang,
of er ontstond een algemeene wedstrijd tusschen de Europeesche

Fig. 63. Gezicht op de stad Amritsar in Pandschah.

machten om kolonien in deze rijke landen te veroveren. Portugal
stond hierbij aan de spits; reeds in 1500 zond dit land een expeditie onder Pedralvarez Cabral, die factorij en in Calcutta en Cochin
stichtte. De Portugeesche poging om een groote macht in Indie
te grondvesten mislukte echter, nadat Portugal in 1580 bij Spanje
was ingelijfd.
De Hollanders kwamen nu aan de beurt; zij veroverden de
Portugeesche factorijen op Ceylon en aan de kust van Malabar.
In 1623 verdreven de Hollanders de Engelschen van de Molukken
en dwongen hen naar het eigenlijke Indie te vluchten, waar de
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Engelsche Oostindische Compagnie reeds vroeger factorijen, in
Delhi en Surate, had gevestigd. Nadat in 1600 de Engelsche Oostindische Compagnie was gesticht, worden de Engelschen spoedig
de voornaamste Europeesche heerschers in Indie. Zij veroverden
in 1668 Bombay, dat de voornaamste havenstad aan de kust van
Malabar werd. Ook namen zij bezit van Madras, dat spoedig tot
bloei kwam. Engeland
kreeg onderwijl een gevaarlijken mededinger
in Frankrijk, dat aan
het eind van de zeventiende eeuw handelsfactorijen langs de Indische kusten vestigde.
Colbert stichtte in 1675
de Fransche Oostindische Compagnie, die
eveneens plaatsen aan
de kust van Malabar
veroverde en eenige j aren later Pondichery
aan de kust van Koromandel stichtte.
Gedurende den Oostenrijkschen successieoorlog veroverde de
Fransche gouverneur
van het eiland MauriFig. 64. Interieur van een moskee in Delhi.
tius,
Labourdonnais,
Madras op de Engelschen. De Fransche gouverneur in Pondichery, Dupleix, wilde een groot Fransch rijk in Indie stichten.
Hij liet in 1747 Madras verwoesten; de Engelsche kooplieden werden als gevangenen uit de stad gevoerd. Wel kreeg Engeland
Madras spoedig terug, maar Dupleix zette den strijd voort, hij
onderwierp Haiderabad en de kuststreek bij Madras en stichtte
een hoofdstad voor het groote Fransche rijk in Indie, die hij
Dupleixfatikabad noemde, d. w. z. de eerestad voor Dupleix.
Het zag er nu naar uit, alsof de Engelschen geheel teruggedrongen zouden worden, tot de heldendaden van een jongen
Engelschman den Franschen zegetocht tot stilstand bracht. Deze
jonge man heette Robert Clive. Hij was de zoon van een Engelsch
edelman, en verkeerde in benarde omstandigheden. Hij was als on-
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verbeterlijke dagdief naar Indie gezonden, waar hij klerk bij de
Oostindische Compagnie werd. Toen de oorlog met Frankrijk uitbrak, werd hij vaandrig in het leger. Spoedig onderscheidde hij zich
door zijn moed en door zijn bekwaamheid. Daar de opperbevelhebber majoor Lawrence zich in Europa beyond, wisten de anderen
niet, wat zij moesten beginners. Clive stelde zich echter aan het
hoofd van 500 man en bestormde Arcot, de hoofdstad van Karnatik,
de kuststreek bij Madras. Hij wilde de Franschen dwingen een ontzettingsleger naar deze plaats to sturen, waardoor zij de belegering
van Trichinopoly zouden moeten opgeven, dat aan een bond-

Fig. 65. Een Oost-Indievaarder uit de I 8de eeuw.

genoot van Engeland behoorde, aan Mohammed Ali. Clive behaalde een schitterende overwinning, waardoor hij Arcot innam, dat
hij tegen een overmacht verdedigde, die van Trichinopoly uit was
komen aanrukken. Hij kreeg nu hulp uit Madras en van de vorsten
der Maratten, zoodat hij verschillende andere steden kon veroveren. Hij verwoestte Dupleixfatikabad en overwon den bondgenoot der Franschen, Gunda Sahib. Toen Lawrence met versterkingen uit Europa terugkwam, gaf het leger van Gunda Sahib
zich gewonnen, terwijl Gunda zelfmoord pleegde. In Frankrijk
zelf was men niet bijzonder geestdriftig over de krijgsverrichtingen van Dupleix, voornamelijk omdat deze op een nederlaag
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waren uitgeloopen. In het jaar 1757 werd hij naar Frankrijk
teruggeroepen, waar hij spoedig stierf. De Franschen moesten al
hurl; veroveringen uit den laatsten tijd afstaan, zoodat ieder behield, wat hij voor den aanvang van den oorlog had bezeten.
Maar reeds een jaar vroeger had Engeland een aanval van een
geheel anderen kant te verduren gehad. De jonge vorst van Bengalen, de nabob Siraju-d-daula, een van de grootste vij anden van
Engeland en een Oostersche despoot van de
ergste soort, zocht naar
een voorwendsel om
Calcutta aan te vallen.
Hij meende nl., dat
daar groote schatten
opgehoopt lagen. Den
lsten Juni van 1756
vertoonde hij zich nu
met een onnoemelijk
groot leger voor de
stad en dwong haar te
capituleeren. Een vreeselijke gewelddaad
van de inlandsche soldaten, van de zoogenaamde sepoys, volgde
op deze capitulatie.
Zonder dat Siraju het
west, werden er\ nl. _146 Europeanen in de Fig. 66. Robert Clive, de man, die den grondslag
van de Britsche heerschappij in Oost-Indie
zoogenaamde zwarte
heeft gelegd.
grot, een gevangenis in
Calcutta, opgesloten.
Deze grot was zes meter lang en vijf meter breed en de tropische
nacht maakte het verblijf aldaar nog ondragelijker. Er ontstond
nu een strijd op leven en dood onder de gevangenen om in de nabijheid van de kleine vensters te komen, die hoog in de muren waren
aangebracht. Toen men den volgenden morgen binnenkwam, waren de meesten gestikt of dood getrapt. Zij, die nog in leven waren
gebleven, waren krankzinnig geworden. Nadat Siraju-d-daula
een sterke bezetting in de stad had achtergelaten, trok hij weg.
Hij verbood de Engelschen in zijn gebied handel te drijven. Nadat
de Oostindische Compagnie bericht had gekregen aangaande deze
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voorvallen, zond zij Clive, die wegens ziekte eenige jaren in Europa vertoefde en die inmiddels tot een hoogen rang was opgeklommen, met een leger van 900 Engelschen en 500 sepoys naar Bengalen. Reeds den tweeden Januari 1757 trok Clive weer Calcutta
binnen en bestormde de Fratische kolonie Chandarnagor. Toen
de Hindoes die overwinning van de Engelschen vernamen, besloot
de veldheer van Siraju-d-daula, Mir Jafar, met de hulp dier Engelschen zijn meester ten val te brengen; hij opende de besprekingen
met hen. Voor hij zich echter openlijk aan de zijde van Clive
plaatste, wilde hij een duidelijk bewijs hebben, dat de Engelschen
ook werkelijk zoo sterk waren. Clive rukte het land binnen en
ontmoette bij Plassey het veel sterkere leger van Siraju-d-daula.
Clive's. generale staf was van oordeel, dat men den aanval niet
moest ondernemen, maar Clive stormde met zijn klein leger op

Fig. 67. Medaille, geslagen na den slag bij Plassey.

den vij and los. De Engelsche infanterie en artillerie brachten de
Indische troepen ontzettende verliezen toe en binnen een uur
moest Siraju-d-daula, daartoe aangespoord door Mir Jafar, den
terugtocht aanvaarden. Door deze schitterende overwinning viel
heel Bengalen in de handen der Engelschen. Mir Jafar kwam als
nabob op den troon van Siraju-d-daula; hij liet zonder mededoogen zijn vroegeren meester vermoorden. Clive kreeg een groote
belooning van Mir Jafar en hij werd door de Compagnie als
gouverneur over alle bezittingen in Bengalen benoemd. Hij wendde zich nu tegen den zoon van den grootmogol, Sjah Alam geheeten, die Patna belegerde, en overwon hem. Mir Jafar wilde
zich nu met behulp van de Hollanders onafhankelijk van de Engelschen maken, maar deze poging mislukte; de Engelschen vergrootten hun gebied nog door Haiderabad te onderwerpen. In
1760 keerde Clive naar Londen terug. Hij had zich een vorstelijk
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vermogen verworven, hij kreeg den titel van lord en een plaats
in het hoogerhuis. Zijn fortuin lokte duizenden avonturiers
naar Indie. Deze meenden, dat zij zonder werken de rijkdommen
van dit land zouden kunnen veroveren. Deze emigratie was niet
altijd voordeelig voor Indie. Onder de opvolgers van Clive handhaafden de Engelschen hun militair overwicht. De Fransche aanvoerder Lally Tollendal, die Pondichery was binnengerukt en die
de sterkste vestingen van Zuid-Indie veroverd had, werd bij Wandiwash verslagen. Hij
moest naar Pondichery terugtrekken, dat
na een maand capituleerde. Toen was
het met de Fransche
heerschappij in Indie
gedaan, hoewel de
Franschen bij den
vrede van Parijs Pondichery terugkregen.
Toen de vorst van
Bengalen, Mir Jafar,
in een twist met zijn
broeder gewikkeld
was, overreedde de
Engelsche Compagnie
hem om voor een
pensioen zijn recht op
den troon af te staan.
Fig. 69. Haider Ali, de sultan van Mysore.
De Compagnie overwon zijn broeder en plaatste zijn jongen zoon als vorst op den
troon. Toen er in Bengalen weer een opstand tegen de Engelsche
ambtenaren ontstond, begaf Clive zich wederom naar Indie (1765).
Hij herstelde dadelijk de orde in het land. Hij verbood de ambtenaren voor eigen rekening handel te drijven en onderdrukte een
samenzwering van officieren. Bovendien gaf hij de Engelsche
heerschappij in het Gangesgebied een steviger basis, doordat hij
een verbond met verscheidene Indische vorsten sloot, terwijl hij
den grootmogol overreedde formeel de regeering in Bengalen,
Behar en in Orissa aan de Compagnie af te staan. De vorst van
Bengalen werd nu afgezet en het land kwam direct ander de
administratie van de Compagnie. In 1767 keede Clive naar Engeland terug, maar hij werd bij zijn thuiskomst wegens afpersing
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aangeklaagd. Hij verdedigde zich tegenover het parlement op
kloeke wijze tegen de onrechtvaardige beschuldiging, maar zijn
kracht was gebroken en hij pleegde kort daarna zelfmoord (1774).
Toch moest hij het nog beleven, dat de rechten van de Compagnie door de zoogenaamde regelingswet belangrijk verminderd
werden. In deze wet
werd nl. bepaald, dat
er in Bengalen een
gouverneur-generaal,
die een koninklijk
ambtenaar was, zou
worden benoemd; deze
gouverneur-generaal
had het oppertoezicht
over de andere gouverneurs. Toen het rijk
van den grootmogol
ten val was gebracht,
kreeg Engeland een gevaarlijken mededinger in den inlandschen
vorst Haider Ali, die
zich tot sultan over het
rijk Mysore had opgeworpen, dat vroeger
onder den grootmogol
had gestaan. Wel werd
hij in 1767 door de
Engelschen bij Trinomali verslagen, maar Fig. 70. Warren Hastings, de eerste Engelsche
gouverneur-generaal in Indie.
reeds het volgend jaar
rukte hij van Karnatik
op. Hij ondersteunde het oproer der Maratten tegen de Engelschen
en versloeg een Engelsch leger. Op het bericht hiervan, zond de
gouverneur-generaal van Bengalen, Warren Hastings, troepen om
zijn landgenooten to ontzetten.
Warren Hastings, de eerste gouverneur-generaal van Bengalen,
was al op zijn achttiende jaar in dienst van de Compagnie getreden. Dank zij zijn bekwaamheid en energie had hij zeer
snel carriêre gemaakt en was hij ten slotte de hoogste ambtenaar in Indie geworden. Hij nam menigen verdienstelijken bestuursmaatregel, hoewel hij hierbij grooten tegenstand van de zij de
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der Compagnie ondervond. Hij verbeterde het rechtswezen en de
belastingen en hij dwong den nabob van Benares belasting aan
de Compagnie te betalen.
Toen in 1778 de oorlog tusschen Frankrijk en Engeland in Indie
weer uitbrak, sloten de Franschen een verbond met Haider Ali

Fig. 71. Officier van de lijfwacht van den grootmogol.

en met de troepen der Maratten. Zij wisten Haider Ali en alle
andere Indische vorsten over te halen de Engelschen te bestrij den.
De vereenigde vijanden van Engeland behaalden een overwinning
bij de muren van Madras (1780) en zij maakten zich al gereed
Madras, de hoofdstad van Engelsch Zuid-Indie, te bestormen, toen
Warren Hastings snel met een leger kwam opdagen. Het aldus
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versterkte Engelsche leger versloeg den lsten Juli 1781 Haider
Ali bij Porto Novo; zoowel Haider Ali als zijn zoon Tippo Sahib
werden gevangengenomn. Daarop bestormden de troepen van
Warren Hastings Calcutta. Toen Haider Ali in 1782 gestorven
was, werd hij door zijn zoon Tippo Sahib opgevolgd; de Engelschen
bemerkten spoedig, dat zij
in hem een even gevaarlijken tegenstander hadden als
in zijn varier. De Engelsche
generaal Matthews, die probeerde dieper Indie binnen
to trekken en Bednar veroverd had, werd door Tippo
Sahib ingesloten en moest
zich overgeven. Na den
vrede van Versailles tusschen Engeland en Frankrijk, waarbij Frankrijk
Pondichery weer terugkreeg, werd Tippo Sahib
door de Franschen in den
steek gelaten. Hij begreep
nu, dat hij onmogelijk den
strijd tegen de Engelschen
kon voortzetten; hij sloot
dus den vrede van Mangalore (1784), waarbij de
oude grenzen hersteld werden.
De heerschappij van de Fig. 72. De Indische god van de liefde op
zijn olifant.
Engelsche
Oostindische
Compagnie was nu verzekerd en zij beheerschte een gebied, dat
grooter dan het moederland was. Het bestuur van Indie werd nu
door een commissie gecontroleerd, die de hooge ambtenaren van
de Compagnie, de officieren en de rechters aanstelde. Een comite
van negen directeuren vormde de schakel tusschen de controlecommissie en de Compagnie.
Eenige jaren later was het wederom een Indische kwestie, die
de gemoederen in het parlement in beweging bracht. Toen
Warren Hastings na den vrede weer naar Engeland terugkeerde,
beschuldigden zijn persoonlijke vijanden, de groote redenaar
Burke en de leider van de Whigs, Sheridan, hem van groote wreed-
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heid tijdens zijn bestuur in Indie. Dit proces, dat de heele
aandacht van Europa in beslag nam, duurde zeven jaren, het
eindigde met de volledige rehabilitatie van Hastings. Onder den
opvolger van Hastings, Cornwallis, greep Tippo Sahib weer naar
de wapenen (1790). Maar de Maratten en de nizam van Dekka
kozen de zijde van Cornwallis en de verbonden troepen brachten
Tippo Sahib een zoo gevoelige nederlaag toe, dat hij de helft
van zijn rijk moest afstaan.
DE KOLONISATIE IN AMERIKA.
Eerst lang na den tijd, dat Columbus de voorposten van Amerika, de Bahama-eilanden en de Antillen ontdekt had, kwam men
er toe dit nieuw ontdekte werelddeel werkelijk te koloniseeren.
Zuid-Amerika had reeds lang zijn geheimen voor de Europeanen
ontsloten, eer Noord-Amerika nog bekend was. En men was al
lang begonnen het vruchtbare, door de zon bevoorrechte, Florida te
koloniseeren, voordat de Europeanen zich in de noordelijke deelen
met hun ruwer klimaat begaven. Dat noordelijk gedeelte zag er
zoo afstootend, zoo ongastvrij uit. Zij, die het eerst de gevaren
trachtten te trotseeren — en dat waren niet alleen de gevaren
van de zee, die natuurlijk in dezen tijd van een nog weinig ontwikkelde navigatie veel grooter waren dan in onze dagen — zij,
die het eerst deze onbekende onherbergzame oorden betraden,
waren de maatschappelijk mislukten, de in Europa vervolgden en
uitgestootenen.
Toen de godsdienstoorlogen in Frankrijk het allerergste woedden, toen de vervolgde Hugenoten nergens rust vonden, kwam
Coligny op de gedachte om voor zijn geloofsgenooten een vrijhaven te stichten in de nieuwe wereld, aan gene zijde van den
oceaan. Onder aanvoering van Jean Ribaut zond hij een kleine
schare naar Florida. Daar de meesten hunner echter niets van
landbouw of wisten, konden zij in het nieuwe land niet aarden;
zij keerden dus naar hun geboorteland terug, dat zij onder vreeselijk lijden weer bereikten. Zij waren zelfs zoo door den honger
gekweld, dat zij een van hun kameraden opaten. In 1564 stevende een nieuwe schaar Hugenoten van Frankrijk naar Amerika.
Deze schaar stond onder leiding van Rene de Baudonniere en
wilde andermaal beproeven een kolonie aan de kust van Florida
te stichten. Zij bouwden dan ook een fort, Carolina geheeten,
aan de St. John-rivier en probeerden zich daar voorgoed te nes-.
telen. Het grootste gedeelte van dezen troep bestond echter nit
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edelen, soldaten en handwerkslieden, die onbekend waren met
den landbouw, terwijl sommigen ook naar Amerika vertrokken
waren om goud te zoeken. Zij geraakten daarom spoedig in
grooten nood, terwijl zij eveneens door de Indianen werden bestookt. Reeds een jaar na hun aankomst in Florida moest Rene de
Baudonniêre naar huffs terug, om hulp voor de noodlijdenden te halen. Toen de Spanjaarden kennis namen van de nieuwe kolonie der
Hugenoten, besloten zij hun slag te slaan. Zij wilden deze verre landen ook van de dwalingen zuiveren en zij zonden daarom een vloot

Fig. 73. Een lndianendorp in Noord-Amerika.

onder Pedro Menendez de Aviles om de Hugenoten uit te roeien
en het land in bezit te nemen. Zij veroverden het fort Carolina
en moordden de Hugenoten in massa's uit. In plaats van het fort
Carolina bouwden zij een nieuw fort bij de kust, dat den naam
Augustin ontving. Toen men in Frankrijk niets deed om deze
misdaad te wreken, besloot een Fransch edelman Dominique de
Gourgues zelf de wraak uit te oefenen. Hij zeilde met een kleine
vloot naar Florida, waar hij het Spaansche fort bestormde en de
Spanjaarden bij massa's vermoordde. Maar het gelukte dezen
toch hun positie te handhaven; de kolonie beleefde een grooten
bloei.
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Maar met een ander kolonisatieplan in Amerika, dat Canada
als doel koos, hadden de Franschen daarentegen een groot succes.
Toen de IJslander Leif Eriksson in het jaar 1000 door den wind
naar een kust gedreven werd, die hij Finland noemde, heeft hij
waarschijnlijk de oostkust van Canada bereikt. Men vergat dit
land, tot de ontdekkingsreizen in den loop van de vijftiende en
zestiende eeuw begonnen, toen
Portugeesche en Fransche schepen langs de oostkust van Canada voeren om op die manier
een noordwestelijke passage
naar Indie te vinden. In 1518
probeerde de Fransche baron
de Lery zich voor het eerst in
Canada te vestigen, maar deze
kolonie bestond maar heel korten tijd. Als den eigenlijken ontdekker van Canada pleegt men
den Franschman Jacques Cartier te noemen, die op zijn vier
reizen den grondslag voor de
Fransche macht in Canada legde. Cartier zeilde in het jaar
1534 naar de St. Laurens-rivier;
hij naderde een eiland, dat door
Huronen en Irokeezen werd bewoon d, met welke Indianenstammen hij verbindingen aanknoopte. De hoofdstad van dit
eiland noemde hij Mont Royal,
Fig. 74. Een Canadees op sneeuwwaaruit
de naam Montreal is
schoenen.
ontstaan. Het nieuwe land
werd Canada genoemd, welk woord in de taal der Indianen bebouwd land beteekent. Ofschoon Frans I de kolonie zijn economischen steun verleende, ging zij toch te gronde; een menigte kolonisten stierven van honger en ziekte.
Het zou nu tot het begin der zeventiende eeuw duren, voordat
men weer nieuwe kolonisatieplannen opvatte. Dezen keer waren
het handelaars van St. Maio en Rouaan, die bont uit Canada
exporteerden en die nu een nieuwe kolonie in deze streken stichtten. Een edelman werd tot gouverneur benoemd; hij kreeg het
monopolie voor den bonthandel, maar hij moest beloven de ver-
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Jere kolonisatie te zullen bevorderen. Misdadigers van allerlei
slag werden uit de Fransche gevangenissen losgelaten; zij togen
naar Canada om daar aan de kolonisatie te helpen. Van alle kanten der wereld stroomden nu avonturiers naar dit land. Maar de
strenge poolwinter, de ernstige ziekten, die daar heerschten, hadden den flood van tallooze kolonisten ten gevolge.
In dien tijd landde Samuel de Champlain in Canada, waar hij
tot gouverneur werd benoemd. Hij was naar Canada getogen,
gedeeltelijk om de Indianen te
doopen, gedeeltelijk om de noordwestelijke passage naar Indie te
linden. Hij vestigde zich aan de
St. Laurens-baai, waar hij de stad
Quebec stichtte, die sedert dien
tijd de belangrijkste stad van het
heele land is geworden. Terzelf der tijd stichtte hij in NieuwSchotland de stad Port Royal, die
het middelpunt van de Fransche
provincie Acadie werd. Hier had
een Fransch edelman reeds vroeger een kolonie gesticht, die inmiddels door de Engelschen overvallen en verwoest was. Van uit
Quebec maakte Champlain verschillende ontdekkingsreizen naar Fig. 75. Een Amerikaansch Indianende binnenlanden; hij naderde de hoofd (Naar een schilderij van Charles B. King, toen dit hoofd een
groote meren en sloot overal
bezoek bracht aan Washington).
vriendschapsbonden met de Indianen.
De nieuwe kolonien bij Quebec, waar allerlei avonturiers en
misdadigers huisden, die niet wilden werken, maar die zich aan
tal van uitspattingen overgaven, stonden alien op het punt te gronde
te gaan, vooral ook omdat de Indianen deze kolonien voortdurend
aanvielen. Richelieu, die de beteekenis van deze Canadeesche kolonien voor Frankrijk begreep, spoorde een handelsmaatschappij
aan om haar werkzaamheden hier te openen; hij zond daarom een
vloot met manschappen en levensmiddelen om de kolonisten bij
te staan. Daar er in dezen tijd een oorlog tusschen Engeland en
Frankrijk was uitgebarsten, kregen de Fransche kolonisten in
Canada ook bezoek van Engelsche oorlogsschepen. Quebec werd
door de Engelschen ingenomen (1629), ofschoon het door Champ-
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lain dapper verdedigd was. Bij den vrede van 1632 kreeg Frankrijk Canada terug en door Richelieu's toedoen bloeide de kolonie
weer onder het wijze bewind van Champlain op. Dit bestuur was
echter ook zeer feudalistisch en intolerant, terwijl de kerk een
groote macht uitoefende. Zoo was het anderen dan katholieken
verboden om zich in
het land te vestigen.
Men trachtte door
kleingeestige bepalingen een hoogere moraal in het leven te
roepen, iets wat het
omgekeerde resultant
had.
Daar de koloniên
voortdurend werden
aangevallen door de
Indianen, besloot men
dezen met de wapenen
van den godsdienst te
bestrij den; men wilde
de Indianen tot het
Christendom bekeeren. Dit plan vond
in Frankrijk een levendigen weerklank
en vol geestdrift en
godsdienstige verrukking stroomden de Jezuleten naar Canada.
De missionarissen
Fig. 76. Een inboorlingendorp in Virginie met
trokken onvervaard
palissaden omgeven.
het land binnen; het
gelukte hun om met
de Indianen op vriendschappelijken voet te komen en hun dagelijksch leven te observeeren. Eerst hadden zij natuurlijk onoverkomelijke moeilijkheden te overwinnen, daar zij de taal der
Indianen slechts gebrekkig kenden en daar deze Indianen op een
laag kultuurpeil stonden; maar de Jezuleten legden zooveel volharding aan den dag, dat zij tal van Indianen bekeerden. Zij
hebben zich ook in de hoogste mate verdienstelijk gemaakt voor
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de civilisatie van Canada en menig licht verspreid over de toestanden, waarin de Indianen leefden.
Daar de Franschen vriendschapsbanden met de Huronen en
de Algonkins hadden gesloten en partij tegen de Irokeezen hadden
gekozen, overvielen deze in 1641 de Fransche kolonien; de missionarissen werden gevangengenomen en op de gruwelijkste manier gepijnigd en gedood. Men heeft berichten bewaard omtrent
den ongelooflijken heldenmoed van de Franschen bij dezen strijd.
Een kleine schaar Franschen vocht dagen lang, zonder slaap en
zonder voedsel, tegen honderden Indianen; als men de priesters
flood martelde, probeerden dezen nog
hun beulen te bekeeren. De Franschen konden zich
nog in de verdedigde vestingen terugtrekken; maar hun
bondgenooten onder de Indianen, de
Huronen en de Algonkins, die zulke
versterkte plaatsen
misten, werden zoo
goed als geheel verFig. 77. Slavenveiling in Virginie.
nietigd. Ten slotte
gelukte het de
Franschen toch nog onderhandelingen met de Irokeezen aan te
knoopen; de vrede kwam daarna tot stand. In 1663 was Canada
nog onder het bestuur van Fransch West-Indie, maar reeds in
1674 kreeg het van Colbert een eigen regeering, die uit een gouverneur, "den apostolischen vicaris" en vier adviseerende edelen bestond. Lodewijk XIV en Colbert begunstigden de kolonie in sterke
mate; zij ondersteunden handel en industrie. Om de bevolking
te vermeerderen zonden zij een aantal vrouwen uit Europa, uit
welke de kolonisten dan maar hun echtgenooten moesten
kiezen; zij begunstigden eveneens groote families. De kolonisten
speelden onderwijl de rol van groote heeren ; zij hadden een afschuw van werk; zij vertrouwden, dat de oppermachtige koning
alles voor hen zou doen. Men ziet hier opnieuw, hoe een kolonie,
die niet aan zich zelf wordt overgelaten, die niet op eigen kracht
drijft, spoedig te gronde gaat.
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De industrie ging slechts langzaam vooruit; de handel stond
stil. Er trad een algemeen moreel verval in. Zij, die niet wilden
werken, trokken de bosschen in, vermengden zich met de Indianen
en leefden, hetzij naakt, hetzij in Indianenkleeren als de wilden.
Gedurende den tijd, dat graaf de Frontenac gouverneur was
(1672-1698), vond er weer een opleving plaats; hij besteedde al
zijn krachten aan den bloei van de kolonie. In dezen tijd breidde
zich ook de Fransche heerschappij in Noord-Amerika uit, vooral
in zuidwestelijke richting. De berichten van de Indianen over een
rivier, den Mississipi, prikkelden
de nieuwsgierigheid der Franschen ; sommige Jezuleten waren op
hun missiereizen al een heel eind
langs deze rivier getrokken.
De man, die het eerst van alien
het besluit nam den loop van deze
rivier tot aan den mond te volgen
om te zien, in welke zee zij uitliep,
was Robert Cavelier de la Salle.
Nadat Frontenac hem had toegestaan een fort bij het meer van Ontario te bouwen, gebruikte hij dit
als uitgangspunt voor een expeditie over den Mississippi. Na vreeselijke gevaren en moeilijkheden gelukte het hem den Illinois, een zijrivier
van den Mississippi, te bereiFig. 78. Een kasbewijs van drie
ken. Hierop trok hij met enkele
shilling uit Massachusetts.
kameraden langs de oevers van den
Missisippi; hij bereikte in April 1682 den mond van deze rivier.
Hij nam van dit land in naam van Frankrijk bezit en noemde het
naar Lodewijk XIV Louisiana. Hij keerde over Quebec naar
zijn geboorteland terug, maar hij kwam na eenige jaren weer
terug om een kolonie aan den mond van de rivier te stichten. Dezen keer ging hij echter roekeloos te werk en het gelukte hem niet
zijn Joel te bereiken. Zijn schip ging verloren. Zijn manschappen
stonden tegen hem op en hij moest over land weer naar Canada
trekken. Op de terugreis ontstond er een samenzwering tegen
hem; eenige zijner mannen vermoordden hem in een hinderlaag,
daar zij meenden, dat hij hen bedrogen had.
In 1699 ondernam de Franschman Iberville een nieuwen tocht
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naar den mond van den Mississippi en dezen keer had de poging
beter succes. In het begin van de achttiende eeuw gaf Lodewijk
XIV Louisiana aan een rijken koopman Crozat, die in 1717 zijn
rechten aan den grooten bankier John Law afstond, die de Mississippi-Compagnie stichtte met het doel het land te koloniseeren
en te ontginnen. In 1718 werd de stad Nieuw-Orleans gesticht;
de kolonie beleefde weer spoedig een zekeren bloei. In 1762 kreeg
Spanje Louisiana, dat het reeds
in het volgende jaar aan Engeland afstond.
Wij hebben gezien, hoe de
Franschen de eersten waren, die
Noord-Amerika in bezit namen.
Maar het zou niet lang Buren, of
zij kregen een machtigen mededinger in Engeland, dat tijdens de
oorlogen van 1688-1697 en 1701—
1713 de eene kolonie na de andere
wegnam. Zoo kwamen achtereenvolgens Newfoundland, NieuwSchotland of Acadie en de landen
aan de Hudsonbaai in Engelsch
bezit. Gedurende den zevenj arigen oorlog sloeg de Engelsche generaal Wolf de Franschen onder
Montcalm bij Quebec, waarbij de
Franschen hun heele heerschappij
in Noord-Amerika verloren en
Canada moesten afstaan. (1763).

Fig. 79. Kasbewijs van veertig shilling uit New-Hampshire.

DE OPKOMST VAN DE VEREENIGDE STATEN VAN
NOORD-AMERIKA.

Toen men in het begin van de zeventiende eeuw goud in de
Spaansche kolonien van Amerika vond, werd geheel Europa
door een goudkoorts aangegrepen. Massa's avonturiers stroomden naar deze landen, die zich van de noordelijke ijszee tot de
tropen uitstrekten. De eerste poging van Engelsche zij de om in
Noord-Amerika een kolonie te stichten werd ondernomen door
een gunsteling van Elizabeth, den eminenten edelman Walter
Raleigh. Deze had eerst de Noordamerikaansche kust verkend
en een schitterende beschrijving van het klimaat en van de vrucht-
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baarheid dier landen gegeven. Daarna zond hij van 1584 tot 1587
Brie expedities naar dat deel van Noord-Amerika, dat naar de
maagdelijke koningin Virginie genoemd werd. Wel is waar mislukte deze onderneming dezen keer en de kolonisten kwamen
van honger om en bezweken in den strijd tegen de Indianen, maar
onder de regeering van Jakob I werd de poging hervat en dezen
keer oogstte men een grooter succes. Jakob droeg nl. de souvereiniteitsrechten in 1606 aan een handelsmaatschappij in Londen
over en eerst nu lukte de kolonisatie beter. De kolonisten probeerden eerst hier een maatschappij op communistischen grondsiag
te stichten, maar zooals altijd mislukte dit ook hier; men moest
het heele land in stukken verdeelen, die particulier eigendom
werden. De plantages bloeiden snel op,
nadat de eerste kolonisten in hun strijd
tegen de Indianen hulp van het moederland hadden gekregen. Vooral ging het
goed, toen de belangrijkste kultuurplant, de tabak, die reeds na de door
Raleigh uitgezonden expeditie in Europa bekend was geworden, in groote
massa geexporteerd werd en langzamerhand in Engeland in de mode
kwam. Virginie kreeg toen van koning
Fig. 80.
Een muntstuk van
Jakob het tabaksmonopolie. In 1617
twee penny uit Massachusetts.
gebeurde er iets heel belangrijks in de
kultuurgeschiedenis van Virginie; een gebeurtenis, die ook voor
de andere Noordamerikaansche staten van de allergrootste beteekenis is geweest. Er liep toen nl. een Hollandsch handelsschip
in de haven van de pas door de kolonisten gebouwde stad Jamestown binnen, dat twintig negerslaven aan de kolonisten verkocht.
Het bleek zeer voordeelig te zijn om met zulke negerslaven de plantages te bewerken; want deze slaven konden beter het klimaat verdragen dan de blanken en zij werkten ook veel goedkooper. Het
aantal slaven nam ieder jaar verbazend toe en in denzelfden tijd,
dat in de hoofdsteden van Europa de beschaving een hoogen bloei
beleefde, werd in de kolonien de menschenhandel op groote
schaal uitgeoefend. En men verhandelde niet alleen negers, maar
eveneens blanken. Krijgsgevangenen, werden van Europa uit naar
Amerika getransporteerd en werden aldaar op de slavenmarkten
verkocht.
In den aanvang werden deze landen alleen bestuurd door een
gouverneur, die door de Compagnie was aangesteld en die alleen
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de belangen van deze compagnie in het oog hield. Maar dit begon
de kolonisten te verdrieten en de Compagnie moest ten slotte hun
verlangens inwilligen. De kolonien kregen nu een vrij bestuur, dat
als model gold voor de Engelsche kroonkolonien. De kolonisten
mochten leden kiezen voor een algemeene vergadering, die naast
den door de Compagnie aangestelden gouverneur en raad de
kolonie bestuurde.
Reeds onder de regeering van Jakob
werd de Compagnie
van haar rechten over
Virginie beroofd en
het land werd nu een
kolonie van de kroon.
In de nu komende tijden kreeg Virginie de
gelegenheid om in ongestoorde rust haar
aangelegenheden te
regelen en op kracht
te komen. Later had
de burgeroorlog tusschen de koninklijken en de puriteinen,
die in het moederland werd gevoerd,
ook invloed op de
verhoudingen in Virginie. De bevolking
Fig. 81. Een bijeenkomst van Kwakers.
van deze kolonie bestond voor het grootste deel uit royalisten en de restauratie werd daarom met vreugde
begroet. Maar spoedig sloeg de stemming om, toen de nieuwe koning Virginie van haar privileges beroofde en de door het parlement in 1651 uitgevaardigde Acte van Navigatie nog verscherpte.
Op deze wijze moesten alle waren, die naar de kolonien getransporteerd werden, op Engelsche schepen en met Engelsche
bemanning worden vervoerd. Deze schepen moesten ook wan
Engelsche reeders toebehooren; op die manier werd de handel
van die kolonie lam geslagen. In 1676 brak er een oproer uit, dat
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tegen den gouverneur Barkley was gericht. De aanvoerder van
dit oproer was de jeugdige vrijheidsheld Nathanaet Bacon; de
ontstemming nam vooral nog 'toe, toen de koning deze kolonie aan
twee gunstelingen schonk en weigerde naar haar afgezanten te
luisteren. Na Bacon's dood werd het oproer in bloed gesmoord.
Met geestdrift werd het bericht van de "glorious revolution" dan
ook in de kolonie ontvangen.
Inmiddels werd de
kolonisatie in NoordAmerika nog voortgezet. Behalve de kolonisten, die door begeerte naar goud werden gedreven, stroomden ook nog scharen
van menschen het land
binnen, die in Engeland om hun geloof
vervolgd waren. Zij
hoopten in deze veilige
haven God in alle vrijheid en rust te mogen
aanbidden. Op den
22sten December 1620
strandde een schip,
"The Mayflower" op
Fig. 82. William Penn.
de rotsen van kaap
Cod in het tegenwoordige Massachusetts. Dit schip heeft in de geschiedenis van de
Vereenigde Staten een groote rol gespeeld. De bemanning van dit
schip bestond uit puriteinen, die uit hun vaderland waren verjaagd. Zij gingen aan land en stichtten hier de eerste kolonie van
Nieuw-Engeland, New-Plymouth. Dit is een allergewichtigste
gebeurtenis in de geschiedenis van de Vereenigde Staten en een
gedenkteeken wijst nog de plaats aan, waar deze emigranten geland zijn. De kolonisten hadden eerst een ontzettend zwaren
strijd te voeren met het klimaat en met de ongunstige toestanden
aldaar, maar ten slotte verwierven zij een grooten welstand en
zij legden den grondsiag voor een beschaving in deze streken, die
nu het centrum van de Vereenigde Staten vormen. , De "Pelgrimfathers" stelden nog, voor zij het schip verlieten, de constitutie

GEORGE WASHINGTON.
Geboren 1732, gestorven 1799. De eerste president van Noord-Amerika
(1789-97) .
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van dit land vast. De rampspoed had hen alien tot broeders gemaakt, van alles beroofd betraden zij het land. Onder deze amstandigheden is het natuurlijk, dat deze constitutie een democratisch karakter droeg. De regeering werd bij algemeene stemming
gekozen; aan haar zij de stond een raad van vijf leden en een
wetgevende vergadering, die eveneens bij algemeen kiesrecht gekozen werd. Later probeerde de Engelsche staat voogdij over de
nieuwe kolonie uit te oefenen en bij de grondwet van het jaar
1690 werd zij met Massachusetts vereenigd. Nadat de puriteinen
hun weg naar deze landen hadden gevonden, volgden er spoedig
nieuwe scharen van personen, die om hun geloof uit het vaderland
werden verdreven. Toen vermogende puriteinsche kooplieden in
Londen een compagnie voor de kolonisatie van Noord-Amerika
gesticht hadden en van Karel I in 1629 bevestiging van de statuten
hadden verkregen, trokken in hetzelfde jaar nog tal van puriteinen
met vrouw en kinderen naar de Golf van Massachusetts, om daar
een nieuwe kolonie te stichten. De nieuwe kolonisten wilden zich
echter op den duur niet laten besturen door de ambtenaren van
de compagnie; zij voerden daarom een hervorming door, die zeer
bevruchtend op de verdere ontwikkeling heeft gewerkt. Zij bewogen de compagnie haar zwaartepunt van Londen naar Massachusetts te verplaatsen, zoodat de leiding nu in handen kwam
van lieden, die in Amerika gevestigd waren. Hierdoor kwam een
zelfstandig bestuur tot stand. Er werd nu een democratische constitutie ingevoerd, met een vergadering, die in het begin uit alit
vrije grondbezitters bestond. Toen de kolonie later een snellen
groei doormaakte, zonden de grondbezitters hun vertegenwoordigers naar die vergadering. Deze vergadering koos den gouverneur
en den raad. Eigenlijk draagt deze constitutie een theocratisch
karakter; alleen leden van de "zuivere" kerk verkregen het burgerrecht; de leiding lag in handen der predikanten.
Ten gevolge van religieuze verschillen emigreerde een schare
onder den predikant John Davensport uit deze kolonie. Zij stichtten de kolonie New-Haven (1638), die geheel op bijbelschen
grondslag werd opgebouwd. De hoogste bestuurders in deze kolonie voerden den titel van "De zeven zuilen van het huis der wijsheid"; er werden allerlei bepalingen uitgevaardigd betreffende
kleederdracht en toilet; de meest onschuldige genoegens werden
zeer streng gestraft.
Bij een koninklijk besluit van 1662 kreeg een zoon van een
vroegeren gouverneur van Massachusetts, Winthrop geheeten,
deze kolonie, werwaarts de kolonisten van uit Massachusetts geIV 19
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trokken waren, te besturen. De nieuwe kolonie droeg den naam
Connecticut. Hier werd nu ook een democratische constitutie op
theocratischen grondslag ingevoerd; maar in 1687 ontnam Jakob
II al dezen kolonien haar vrijheid en ook Connecticut onderging
dit lot. Na de revolutie in Engeland kregen zij echter haar vrijheid weer terug. Uit Massachusetts getrokken kolonisten stichtten
nu ook New-Hampshire en Maine, kolonien, die spoedig direct
onder de Engelsche kroon kwamen te staan en die dus de eerste
kroongolonien werden. In 1664 werd ook Massachusetts van zijn
vrijheid beroofd; het land kwam onder de kroon en de inwoners
werden door de Engelsche edelen met de grofste willekeur behandeld. "Gij hebt geen andere rechten, dan als slaaf verkocht te
worden", antwoordde een Engelsch ambtenaar een kolonist, die
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Fig. 83. Wampun, dat William Penn ter herinnering aan zijn tractaat met de
Indianen kreeg. Een Wampun was oorspronkelijk een soort munt, die de Indianen
uit mosselschelpen vervaardigden. Later maakte men een soort beeldschrift,
waarin men belangrijke gebeurtenissen herdacht. Men naaide dan deze schelpen
op een gordel. De plaat stelt een zoodanigen gordel voor.

zich op zijn rechten beriep. Wel is waar maakte de "glorious revolution" aan die despotie een einde en de "Staten van NieuwEngeland", zooals nu hun gemeenschappelijke naam luidde, kwamen onder het Engelsche parlement te staan, maar in den strijd
tusschen het moederland en de kolonien, die in den loop van de
volgende eeuw de vrijwording ten gevolge had, nam Nieuw-Engeland de leiding in handen.
De belangrijkste onder de middelste staten was Maryland.
Evenals in de noordelijke staten waren ook hier personen, die
wegens den godsdienst uit hun land waren verdreven, de stichters
dezer kolonien; maar hier waren het de katholieken, die een
vrijhaven in deze nieuwe landen zochten. De geweldige haat tegen de katholieken, lien de herinnering aan de bloedige Maria en
aan het buskruitverraad in Engeland had opgewekt, maakte, dat
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een van de katholieke leiders, George Calvert, lord Baltimore, in
de nieuwe wereld een toevluchtsoord voor zijn geloofsgenooten ging
zoeken. Nadat al zijn pogingen om een katholieke kolonie te midden van • de fanatieke protestanten in Virginie te stichten mislukt
waren, nam hij het besluit een kolonie te stichten aan de oevers
van de Potomac. In 1632 kreeg de zoon van lord Baltimore Cecil
na den dood van zijn varier bij koninklijk besluit het recht om
over dit land te heerschen, dat naar de koningin Maryland werd
genoemd. Het volgende jaar werd een zoon van dezen Cecil, Leonard geheeten, gouverneur over tweehonderd vermogende katholieken. Aan de oevers van de Potomac ontmoetten zij Indianenstammen, die zij door mildheid en door vriendschappelijke overeenkomsten voor zich wonnen; de Indianen stonden hun stukken
land af en gaven hun goeden raad, zoodat zij zich in de nieuwe verhoudingen goed konden redden; zoo leerden de Indianen-vrouwen
den emigranten maisbrood bakken. Deze nieuwe emigranten weken

Fig. 84. Munten van Massachusetts.

in belangrijke opzichten van de oude af ; deze laatsten respecteerden het recht van de Indianen op hun grond niet, maar organiseerden geheele menschenjachten om de oude bezitters te verdrijven.
Maar er was nog een ander punt, waarin zij van de vroegere emigrantenpolitiek afweken; hun maatschappij toch kende een voiledige geloofsvrijheid. Zoo verschaften deze katholieken, die door de
protestanten gedwongen waren hun land te verlaten aan deze
zelfde protestanten een toevluchtshaven in hun land. In 1639 namen deze emigranten een democratische constitutie aan, waarbij
lord Baltimore erfelijk patriarch werd. Deze constitutie gold tot
1649, tot de golven der revolutie naar Amerika oversloegen. Het
koninklijk privilege, aan lord Baltimore geschonken, werd opgeheven en de door de puriteinsche regeering uitgezonden commissarissen namen het bestuur in handen, terwij1 zij de katholieken, aan wie de kolonie haar opkomst te danken had, vervolgden. Wel is waar kreeg lord Baltimore spoedig zijn rechten terug,
toen de restauratie was aangebroken, maar weldra wisten de anglicanen in Engeland met den aartsbisschop van Canterbury aan de
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spits, te bewerken, dat de katholieke kolonie haar vrijheid verloor. Bij zijn troonsbestijging verklaarde Jakob II, dat lord Baltimore de Jongere, die de regeering na zijns vaders flood had overgenomen, zijn rechten verloren had. De katholieke ambtenaren
verloren nu hun posten, de katholieke godsdienst werd door het
Engelsche ministerie verboden, terwijl het parlement door de Acte
van Navigatie Maryland een doodelijken slag had toegebracht,
die vooral de industrie van de hoofdstad Baltimore trof. Daarop
werd Maryland door gouverneurs bestuurd, die uit Engeland kwamen, totdat in 1715 de vijfde lord Baltimore, Benedict, het geloof
van zijn vaderen afzwoer, waardoor hij alle hem ontnomen rechten weer terugkreeg. In een hevige concurrentie met Virginie be-.
reikten de inwoners van Maryland een hoogen graad van maatschappelijken welstand door het verbouwen van tabak. Een onuitwischbare smet in de geschiedenis van dezen staat is het feit,
dat zij bij deze tabakscultuur op hun groote plantages blanke slaven gebruikten, die uit de Engelsche havens werden geroofd,
waarna zij op de slavenmarkten in Maryland werden verkocht.
Er waren toch niet genoeg misdadigers en politieke gevangenen
te krijgen. Nadat het de Engelsche regeering gelukt was een einde
daaraan te maken, floreerde de slavenhandel hier meer dan
elders.
Bij de kolonisatie van New-York ontmoetten wij een nieuwe
natie op het Amerikaansche continent, de Hollanders. Deze sterke, vlijtige natie had aan het eind van de zestiende eeuw een
wereldheerschappij ter zee gesticht en in haar bloeiende en rijke
h.00fdstad Amsterdam was de heele Europeesche en Oostersche
handel geconcentreerd. De heerschappij over de zee zou die natie
verkrijgen, die het eerst de noordwestelijke passage langs NoordAmerika naar Indie ontdekte, die den langen moeilijken weg om
de Kaap de Goede Hoop zou vervangen. In 1609 zond de Oostindische Compagnie den dapperen Engelschen zeevaarder Henry
Hudson op een schip "De halve Maan" uit om deze passage te
zoeken. Na een gevaarlijke reis ontdekte hij het land tusschen
Delaware en de rivier, die naar hem genoemd is. Op Manhattan,
dat nu het hart is van de grootste stall van de wereld met haar
wolkenkrabbers, vond Hudson niets anders dan een verlaten zandwoestijn. Op een nieuwe reis kwam hij aan de baai, die naar hem
genoemd is, maar er ontstond muiterij op zijn schip en hij
werd met zijn zoon en eenige familieleden in een sloep gezet, die
aan weer en wind overgelaten spoedig op de ijsmassa's stuksloeg.
Het zou 1621 worden, voordat men er toe overging, dit nieuw
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ontdekte land te koloniseeren. In dit jaar werd er in Amsterdam
een Westindische compagnie gevormd. In 1623 werd de nieuwe
kolonie "Nieuw-Nederland" genoemd. De maatschappelijke verhoudingen aldaar werden op een wijze geregeld, waarbij men het
moederland als voorbeeld nam. De kolonisten legden zich eerst
op den pelshandel met de Indianen toe, terwijl een klein aantal
vermogende grondbezitters en kooplieden grond van de Indianen
kochten, dien zij dan onder elkaar verdeelden. leder eigenaar
had een volledig recht op deze nieuwe veroverde gronden, zelfs
dan wanneer er al op was gebouwd.
Politieke vrijheid bestond er niet en de kolonie leidde dan ook
een kwijnend bestaan, totdat geheele scharen vervolgde protestanten uit Europa en Nieuw-Engeland kwamen opzetten. De compagnie proclameerde toen een algemeene godsdienstvrijheid en in
de verstijfde vormen werd een nieuw leven gegoten. De nieuw aangekomen puriteinen konden zich in de politieke voogdij niet schikken. Zij drongen er bij de kolonisten op aan, dat ook zij een aandeel in het bestuur zouden krijgen. Toen dit verzoek door den
gouverneur met alle beslistheid werd afgewezen, begonnen de
kolonisten van een Engelsch bestuur te droomen; hier toch zouden
zij de vrijheid krijgen, die Holland hun geweigerd had.
De Engelschen hadden nooit het recht der Hollanders op deze
landen willen erkennen en in 1664 schonk Karel II deze "Nieuwe
Nederlanden" aan zijn broeder, den hertog van York. Sedert dien
heet deze streek dan ook New-York. Een Engelsche vloot verscheen bij Manhattan en de gouverneur, de hertog van York,
werd als bestuurder erkend; in 1667 werd deze afstand officieel
door den vrede van Breda bevestigd. Hertog Jakob gaf aan enkele
families groote stukken grond; hij Wilde ook hier een absoluut
monarchistisch bewind invoeren, maar het yolk dwong hem in
1683 een vrijheidsbrief af, waardoor New-York even groote rechten kreeg als de overige Engelsche kolonien. Bij de troonsbestijging van Jakob II in 1685 werd New-York een Engelsche kroonkolonie. Jakob trok weer spoedig de verleende vrijheid in. Met
geestdrift werd daarom de tijding van de troonsbestijging van
Willem III ontvangen, die den kolonien haar privilege teruggaf.
In hetzelfde jaar, dat Jakob New-York kreeg, schonk hij de
omstreken, die New-Jersey genoemd werden, aan twee grondbezitters, die het land in tweeen verdeelden, het westelijk gedeelte
kwam aan eenige Kwakers, aan Wier hoofd William Penn stond.
Spoedig kwam New-Jersey aan de kroon en het bleef dat tot aan
de revolutie van 1776. De Kwakers en de kolonisten uit Nieuw-
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Engeland, die hoofdzakelijk deze landen bevolkten, voerden
spoedig een democratische constitutie in, die aan het vrijheidsverlangen beantwoordde. Daardoor kwamen de inwoners van
deze landen ook in de eerste rijen van de latere revolutie te staan.
William Penn, die spoedig de groote moeilijkheden begreep,
welke er voor de nieuwe kolonisten aan de oevers van de Delaware bestonden, besloot nu een nieuwe kolonie te grondvesten,
waar zijn geloofsgenooten een vrijhaven konden vinden. Wel is
waar heeft men den invloed van Penn op de kolonisatie in Amerika overschat; de vrijheid en gelijkheid, die hij in de constitutie
van zijn kolonie invoerde, was ook vroeger al in Amerika bekend,
maar toch moeten wij hem beschouwen
als den grooten kampioen voor religieuze tolerantie, voor politieke vrijheid en voor rechtvaardigheid. Wij
moeten daarom iets uit zijn leven mededeelen.
Reeds in het begin gaf Penn een bewijs van de rechtvaardigheid en de
eerlijkheid, welke de constitutie van
den nieuwen staat, die naar hem Pennsylvanie
werd genoemd, zouden kenmerFig. 85. Zegel van Massachusetts. ken. Hij begon niet zooals de vroegere
kolonisten met een wreede vervolging van de Indianen, hij bewoog
hen door middel van een koopcontract den grond aan hem of te
staan. Een symbool voor zijn streven om met die Indianen op
goeden voet te blijven is de naam, welke hij aan de hoofdstad
van zijn kolonie gaf, Philadelphia, Stad van de broederliefde. De
milde tolerante geest doordrong de geheele constitutie van de
nieuwe kolonie, waar gelijkheid en gewetensvrijheid den grondslag
vormden. Geen godsdienst of secte werd ten koste van een andere
begunstigd, geen kerkbelasting werd geheven. Het land zou door
een gouverneur bestuurd worden, die door Penn werd aangesteld;
de macht werd mede uitgeoefend door een bij algemeene stemmen
gekozen wetgevenden raad. Deze raad had de volksvergadering
aan zijn zij de, wier eenige taak het was de genomen besluiten te
sanctionneeren. In tegenstelling met de andere kolonien had het
y olk in Pennsylvania ook het recht den raad te kiezen, terwiji men
ook geen belasting had te betalen aan den gouverneur. De nieuwe
kolonie beleefde een snellen bloei, toen het bekend werd, dat Penn
een vrijhaven had gevormd voor al degenen, die in Europa onderdrukt werden. Reeds in 1688 waren er 12000 inwoners en steeds
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kwamen er nieuwe scharen uit Engeland, Schotland en de Palts,
waar Penn zelf rondtrekkend predikant was geweest. De Duitsche
emigranten stichtten in de nabijheid van Philadelphia hun eigen
stad Germantown; in 1750 was het Duitsche element in de kolonie
nog zoo sterk, dat het moeilijk was uit te maken, welke nationaliteit de overhand had. Na allerlei moeilijkheden te hebben
ondervonden en overwonnen stierf Penn in 1718.
Met Pennsylvania zijn wij aan het eind gekomen van de koloniale geschiedenis van de middelste staten en wij volgen nu
de kust om ons naar het zuiden te begeven. De eerste staten, die

Fig. 86. Kaart van de Vereenigde Staten.

wij aantreffen, nadat wij Virginia gepasseerd zijn, zijn Noord- en
Zuid-Carolina. Deze staten werden al zeer vroeg door het blanke
ras in bezit genomen; reeds een van Pizarro's onderbevelhebbers was de dalen van Carolina genaderd. De eerste eigenlijke
kolonisatie werd echter door de Franschen ondernomen. In 1562
zond Coligny een expeditie naar Carolina, ten einde den Franschen
Hugenoten een vrijhaven te verzekeren. Zij naderden dit land en
stichtten bij de grens van Florida een vesting, die naar den naam
van den Franschen koning Karel Carolina werd genoemd. De
nieuwe kolonisten, die voor het grootste gedeelte uit protestantsche soldaten bestonden, werden echter spoedig moe van den
inspannenden landarbeid en zij keerden naar Frankrijk terug. Een
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nieuwe expeditie van Hugenoten, die in 1564 vertrok, stichtte een
iiieuwe vesting in Zuid-Carolina; deze Hugenoten sloten zich bij
de hier reeds gevestigde soldaten aan. De katholieke Spanjaar-

Fig. 87. Een negerhut in de Vereenigde Staten.

den in Florida konden echter niet velen, dat er zich een protestantsche kolonie zoo vlak bij de hunne vestigde; zij overvielen
daarom de stad Carolina en zij vermoordden de kolonisten.
Nadat deze kolonisatiepoging mislukt was, zou het meer dan
honderd jaar Buren, voordat er een tweede poging werd onder-
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nomen. Het initiatief ging dezen keer van de Engelschen uit, die
meer geluk dan de Franschen hadden. In 1663 stond de Engelsche
koning het land tusschen Virginie en Florida voor altijd en eeuwig
in volledig eigendom of aan acht van de voornaamste en meest
invloedrijke personen in het land. Dezen lokten tal van emigranten hierheen; zij verpachtten den grond voor buitengewoon lage
sommen en zij schonken de kolonie een vrije constitutie, zoodat
deze geheel op eigen krachten kon drijven. Eenige emigranten uit
Virginie, die dit land bij een oproer hadden moeten verlaten,
vestigden zich bij de zeeengte van Albemarle aan de kust van.
Noord-Carolina, waardoor deze streek voor het eerst gekoloniseerd werd. Eenige plantage-eigenaren van het eiland Barbados
waren de eerste kolonisten in Zuid-Carolina.
In 1665 kregen de bezitters van de kolonien een nieuwe schenkingsacte van Karel II, die hun een uitgebreid gebied gaf, dat
nog niet aan de Engelschen behoorde. Zoo schonk Karel met milde
hand het heele gebied tusschen den Atlantischen Oceaan en de Stille
Zuidzee en dat tusschen den 28sten en den 36sten breedtegraad,
e'en gift, die voorloopig niets anders dan een grootsch gebaar was.
Ofschoon dit geweldige gebied nog voor het grootste gedeelte onbevolkt was, prikkelde het toch de fantasie van degenen, die het
ontvangen hadden en het zette hen tot geweldige plannen aan..
lie veelal het karakter van een utopie droegen. Hun eerste taak
estond daarin, dat zij dit gebied een voordeelige constitutie ga
vlen, die echter meer beantwoordde aan het theoretisch staatkuncl,ige ideaal van de kolonisten dan aan de reeele verhoudingen. De
eininente philosoof Locke kreeg de opdracht de constitutie van
deze nieuwe kolonie uit te werken; in overeenstemming met zijli
opvattingen over den eigendom als basis van de maatschappij,
viel deze door hem ontworpen constitutie in aristocratischen geest
uit, waardoor de groote plantagebezitters den meesten invloed
in den staat hadden. Deze staat vormde een feodale hierarchie:
de oudste van de acht landeigenaren was het hoofd van den
staat; hij droeg den naam van paladijn; de overige landeigenaren
stonden onder hem en bekleedden een positie, die met die van de
Duitsche keurvorsten overeen kwam. Hierop volgden de graven,
de baronnen en de oudere landeigenaren. Op de laagste sport
stonden de pachters en slaven, waarover de landeigenaren de civiele en crimineele rechtspraak uitoefenden. Iedere verandering
in de standsverschillen werd onmogelijk gemaakt, doordat men
in 1700 een verbod uitvaardigde om grond te verkoopen. Het land
zou door de acht lords worden geregeerd, die een parlement uit
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de vier standen naast zich hadden. In dit parlement zaten representanten van de lords, van de landgraven en van de baronnen;
ieder, die vijftig acres grond bezat, mocht de leden van dit parlement kiezen. De lords konden hun veto over de besluiten van dit
parlement uitspreken, terwijl in sommige gevallen ook de vier
standen dit recht bezaten. In zekeren zin kende deze constitutie
ook vrijheid van godsdienst, al Waren hierop nog al wat uitzonderingen te constateeren. Locke had de Engelsche constitutie als

Fig. 88. De dood van een Engelschen generaal. Wolf in zijn strijd met de
Franschen bij Quebec.

voorbeeld gekozen; de acht lords correspondeerden met den
Engelschen koning, terwiji het parlement met zijn vier standen
een copie van het Engelsche parlement was, dat eveneens uit de
vier standen was gekozen, ofschoon er in het moederland een
scheiding in Hooger- en Lagerhuis bestond. Deze constitutie is
zeker een geniaal stuk werk te noemen, maar toch was zij vreemd
voor de democratische bevolking van Carolina; zij is dan ook
meer te beschouwen als een theoretisch bedenksel, dat nooit
volledig in de practijk kon worden toegepast. Reeds in 1693 za-
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gen zich de landeigenaars genoodzaakt die constitutie te herroepen; zij moesten toestaan, dat het yolk zich op de oude wijze
zelf bleef besturen. Maar op den duur wilden de groote landeigenaars dit toch niet gedoogen. Toen zij den kolonisten echter
nieuwe wetten en verordeningen wilden opleggen, brak er in 1719
een oproer uit, waardoor deze kolonie direct onder de Engelsche
kroon kwam te staan. Nu was het gedaan met de politieke en
religieuze twisten, die voor de ontwikkeling van het land zoo
nadeelig waren geweest. De kolonie ging nu een tijd van grooten
bloei tegemoet; in het volgende decennium verdubbelde de bevolking zich en in 1790 bedroeg zij dan ook reeds 650.000 zielen.
Terwiji de kolonisten door een bij algemeen stemrecht gekozen
vergadering een groote politieke zelfstandigheid en vrijheid verkregen, zuchtte een groot deel van de bevolking in de ketenen van
de slavernij. Dit waren de negers. Deze waren reeds door de eerste
kolonisten in Zuid-Carolina ingevoerd en nadat men gemerkt had,
dat deze negers het warme en vochtige klimaat beter konden verdragen dan de blanke arbeiders, vermeerderde het aantal der zwarte slaven spoedig. Dit kwam hoofdzakelijk ook, omdat op de groote
plantages meer en meer rijst werd verbouwd. In 1698 was er nl.
een zak rijst uit Madagaskar aangekomen en de kolonisten begonnen uit nieuwsgierigheid deze rijst te zaaien. Langzamerhand
kwam men tot het inzicht, hoe gunstig het klimaat van dit land
voor de nieuwe plant was. Zuid-Carolina is daarom de voornaamste verdedigster van de negerslavernij geweest. De slaven
werden als dieren behandeld; zij werden onder de strengste discipline gehouden; er gold voor hen een uitzonderingswetgeving. Bij
het minste vergrijp werden zij ter dood veroordeeld; als zij probeerden• te vluchten, werden zij als wilde dieren opgejaagd en
gruwelijk gepijnigd en verminkt, als men hen weer gegrepen
had. Er was ook wettelijk vastgesteld, dat de nakomelingen van
een slaaf eveneens de vrijheid zouden missen. En daar vele slavinnen de minnaressen harer meesters waren, was het een gewoon
verschijnsel, wanneer men slaven met een bijna blanke huidkleur
zag. De slaven mochten ook niets bezitten; het was eveneens verboden om hun onderricht te geven. De eigenaars der slaven vertrapten de natuurlijkste menschenrechten; zij trokken het jonge
negerkind van de moederborst; zij verwijderden echtparen van
elkaar; jonge negermeisjes werden openlijk op de slavenverkoopingen aangeboden om de zinnelijke lusten van de blanken te
bevredigen.
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Laat ons nu verder naar het zuiden trekken; wij komen dan
in het land bij de rivieren de Savannah en de Alabama. wij
vinden hier een van de laatst gestichte kolonien, Georgié. Deze
kolonie is een stichting van menschenliefde, die vrij van alle baat-

Fig. 89. Koning George III.

zuchtige berekeningen is geweest. Het was de groote philantroop
James Edward Oglethorpe, een officier in het Engelsche leger,
die hier een vrijhaven vestigde voor Engelsche schuldenaren en
voor protestanten van alle nationaliteiten, in een tijd, waarin een
arme schuldenaar in Engeland als een misdadiger in de gevangenis
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werd geworpen, in een tijd, waarin de onverdraagzaamheid in
religieuze aangelegenheden haar triumfen vierde. In 1732 stond
George II, naar wien deze streek genoemd is, het bestuur aan een
commissie van rijke philantropen af, aan wier hoofd Oglethorpe
stond. Deze commissie zou de wetgevende macht in het land
uitoefenen; maar de wetten zouden, alvorens zij geldig werden
verklaard, aan de goedkeuring van den koning worden onderworpen. Onder leiding van Oglethorpe werd er een expeditie
uitgezonden, die de stad Savannah stichtte.
De volgende expeditie bestond deels uit Moravische broeders
onder aanvoering van den vromen Zinzendorf, deels uit Duitsche
protestanten. De slavernij werd in naam der menschenliefde
verboden, maar daar de meeste kolonisten verzwakt waren door
de langdurige gevangenisstraffen en den moeilijken landarbeid
niet konden verrichten, ontdook men dit verbod door de slaven
als vrije bedienden te beschouwen, die men echter voor een paar
honderd jaar had aangesteld. Men ontzag zich zelfs niet den
godsdienst als steunpilaar van de slavernij in te roepen, doordat
men beweerde, dat het Gode welgevallig was, indien men slaven
hield om hen tot Christus te brengen. De slaven kregen daarom
ook godsdienstonderwijs. Georgie was de eerste kolonie, die met
staatsondersteuning gesticht werd; maar ofschoon men er groote
sommen aan ten koste legde, was de ontwikkeling slechts weinig
gevorderd, toen zij in 1751 aan de kroon viel. De oorzaak daarvan
hangt samen met vele van de wetten, die de commissie uitvaardigde, wetten, die oorspronkelijk waren gemaakt om het algemeen
welzijn te dienen, maar die in de practijk op een geheel andere
wijze werden toegepast.
wij hebben nu de ontwikkeling van de eerste dertien staten
geschetst. Als wij een blik terug werpen en de moeilijkheden onderzoeken, die er bestonden, alvorens deze staten een rijk konden
vormen, als wij ons voorts afvragen, wat de oorzaak was, dat zij
zich van het moederland vrij maakten, dan kunnen wij al dadelijk een groot verschil bemerken tusschen de noordelijke en zuidelijke staten. In Nieuw-Engeland en Pennsylvania constateeren wij
een vrije democratie, waar zelfstandige boeren hun betrekkelijk
kleine landen met behulp van vrije werkkrachten bebouwden, terwij1 de groote plantage-eigenaren van het zuiden op hun reusachtige tabaks- en rijstvelden met groote scharen negerslaven
werkten. Zoo waren in het jaar 1708 in Zuid-Carolina 1360 vrij en
op de 10.000 inwoners. Dit bepaalt dan ook het geheele karakter
van het maatschappelijk leven; terwijl men in de noordelijke sta-
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ten voor goed schoolonderricht zorgde, verzuimde men dit in het
zuiden geheel en al. In het noorden concentreerde zich het
leven meer en meer in steden, terwijl de plantagebezitters in het
zuiden op hun reusachtige bezittingen een zelfstandig bestaan
voerden. Ook in godsdienst en oorsprong bestonden er de grootste verschillen tusschen de dertien staten. Eveneens hangen de
verschillen, die er in de bestuursinrichting bestonden, samen met
de wijze, waarop de kolonie gesticht werd. Wij zagen boven, dat
dit soms door een enkel persoon, soms ook door een compagnie
geschiedde, terwijl andere kolonien spoedig aan de kroon
kwamen. De kroon maakte zich
op het laatst ook van die andere
kolonien meester, een streven,
dat de kolonisten in de hand
werkten. Het karakteristieke
van al deze kolonien ligt in de
vrije, democratische bestuursinrichting, die in het algemeen gesproken naar die van het moederland gecopieerd was, al bleven er dan ook groote verschil
len bestaan. Aan het hoofd van
iedere kolonie stond een gouverneur, die al naar gelang de omstandigheden, door de kroon,
door de grondbezitters of door
de compagnie benoemd werd.
Hij had een raad en een yolksFig. 90. William Pitt de Oudere.
vergadering naast zich; dit laatste lichaam koos gewoonlijk den
raad; het had de wetgevende macht en het stelde nieuwe belastingen in. De karaktertrek, die ons bij deze kolonisten het meest opvalt, is hun sterk verlangen naar verre, onbekende en gevaarlijke
streken, waar hen een ongewisse toekomst wachtte. In het begin
ondersteunde Engeland op verstandige wijze dit verlangen; het
liet den kolonisten tot in zekeren graad hun vrijheid behouden;
de kolonie kon zich dan zelfstandig ontwikkelen.
Terwijl nu de algemeene bloei in deze kolonien steeds meer
en meer toenam, terwijl deze landen zich ook steeds zelfstandiger
begonnen to gevoelen, kwam men in Engeland gaandeweg tot het
inzicht, dat deze kolonien van de grootste beteekenis waren.
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Eerst toch had men deze landen als streken beschouwd, waar
ongewenschte elementen naar toe konden trekken; maar nu veranderde de waardeschatting langzamerhand. Hieruit volgde, dat
de Engelsche kroon steeds sterker de behoefte ging voelen, om
het oppertoezicht over deze kolonien in handen te houden. Men
wilde dan ook een zoo groot mogelijk profijt uit deze overzeesche
gewesten trekken. De bepaling werd dan ook uitgevaardigd, dat
de wetten in de kolonien door de Engelsche kroon moesten worden goedgekeurd, alvorens zij in werking traden; Willem III vaardigde een wet uit, waarbij alle wetten in de kolonien nietig werden verklaard, die met de wetten, welke in het moederland voor
deze kolonien waren gemaakt, in strijd waren. Het meest brandende vraagstuk was dat der belasting. De Engelsche koning sprak
zijn veto uit over een koloniaal wetsontwerp, waarbij de yolksvergaderingen in de kolonien het belastingrecht geheel in handen
zouden krijgen. Toen de Engelsche kroon haar best deed om door
de Acte van Navigatie den kolonialen handel te ondergraven en
toen in verband daarmee de Engelsche bezettingen sterker werden, had dit ten gevolge, dat de tegenstand in de kolonien sterker werd en dat de trouw en sympathie voor het moederland afnamen. De Acte van Navigatie werd later in een nog scherper vorm
hernieuwd. Artikelen, die alleen door de kolonien worden voortgebracht, en dit waren hoofdzakelijk tabak, suiker en katoen,
mochten alleen naar het moederland worden vervoerd, opdat
Engeland de prijzen zou kunnen vaststellen. De artikelen echter,
die ook in Engeland zelf te vinden waren, mochten eveneens naar
andere landen worden geexporteerd, omdat Engeland vreesde,
dat deze artikelen anders in zulke groote kwantiteiten op de
Engelsche markt zouden worden geworpen, dat dit een prijsverlaging ten gevolge zou hebben. Op deze wijze wilde het moederland den heelen handel van de kolonien ten eigen bate aanwenden. Ja, de handel tusschen de kolonien zelf werd eveneens lam
geslagen, doordat het moederland hooge tollen instelde. Nog erger
werd het, toen na de "glorious revolution" het mercantilistische
systeem in Engeland vrijwel algemeen gehuldigd werd. Men probeerde nu de koloniale industrie te onderdrukken, doordat men
in het moederland de bewerking van de ruwe materialen aanmoedigde. Deze bepalingen veroorzaakten onrust in vele steden,
een onrust, die de Engelsche regeering slechts met de grootste
moeite kon onderdrukken.
Van den anderen kant waren de kolonien, wat de bescherming
betrof, heelemaal op het moederland aangewezen. In den loop
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van de zeventiende eeuw had zich om deze kolonien een gordel
van katholieke kolonien gevormd. In Florida was Spanie reeds
vroeg aan het koloniseeren en in het begin van de zeventiende
eeuw hadden zich de Franschen in Canada gevestigd, terwijl zij
tegen het einde van deze eeuw steeds zuidelijker trokken en kolonien in het dal van den Mississippi in Louisiana stichtten. Het was
hierbij hun doel versterkte plaatsen langs de Ohio aan te leggen,
om op deze wijze een verbinding tot stand te brengen tusschen
Canada en Louisiana, waardoor de Engelschen uit de landstreken
aan den anderen kant van de Alleghany-bergen zouden worden
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Fig. 91. Het koncept van Jefferson van de onafhankelykheidsverklaring.

verdrongen. Ware dit de Franschen gelukt, dan zon de geschiedenis van Noord-Amerika zich zonder eenigen twijfel op geheel andere wijze hebben ontwikkeld en het land ware romaansch geworden. Er was genoeg aanleiding voor alle mogelijke conflicten,
want de Franschen deden al hun best om de Engelschen bij den
bonthandel aan de Hudson-baai en bij de visscherij in New-Foundland uit te sluiten. Zij leggen daarom ten noorden en ten westen
van de Britsche kolonien een heele reeks forten aan. De Engelschen daarentegen waren met het verlangen bezield om de Franschen uit het dal van de Ohio te verj agen, om hen van den anderen
oever van de groote meren te verdringen, om op deze wijze Canada

CHICAGO IN 1833,

CHICAGO OMSTREEKS 1900.

Lodewijk XIII. Dit schilderij stelt de overname van het roer van
den staat voor. (Schilderij van Rubens, Louvre Parijs).
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onder Engelsch bewind te brengen. De grootste voorstander van deze expansie-politick was Benjamin Franklin, de beroemde uitvinder
van den bliksemafleider. Franklin werd in 1753 tot algemeen postmeester van de Noordamerikaansche bezittingen benoemd. Hij
was zoowel voor als tijdens de revolutie de eerste verdediger van de
rechten der kolonien tegenover het moederland. Franklin begreep
dadelijk, welk een verbazende beteekenis bet rijke en vruchtbare
Ohio-dal bezat, waar de watercommunicatie zoo uitnemend was.
Hij stelde daarom voor, aldaar twee sterke kolonien te stichten
om op die manier een wig te drijven tusschen de Fransche bezittingen. In 1754 begaf zich een troep van honderdvijftig vrijwilligers naar deze strekeri. Zij werden aangevoerd door een
jongen man van 20 jaar, die vroeger reeds dit dal onderzocht had.
Hij heette George Washington, de man, die later de groote Amerikaansche vrijheidsheld en de eerste president van dit land zou worden. Den 27sten Mei 1754 viel het eerste schot, toen Washington op
een regenachtigen nacht geheel onverwacht een afdeeling Fransche
soldaten ontmoette. Dit werd de smeulende vonk voor een algemeenen oorlog, die eerst na 9 jaar zou afloopen.
Deze gemeenschappelijke gevaren openden den Amerikanen de
oogen voor de wenschelijkheid om een unie tusschen de Engelsche
staten tot stand te brengen, waar men tot nu toe slechts enkele
sporadische pogingen voor had gedaan. In hetzelfde jaar, dat de
oorlog in het Ohio-dal uitbrak, werd een congres uitgeschreven,
waar afgevaardigden van alle kolonien, behalve Georgie en Alabama, samen kwamen en waar een door Franklin ontworpen constitutie als grondslag voor de unie werd aangenomen. Maar deze
constitutie kon niet in werking treden, als zij niet door het Engelsche parlement was goedgekeurd en als zij niet door de provinciale
vergaderingen was geratificeerd. In beide instanties werd zij echter
verworpen. Maar in dezen tijd woedde de oorlog reeds; hij stelde
de hoogste eischen aan de kracht en de economic der kolonien,
waardoor als van zelf een grootere eenheid tot stand kwam. Het
gemeenschappelijk gevaar bracht deze kolonien ook weer nader
tot het moederland. In 1750 behaalde generaal Wolf een schitterende overwinning over den Franschen generaal Montcalm bij
Quebec; beide aanvoerders vielen in den slag, maar nadat Montreal
zich had overgegeven, kwam geheel Canada in Engelsche handen.
In denzelfden tijd ontstonden echter de eerste ernstige wrijvingen
tusschen Amerika en het moederland.
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In den tij d van William Pitt, die de zelfstandigheid van de
kolonien respecteerde, bleef de verhouding tot deze goed. Toen
echter in 1760 George III den Engelschen troon besteeg, moest Pitt
zijn ontslag als premier nemen en werd hij opgevolgd door lord
Bute. Deze ging van het denkbeeld uit, dat Engeland zooveel
mogelijk voordeel van de kolonien moest trekken en hij liet ze
dan ook de voile zwaarte van dit juk voelen. Zoo werd er een
koninklijk besluit uitgevaardigd, waarbij werd vastgesteld,
dat er een streng huisonderzoek bij smokkelaars moest
plaats vinden en dat alle ambtenaren in de kolonie daarbij
hun diensten moesten verleenen. Dit koninklijk besluit verwekte een geweldige verbittering in Amerika; de tegenstanders lieten vurige redevoeringen
hooren c n gaven tal van heftigc strijdschriften uit. In het
bijzonder kunnen wij in dit
verband den naam van den
jongen advocaat James Otis
noemen. Wel bracht de vrede
van Parijs in 1763 Engeland
groote voordeelen; want het
verkreeg
hierbij Canada, OostFig. 92. Edmund Burke.
Louisiana met uitzondering
van New-Orleans, terwijl Spanje Florida tegen West-Louisiana
inruilde, maar toch had de oorlog aan den anderen kant groote
offers gekost. Het was dus niet zoo vreemd, dat Engeland de
kolonien een deel van de uitgaven wilde laten betalen, daar al
deze ondernemingen vooral den kolonien ten goede waren gekomen. Maar men vergat daarbij, dat de kolonien al een belangrijk deel van den krijgslast hadden opgebracht. Zij hadden tijdens
den oorlog geleerd op eigen beenen te staan; zij waren dus minder dan ooit bereid om belastingen te betalen, die aan gene zijde
van den oceaan uitgeschreven werden, zonder dat zij hun toestemming hadden gegeven.
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In 1764 vaardigde het parlement een wet uit, waarbij voor
koffie, suiker, wijn en zijde hooge invoerrechten werden vastgesteld en waarbij tevens de strengste bepalingen tegen de smokkelarij werden genomen. Daar deze wet echter in Amerika op
den hevigsten tegenstand stuitte, een tegenstand, die voornamelijk van de zijde van den ouden kampioen der Amerikaansche
zelfstandigheid, James Otis, kwam, moest lord Grenville, die het
vorige jaar lord Bute
als premier was opgevolgd, die wet weer
herroepen. Hij proheerde in plaats daarvan een zegelwet uit
te vaardigen, waarbij
zeer hooge rechten
geheven werden van
alle officieele documenten.
I!
Bovendien zouden
de kolonien twintig
Engelsche regiment en
moeten onderhouden.
In het begin werd de
nieuwe wet in Amerika met een stille wanhoop ontvangen.
Maar spoedig zou
hlijken, dat dit de
stilte was, die aan den
Fig. 93. Ben j amin Franklin.
storm voorafgaat. Het
vuur smeulde vooral in Virginie. De volksvergadering van dezen
staat nam op initiatief van den jongen advocaat Patrick Henry
een resolutie aan, waarbij men het recht van Engeland om de
kolonien belastingen op te leggen bestreed. Deze resolutie wend
over geheel Amerika verspreid en deed overal een storm ontwaken. De pers, door de puriteinsche predikanten ondersteund,
streed in scherpe artikelen voor de menschenrechten der kolonisten.
Er werden vereenigingen met den klinkenden naam "De zonen
van de vrijheid" opgericht, die met alle wettelijke middelen de
belasting op het zegel wilden bestrijden. Men besloot een congres
samen te roepen van afgevaardigden uit alle dertien staten. Wel
trad Lord Grenville, de man, die het initiatief voor deze zegelwet
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genomen had, spoedig af, wel werd hij opgevolgd door een Whig,
den markies van Rockingham, van wien de kolonisten meer
hadden te verwachten, maar de lawine was eenmaal aan den gang
geraakt en men zou Naar niet meer kunnen tegenhouden.
In October 1765 sloten zes provincies een unie in New-York;

Fig. 94. George Washington als opperbevelhebber van het
Noordamerikaansche leger.

zij stelden een verklaring op, waarbij zij zich beriepen op Locke's
leer van de burgerlijke vrijheid en waarbij zij het parlement het
recht ontzegden om hun belastingen op te leggen, daar zij geen
afgevaardigden in het Lagerhuis hadden. Franklin verdedigde op
een geestige, bondige wijze de rechten van de kolonien; hij vond
weerklank in het Engelsche parlement zelf. Want in een schitterende redevoering toonde William Pitt de Oudere aan, dat men
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de kolonien slechts belastingen mocht opleggen, indien zij zelve
bun toestemming daarvoor hadden gegeven, terwijl hij toch aan
den anderen kant de souvereiniteit van het moederland over diezelfde kolonien duidelijk onderschreef. Tegen een zoo krachtige
en welsprekende oppositie moest de regeering het afleggen; de
zegelwet werd dan ook in 1766 ingetrokken, maar in een daaraan
toegevoegde declarationsbill werd het recht van het moederland
over de kolonien nog eens scherp en duidelijk uiteengezet.
Het ministerie Rockingham trad nog hetzelfde jaar af, waarna
Pitt weer de leiding van de regeering in handen kreeg. De kolonisten meenden nu, dat er een goede toekomst voor hen aanbrak.
Pitt moest echter
LAPSe"\
spoedig wegens ziekarDeg
Milt
j
te zijn ontslag nemen ; nu kwam
S I X 2) ar.fagtet
Charles Townshend
TIIIS
entittes the
_
e ea, to'-ticeiv‘e
aan het roer van den
Six SPANLSB MILLFD
DOLLARS. OT the
slant. een van de
Value thereof im Cow
o''SILVER areardtN to
a Resaut t on CO N
schitterendste redeGRESS paishi at Phi.
naars van het lager4WD/do N...z
tevens
riff
66n van die wankelStr DOLLARS
moedige politici, die
/its
zich nu eens bij
sAtto
deze, clan weer bij
a int
gene partij aanslui
Fig 95. Biljet van 6 dollar van de Vereenigde
ten. Toen Grenville
Staten
hem van lafheid tegenover de Amerikanen beschuldigde, stelde hij in het parlement
een wet voor, waarbij voor thee, glas, papier en verfstoffen hooge
invoerrechten moesten worden betaald. Dit wetsvoorstel werd
dadelijk aangenomen. Bovendien besloot men een nieuw tolbureau in Amerika op te richten, dat met de uitvoering van deze
wetten belast was en dat geheel onafhankelijk van het bestuur
der kolonien werkte. Toen men in de kolonien kennis kreeg van
deze nieuwe inbreuk op de wetten en de vrijheid, laaide er een
geweldige woede op; men besloot alles te doen, om de uitvoering
van deze wetten onmogelijk te maken. Hierop legde de Engelsche
regeering een aantal Engelsche troepen in Boston, die de tolbeambten moesten ondersteunen. Dit besluit om de kolonien
met gewapende hand te dwingen bracht het heele land in rep
en roer. Onder deze omstandigheden besloot men in Amerika
e7
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de Engelsche waren te boycotten om de Engelschen daardoor te
dwingen hun houding te veranderen.
In dienzelfden tij d vormde zich echter een geweldige oppositie tegen het parlement. Er vonden zelfs hevige straatgevechten
plaats, zoodat men ieder oogenblik op het uitbreken van een
revolutie verdacht was. Ook werden van verschillende zij den
petities tot den koning gericht met het verzoek zijn raadslieden
te verwijderen en het parlement te ontbinden. De koning zag
zich nu eindelijk gedwongen tegenover de Amerikanen een meer
verzoenende houding aan te nemen, in 1770 werden de nieuwe
tollen, met uitzondering van die op de
..
thee, opgeheven. De regeering werd nu
geleid door lord North, cen kalm, flegmatisch man, die ook over de gave der
satire beschikte. Den hevigen tegenstand,
die door Pitt geleid werct, ten spijt, voerde
hij den nieuwen toi door. De opheffing
van de oude tolwetten kon ondertusschen den storm in Amerika niet tot bedaren brengen. De stemming hier was van
dien aard, dat men ieder oogenblik een
revolutie kon verwachten. Denzelfden
,

dag, dat de nieuwe tol op de thee werd
aangenomen, vonden er ernstige conflic-

ten tusschen soldaten en burgers te Boston plaats, waarbij de soldaten op de bevolking schoten.
Als men in Engeland meende eenig economisch voordeel van dezen nieuwen theetol te zullen trekken, dan
had men zich danig vergist. Terwijl de Engelsche thee geboycot
werd, terwij1 de thee van de Oostindische Compagnie in de pakhuizen bedierf, bloeide de smokkelhandel van de Franschen en
Hollanders langs de Amerikaansche kust. Zelfs toen er tusschen
Engeland en de kolonien een uiterlijke rust intrad, die van den
3den Maart 1770, den datum van de gevechten in Boston, tot Mei
1773 duurde, heerschte er in Amerika een koortsachtige stemming. Men wilde de Engelsche maatregelen met geweld tegengaan. De ziel van deze beweging was de puritein Samuel Adams;
James Otis was na een overval half waanzinnig geworden en er
was niet meer dan een schaduw van hem overgebleven. Naast
Samuel Adams stonden mannen als John Adams, de toekomstige
president, Joseph Warren en John Hancock, alien personen, die
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Fig. 97. Washington trekt de Delaware over. (Schilderij van E. Leutze).
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den strijd ten einde toe zouden doorzetten. In brochures en krantenartikelen bestreed Franklin met het scherpe wapen der satire
Engelands aanspraken op de kolonien. Franklin was oorspronkelijk een arme boekdrukkersgezel uit Boston, maar hij had zich
tot een van de grootste en rijkste uitgevers van Philadelphia
weten op te werken.
De gisting in Amerika was zoo geweldig, dat er maar een
vonkje noodig was, om het oproer te doen uitbarsten. Dit gebeurde den 18den December 1773, toen eenige als Indianen verkleede
jonge inannen op het schip de "Dartouth" kwamen; dit schip behoorde aan de Oostindische Compagnie. Zij wierpen 340 kisten thee
ter waarde van 18.000 pond in zee, terwijl duizenden toeschouwers
aan den wal dit tafereel aanschouwden. Daarmede was de handschoen geworpen. Het bericht van deze gebeurtenis verwekte de
hevigste verbittering bij het Engelsche yolk; men besloot deze
beleediging te wreken. In Maart 1774 liet lord North door het
parlement dezoogenaamde Boston-haven-bill aannemen, die vrijwel geen tegenstanders ontmoette. Bij deze bill werd de haven
van Bosten gesloten verklaard; den lsten Juni werd een
nieuw besluit uitgevaardigd, waarbij de constitutie van Massachusetts werd opgeheven. De leider van de oppositie, Edmund
Burke, hield bij deze gelegenheid een van de schitterendste
redevoeringen, die ooit voor de kolonien gehouden zijn.
Hij was een tegenstander van deze bill: hij vergeleek de
kolonien met een opgejaagd wild beest, dat zich tegen zijn vervolgers richt. Generaal Gage, de opperbevelhebber over de
Engelsche troepen in Noord-Amerika, werd tevens tot civielgouverneur van Massachusetts benoemd: hij kreeg de opdracht
de haven van Boston te versperren. Bij een volgend bevel werd
vastgesteld, dat de grenzen van Canada tot den Mississippi zouden
loopen en dat deze heele streek dezelfde absolutistische constitutie
zou krijgen. Hierdoor waren de dertien staten door landen ingesloten, die alle onderworpen waren aan de ministerieele willekeur.
Toen Gage de volksvergadering van Massachusetts ontbond, besloot men in haar plaats een congres bijeen te roepen, dat uit
afgevaardigden uit alle kolonien bestond. In September 1774
kwam dit congres te Philadelphia bijeen. Het werd bezocht door
51 vertegenwoordigers van twaalf staten; alleen Georgie was niet
vertegenwoordigd. Men stelde een verklaring op en zond adressen naar den koning, naar het Engelsche yolk, naar de kolonien
en naar Gage, die alle in een kalmen, gematigden stijl waren
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opgesteld. In October van hetzelfde jaar werd het congres ontbonden, nadat men het besluit had genomen om het volgend jaar
weer bij elkander te komen. Inmiddels werd de strijd tegen
generaal Gage in Massachusetts voortgezet; men rustte een leger
van 12.000 man uit, dat men van wapenen en levensmiddelen
voorzag en dat klaar stone om in actie te treden.
Om de Amerikanen te verhinderen zich te wapenen, werd een
koninklijk besluit uitgevaardigd, waarbij de uitvoer van wapens en ammunitie naar de kolonien verboden werd, maar daardoor werd de stemming in Amerika
nog erger. Na de verkiezingen in
1774 kwam er een nieuw parlement
bijeen, dat echter een nog grootere
vijandschap tegen de kolonien aan
Glen dag legde dan het vorige. Wel
stelde Pitt zijn schitterende welsprekendheid in dienst van deze kolonien, wel deed hij alles om een
verzoening teweeg te brengen, een
streven, waarin hij ijverig door
Burke werd ondersteund, inaar het
parlement was nu eenmaal door zijn
hartstocht verblind. Op initiatief van
lord North besloot men Massachusetts in staat van oproer verkla- Fig. 98. Markies de La-Fayette.
ren; er werden troepen uitgezonden om de oproerlingen te bedwingen en om Nieuw-Engeland te
isoleeren.
De kolonien hadden zoo lang mogelijk gehoopt, dat alles op een
vreedzame wijze zou afloopen. Toen nu echter de berichten binnenkwamen, dat Engeland tot gewapend geweld zijn toevlucht zou
namen, vormde zich dadelijk een comite van verdediging, waarin
Patrick Henry, Richard Henry Lee, George Washington en de
jonge Jefferson zitting namen. Toen Gage de volksvergadering
van Massachusetts ontbond, hield deze haar verdere vergaderingen
in Concord, een plaats, die dieper het land in lag. Zij riep toen de
militie onder de wapenen en stelde een comite van veiligheid in.
Toen Gage hier bericht van kreeg, rukte hij met zijn troepen tegen
Concord op. Deze troepen werden echter door het burgerleger bij
Lexington verslagen. Daarinede was de vrijheidsoorlog begonnen.
Het burgerleger bemachtigde nu een deel van de forten, die langs
den weg lagen, die naar Canada voerde, terwij1 William Prescott
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den steilen heuvel bij Bunkershill bezette, waardoor hij de haves
van Boston beheerschte. Zijn leger was 15.000 man sterk en hij
bracht den Engelschen zulk een nederlaag toe, dat duizend man
op het slagveld bleef.
Den 10den Mei 1775 kwam het congres weer te Philadelphia bijeen. Men besloot een leger te vormen en gaf tevens papieren geld
uit om dit leger van het noodige te voorzien. Als opperbevelhebber
over dit leger werd eenstemmig George Washington gekozen.
Washington was toen 43 jaar oud. Van zijn prille jeugd af had
hij de grootste belangstelling voor de wiskunde aan den dag gelegd; hij had daarom het besluit genomen, landmeter te worden. Maar reeds in 1751 trail hij in militairen dienst; wij hebben
vroeger gezien, hoe hij aan het hoofd van den troep stond, die
Engelands macht in het dal van Ohio zou vestigen; een gebeurtenis,
die de aanleiding was van den 7-jarigen kolonialen oorlog tusschen
Frankrijk en Engeland. Tijdens den oorlog werd hij kolonel, maar
hij nam reeds in het jaar 1759 zijn ontslag. Hij huwde een jonge
weduwe, Maria Custis geheeten, die een groot vermogen meebracht. Van nu af aan wij dde hij zich geheel en al aan de administratie van zijn groote landgoederen te Mount Vernon in Virginie.
Maar toen het vaderland hem riep, kwam hij dadelijk in de voorste
rijen staan om zijn bekwaamheid en ervaring in den dienst van
dit vaderland te stellen. Washington was bovendien een man, die
door zijn opofferingsgezindheid, door zijn bescheidenheid alley
harten wist te winnen. Hij stond werkelijk voor een zeer moeilijke
taak. Lang niet alle kolonien waren bezield met hetzelfde verlangen naar vrijheid. In de zuidelijke staten waren de Engelsch-gezinde elementen, de zoogenaamde loyalisten, sterk vertegenwoordigd.
Vaak ook verzetten de kolonien zich tegen de economische offers,
die men van haar eischte. De troepen waren ongeoefend en slecht
uitgerust. Na hun korten diensttijd van zes of negen maanden
gingen zij weer naar huis; juist op het oogenblik dus, dat zij genoegzaam geoefend waren om iets te kunnen uitvoeren. Op hun
plaats verschenen dan weer ongeoefende en ongedisciplineerde
scharen. Een groote moeilijkheid vormde ook het voortdurend
geldgebrek. Het papieren geld daalde voortdurend in waarde, zoodat een zilveren dollar in 1780 tegen 15.000 papieren dollars kon
worden ingeruild. De mannen, die aan het hoofd van de revolutie
stonden, waren echter vastbesloten om te overwinnen of te sterven
en hun arbeid van opoffering zou de overwinning brengen. Men
rekende in het begin op de hulp van Canada. Er werd een leger
uitgezonden, dat Montreal innam. Maar de Fransche Canadeezen
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voelden niet veel voor samenwerking; door den strengen winter
gedwongen, moesten de troepen terugtrekken, nadat zij eerst nog
Quebec tevergeefs hadden belegerd. Daarentegen gelukte het
Washington om de Engelschen uit Boston te verjagen. De toestand was echter allesbehalve rooskleurig, toen het congres den
lsten Mei 1776 te Philadelphia bij elkaar kwam. Inmiddels stelde
Engeland alles in het werk om zijn souvereiniteit hoog te houden.
Maar het bezat zelf geen groot landleger en bet sloot dus contrac-

Fig. 99. De Capitulatie van Saratoga.

ten met sommige Duitsche staten, vooral met Hessen-Kassel en
met Brunswijk, welke landen 30.000 man ter beschikking van
Engeland stelden, waarvoor zij 7 millioen pond kregen. Daarop
schreef de Britsche regeering de blokkade tegen de dertien staten
uit; er werd een bill uitgevaardigd, waarin stond, dat matrozen
en scheepskapiteins, die op buitgemaakte Amerikaansche schepen
gevangengenomen werden, op Engelsche schepen zouden worden
gebra.cht, zoodat zij tegen bun eigen landgenooten zouden moeten
strijden.
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De Engelsche troepen werden daarop naar Amerika getransporteerd ; de opperbevelhebber Howes had de beschikking over 55.000
man, toen hij in den zomer van 1776 den veldtocht begon. Van
nu of aan werd de oorlog op Brie verschillende plaatsen gevoerd.
In het noorden richtte Bourgoyne zijn
aanval op NewYork; in het widen
moest Clinton probeeren, of hij Georgie en Carolina veroveren kon, terwij1
Howes zelf de middelste staten voor
zijn rekening nam.
Inmiddels had het
congres een comite
benoemd, dat onder
voorzitterschap van
Thomas Jefferson
een onafhankelijkheidsverklaring
moest uitwerken. Op
den avond van den
4den Juli 1776 werd
deze verklaring door
de vertegenwoordigers onderteekend.
Van dezen dag, een
van de belangrijkste
in de geschiedenis
Fig. 160. Lodewijk XVI en Franklin. Figuur uit porvan Amerika, daselein, vervaardigd ter herinnering aan het verbond
tusschen Frankrijk en Amerika. Lodewijk reikt
teert het bestaan van
Franklin een document, waarop geschreven staat:
de nieuwe repu-De onafhankelijkheid van Amerika" en "De
vrijheid der zee".
bliek. De verklaring
gaat uit van algemeene menschenrechten, die uit de wetten van God
en van de natuur voortvloeien; zij somt voorts alle punten op,
waarin de Engelsche koningen deze rechten hebben vertreden en
zij eindigt ermee, dat zij den koning de trouw en gehoorzaamheid
opzegt en alle banden met het moederland verbreekt.
Ofschoon deze zelfstandigheidsverklaring met het grootste
enthousiasme werd ontvangen, was de positie van de Amerikanen
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toch verre van rooskleurig. Het leger van Washington was gedwongen Long Island te verlaten; er maakte zich een wanhoopsstemming van de troepen meester. Geheele regimenten en compagnieen deserteerden en vergaten de discipline en de gehoorzaamheid. Spoedig volgde de eene jobstijding op de andere. In
het noorden veroverde Bourgoyne Crownpoint. Hij vernietigde
een Amerikaansche flottielje en maakte zich gereed om zijn
troepen met die van Howes te vereenigen. Deze zette onderwiji zijn
overwinningstocht
voort ; hij veroverde
den 15den September
New-York; voor het
jaar ten einde was, was
geheel New-Jersey in
zijn handen. Washington werd over de Delaware teruggeworpen ;
hij moest al zijn krachten inspannen om de
congresstad Philadelphia te verdedigen.
•
Maar Washington
kreeg de gelegenheid
om zijn sterk verminderd leger weer aan
te vullen; hij trok in
Juli 1776 de Delaware
over en versloeg drie
Hessische regimenten
bij Trenton. Daarop Fig. 101. Frederik Wilhelm von Steuben (Naar een
kopergravure).
wendde hij zich tegen
de Engelsche regimenten, die bij Princeton lagen ; ook deze werden verslagen. Bij al
deze veldslagen vocht Washington aan het hoofd van zijn troepen.
Deze successen brachten weer nieuwe geestdrift in Amerika.
Washington werd door het congres beloond; men gaf hem een
volmacht, zoodat hij voor den tijd van zes maanden de volledige
militaire dictatuur in handen had. Om de economische positie
te bevestigen besloot hij een gedwongen koers voor het papieren
geld in te stellen. Inmiddels veroverde hij weer geheel NewJersey en dwong de Engelschen naar de omgeving van NewYork terug te trekken.
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De zomerveldtocht van 1777 deed het Amerikaansche krijgsgeluk weer keeren. Howes trok weer over de Delaware en belegerde Philadelphia; Washington werd in een geweldigen veldslag
in de laagvlakte van Brandywine verslagen. In dezen slag vocht
ook de Fransche vrijheidsenthousiast, de markies de La-Fayette,
inede. Dit was een van de voornaamste en vermogendste edellieden van Frankrijk, die dadelijk na het uitbreken van den vrijheidsoorlog vol geestdrift naar Amerika trok, waar hij in de
eerste rijen van het leger als generaal-major voor de Amerikaansche zaak streed.

Fig. 102. Belegering van Gibraltar in het jaar 1779. (Naar een kopergravure)

Na deze overwinning stond de weg naar Philadelphia open;
den 18den September trok Howes deze stad binnen. Maar Washington gaf geen oogenblik den moed op; hij greep met zijn
slecht gekleede, uitgehongerde soldaten de Engelschen andermaal
bij Germantown aan. Na een bloedigen strijd maakte zich een
paniek van de Amerikanen meester, zoodat zij een vreeselijke
nederlaag leden. In het noorden hadden de Amerikanen daarentegen succes. Hier veroverde Bourgoyne Montreal en hij stond
al op het punt om de Hudson over te trekken en de Vereenigde
Staten binnen te vallen. Bij Saratoga stuitte hij echter op een
Amerikaansch leger onder Arnold en Gates; hij werd gedwongen
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om zich met 7000 man over te geven (17 October 1777). Deze overwinning was van de allergrootste beteekenis. Ten eerste natuurlijk voor de Amerikanen zelf, want die waren nu op het noordelijk krijgstooneel heer en meester, waardoor het vertrouwen en
het enthousiasme weer versterkt werden. Maar bovendien had
deze overwinning ook een grooten invloed op de publieke opinie
in Europa.
Reeds in het begin van 1776 hadden de Amerikanen met Frankrijk onderhandeld, dat op een gelegenheid wachtte om zich op
Engeland te wreken. In November 1776 werd de oude Benjamin
Franklin naar Versailles gezonden, waar hij met de grootste
geestdrift en bewondering ontvangen werd. Hij wilde het hof en
het geheele Fransche yolk voor een verbond met de Vereenigde
Staten winners. Nadat de berichten over de Engelsche nederlaag
bij Saratoga waren binnengekomen, besloot Frankrijk openlijk
een verbond met de Vereenigde Staten tegen Engeland te sluiten.
Ook in Engeland had de nederlaag van Saratoga een diepen indruk gemaakt. Het ministerie van lord North probeerde, vooral
toen het bericht van de alliantie tusschen Frankrijk en Amerika
binnenkwam, allerlei concessies te doen. De hertog van Richmond
kwam zelfs met een voorstel om de onafhankelijkheid van Amerika te erkennen. Het was bij deze gelegenheid, dat de oude, aan
jicht lijdende Pitt, toen lord Chatham, die zich naar het parlement
had laten dragen, waar zijn levenswerk in elkaar stortte, aldaar
door een beroerte getroffen werd, waarvan hij eenige dagen later
stierf. Spoedig daarop sloot Spanje zich bij Frankrijk aan,
daar het hoopte, Gibraltar, Minorca en Jamaica terug te zullen
krijgen. Engeland vaardigde nu een scherp besluit uit, waarbij
alle schepen, waarvan men dacht, dat zij contrabands bevatten,
aan een strenge visitatie werden onderworpen. Toen dit besluit
bekend werd, sloot Catharina II het zoogenaamde gewapende
neutraliteitsverdrag. Engeland zag zich spoedig in een geisoleerde positie tegenover turopa, dat vast besloten was de vrijheid
van de zee te handhaven.
Al had dan ook het Amerikaansche leger heel w`at overwinningen behaald, toch beyond het zich in een treurige positie, daar
het sterk verminderd was en aan alles gebrek leed. In dezen gedrukten toestand kwam de ervaring en de bekwaamheid, die een
vroegere vleugel-adjudant van Frederik den Groote, Frederik
Wilhelm von Steuben, had opgedaan, den Amerikanen goed te pas.
Een Fransche minister van oorlog, lien hij aan een hof van
Zuid-Duitschland ontmoet had, had hem overgehaald om vrij-
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willig in Amerikaanschen dienst te treden. Hier had hij den post
van algemeen inspecteur en instructeur van het heele Amerikaansche leger weten te krijgen en na een noesten arbeid was het
hem gelukt, uit de ongeordende scharen een krachtig leger
te vormen.
De Engelschen vochten in het begin met zeer veel geluk tegen
de Fransche en Spaansche vloten, die de Engelsche en Iersche
kusten aanvielen. Zoo overwon een Engelsche vloot onder Rodney bij kaap St. Vincent een
Spaansche vloot, die de belegering van Gibraltar moest opgeven. Ook aan de Amerikaansche kust hielden de Engelschen dapper stand tegen de
Fransche vloot onder D'Estaing
De Engelsche troepen onder Cornwallis veroverden geheel Georgie. Bij Camden werd
het zuidelijke Amerikaansche
leger, dat onder Gates streed,
verslagen, zoodat Zuid-Carolina voor de Amerikanen verloren ging. Ook het leger van
Washington bij de BenedenHudson moest terugtrekken;
de positie was vrijwel hopeloos, toen het aan de Amerikanen eindelijk gelukte de
Fig. 1 03. Admiraal Eliott.
Franschen over te halen 6000
man hulptroepen naar Amerika te zenden. Deze stonden onder bevel van graaf Rochambeau en landden in 1780 in Amerika. Toen Cornwallis het volgend jaar door Virginie naar het noorden drong, waar Lafayette
moest terugtrekken, kwam Washington met zijn versterkt leger
La-Fayette te hulp. Cornwallis moest nu naar Yorktown terug,
waar de Fransche en Amerikaansche troepen hem belegerden,
terwijl de Fransche vloot onder De Grasse de stad van de zeezijde aanviel. Den 19den October 1781 moest Cornwallis zich
overgeven; de Amerikanen namen bij die gelegenheid 7000 man
gevangen. Daarmede was de oorlog in Noord-Amerika afgeloopen; de Engelschen bezetten nog slechts enkele plaatsen.
De overwinning bij Yorktown deed een vreeselijken storm in

Onderteekening van de onathankelijkheidsverklaring van Noord-Amerika in de Independence
Hall te Philadelphia op den 14den Juli 1776.
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Fig. 104. Kapitulatie van Lord Cornwallis to Yorktown. (Schilderij van John Trumbull).
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het Engelsche parlement ontstaan. Men begreep, dat alles verloren was en lord North diende zijn ontslag in. Zijn opvolger was
de markies van Rockingham, terwijl Fox en Burke aan zijn zijde
stonden. Rockingham nam de opdracht om een nieuw ministerie
te vormen alleen aan, indien hij de onafhankelijkheid van de
Staten
Vereenigde
mocht erkennen.
Op zee handen de
re;L
s'i.
r_.
Engelschen ondertusschen zeer veel succes; de Franschen en
Hollanders werden in
West-Indie herhaalde
keeren verslagen en
de Hollandsche
tingen in Zuid-Ameri7'
ka werden veroverd.
Den 5den Augustus
1781 vond tusschen de
Engelschen en de Hollanders een bloedig
zeegevecht bij Doggersbank plaats, dat
echter onbeslist bleef.
De Franschen veroverden in hetzelfde
j aar eenige Engelsche
eilanden in den At:4;%, lantischen
Oceaan,
F g. 105. George Washington probeert een leugen te terwijl de Spanjaarvertellen : de waarheidsliefde van Washington was
beroemd en het kostte dus heel wat moeite om hem den Minorca bemachtigden. Gibraltar werd
in een dergelijke situatie te plaatsen.
echter door den dapperen generaal Eliott met succes verdedigd.
Door toedoen van Benjamin Franklin begon het Engelsche ministerie, waar William Pitt de Jongere de leiding in handen kreeg,
met de Amerikanen te onderhandelen. Dit voerde tot den vrede
van Parijs, die den 3den September 1783 gesloten werd. Engeland
zag zich genoodzaakt, de onafhankelijkheid van de dertien kolonien erkennen. Er werd vastgesteld, dat de rivier de Mississippi de westelijke grens zou vormen. In Versailles 'kwam ook
de vrede met Frankrijk en Spanje tot stand; Engeland moest
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Pondichery en Tabago aan Frankrijk afstaan; Florida en Minorca
kwamen aan Spanje, maar Engeland behield Gibraltar.
De Vereenigde Staten hadden nu bereikt, dat hun onafhankelijkheid erkend werd. Men moest nu een constitutie in het leven
roepen. Tijdens den oorlog waren de staten door een lossen band
vereenigd; de in 1777 onderteekende "Artikelen over de confederatie en de blijvende unie tusschen de staten" regelden de verhouding tusschen deze verschillende gewesten. In deze artikelen
waren de rechten van ieder dezer staten angstvallig gewaarborgd;
iedere staat had onafhankelijk van zijn grootte slechts een stem
in het congres. Het was het gemeenschappelijke regeeringsorgaan
van de federatie, dat het bestuur van de buitenlandsche politiek
en der financien in handen had; het kon echter geen enkele belasting uitschrijven. Het congres werkte langzaam en onbehol-

Fig. 106. De eerste munten, door het congres geslagen.

pen; geen besluit kon tot stand komen, zonder dat negen staten
hun toestemming hadden gegeven. De oorlog en het gemeenschappelijk gevaar boden nog de beste garantie voor de saamhoorigheid der staten. Sedert de vrede gesloten was, kwamen de
gebreken van de federatie duidelijker aan het licht; er ontstonden
aIlerlei grensgeschillen tusschen de staten, die zich met tolbarrieres omringden. Ook vonden er vervolgingen plaats tegen hen,
die tijdens den oorlog het moederland trouw waren gebleven, de
zoogenaamde loyalisten. En dan was er nog een drukkende financieele nood, waar het congres machteloos tegenover stond. Al
deze omstandigheden vergrootten de algemeene onzekerheid nog,
waardoor het verlangen naar een hervorming in de constitutie
steeds sterker werd. Het saamhoorigheidsgevoel kwam echter
duidelijk aan den dag, toen het in 1787 het congres gelukte een
organisatie tot stand to brengen tusschen de landen, die aan gene
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zijde van de Alleghany-bergen en tusschen de groote meren en de
Ohio en den Mississippi lagen. Dit gebied werd voortaan "het
noord-westelijk territorium" genoemd en zijn constitutie diende
als voorbeeld voor alle latere grondwetten.

Fig. 107. George Washington als president.

Er was reeds een convent te Annapolis samen gekomen om
een eind aan alle onzekerheid te maken en om het land een betere constitutie te geven. Maar op dit convent waren slechts de
afgevaardigden van vijf staten verschenen, zoodat het nutteloos
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was om over constitutie-kwesties te debatteeren. Men zond aan
de staten daarom een uitnoodiging om afgevaardigden naar een
nieuwe conventie te Philadelphia te sturen, die de gebreken van
de constitutie moesten onderzoeken en die het congres hervormingsmaatregelen
moesten voorleggen.
Daarop zouden de
verschillende staten
deze maatregelen onderzoeken, zoodat het
geheele yolk bij deze
verandering der constitutie een actieve
108. Munten van de Vereenigde Staten uit het
rol zou spelen. Men Fig.
jaar I 792 met het portret van George Washington.
verzocht Washington
de leiding van dezen hervormingsarbeid. in handen te nemen.
Washington had zich na den oorlog op zijn landgoederen teruggetrokken. Hij had bij dit hervormingswerk verscheidene eminente
mannen aan zijn zijde. Wij noemen in dit verband Alexander
Hamilton, die na Washington den meesten invloed bezat en voorts J. Madison en
Benjamin Franklin.
Den 14den Mei 1787 kwam het convent
onder voorzitterschap van Washington
in Philadelphia bijeen. Na langdurige
discussies kwam men eindelijk tot een
ontwerp van een constitutie, die met
eenige kleine wijzigingen nog heden in
Amerika van kracht is. Maar men stond
nu voor de moeilijkste taak; hoe toch zou
men weten te bewerken, dat het congres
en de dertien afzonderlijke staten, die
ieder hun eigen belangen hadden, dit o:u twerp aannamen. Deze opdracht vervulde
109. John Adams, de
Hamilton met grooten moed en bekwaam- Fig.
opvolger van Washington
heid. Samen met Madison bewerkte hid
als president.
de publieke opinie in een reeks artikelen,
die in een boek vereenigd zijn, dat den naam "De Federalist"
draagt.
Hamilton en zijn partij, de zoogenaamde federalisten, wilden
de centrale macht versterken; de unie zou allerlei rechten ten
koste van de afzonderlijke staten verkrijgen. Tegenover deze
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Fig. 110. Monument voor George Washington en de
vrijheid der Vereenigde Staten.

partij stonden de antifederalisten, die aan
de staten een zoo
groot mogelijke vrijheid wilden geven. De
federalisten hadden
hun aanhangers voornamelijk onder de
burgerlijke bevolking
in de noordelijke en
in de middenstaten,
terwiji de anti-f ederalisten voornamelijk
in het zuiden vertegenwoordigd waren.
Den lsten Juli 1788
was het Hamilton gelukt elf staten te bewegen deze constitutie aan te nemen, welke constitutie den
4den Maart 1789 in
werking trad.
In hetzelf de jaar
vond de presidentsverkiezing
plaats;
Washington kreeg
hierbij de meeste
stemmen. Tot vicepresident werd John
Adams gekozen. Washington beschouwde
het als zijn eerste
taak mannen om zich
heen te scharen, die
het vertrouwen van
het yolk genoten;
maar om twisten te
voorkomen koos hij
deze onder zijn politieke tegenstanders.
Zoo namen in het mi-
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nisterie eveneens anti-federalisten plaats, die zich in verband met
de vermeende monarchistische sympathieen van de federalisten,
republikeinen of democraten noemden. Zoo zat dus het hoofd
van deze anti-federalisten, Jefferson, in het ministerie naast den
leider van de federalisten, Hamilton. Deze kreeg den moelijksten
post, hij werd nl. minister van financien. Toch lukte het hem
op een schitterende manier orde in dezen economischen chaos te
brengen. De schulden, die door het vorig congres en door de verschillende staten waren gemaakt, werden tot een algemeene schuld
van de unie samengevoegd. De gelden ter betaling van deze schuld
kreeg men hoofdzakelijk uit de opbrengsten der tollen; er werd
ni. een protectionistische tolpolitiek ingevoerd. Ten einde de
muntwaarde te redden, stichtte Hamilton een rijksbank voor de
Vereenigde Staten. Hamilton genoot den roep de beste financier
van Amerika te zijn. Door zijn geniale maatregelen werd het vertrouwen in de Amerikaansche valuta weer hersteld.
Toen Washington in 1792 weer tot president gekozen werd, bekleedde Hamilton wederom de plaats van minister van financien;
maar toen hij andermaal de financien van de unie hersteld had,
trok hij zich in het particuliere leven terug (1795). Hij bleef gedurende het geheele leven van Washington diens intiemste vriend
en hulp. De voornaamste tegenstander van Hamilton in het ministerie was Thomas Jefferson, die er open voor uitkwam, dat hij
en Hamilton een paar kemphanen in het kabinet van Washington
waren. Jefferson vond altijd, dat Hamilton de staten te kort deed,
maar hij moest ten slotte toch altijd bukken. In 1793 gelukte het
Hamilton om tijdens den oorlog tusschen Engeland en Frankrijk
een neutraliteitsverklaring nit te vaardigen, hoewel voor het laatste land de republikeinen warme sympathieen hadden. Na dit
besluit meende Jefferson, dat hij niet langer in het kabinet kon
blijven; hij nam dus zijn ontslag. Toen de periode van Washington's tweede presidentschap in 1796 ten einde liep, weigerde hij
zich voor den derden keer verkiesbaar te stellen. Hij trok zich
op zijn landgoed terug; ook gedurende zijn verder leven genoot
hij de lief de en dankbaarheid van de heele natie. Hij stierf in
1799. Zijn onmiddellijke opvolger was de vice-president John
Adams, eveneens aanhanger van de federalistische partij. Zeker
verdient niemand in hoogere mate de bewondering en dankbaarheid van het Amerikaansche yolk dan Washington. Hij maakte
van ongeoefende scharen een flink leger, waarmede hij zijn vaderland bevrijdde; hij wist dit leger ook in de meest benarde
positie moed in te boezemen. Maar niet alleen als veldheer ver-

328

DE NIEUWE DENKBEELDEN

dient Washington deze bewondering en liefde van zijn yolk; hij
was ook een groot staatsman, die de bekwaamste mannen om
zich heen wist te scharen en die ook aan zijn politieke tegenstanders belangrijke posten gaf.
Hij is de man geweest, die het schip van staat uit de zware
branding naar kalmer wateren voerde.
DE NIEUWE DENKBEELDEN.
De nieuwe denkbeelden, die omstreeks het midden van de achttiende eeuw ingang vonden in Europa en ten slotte den invloed
der scholastische theologie over den geest zouden overwinnen,
waren voortgekomen uit de burgerlijke cultuur, die reeds lang had
bestaan in de vrije landen Zwitserland en Holland en die later
haar hoofdzetel vond in Engeland. In genoemde drie landen had
het pro testantisme gezegevierd in den calvinistischen vorm, die
het scherpst de beteekenis van het burgerlijke leven naar voren
brengt door alien arbeid te zien als een dienst aan God en zoowel
dien arbeid als zijn vruchten beschouwt als gewonnen voor het
koninkrijk Gods, dat het geloof op aarde zal stichten. In dien
geest had de groote puritein Cromwell het inwendige leven van
Engeland hervormd door niet alleen het absolutisme der Stuarts
ten val te brengen, doch ook alle levensvormen uit te roeien, die
leidden tot ontaarding zoowel in de moreele als in de economische
samenleving. Op beiderlei gebied heeft Cromwell beslissend ingegrepen : de strenge zeden van het puritanisme zuiverden het
leven in Engeland en leidde het in meer practische banen. De
energie van hetzelfde geloof, die eerst de wapenen had gevoerd,
wierp zich nu op den handel. Het Britsche wereldrijk, waarvan
de basis was gelegd onder de regeering van Elizabeth, breidde
zich thans uit langs handelswegen, koloniseerde, waar dit slechts
mogelijk was en verschafte het moederland dien welstand, waarop
in de volgende twee eeuwen zou worden voortgebouwd. Engeland,
eens verscheurd door burgeroorlogen en troononlusten, kwam nu
in elk opzicht tot rust en voelde zich zeker en veilig. De politieke
vrede was bereikt; nu streefde men ook naar den religieuzen
vrede.
Onder deze omstandigheden groeide in Engeland een nieuwe
denkrichting, die men aanduidt met den naam rationalisme, omdat het verstand (ratio) tot uitgangspunt werd genomen: deisme,
omdat de aanhangers wel een God aannamen, maar een, die
niet ingrijpt. in 's werelds beloop. Tevens echter kan men deze

JOHN LOCKE

329

geestesrichting beschouwen als realisme, daar ze den blik richtte
naar de concrete werkelijkheid, zoowel in het practische als in
het theoretische en wetenschappelijke levee. Een wetenschappelijk realisme was reeds tot uiting gekomen in de laat-renaissance
onder koningin Elizabeth, o. a. in Francis Bacon (1561-1626), die
het denken beperkte tot de ervaring, terwijl de scholastici eeuwen
lang wel hun uitgangspunt hadden gezocht in de feiten der ervaring, doch hun krachten voornamelijk hadden besteed aan den
opbouw van theologische en speculatieve systemen. In Bacon's
spoor ging daarna de andere drager der ervaringsfilosofie, John
Locke (1632 1704). Locke brak met het speculatieve en nam als
grondstelling, dat "in het verstand niets wordt gevonden, dat niet

Fig. 1 1 1. Galilei, Bacon, Newton.

eerst het voorwerp van waarneming is geweest". Hij beschouwde
den inhoud van onzen geest als opgebouwd uit de indrukken, die
onze zinnen hebben waargenomen en bestreed dus de vroeger
voor sommigen l ) geldende opvatting, dat de geest zelf zijn inhoud
zou kunnen scheppen, enkel en alleen door zijn denkvermogen.
Hiermede wilde hij evenwel niet beweren, dat het verstand geen
taak zou hebben, integendeel: het is de opperste rechter in alle
vraagstukken, zelfs in die van het geloof. Men kan Locke dus zoowel rationalist als deist noemen en de Engelsche grondlegger van
beide richtingen. Locke was geneesheer, doch buitendien werkzaam als politicus. In overeenstemming daarmede hadden zijn
denkbeelden altoos iets gezonds en practisch. Zij strekten zich
ook nit tot moraal en paedagogiek. Locke's beteekenis voor het
■

1 ) deze toevoeging, omdat de groote scholastieken het in deze met Locke eens
min.
..
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geestelijk leven van Engeland is buitengewoon groot en leeft nog
voort tot in onzen tijd. Hij is het, die Engelands zin voor de
werkelijkheid heeft geformuleerd en die het realisme, dat zich
daar ontwikkelde, den theoretischen ondergrond heeft gegeven.
Op Locke volgde een reeks denkers, die alien goochelden met
godsdienstige en moreele vraagstukken en het deisme tot een
godsdienst voor de groote massa maakten, waarbij de plechtige
kerkceremonien, waar de Engelschen nu eenmaal sterk aan gehecht zijn, zoodanig werden
opgevat dat ze met het verst and overeenkwamen. Men
beschouwde het geloof aan
God en aan de eeuwige zaligheid als den eigenlijken inhoud
van het Christendom. Voor
deze natuurlijke religie moest
de geopenbaarde theologie
met haar dogma's en de kerk
met haar sacramenten en
mysterien wijken. Zelfs de
bijbelsche voorstelling der
wereld werd door een nieuwe
vervangen : Copernicus had
het middelpunt van de wereld
van de aarde naar de
zon verplaatst en Engeland
had juist in dien tijd in Isaac
Newton (1642-1727) den
Fig. 1 1 2. Karel van Linne.
grooten natuurkundige, die,
door het aannemen van de
zwaartekracht als oorzaak van de beweging der hemellichamen, de mechanische wereldverklaring doorgevoerd en daardoor een wetenschappelijk principe gesteld had, dat weldra ook
op ander gebied zou worden bevestigd. Met de verkiaring der
natuur poogde men het godsdienstig leven in harmonie to brengen, zoodat men zich wel moest afwenden van het mystieke en
miraculeuze, zelfs daar, waar dit in de Heilige Schrift voorkwam.
De woorden van den bijbel vertolkte men, zoo goed en zoo kwaad
als het ging, als verkeerd uitgelegde symbolen; ook bestreed men
ze wel eenvoudig als ongerijmd en onwaar. Overal vocht men
tegen het bijgeloof, dat nog onmiskenbaar werkte als een overblijfsel uit den voortijd en dat noch hervorming, noch puritanisme
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geheel hadden kunnen uitdrijven. Nog leelde het duivelgeloof in de
verbeelding der massa, de heksenprocessen hadden als een epidemie in alle landen geraasd en de rechtspleging met haar folteringen kwam die opvattingen te hulp. Tegenover ziekte en armoede stood men machteloos in de protestantsche landen, die gebroken hadden met het barmhartigheidswerk der katholieke kerk.
Nu echter begon in naam van het verstand en de humaniteit een
nieuwe menschenliefde op te bloeien, die ook in hooge mate gesteund werd door de politiek, die zich in Engeland had ontwikkeld
en die berustte op het grondbeginsel van de burgerlijke rechten
en de menschwaardigheid van alle individuen.
De Engelsche staatsinrichting had sinds den tijd van Willem III
parlementaire vormen aangenomen. Met de inwendige rust groeide
de kracht naar buiten. Engelands politiek overwicht nam toe naarmate het handelsleven in Europa vooruitging. De bank van Engeland verving die van Amsterdam als centrum van het geldwezen;
de kolonien werden uitgebreid ten koste van Frankrijk. In Indie
verdrong de Engelsche invloed den Franschen en Canada ging van
Fransche handen in Engelsche over. Door den vrede, die verzekerd
werd door 's lands ligging en zijn sterke vloot, kon het leven zich
ontwikkelen en daarmede een vrijheid, die een natuurlijke en
noodzakelijke beweging toeliet, zonder willekeur te gedoogen. Het
Engelsche parlement moest natuurlijk wel de aandacht van alle
staatslieden op zich vestigen, daar het de vrijheid en de orde handhaafde op een wijze, die overal anders onbekend was.
Toch heeft het Engelsche denken eerst invloed uitgeoefend op
het Europeesche geestelijk leven door bemiddeling van Frankrijk, dat in dien tijd het middelpunt van Europa was, zooals het
Fransch de gemeenschappelijke taal was der Europeesche beschaving. Tot deze toonaangevende positie had Frankrijk zich in
de zeventiende en achttiende eeuw opgewerkt. Het had een staatsvorm, waaraan die tijd hehoefte had als vervanging van het vazallenwezen der middeleeuwen: een machtig koningschap, dat vooral
onder Lodewijk XIV zijn macht en glans ten voile ontplooide. Naar
buiten groeide Frankrijk door veroveringen en het beheerschte de
politiek van Europa door zijn diplomatie. Inwendig groeide 's
lands welstand door landbouw, industrie en handel; ofschoon Lodewijk's ongelukkige oorlogen daar later een stilstand in brachten,
had de opbloei van het land de beschaving op zoo hoog peil gebracht, dat Frankrijk het voorbeeld des tijds werd, zoowel in
literatuur, kunst en wetenschap als in zeden en gebruiken, in stij1
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en smaak. Het Fransch verwierf in dien tijd zijn plaats als wereldtaal, die het eerst nu allengs dreigt te verliezen.
De centralisatie van 's lands krachten, die deze opbloei had
medegebracht, zou echter spoedig haar schaduwzij de toonen. Het
absolutisme, dat aanvankelijk den burgerstand en den civielen
ambtenaarsstand had verdedigd tegenover den leenadel en het kleine statendom, werd nu allengs een hofregeering, een militair despotisme, dat zich juist tegen den burgerstand keerde. Alle belangen
verzamelden zich in de hoofdstad en in Versailles vormde zich een

Fig. 113. Heksen op weg naar den Bloksberg. (Naar Hubertus).

kunstmatige aristocratie, die geen verantwoordelijkheidsgevoel
voor de overige bevolking, op wier kosten zij leefde, had. Hieronder moesten handel, landbouw en de nijverheid der steden lijden en allengs trad een verval in, dat Frankrijks machtspositie
naar buiten verzwakte.
Schadelijk werkte ook de opheffing van het edict van Nantes
(1685). Ondanks den Bartholomaeusnacht had Frankrijk nog een
machtige hervormde kerk, doch Lodewijk wilde geen belijders van
een anderen godsdienst dan den zijnen in het rijk dulden. Hij vervolgde de hervormden, beroofde hen van hun rechten, hetgeen den
Hugenoten aanleiding gaf bij massa's te emigreeren. Deze vluch-
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telingen behoorden tot 's lands beste burgers, de dragers van handel en industrie en daardoor van den algemeenen welstand. Door
de -verzwakking van deze klasse werd de gaping tusschen aristocratie en yolk nog breeder en de revolutie van 1789 was een
natuurlijke ineenstorting, die wel noodzakelijk moest volgen.
Aan de verzwakking van het Fransche koninkrijk is zeker niet
vreemd de strijd, die binnen de katholieke kerk ontstond tusschen
de aanhangers van Duvergier d'Hauranne en Jansenius eenerzijds
en de Jezuletcn anderzijds. De uiteenzetting van de theologische
verschilpunten zou te ver voeren. De strijd werd van beide zijden
met heftigheid gevoerd en het ingrijpen van het koninklijke gezag,
dat nu de eene dan de andere partij steunde, maakte de verwarring
des te grooter.
Een bijzondere plaats neemt in dezen strijd in Blaise Pascal,
(1623--1662) de bekende wis- en natuurkundige. Hij bouwde voort
op de ervaringstheorie, die Cartesius in Frankrijk had gegrondvest,
doch als man van de wetenschap en onverzoenlijk vij and der Jezuleten vergenoegde hij zich niet met het zuiver theoretische. Zijn
"Provinciale Brieven" bespotten in scherpe en geestige taal de moraal der Jezuleten en zijn "Gedachten" wezen den weg naar een
positieve vroomheid, die sterk werd bezield door het oneindigheidsbesef van den grooten geleerde. Voor Pascal was de grootschheid
der natuur de weg om Gods grootheid te beseffen. Onder dezen
gezichtshoek zag hij de geringheid van den mensch, doch tevens
diens waarde des te duidelijker.
Onder rustige vormen, doch daardoor juist met des te grooter
uitwerking in deze gevaarlijke tijden, trachtte de religieuze mystiek
in Frankrijk de oppervlakkigheid in het godsdienstig leven door
een vrijer, persoonlijker geestelijk leven te vervangen. In dien
geest werkte de aartsbisschop Fenelon in zijn geschriften, waarvan
de practische taal terstond de aandacht trok. Deze door zijn positie
zoo op den voorgrond tredende man keerde zich niet slechts tegen
de Jezdieten, maar ook tegen het absolutisme. Als leeraar van de
koninklijke prinsen beval hij in zijn voor hen bestemde opstellen
een vrijer koningschap aan; zelfs waagde hij het daarin onbedekte
vermaningen te uiten : de koning regeerde niet ten behoeve van
zich zelf, doch voor zijn yolk; slechts zoolang hij zich zelf wegcijferde en leefde voor zijn yolk, was hij zijn plaats waardig. De koning is slechts de bewaker der wetten en de ambtenaren van den
staat moeten vaste organisaties vormen met bepaalde verantwoordelijkheid en bepaalde plichten. Deze denkbeelden legde Fenelon
vast in romanvorm, "De lotgevallen van Telemachus". Hij keerde
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zich echter ook direct tegen de machthebbenden, klaagde over 's
lands nood en adviseerde tot het bijeenroepen van een statenvergadering; zelfs bracht hij in bepaalde hofkringen de mogelijkheid
naar voren van het bijeenroepen van een welgeordende volksvertegenwoordiging, zooals hij in 1711 voorstelde.
Buiten de kerk en buiten Frankrijk vonden deze denkbeelden
nog meer ingang; de verjaagde Hugenoten zonden vele boeken over
de grenzen, die de oude autoriteit moesten omverwerpen. Vooral
in het protestantsche en republikeinsche Nederland waren veel vrijdenkers, in wier midden allerlei nieuwe ideeen ontstonden. Hier

Fig. 114. James Cook landt op de Vriendschapseilanden.

gaf een verdreven Franschman van protestantschen huize, Pierre
Bayle (1647-1706), critische geschriften uit, o. a. zijn befaamde
"Dictionnaire historique et critique" (1696), waarin alle vragen des
tijds in sceptischen en rationalistischen geest werden behandeld,
doch tevens in zoo'n lichten vorm, dat iedereen het kon begrijpen.
De Dictionnaire werd weldra een der meest gelezen boeken van
lien tijd en heeft meer dan iets anders de verlichting der achttiende eeuw voorbereid.
Reeds BaNle had veel van zijn denkbeelden ontleend aan Engeland; doch nog sterker zou de Engelsche invloed worden, toen bekwame Franschen een bezoek brachten aan Engeland en het
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yolk en zijn gewoonten leerden kennen. Met zijn burgerbestuur,
zijn vrijheid van geloof en uiting, leek hun dit land het ideaal der
wereld. Zoo ging het o. a. den Zuidfranschen edelman Montesquieu (1689 1755), die in zijn jeugdwerk "Perzische Brieven" een
geestige kritiek leverde op het Frankrijk van Lodewijk XIV en de
Hollandsche en Zwitsersche republieken als tegenstelling daarnaast plaatste. Later, na een lang verblijf in Engeland, werd hij
vervuld van diepe bewondering voor den constitutioneelen staatsvorm, dien hij enthousiast beschreef in zijn hoofdwerk "De Geest
der Wetten" (1748). Evenzoo ging het den man, die meer dap
iemand anders den geest der nieuwe eeuw tot uiting zou brengen:
Voltaire.
Voltaire (eigenlijk Francois Arouet) werd in 1694 geboren in de
nabijheid van Parijs. Zijn opvoeding genoot hij in een Jezuietencollege, waar hij zich bekwaamde in de kennis der Jezuleten doch
hun geestesrichting niet overnam. Reeds op zestienjarigen leeftijd
bewoog hij zich in de literaire vrijdenkerskringen, die in dien tijd
waren gevormd, hoofdzakelijk onder den adel. Hier leerde hij den
toon des tijds, dien hij weldra overstemde door zijn geest en sarcasme, totdat hij eindelijk in de Bastille terecht kwam (1717), ver(lacht van de vervaardiging van een spotdicht op den Regent. De
beschuldiging was misschien valsch, doch de tien maanden van zijn
gevangenschap brachten hem er toe zich aan zijn groote taak te
wijden. Hij schreef er de tragedie "Oedipus" en het heldendicht,
de "Henriade". Snel verspreidde zich zijn roem als dichter; ja,
hij werd openlijk erkend als de grootste treurspeldichter des tijds
en bovendien als de belangrijkste geest van Frankrijk. Onder de
lossere omgangsvormen na den flood van Lodewijk XIV vierde
hij schitterende triomfen in het theater zoowel als in het openbare
leven, totdat een conflict met den hertog de Rohan den niet-adellijken dichter een diepe vernedering bracht. In het theater waren
beiden op gespannen voet geraakt, doordat Rohan geen antwoord
wist te geven op Voltaire's geestige glossen. De edelman besloot
den dichter op andere wijze te straffen. Op zekeren avond, toen
Voltaire te gast was bij den hertog de Sully, liet Rohan hem naar
buiten in de duisternis roepen en door zijn dienaren afranselen.
Verbitterd over deze behandeling, daagde Voltaire den edelman
uit, doch dit had slechts ten gevolge, dat hij ten tweeden male in
de Bastille werd geworpen. Wel wist hij spoedig uit de gevangenis
te ontkomen, doch nu zag hij zich genoodzaakt, Frankrijk te verlaten. Hij begaf zich naar Engeland (1726 1728), waar hij werd
opgenomen in voorname en literaire kringen en zoo grondig thuis
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raakte in de Engelsche wetenschap en maatschappelijke toestanden, dat hij voortaan kon optreden als de beste verkondiger en
verspreider dezer cultuur in Europa. Hij bestudeerde met evenveel
belangstelling de werken van Shakespeare als de astronomie van
Newton, de filosofie van Bacon en Locke en de theologie der Deisten. Dat alles bracht hij te pas bij zijn latere productie. Terstond
verkondigde hij zijn nieuwe denkbeelden in de "Filosofische Brieven", die in 1734 zoo'n groote verontwaardiging aan het hof wekten,
dat hij slechts door de vlucht aan een nieuw verblijf in de Bastille
kon ontkomen.
Voltaire hield nu langen tijd verblijf op het kasteel Cirey aan de
grens tusschen Lotharingen en Frankrijk bij zijn trouwe, verstandige vriendin, madame de Cil ai telet, die zijn smaak voor literatuur en natuurwetenschappen deelde en die hij tot haar dood toe
innig liefhad. In haar gezeischap bezocht hij vaak het vrijzinnige
Holland en het hof van koning Stanislaus te Luneville. In deze
periode beoefende hij vooral de studie der natuurwetenschappen,
doch ook de geschiedenis (die van Lodewijk XIV). Tegelijkertijd
schreef hij Filosofische werken en een schimpdicht op de Maagd
van Orleans, "La Pucelle", waarin hij zich ongepermitteerde vrijheden veroorloofde. Voltaire slaagde er naderhand in zich met
het hof te verzoenen, zoodat hij naar Parijs kon terugkeeren.
Achtereenvolgens bekleedde hij nu verschillende waardigheden:
hij werd kamerheer, koninklijk historiograaf en lid van de Fran-

sche Academie. In zijn Henriade, een verheerlijking van de vrijzinnigheid van Hendrik IV, meende het Fransche yolk het nationale
epos te bezitten, dat de literatuur tot dusver nog niet had opgeleverd. In hofkringen werd hij een geziene gast, doch zijn positie
bleef altijd wankel door zijn geestdrift en zijn radde tong.
Des te beter was het voor Voltaire, dat hij zich mocht verheugen
in de gunst van een buitenlandsch vorst, nl. van den jongen koning Frederik II van Pruisen, die reeds als kroonprins briefwisseling met hem had gevoerd en hem na den dood van zijn vriendin
naar het hof in Potsdam liet komen (1750). Voltaire, die zich in
eigen land wederom ontelbare vijanden had gemaakt, begaf zich
naar Pruisen, waar hij drie jaren bleef. Ook hier kon hij zich
echter niet langer handhaven; Frederik kreeg genoeg van zijn
dwaze invallen en zijn voortdurenden Borst naar geld; bovendien
was gebleken, dat Voltaire zich had ingelaten met zekere bedriegerijen in staatsdocumenten; zoo vond de koning het ten slotte beter,
de banden tusschen hen te verbreken. Zelfs hield hij Voltaire, toen
deze naar huis wilde keeren, gevangen te Frankfort. Niettemin
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betoonde Frederik zich grootmoedig jegens den dichter en bleef
met hem in briefwisseling tot zijn dood.
Sinds 1755 woonde Voltaire nu rustig en ongestoord op zijn landgoed aan beide zijden van de grens tusschen Frankrijk en Zwitserland. Hij had altijd de kunst verstaan geld te verdienen en was
langzamerhand een rijk man geworden. Hij wijdde zich thans aan
landbouw en andere practische werkzaamheden; op zijn landgoed
te Ferney genoot hij niet alleen aanzien als de beroemde schrijver,
doch ook als de groote econoom. In het geheel werd Voltaire gedurende deze laatste twintig jaar van zijn leven in beslag genomen
door practischen arbeid, ook als schrijver: wetenschap, filosofie
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Fig. 115. Wereldtochten van Magelhaan ( 1520-21) en James Cook
( 1 7 73-78).

en dichtkunst moesten wijken voor verhandelingen over actueele
vraagstukken, die hem letterlijk uit de pen stroomden. Met waren
hartstocht vervolgde hij alles, wat hij als geestelijke huichelarij betitelde en het barbaarsche in de rechtspleging; vooral bond hij een
onverzoenlijken strijd aan tegen de Jezuleten, wier tyrannie hem
te ver ging. Door zijn inmenging in de zaken Calas (1762) en Sirven (1765) vestigde hij Europa's aandacht op de foltering als wettig
onderzoekingsmiddel. Te Toulouse was een protestantsch koopman, Jean Calas, een 68-j arig grijsaard, aangeklaagd onder de beschuldiging, dat hij zijn oudsten zoon zou hebben opgehangen om
te voorkomen, dat deze katholiek zou worden. Ofschoon naar alle
waarschijnlijkheid dit jonge mensch, dat lichtzinnig was en diep
IV 22
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in de schulden stak, zich zelf had opgehangen — zou bovendien een
bij na zeventigjarige grijsaard krachten genoeg hebben om een gezonden, sterken jongeman op te hangen? — ofschoon voorts geen
enkele getuige aanwezig was en de ongelukkige tot het laatst toe
zijn onschuld volhield, werd hij toch gemarteld en geradbraakt.
De weduwe van Calas ging naar Geneve en kwam daar in aanraking met Voltaire.
Toen Voltaire hoorde van deze rechtszaak, besefte hij geen vrede
te zullen vinden, voordat hij erin geslaagd zou zijn het recht te
doen zegevieren. Drie volle jaren moest hij hiervoor strijden en
gedurende al lien tijd "kwam er geen glimlach om zijn lippen"
zooals hij het zelf uitdrukte. In zijn geschrift "Over de verdraagzaamheid" richtte hij zich tot de beschaafde wereld, die hij vermaande in deze zaak partij te kiezen. Het was iets geheel nieuws,
dat een particulier zich in een rechtszaak mengde en daardoor
een openlijke meening uitlokte, doch Voltaire's roem, zijn invloedrijke relaties en zijn machtige wilskracht zegevierden: geheel Europa stelde belang in de zaak. Deze werd opnieuw in
behandeling genomen; de familie Calas werd vrijgesproken en
ontving van den koning 36000 livres als schadevergoeding. Na
deze overwinning beschouwde Voltaire het als zijn plicht, over
de Fransche rechtspleging te waken. Keer op keer gelukte het
hem, onrechtvaardige doodvonnissen en andere zware straffen
te verhinderen.
Eerst in zijn laatste levensjaar en na den dood van Lodewijk
XV verzoende Voltaire zich met het hof en keerde hij terug naar
Parijs. Hij werd ontvangen als een vorst, als de lieveling van het
Fransche yolk. Het theater en de Academie wedijvcrden in eerbewijzen, doch de vele feesten waren te veel voor den ouden man.
Hij werd ziek en stierf kort daarna (1778).
De historische beteekenis van Voltaire ligt voornamelijk daarin,
dat hij bij uitstek de drager was van de denkbeelden der achttiende eeuw. Noch als geleerde, noch als denker en dichter mag
hij groot en zelfstandig genoemd worden. Zijn gave bestond daarin, dat hij een standpunt kon innemen, waardoor de opvattingen
van den verlichten tijd in breeden kring verbreid zouden worden.
Zijn eigenaardigheden waren zijn loslippigheid en zijn hoon
tegenover alles, wat zijn tijd als goed en verheven vereerde. Hij
vervolgde bijgeloof en onrechtvaardigheid en nam den godsdienst
en de overheid in de vaart mee. Zijn ideaal reikte niet tot
hoogere waarheden: zijn hoogste maatstaf was "la raison"; het
gezonde verstand en in de praktijk streefde hij naar grooter

VOLTAIRE

339

burgerlijke vrijheid, waarbij men zou kunnen doen en zeggen, wat
men Wilde. Dit moest weerklank vinden in dezen strengen tijd
van absolutisme en kerkelijkheid en Voltaire voerde zijn zaak
door : hij verdrong met het schijnheilige het heilige : hij leerde
zijn tijdgenooten afschrik van geloof en priestermacht en onttroonde in de geesten de gestelde machten, voordat de revolutie
het werkelijk deed.
Hij sprak een "neen"
uit over dit alles, dat
nog niet geheel uit de
moderne beschaving
is verdwenen.
Voltaire's karakter
kwam overeen met
hetgeen hij zich tot
taak had gesteld: hij
spaarde niemand en
niets, had hoon en
spot, wanneer het hem
goed dacht, was geprikkeld en verbitterd bij den geringsten tegenstand. Tegelij kertij d echter
was hij trouw en op-

off erend voor zijn
vrienden, mild voor
behoeftigen en welwillend jegens den
gewonen man. Voor
alles dwingt hij beFig. 116. John Locke.
wondering of door
zijn ijver en waakzaamheid, zijn eerzucht, waarbij wij echter zijn
begeerigheid, zijn vleierij en zijn heftigheid niet uit het oog moeten verliezen.
In de latere periode van zijn leven wijdde Voltaire zich aan
de door Diderot en d'Alembert uitgegeven Encyclopedie (La
grande Encyclopedie, 1751-1765) een reusachtig lexicon, samengesteld volgens den geest des tijds en door de beste schrijvers
der eeuw. Aanvankelijk tegengewerkt door de regeeringen, vond
de Encyclopedie spoedig haar weg in de ontwikkelde kringen van
Europa; zij diende tot opbouw van het sociale en religieuze libe-
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ralisme, dat in de hoogere klassen in zwang kwam, vooral bij den
Franschen adel, in de z. g. "salons". Diderot (1713-1784) was
zelf door zijn uitmuntende invallen en zijn welbespraaktheid als
geschapen voor deze alles-omverwerpende conversatie; doch
allengs hield zijn aard hem terug van dit spelen-met-ideeen. Hij
werd, nadat hij (in 1753) zich zelf had gevonden, een consequent
ontkenner van alle bestaande waarden, de godsidee, den godsdienst, zelfs de moraal. In alles zag hij kunstmatige producten
van de opvoeding. Hij erkende slechts een waarde: het menscheIijk leven, zooals de natuur dit schiep en zooals het in elk individu tot uiting komt. Dit naturalisme en individualisme spreekt
uit zijn roman "De Neef van Rameau" (1760) en kwam telkens tot
uiting op welk gebied hij zich bewoog.
Wat bij Diderot naturalisme was, wad bij anderen materialisme. Men vergenoegde zich niet, de natuur te volgen, doch zag
in de natuur alleen het stoffelijke, in den mensch slechts een machine. In dezen geest zetten nu verschillende schrijvers der Encyclopedie (Helvetius, d'Holbach, La Mettrie) hun filosofic
voort, maar al is men ver afgeweken van de rationalistische denkbeelden van Voltaire, zijn wereldsche opvattingen bleven gehuldigd.
Protesten tegen den geest der encyclopedisten zouden inmiddels
niet uitblijven en, vreemd genoeg, kwamen zij van een man, die
dezelfde grondbeginselen had als Diderot en misschien zelfs zijn
leuzen aan hem ontleende, nl. Jean-Jacques Rousseau (1712—
1778). Ook hij maakte de natuur tot uitgangspunt en maatstaf
voor zijn denkbeelden. In tegenstelling tot de scepsis en het materialisme zijner voorgangers veredelde Rousseau de "natuurgedachte". Hij neemt niet langer het verstand en zijn berekeningen,
doch het gevoel en zijn waardeering van het leven tot leidster en
voort hierdoor den mensch naar de innerlijke wereld, waar
levenskracht, bezieling, schoonheidszin, teederheid, lief de en eerbied wonen. In Rousseau is de begrenzing der achttiende eeuw
overwonnen en voelen wij de inleiding tot het geestesleven van de
negentiende eeuw, vooral van haar eerste helft: de romantiek.
Rousseau werd als 't ware dezen weg uit geduwd door zijn
tegelijk genialen en abnormalen aanleg, die hem buiten de gewone levensvormen plaatste en dubbel gevoelig maakte voor
innerlijke belevingen en sterke natuurindrukken. Hij werd geboren te Geneve in 1712 als zoon van een armen horlogemaker.
Zijn opvoeding was gebrekkig en bestond hoofdzakelijk daarin, dat
zijn vader des nachts romans met hem las. Zijn vader verliet hem
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echter kort daarop en daar hij eenigen tijd te voren moederloos
was geworden, was hij geheel aan zich zelf overgelaten. Zijn jeugd
en eerste mannenjaren waren nu vervuld van de meest afwisselende gebeurtenissen, tot eindelijk in 1728 een zekere mevrouw de
Warens zich over hem ontfermde om hem tot het katholisisme te
bekeeren. Oorspronkelijk was hij ni. calvinist zooals de meeste
bewoners van zijn geboortestad Geneve. Mevrouw de Warens
zond hem naar een katholiek klooster te Turijn en had in zooverre succes in haar pogingen, dat hij zich werkelijk liet doopen.
Na zijn verblijf in het klooster keerde hij niet terug naar mevrouw de Warens, doch begon opnieuw een zwervend bestaan in
de meest uiteenloopende beroepen, informator, vagebond, secretaris, nu eens in Italie, dan weer in Zwitserland of Frankrijk, al
naar de omstandigheden het wilden. Eindelijk kwam hij op het
denkbeeld terug te keeren naar mevrouw de Warens, die hem
met open armen ontving. Gedurende de Brie jaren van zijn verblijf bij zijn beschermster had hij gelegenheid tot studie. Evenals Voltaire verdiepte hij zich in de werken der Engelsche filosofen. Nog had hij niets gepresteerd. In 1740 kwam hij naar
Parijs, doch ook hier moest hij in zijn onderhoud voorzien als
musicus en muziekschrijver, later als schrijver van artikelen voor
"La grande Encyclopedie".
Eerst in 1749 verwierf hij naam als schrijver, zonder het zelf
te vermoeden; door zijn deelnemen aan de prijsvraag, die de Acadêmie te Dijon uitschreef over de vraag "In hoeverre de vooruitgang van kunsten en wetenschappen verderfelijk of veredelend op
de zeden heeft gewerkt" werd hij met een slag beroemd door
geheel Frankrijk. Hij sloeg een geheel nieuwen toon aan door te
beweren, dat kunst en wetenschap het verderf der menschheid
waren. Ook in een volgenden wedstrijd over "De oorzaak tot de
ongelijkheid der menschen" vond hij gelegenheid zip n voorkeur
voor een natuurleven boven cultuur naar voren te brengen. De
sociale wantoestanden waren te wijten aan de beschaving, die het
leven leeg en valsch had gemaakt. "Keer terug naar de natuur"
is de raad, dien Rousseau de menschheid toeroept; het is tevens
zijn eenige oplossing voor alle vraagstukken, die het leven hem
vooriegt.
Na zijn literair succes begon men zich voor Rousseau te interesseeren, vooral in adellijke kringen. Nu eens leefde hij op de
landgoederen, die zijn adellijke vrienden te zijner beschikking
stelden, dan weer in een hutje in het bosch, met zijn minnares,
Therese Levasseur, een mooi maar onontwikkeld meisje, wie hij

342

DE NIEUWE DENKBEELDEN

trouw bleef, hoewel zij geestelijk op veel lager niveau stond en
hem dus in dit opzicht geenszins kon bevredigen. In deze j aren
schreef hij zijn meeste en beste boeken: de huwelijksroman "La
nouvelle Heloise", het maatschappelijk-filosofische werk "Le contrat social" en het boek over de opvoeding "Emile". Het laatste
werd door de regeering verboden en Rousseau zag zich gedwongen
naar Zwitserland te vluchten. Hij woonde in de nabijheid van
Neuchatel en op het eiland St. Pierre in een meer in het k'anton
Bern, totdat religieus fanatisme hem ook van daar verdreef. Hij
vluchtte nu naar Engeland, (1765) waar de filosoof David Hume
zich over hem ontfermde, totdat Rousseau, grillig als hij was, deze
banden weer verbrak en naar Frankrijk terugkeerde. Hij had
thans niet langer een vast toevluchtsoord. Na 1762 schreef hij
nog slechts zijn "Confessions" en "Reveries", waarin hij met ziekelijke zelf analyse,
doch ook met openlijke zelfcritiek een levendige beschrijving geeft van zijn leven,
zijn vrienden en zijn vijanden.
Rousseau's schrijverschap was een volle
uiting van zijn eigenaardige persoonlijkheid : hij had reeds als natuurkind geleefd,
voordat hij schreef, dat heel het menschdom dit moest doen. In zijn gedachtengang
doet ook zijn Zwitsersche calvinistische
afkomst zich gelden. Zijn denkbeelden
over
politieke gelijkstelling en individueeFig. 117. Cartesius.
len godsdienst waren een erfenis uit zijn
vaderstad.
Rousseau had geleerd de vrije natuur te beminnen en hij leerde
zijn tijdgenooten en het nageslacht hetzelfde te doen. Door hem
heeft Zwitserland zijn schoonheid voor de geheele wereld uitgespreid en heeft de wereld geleerd de schoonheid der natuur te
zien. Wat hij liefhad: de woeste eenzaamheid, de diepte der
wouden, de bergen en de uitgestrekte heiden, dit alles werd door
de stedelingen uit zijn tijd veracht en vermeden. Daar zwierf
hij verrukt rond, wanneer de menschen hem hadden verstooten.
"Wanneer ik opstond voor zonsopgang, ten einde den dageraad te
aanschouwen, was mijn eerste wensch, dat er geen brief of bezoek mocht komen, waardoor de betoovering kon worden verbroken. Ach, wat juichte ik. 1k vluchtte het bosch in en zocht een
plekje op, waar geen derde zich tusschen mij en de natuur kon
dringen. Het purper der zonnestralen vervulde hart en oog met
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verrukking. De majestueuze boomen, die hun schaduwen over mil
wierpen, de fijne struikjes, die mij omringden, de verrassende
veelvuldigheid van planten en bloemen, die zich bogen onder mijn
voetstappen, dat alles bracht een sterke spanning en verwondering
in mij teweeg en ik werd tot tranen geroerd, terwij1 ik dacht aan
deze kostelijke, reine bronnen van vreugde, die den mensch zoo
nabij en toch zoo oneindig ver zijn".
In de vrije natuur, zegt Rousseau, wordt de mensch weer goed,
vergeet hij het kwaad, dat zijn medemenschen hem willen aandoen, al het leelijke en erbarmelijke, dat de menschelijke samenleving in den loop der eeuwen heeft geschapen en ontwikkeld.
Rousseau ontwikkelt het begrip "natuur" in zijn voile strekking
in zijn leus "Terug naar de natuur". "Alles is goed, zooals het is
uitgegaan van de hand des Scheppers, alles wordt mismaakt en
bedorven in de handen der menschen". Daarom is de natuurmensch beter dan de cultuurmensch, het leven in de natuur beter
dan in de stall; de bewondering der natuur vervangt die der
kunst, de studie der natuur die der boeken. Opvoeding door
de natuur in plaats van door boeken en voorschriften en ten
slotte een natuurlijke samenleving in vrijheid, gelijkheid en
broederschap in plaats van de kunstmatige, onrechtvaardige
maatschappij. Ziedaar de idee, die Rousseau's werken beheerscht.
Meer dan een ander van de achttiende-eeuwsche denkbeelden heeft
deze idee er toe bijgedragen het bestaande omver te werpen en
den stoot gegeven tot het geestelijk leven der negentiende eeuw.
Ons levensbewustzijn, onze kunst, onze smaak, onze levenswijze,
onze opvoeding, moraal en politiek bewegen zich, in vergelijking
met wat voor Rousseau gold, geheel en al in de richting, die deze
vaardig te beweren, dat hij een directen terugkeer tot de nathans leven, wisten ook heel goed, hoeveel zij Rousseau verschuldigd waren.
Dit is des te merkwaardiger, daar Rousseau's theorie in geen
enkel opzicht tot onmiddellijke navolging geschikt is. Hij gnat
met blinde eenzijdigheid te werk. Het is niettemin onrechtvaardig te beweren, dat hij een directen terugkeer tot de natuur aanbeval om de maatschappij te redden; neen, alleen de
overeenstemming met de natuur is voor hem het richtsnoer waarlangs de hervormingen moeten worden geleid. In "Emile" zet hij
zijn ideeen over de opvoeding uiteen door de behandeling van
een verdicht geval, waarin een knaap volkomen alleen worth
opgevoed, zonder invloed van zijn ouders of van de maatschappii,
enkel en uitsluitend door te zijn overgelaten aan zijn eigen natuur.
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Pit zou natuurlijk nooit in de practijk kunnen worden doorgevoerd, doch Rousseau heeft hierdoor toch een principe van verstrekkende beteekenis aangegeven. Hij heeft de kindernatuur
in al haar eigenaardigheid gezien en begrepen, dat in dit begrijpen het geheim der opvoeding ligt. Hierdoor heeft hij een volkomen omwenteling teweeggebracht in de opvoedingsleer, die
hem nog heden ten dage als haar geniaalsten profeet beschouwt.
NEDERLAND IN DE ACHTTIENDE EEUW.
De Republiek der Vereenigde Nederlanden had onder leiding
van den koning-stadhouder Willem III de politiek gevoerd, die men
mocht verwachten. Evenals Venetie in de vijftiende en zestiende,
en als Engeland in de
achttiende eeuw, deed
zij haar invloed gelden
op de Europeesche politiek door haar econom ische machtsmiddelen.
Zij subsidieerde de mogendheden, die zij noodig had, en rustte legers
uit, samengesteld uit
huursoldaten. Op deze
wijze trad zij op als tegenstandster van Lodewijk XIV, en het had op
haar weg gelegen, ook
de intrigues van Alberoni en Ripperda, Spanje's
natuurlijke ministers,
tegemoet to treden. Zij
deed dit echter niet. Na
1713 is de spankracht
der Nederlandsche politiek vrij spoedig verFig. 118. Willem IV, Prins van Oranje. Schilderij slapt. Wat is daarvan
van Hans Hysing. Rijksmuseum Amsterdam.
de reden ? Natuurlijk
kan er geen sprake van
zijn, dat wij die zouden moeten zoeken in wat men pleegt to
noemen "zedenbederf en verval". Er is sedert het einde der zeventiende eeuw op de salets misschien een beetje meer likeur ge-
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dronken dan vroeger en daarna een beetje lekkerder gegeten
maar dat zijn geen dingen, die invloed hebben. Vroeger verzwolg
men de alcoholische dranken bij bekers, en de Engelschen der
achttiende eeuw, die hun land zulk een bloei tegemoet voerden,
leefden zeker heel wat dierlijker dan de Nederlanders. Bovendien
leefden geenszins de Nederlanders in het algemeen weelderig, doch
slechts een bevoorrechte klasse.
De energie, die een yolk ontwikkelt, is het gevolg eener bdewoonte. Wanneer de omstandigheden ertoe prikkelen, voelen allerlei
menschen zich ondernemend, die in een ander
milieu niets gedaan zouden hebben. De vraag,
die wij zooeven stelden,
moet daarom aldus nader gepreciseerd worden:
waarom was in de achttiende eeuw de prikkel
afwezig, die in de zeventiende zoo machtig gewerkt heeft? Het antwoord heeft de schrijver
van dit hoofdstuk in zijn
"Historie en Kultuur van
het Nederlandsche Volk"
pogen te geven. De geweldige kapitalen, in on119. Prins Willem V. Schilderij van Johan
zen bloeitijd verdiend, Fig.Friedrich
August Tischbein. Rijksmuseum
konden bij den toenmaliAmsterdam.
gen stand van het kredietwezen niet voordeelig genoeg belegd worden. Wat de overzeesche artikelen ons opbrengen konden, dat brachten ze op.
Reeds hadden de protectionistische maatregelen van andere regeeringen daaraan groote schade toegevoegd. Gevaarlijke concurrenten verhieven zich in de industrie. Na 1730 deed deze zich
zoozeer gevoelen, dat niet slechts fabrieken verdwenen, doch ook
heele stadskwartieren te Haarlem en Leiden moesten worden afgebroken. De uitzonderingspositie, die Nederland zoo lang had
ingenomen, was ondermijnd.
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Waar had men nu het vrijkomende kapitaal moeten beleggen?
Slechts 66n weg stond daartoe open: het oprichten van firma's
in den vreemde, in Frankrijk, Engeland en Duitschland. Maar
nu deed zich de uitwerking gevoelen van wat wij boven de macht
der gewoonte genoemd hebben: de verliezen, door de Nederlandsche industrie geleden, en de groote rijkdommen, die het zoovelen gemakkelijk maakten tevreden te zijn, schiepen geen atmosfeer van durf. En die was zeer noodig geweest. Het was
toen, bij de zwakke bescherming, die vreemdelingen in het buitenland
genoten, een heele waag,
ginds zijn geld vast te leggen en moeilijkheden te
trotseeren, die men te
voren zoo _slecht kon
overzien. De tijd was nog
niet aangebroken, dat de
zakenman, j a de particulier, ieder oogenblik te
Parijs of Louden zat. De
Nederlandsche onderneming is heden ten dage in
China of Brazilie beter
georienteerd dan de toenmalige in Frankrijk. Er
is de moed der verlegenheid toe noodig om zich
uit een warm nest zoo in
Fig. 120. Frederica Sophia Wilhelmina van de koude te wagen.
Pruisen. Schilderij van Johan Friedrich August
Een warm nest. Want
Tischbein. Rijksmuseum Amsterdam.
waar geld is, is verdienste. Hoe betrekkelijk gemakkelijk kon een jonge man uit "goede"
familie in de Republiek een bestaan vinden, zonder vaderland en
vrienden te moeten verlaten voor een vijandig en onwennig buitenland. Waartoe . zou de groote kapitalist zijn schatten aan riskante
ondernemingen wagen, wanneer hij, met lets minder winst desnoods, maar zonder groot risico, anderen voor zich kon laten
zwoegen? De groote staten, Engeland vooral, beginnen in de
achttiende eeuw hun taak eigenlijk eerst goed. Een moderne staat
heeft, evenals een bedrijf, kapitaal noodig. Men bezat het niet,
maar de Hollanders hadden het. Welnu, men leent het van hen.
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De Republiek der Vereenigde Nederlanden werd de commanditaire vennoot van Europa. Denkt men nu zulk een republiek
geheel en al door de regenten, d. w. z. door de bezitters van het
geld, beheerscht, dus door de geoefende, koele rekenaars, door de
verzadigde, wijselijk voorzichtige kapitalisten, dan kan men begrijpen, dat ook de buitenlandsche politiek Bier groote economische mogendheid uitermate economisch gevoerd werd. Het is
bekend, dat men het afkoopen van zeeroovers weleens voordeeliger heeft geacht dan hun afstraffing. De groote vij and van

Fig. 121. Daendels en Krayenhoff te Maarssen (1795). Schilderij van
De Lelie en van Drielst. Rijksmuseum Amsterdam.

vroeger, Frankrijk, was ongevaarlijk geworden. ( peen ernstige
poging is door de Parijsche regeering meer gedaan om de Zuidelijke Nederlanden te veroveren. Het Europeesch evenwicht handhaafde zich zelf. Wat was er ons bijvoorbeeld aan gelegen, of
een Habsburger of een Wittelsbacher op den troon te Weenen zat?
Wat deerde het ons, of Napels al dan niet aan het toch niet sterke
Spanje kwam? De regenten rekenden en trokken hun conclusies.
Kon men dan ook niet op de hoogte zijn van het locale zakenleven in het buitenland, de literatuur kende men wel. De nieuwe
denkbeelden, die niet meer, zooals vroeger, slechts over het vraag-
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stuk van de afzetbaarheid van den vorst gingen, doch over het
bestuur van den staat, drongen te onzent door. Nu hadden die
denkbeelden in den vorm, waarin ze werden voorgedragen, eigenlijk weinig met ons te maken. Er bestond te onzent geen hofadel,
die de staatsinkomsten verkwistte, en geen vorst, die de absolute
macht bezat. De regeering was integendeel in handen van een
deel Bier bourgeoisie, die men nu zoo begon te verheerlijken, en
dat het overige deel daarover niets te zeggen had, was grootendeels eigen schuld. Maar de staatsregeling der republiek was zoo-.
danig, dat de regeerende klasse slechts kwaad kon doen. De plaatselijke en persoonlijke belangen waren geconstitueerd tot legale
machten en het is van geen particuliere belanghebbers ooit te verwachten, dat ze zich zullen opofferen voor de gemeenschap. Zoo
iets duet men alleen in politieke redevoeringen. Er was geld genoeg, maar de regeering kwam het noodigste te kort, daar de personen, die haar vormden, de kosten zelf hadden moeten dragen.
De misstanden waren hier te lande dus van anderen aard dan
elders, maar zij bestonden. En dat is nu het valsche en onware
van de beweging, die begon : haar leuzen en haar bedoelingen
klopten niet met elkaar. Men beoogde het goede, doch men gaf
de schuld aan den verkeerde.
Vandaar de onlogische gang der ontwikkeling. Het gevaar van
1747, toen de Franschen onze grenzen bedreigden, gaf aanleiding
tot de verheffing van den Frieschen tak der Oranjes tot het erfelijk
stadhouderschap, erfelijk, nu opeens, ook in de vrouwelijke lijn.
En veertig jaren later wordt diezelfde dynastie verfoeid.
De eerste helft der eeuw heeft op literair gebied twee typische
namen te noemen: Langendijk, den vader te onzent van het burgerlijk tooneelstuk, waarin het burgerlijk leven geteekend wordt
in de belichting der maan, en Justus van Effen, den Nederlandschen
spectator. Observatie en moralisatie zijn de eerste uitingen van
den burgerlijken geest. Van Effen volgt de Engelsche voorbeelden,
doch staat overigens onder Fransche invloeden.
De dichtgenootschappen der achttiende eeuw waren rijmelgezelschappen: niettemin zijn ze de uiting van een ander element
der komende maatschappij : het vereenigingsleven. Men komt
bijeen; eerst om verzen te maken, later om elkaar te onderrichten.
Sterk bevordert dit de vorming eener publieke opinie. In de tweede helft der eeuw treedt dat andere belangrijke burgerlijke element op den voorgrond: het patriotteeren. Patriotten wordt de
naam der op betrekkelijk breede lagen der welgestelde klasse
steunende hervormingspartij.
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Het is steeds een noodlottig gevolg van onzuivere partijleuzen,
dat de practische geschilpunten door het toeval worden bepaald.
Te onzent is dat al heel ongelukkig uitgevallen. De opstand der
Amerikaansche kolonien tegen Engeland wekte natuurlijk levendige patriottische sympathieen. Maar niet minder Amerikaanschgezind waren sommige regentenkringen, zooals de Amsterdamsche, die, altijd Franschgezind, nu ook op nieuwe handelsrelaties
hoopten. Men ziet, dat de energie niet ontbrak, wanneer slechts
de gelegenheid zich voordeed. Wij geraakten in oorlog met Enge.
land en voerden lien oorlog zeer slecht, daar de regenten — alle
regenten — de weermiddelen van den staat schandelijk verwaarloosd hadden. Daar bovendien de prins van Oranje, Willem V,
hoe traag en onbeduidend hij ook was, nu eenmaal als het hoofd
der regeering gold en als zoodanig de schietschijf der Patriotten
was, keerden dezen zich woedend tegen de regeering, die immers
den oorlog zoo slecht voerde. De prins werd van Engelschgezindheid verdacht. Er is geen reden om aan te nemen, dat Willem V
en zijn omgeving ook maar eenigerwijze verraad gepleegd hebben;
het is hun evenmin kwalijk te nemen, dat zij steun zochten bij de
vijanden hunner vijanden en dat er dus lets als een Engelsche
partij ontstond. Daarentegen wierpen de Patriotten zich weder
in de armen van Frankrijk. Zoo was er na den vrede van Parijs
in 1784, om zoo te zeggen, geen Nederlandschgezinde buitenlandsche politiek meer, loch een Fransche en een Engelsche. Vreemde
gezanten speelden hier den Baas. Het huwelijk van Willem V met
prinses Wilhelmina van Pruisen, een land, dat gewoonlijk naast
Engeland tegenover Frankrijk stond, voegde er nog den Pruisischen factor bij. Prinses Wilhelmina was een flinke vrouw; zij
heeft de Hohenzollernenergie in het Oranjebloed gebracht. Doch
zij kon uit de eindeloos gecompliceerde Nederlandsche verhoudingen niet wijs worden. Men moest toen, om jets te kunnen verrichten, op de hoogte zijn van de plaatselijke animositeiten te Dokkum en Schoonhoven. Bovendien gebruikte haar niet zeer doorluchtige gemaal het armelijk beetje energie, dat hij bijeen kon
schrapen, om zich niet door zijn vrouw te laten regeeren.
De Patriotten waren tegenstanders van ieder, die aan het bewind was. Zij waren te onzent de eersten, die de schoone moderne kunst beoefenden elke regeeringsdaad als een kwaadwilligheid voor te stellen. Zij waren dus tegen de regenten en tegen den
prins. Maar de helft der regenten, de oude Franschgezinde antistadhouderlijke partij, was ook tegen den prins. Dat zou lastig
geworden zijn, als het de lieden om jets wezenlijks te doen was
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geweest. Doch bij een erfelijk stadhouderschap had een anti-stadhouderlijke partij geen zin meer. De regentenpartijen waren
slechts klieken, die om de baantj es vochten. Het was dus een
opluchting, dat de Patriottische leuzen de anti-stadhouderlijke
families aan nieuwe vaandels hielpen. Hun "partij" smolt samen
met die der Patriotten.
Deze welsprekende en breedsprakige lieden — de periodieken
bloeiden in dezen tijd — wilden een betere staatsregeling (mits die
hun zelf niets kostte) en een krachtige buitenlandsche politiek.
Zij vormden vrijkorpsen. Hervormingen konden evenwel niet ingevoerd worden zonder den prins, die als hoofd der tegenpartij
natuurlijk niet meewerkte. Willem V deed niets dan zich ergeren
aan de inderdaad ergerlijke aanvallen op zijn persoon en weigerde daarom aan de hervormingsbeweging alien steun. De woede
tegen hem kreeg nu eenigen grond. Men ontzag zich niet hem zoo
te beleedigen, dat hij uit Den Haag vertrekken moest. Prinses
Wilhelmina vond dat toch te kras. Ze begreep, dat een flink
Orangistisch optreden in Holland de schreeuwers gauw uiteen zou
jagen. Want de groote massa des yolks stond niet achter hen. Ze
reisde naar Den Haag. Aan de grens van Holland, de Goej anverwellesluis, door een vrijkorps tegengehouden, varklaarde zij zich
beleedigd en beriep zich, daar haar man tot niets in staat was, op
haar broeder, den koning van Pruisen (1787). Pruisische troepen
rukten het land binnen; de vaderlandsliefde loste geen schot, en
de Prinsgezinde partij werd stevig in het zadel gezet, waarbij
zpij zich, in het bijzonder de prinses, zeer kleingeestig en onedelmoedig tegenover haar tegenstanders gedroeg. Velen weken uit
naar Frankrijk.
Zoo was er dan toch iets wezenlijks te klagen, toen in den
winter van 1795 de Fransche troepen over de bevroren rivieren ons
land binnentrokken, om den "tiran" te verdrijven. Ook bij deze
gelegenheid echter stelde de vaderlandsliefde haar huid niet
aan het kleinste schrammetje bloot. Zij liet de bevrijding aan de
Fransche vrienden over, hoezeer die haar opwekten om zelf ook
jets te doen.
Toch was er een troost: de Republiek der Vereenigde Nederlanden was een zoo onmogelijk en verderfelijke instelling geworden,
dat elke verandering, ook de smadelijkste, wel een verbetering
moest zijn.
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