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DE NEDERLANDERS DER ZEVENTIENDE EEUW
DOOR ENGELSCHEN GESCHETST
(1861)

„De Vereenigde Nederlanden hadden op dit tijdstip (het
midden der zeventiende eeuw) het toppunt van macht, welvaart en roem bereikt. Hun grondgebied, op de golven veroverd en met gestadige inspanning tegen de golven verdedigd,
ging in omvang het vorstendom Wales maar weinig te boven.
Doch die bekrompen ruimte geleek een voile en nijvere bij enkorf, waar iederen dag nieuwe rijkdom werd geschapen, en
waar oude rijkdom in overvloed vergaderd lag. Het voorkomen
van Holland, de rijke bebouwing van den grond, de tallooze
kanalen, de altijd draaiende molens, de eindelooze vloten en
vaartuigen, de snelle opeenvolging van groote steden, de havens prijkende met duizenden masten, de breede en deftige
woonhuizen, de rijkgestoffeerde vertrekken, de schilderijenkabinetten, de buitenplaatsen, de tulpenbedden maakten op
Engelsche reizigers in dien tijd een indruk, als tegenwoordig
het eerste gezicht van Engeland op een reiziger uit Noorwegen
of Canada."
Het is Macaulay, de beroemde geschiedschrijver van Engeland, die dus over ons vaderland spreekt 1). Wie kan zijn getuigenis hooren zonder een gevoel van hoogmoed op zulk een
verleden, en van weemoed tevens over het tegenwoordige, dat
bij het verledene zoo droevig afsteekt ? Bij het terugzien naar
die vervlogen grootheid is het ons te moede als den koopman,
1)

History of England, vol. I, p. 198.
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wiens zaken verachterd zijn, bij het herdenken aan zijn goede
dagen van weleer. Aan trots op het eens genoten aanzien paart
zich schaamte over de misslagen, die zijn tegenspoed althans
gedeeltelijk veroorzaakt hebben. Maar wat voor zulk een man
een nutteloos terugzien, een ijdele zelfverheffing, een ijdele
kwelling is, kan voor een yolk een heilrijke zelfbeproeving, een
opwekking tot krachtig handelen wezen. De jeugd van den
mensch, als zij eens voorbijgegaan is, komt niet weder; de tijd
van werken en winnen verloopt eens voor altijd. Maar een yolk,
al is het verouderd en schijnbaar afgeleefd, kan weer op nieuw
verjongd en verlevendigd worden, en zelfs na langdurig verval
een nieuwen bloeitijd ingaan, indien het opkomend geslacht
zich weet vrij te houden van de loomheid en onverschilligheid
van den ouderdom, en de energie, die eigen is aan de jeugd,
door ingespannen arbeid onderhoudt. Zeker, wij kunnen niet
verwachten dat de buitengewone omstandigheden, die eens
de grootheid van Nederland hebben bevorderd, ooit terug zullen keeren. Maar meer dan aan de omstandigheden had het
voorgeslacht zijn welvaren aan eigen inspanning van krachten,
aan eigen moed en beleid te danken. Waarom zouden wij dan
aan een voorspoedige toekomst wanhopen, indien wij ons in
staat gevoelen de oude veerkracht te herwinnen, de oude deugden te betrachten ? Reeds nemen wij weer in krachten toe,
en met de bedrijvigheid klimt ook weer het welvaren. Het is
een zekere waarheid dat het thans levende geslacht beter is
dan dat onzer vaderen en grootvaderen. De geschiedkundigen,
die het leven en handelen van ons yolk in de laatste helft der
vorige eeuw van nabij hebben gadegeslagen, zullen het alien
getuigen, dat, zoo wij al bij de helden van prins Willem's tijd
en van dien van Jan de Witt achterstaan, wij toch beter zijn
dan de tijdgenooten van Willem den Vijfde. Het laat zich aanzien dat het Nederlandsche yolk weer langzaam opstijgt uit
het diepe verval, waarin het door verslappende weelde en door
onverschilligheid kort vO6r de groote omwenteling was weggezonken. In het bewustzijn van ons aanvankelijk herstel mogen
wij zonder al te diepe beschaming het kloeke voorgeslacht van
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de 16 de en de 17 de eeuw weer onder de oogen komen, en ons zijn
luisterrijk voorbeeld, zonder aanmatiging, weer ter navolging
voorstellen. Wij willen daarom in de volgende bladzijden de
korte schets van Macaulay in eenige bijzonderheden uitwerken
en aantoonen, wat de Engelschen in onze voorouders vooral
bewonderden en benijdden.
Wij volgen daarbij de leiding van een zeldzaam boekje, dat
in 1664 te Londen werd uitgegeven, en dat den titel voert : De
Nederlanders naar het levee geteekend 1). Kort te voren had het
Engelsche parlement aan koning Karel II openlijk geklaagd
over de belemmering, door de Nederlanders aan den handel van
Engeland aangedaan, en de krachtige hulp der natie aangeboden om aan dit onrecht een eind te maken. Dit manifest moest
tot een nieuwen, den tweeden, oorlog met onze republiek leiden,
ieder voorzag het. En onze naamlooze schrijver begreep zijn
landgenooten geen ondienst te doen, door kort saam te vatten
wat vele reizigers over de macht en de hulpbronnen van den
Nederlandschen staat hadden geschreven. Daaruit zou het
blijken dat de vijand, wien men den oorlog ging verklaren, niet
gering te achten was.
Inderdaad als krijgsmacht was onze republiek op dit tijdstip zeer geducht. Ter zee had zij wel voor Cromwell moeten
onderdoen, maar niet zonder moedigen tegenstand; en voor
geen andere natie had zij de vlag behoeven te strijken. Nog
onlangs had zij Denemarken tegen Zweden gelukkig verdedigd.
Haar vloten waren versterkt en beter gewapend dan voorheen,
en het was licht mogelijk dat het in den nieuwen oorlog met
Engeland anders zou afloopen dan in den eersten. En te land
scheen de Republiek nog machtiger dan ter zee, en bijna onoverwinnelijk. Na een oorlog van tachtig jaren had zij Spanje
een allergunstigsten vrede afgedwongen, die de Spaansche
Nederlanden, haar ten gevalle, van alle zeevaart en overzeeschen handel verstoken hield. Haar krijgsmacht, nog in
geen oorlog tegen Frankrijk beproefd, — maar al te spoedig
/) The Dutch drawn to the life. London, 1664. Een exemplaar berust in de
Leidsche bibliotheek.
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zou het blijken hoe weinig zij tegen de Fransche legers bestand
was — stond in Engeland nog hoog aangeschreven. Men wist
niet juist hoezeer zij na den vrede van Munster verminderd en
vervallen was. Men hield haar nog altijd in de achting, die zij
zich onder Maurits en Frederik Hendrik verworven had, toen
de Hollandsche legers de oefenschool waren, waarin de jeugdige adel van geheel Europa den krijg kwam leeren, waarin te
zelfder tijd Ruprecht van de Paltz en Turenne hun eersten
veldtocht maakten. Onze schrijver roemt nog de Hollandsche
vestingen, arsenalen, krijgslieden en oversten in dezelfde bewoordingen als vijftig jaren vroeger de kardinaal Bentivoglio.
De reizigers, die hij had geraadpleegd, bewonderden bovenal
de goede orde die er in de Hollandsche legers heerschte, de
strenge krijgstucht die er gehandhaafd werd, den geringen
overlast dien de burgers en boeren van de soldaten te lijden
hadden. De vermaarde Evelyn, die een korte poos onder Frederik Hendrik gediend had, schrijft in zijn dagboek 1) : „de
kwartieren en legerplaatsen zijn zoo uitnemend ingericht, en de
orde wordt er zoo gestreng bewaard, dat weinig steden haar
daarin overtreffen." En dat macht hij van ons leger getuigen
in den tijd van den Dertigjarigen oorlog, waarin Duitschland
van den moedwil der soldaten meer te lijden had, dan misschien
eenig yolk in vroeger of later dagen. Van waar dan die orde
en tucht bij ons? Van de orde en den overvloed van ons geldwezen. Geldgebrek, ongeregelde betaling van het krijgsvolk,
muiterij, plundering, armoede waren onafscheidelijke schakels
van een keten. Onze regeering, in het bezit van ruime geldmiddelen, was in staat het krijgsvolk gehoorzaam en gewillig
te houden. Door bijtijds te betalen kon zij volstaan met minder
geld zelfs dan de Duitsche vorsten aan hun muitzieke en bandelooze knechten betaalden. De bron van onze macht was de
welgevulde schatkist.
Sedert de Vereenigde Provincien, en Holland in het bijzonder, den schuldenlast hadden afgeworpen, dien de lange oorlog
1)

Evelyn, Diary (ed. Bray, London, 1818), vol. I, p. 13.
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tegen Spanje haar had opgeiegd, was haar crediet gevestigd.
Men vertrouwde haar zoo volkomen, dat ieder haar gaarne
tegen lage rente zijn geld wilde leenen. In 1668 weigerden de
Staten een goede som te leen te nemen, die hun tegen twee en
half percent werd aangeboden 1 ). „Waarom," zegt Temple, de
Engelsche gezant in Den Haag, die deze bijzonderheid vermeldt 2), „waarom zou de koning van Engeland, als hij orde in
het beheer zijner financien bracht en prompt betaalde, ook
niet zooveel geld als hij noodig heeft tegen zes percent kunnen
vinden, daar toch de Staten zoo veel zij willen tegen twee en
half percent kunnen krijgen?" Die eene vraag van Temple
verklaart ons volkomen de overmacht van de Nederlanden op
dit tijdstip. Het is een bekend gezegde van een groot veldheer :
„in den oorlog wint hij het ten laatste, die over den laatsten
penning te beschikken heeft". Welke mogendheid kon dan
hopen het van onze republiek te winnen ? Welke toch durfde
zich vermeten met de republiek in geld en crediet te wedijveren ?
De overvloed van 's lands schatkist was een gevolg van den
rijkdom der ingezetenen. Zij leenden hun geld aan den staat
tegen een rente, zoo laag dat than geen regeering ze meer zou
kunnen bedingen, omdat zij waarlijk niet wisten hoe anders hun
overwinst te beleggen. Land was er niet genoeg te koop; de
handel en de industrie, hoe snel toenemende, konden toch maar
een gedeelte der nog sneller aangroeiende kapitalen gebruiken.
Merkwaardig is het, wat Evelyn ons hieromtrent bericht 3).
Toen hij in 1641 de Rotterdamsche kermis bezocht, stond hij
opgetogen over de prachtige schilderijen-kramen, die hij
zag. „Er waren (zegt hij) zoo veel schilderijen, in het bijzonder
landschappen en kluchtstukken 4) te koop, dat ik er verbaasd
1) Zie hierover ook Jan de Witt bij Wagenaar, dl. XIV, p. 140 (vgl. Tiele,
Bibl. v. pamphl., N°. 6090).
2) Works, vol. III, p. 353.
') Evelyn, Diary, 1.1.
4 ) „Drolleries". Zie Walter Scott in Bride of Lammermoor, v. II, chap. V (p. 59
van de Didot-editie): „Dutch drolleries, as the pictures of Ostade and Teniers were
then termed".
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van stond. Ik kocht er een paar en zond ze naar Engeland. De
oorzaak van dezen overvloed van schilderstukken en van den
geringen prijs, ligt in Bemis van landerijen en andere geldbelegging, zoodat een boer soms wel twee of drie duizend pond
(I 24000—f 36000) in schilderijen steekt. De huizen zijn er dan
ook vol van, en er wordt, op de kermissen vooral, een drukke
handel in gedreven."
Mij dunkt, dit bericht is merkwaardig voor de geschiedenis
van onze schilderschool. Het verklaart ons den plotselingen en
voorbeeldeloozen bloei van de schilderkunst in ons land; het
verklaart ons tevens, waarom onze meesters hun groot talent
zoo vaak aan onwaardige tafereelen hebben besteed. Het waren
de kleine kapitalisten, de burgers en de boeren, voor wie zij
werkten : natuurlijk dat de gemeene smaak van dezen den toon
gaf, en dat binnenhuizen en boerenkermissen, naast de landschappen, de geliefkoosde onderwerpen der Hollandsche kunstenaars werden. Eerst in jets later tijd, toen zich een talrijke
regenten-stand gevormd had, kwamen de portretten en de regentenstukken in den smaak. Maar stukken van hooger vlucht,
van edeler verbeelding, zoo als de Italiaansche en Spaansche
scholen er hebben voortgebracht, zouden hier te lande geen
koopers hebben gevonden, en daarom hebben onze kunstenaars er ook geen geleverd. Hoe het geld alles beheerscht, zien
wij hier weer treffend uitkomen. Had de kleine kapitalist in
die dagen reeds even gemakkelijk als nu zijn geld op rente kunnen zetten, onze schilders zouden minder te doen hebben gehad; groote talenten, die wij thans in hun meesterstukken bewonderen, zouden zich misschien aan andere vakken hebben
gewijd, doch waarschijnlijk zou ook de kunst een andere, een
meer verheven richting zijn opgega,an, dan die haar nu door
het gemeene publiek, waarvoor zij werkte, werd aangewezen.
Een yolk, dat zelfs zijn boerenwoningen dus met schilderijen
versiert, moet aan het noodige wel geen gebrek lijden. Uit een
mond roemen dan ook de Engelsche reizigers de netheid en
welgedaanheid der Hollandsche woonhuizen. „Zij zijn niet
groot (zegt een hunner) maar net, sierlijk van buiten, en van
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binnen goed gestoffeerd; het huisraad is zoo zindelijk en in
orde, dat het meer ten toon dan ten gebruike schijnt te hangen."
Vooral de boerenwoningen trokken de aandacht van den
vreemdeling. De volgende beschrijving toont, dat het platteland al vO6r twee eeuwen een soortgelijk voorkomen had als
tegenwoordig : „De Hollandsche Boer houdt het land, dat hij
bebouwt, zoo netjes als een hoveling zijn baard. En zijn huis
ziet er zoo keurig uit als een dame, die zoo juist uit haar kleedkamer komt. Het meest galante gewaad kan aan zulk eene
niet beter staan, dan de nette gevel en het rieten dak van een
Hollandsch boerenhuis. Het ligt meestal op een eigen erf, dat
met water ornringd is als een eiland. Als het hoog en droog
staat, zijn de muren met wijngaarden bedekt, die naar het dak
opklimmen. Staat het lager, dan is het omgeven door een
boschje van wilgen of elzenboomen, die er frisch genoeg uitzien op een heeten zomerdag. De brug, die tot dit erf leidt, is
gewoonlijk een eenvoudige plank, met een bak steenen aan het
einde tot tegenwicht, die de huisheer, als hij er overgegaan is,
gemakkelijk omdraait, en dan staat hij op zijn stee in trotsche
afzondering als in een kasteel. Boven zijn huisdeur vindt gij
doorgaans een venter aangebracht, waaruit hij kan zien wie
er nadert."
„Als gij binnentreedt, is het eerste wat u in het oog valt een
spiegel, een waardig beeld der echte gastvrijheid; immers hij
bemoeit zich met uw persoon zoo lang gij voor hem staat, maar
is u aanstonds vergeten, als gij voorbij zijt gegaan, en haast
zich weer een nieuwen gast te vleien. Al het huisraad ziet gij
verder in het gelid geschaard als schildwachten, en zoo keurig
in orde dat gij meenen zoudt in het kunstkabinet van een groote dame te wezen. De wanden zien er nog sierlijker uit dan de
buitenmuren; want zij zijn rijk behangen met schilderijen, die
zelfs in de schamelste hutten niet ontbreken : geen schoenlapper of hij heeft nog het een of ander te pronk hangen. Als
men al die Hollandsche snuisterijen eens bijeen had, het zou u
1)

A late voyage to Holland, 1691 (Harleian miscellany, vol. II, p. 569 sq.).
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een kermis geven, waarvan geheel Europa geen weerga te
toonen heeft. Hun bedsteden zijn zoo groot als kleine kajuiten,
en zoo hoog dat men een ladder noodig heeft om er bij te komen. Eens er in, zijt gij in veiligheid tusschen stevige houten
beschotten, en dat is goed ook, want wee, zoo gij uit zulk een
fort naar omlaag tuimelt, het zou u den nek kunnen kosten.
Maar dan mochten zich uwe vrienden toch troosten met de
gedachte, dat gij gestorven waart tusschen schoon linnen."
Zeker, in weinige boerenhuizen van Engeland had men kans
in zulk een omgeving te sterven. Zindelijkheid was een eigenschap, waarop in dien tijd buiten Holland niet algemeen te
roemen viel.
Ook onze steden behagen in het bijzonder door hun zindelijk,
net aanzien de vreemdelingen, die ze bezoeken. Hoort hoe, een
halve eeuw later een Engelsche dame, lady Montague, de echtgenoote van den ambassadeur, zich over Rotterdam uitlaat 1) :
„Al de straten (zegt zij) zijn met groote steenen geplaveid, en
worden zoo rein gehouden, dat ik er op mijn sloffen wandel
zonder een spat aan mijn goed te krijgen ; het is een lust de
Hollandsche meiden de straat te zien schrobben met meer zorg
dan de onze onze slaapkamers doen. Men ziet hier noch morsigheid noch bedelarij. Men is er vrij van die walgelijke gebrekkigen en van die lastige leegloopers, die ons in Londen zoo hinderers. De dienstmeiden en de burgerjuffrouwen zijn hier beter
gekleed dan vele dames bij ons. De winkels en magazijnen zijn
van een verwonderlijke netheid en pracht." Het Holland van
1660 zal zeker niet minder dan dat van 1700 bij het toenmalige
Engeland hebben afgestoken. Onze reizigers komen er gul voor
uit, dat in publieke gebouwen zoowel als in woonhuizen de Hollandsche steden het van de Engelsche winnen. Als iets bijzonders merktEvelyn op,dat toch de Londensche beurs een fraaier
gebouw is dan de Amsterdamsche. Er was anders zeker niet
veel in Holland, dat bij het gelijksoortige van Engeland achterstond. „Hun publieke gebouwen (erkent een ander Engelsch') Montague, Letters, Letter I.
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man 1)) zijn op groote Schaal en heerlijk aangelegd; hun straten
breed en deftig, hun wandelingen aangenaam, hun groote wegen beplant en met heggen ingesloten, zoo net dat het geheele
landschap een lommerrijke wandelplaats langs de boorden van
een helderen stroom gelijkt." „Iedereen (laat hij hierop volgen)
werkt er, niemand bedelt dan ter sluiks, en meer door houding
en gebaren dan met woorden; er zijn voorbeelden van geheele
huisgezinnen, die liever stierven van gebrek, dan dat zij de gemeente lastig vielen."
Maar voor de eerlijke armen en voor de ongelukkige verminkten wordt dan ook voorbeeldig gezorgd. „De armhuizen
voor mannen en vrouwen (zegt een reiziger 2) ) zien er uit als of
het rijke koopmanshuizen waren." De weeshuizen, gasthuizen,
dolhuizen zijn van het noodige ruim voorzien. In den lombard
kan de arme man „tegen een matige rente, namelijk zes ten
honderd" geld op pand krijgen. „Niets (zegt Evelyn 3) ) trof
mij te Amsterdam zoo zeer als een hospitaal voor oude en gebrekkige soldaten, dat om zijn deftig voorkomen, en om de
orde en het gemak die er heerschten, een der bewonderingswaardigste inrichtingen is, die de wereld heeft aan te wijzen.
Inderdaad, het is verbazend wat voor gestichten hier al bestaan
tot wering van armoede en bedelarij."
Het is een liefelijk beeld van het verledene, dat zulke beschrijvingen ons voor den geest roepen. De verwondering, die
de vreemdeling onder het beschrijven aan den dag legt, toont
hoe schitterend het uitkomt tegen den veel donkerder achtergrond, dien het overige Europa inneemt. Wij zien welvaren,
maar geen weelde, geen overmoed; wij zien uiterlijke zindelijkheid, die ook reinheid van zeden laat onderstellen; wij zien arbeidzaamheid, en weldadigheid, die de armoede niet onderhoudt, maar tracht te voorkomen. De glimlach, waarmee de
vreemdeling van sommige zonderlinge gebruiken gewaagt, bederft den indruk niet, dien het geheel op ons maakt. Het ver') B. P. in The Dutch drawn to the life, p. 54.
2 ) The Dutch drawn to the life, p. 55.
2 ) Evelyn, Diary, vol. I, p. 15.
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hoogt nog de natuurlijke eenvoudigheid van het tafereel, dat
niets verhevens, niets groots bezit, maar bescheiden verdienste
en kalme tevredenheid vertoont. Wij zijn niet trotsch, maar gelukkig tot zulk een yolk te behooren.
Geen wonder dat de opmerkzame reiziger, te midden van zoo
veel welvaren en van al den rijkdom dien hij aanschouwt, zich
afvraagt : van waar heeft dit kleine Holland, dat vOOr een eeuw
nog nauwelijks bekend was, zoo plotseling al die schatten bekomen ? Van waar die voorbeeldeloos snelle opkomst ? „Want
ik durf beweren (zegt een scherpzinnig reiziger 1) ), dat zelfs de
Romeinsche staat niet verdient met de republiek der Vereenigde
Nederlanden vergeleken te worden, en niet in zoo korten tijd tot
een zoo hoogen trap van macht en rijkdom gestegen is als zij."
De aard van den grond en de ligging van het land zijn zeker
voorname oorzaken van dien bloei. „De grond van de provincie
Holland is vlak als een effen zee, en zoo waterrijk, dat men zou
gelooven dat, na een langen strijd tusschen land en water, wie
van beiden Holland bezitten zou, ten laatste ieder de helft heeft
bemachtigd. Want als men let op de groote rivieren en op het
verbazend aantal kanalen en grachten, die niet slechts tot de
groote steden maar tot bijna ieder dorp leiden, moet men erkennen, dat het water wel de helft van de provincie beslaat.
De bevolking, die in schuiten leeft, komt dan ook zeker den bewoners van huizen in getal dicht nabij. En dit is een der grootste gemakken van den Hollandschen handel, en waarin geen
ander land kan meedingen, omdat geen ander een zoo gelijken
en zachten grond heeft, waarin men zonder moeite grachten en
sloten, zoo veel men wil, kan graven. De kosten van vervoer
maken de waxen duur : hier trekt e'en paard zoo veel goederen
in e'en schuit voort als elders vijftig paarden op karren doen
kunnen. Een nijver man reist hier zonder tijdverlies, want hij
schrijft, eet, slaapt, terwijl hij in zijn trekschuit voortkomt ; en
de natuurlijke rijkdom van een land bestaat immers grootendeels in den werktijd der nijvere lieden 2) ?"
1) The Dutch drawn to the life, p. 104.
2) A late voyage to Holland, 1691 (Harleian miscellany, vol. II, p. 596).
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„Een ander groot voordeel van den Hollandschen handel is
de ligging van het land aan twee machtige rivieren, die hoogop
bevaarbaar zijn te midden van dicht bevolkte en rijke landen,
en die als van zelf de voortbrengselen van die streken naar de
magazijnen van Holland afvoeren, van waar ze verder over al
de markten van Europa verspreid worden 1)".
De Engelschman, die deze voordeelen van onzen handel zoo
juist beschrij ft, had niet gedacht, dat er ooit een middel van
vervoer zou ontdekt worden, waardoor ons grootendeels die
voorrechten zouden ontgaan. Hij kon niet gissen, dat de waterwegen ooit door spoorwegen geevenaard zouden worden. Had
hij nets anders op te merken gevonden dan de voordeelige Egging en de waterrijkheid van den bodem, waaruit hij onze handelsgrootheid verklaren kon, wij zouden moeten vreezen, dat
de veranderde middelen van vervoer onzen handel te gronde
zouden richten. Gelukkig echter zag ook hij in het Nederlandsche volkskarakter een der hoofdoorzaken van ons welvaren.
Hij roemt de werkzaamheid van den Hollander als de voorname bron van den Hollandschen rijkdom. Geen verandering van
omstandigheden kan die bron doen opdroogen. Het zou onze
eigen schuld zijn, indien zij ooit ophield te vlieten.
Het klinkt ons vreemd in de ooren, als wij Engelsche reizigers de arbeidzaamheid. der Hollanders aan hunne landgenooten ten voorbeeld hooren aanprijzen 2). Wij zijn tegenwoordig
aan andere taal gewend. De Engelschen hebben recht gekregen, en zij maken er ruim gebruik van, om hun eigen nijverheid
boven die van alle andere volken te verheffen. Maar in de zeventiende eeuw was die verhouding omgekeerd, en wij hebben
geen reden om aan het algemeene getuigenis van zoo veel
schrijvers te twijfelen, die ons de Hollanders als de vlijtigste
menschen van Europa voorstellen. „Waar gij ze aantreft (zegt
een Engelschman 3) ), te Norwich, over zee, aan alle streken, zij
') A late voyage to Holland, 1691 (Harleian miscellany, vol. II, p. 577).
2) Evelyn, op 2 Juni 1672 (Diary, vol. I, p. 431) sprekende van den oorlog, dien
zijn koning onze Republiek had aangedaan, zegt dat hij verklaard werd „for no
provocation but that the Hollanders exceeded us in commerce and industrie, and
in all things but envy".
3) B. P. in The Dutch drawn to the life, p. 58.
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overtreffen in werkzaamheid het yolk, waaronder zij wonen."
Wijsgeerige opmerkers vragen zich of : hoe komt het dat de
Hollander zoo vlijtig, zoo werkzaam is? En zij weten geen beter
antwoord te vinden, dan dat de behoeften, die in zijn land nijpender zijn dan elders, den Hollander aan gestadiger arbeid gewend hebben dan meer door de natuur begunstigde volken. Om
het land boven water te houden en bewoonbaar te maken,
wordt zoo gedurige arbeid vereischt, dat de bevolking aan waken en werken gewoon raakt, en haar beschikbaren tijd als van
zelf aan landbouw en handwerk blij ft besteden. In hooger gelegen en veiliger landschappen, waar de menschen gemakkelijker
leven, spoort de prikkel der behoeften niet zoo krachtig tot arbeiden aan, en men gewent er zich aan gemak en rust, gelijk de
Hollanders zich aan arbeid en slooven gewennen. Het trof mij
deze verklaring van onze aloude bedrijvigheid bij Engelsche
reizigers van voor twee eeuwen aan te treffen, want zij herinnerde mij een soortgelijke opmerking, die Gijsbert Karel van Hogendorp eens, op een zijner tochten van Den Haag naar Brussel, gemaakt heeft 1). Ook hem viel het groote verschil tusschen
het lage, waterige Holland en het gelukkiger gelegen Brabant
in het oog. Hij stelde zich voor, Welk een onophoudelijke zorg
en arbeid er gevorderd werd om het kunstmatige bestaan van
Holland te verzekeren, terwijl Brabant al zijn arbeid aan landbouw en nijverheid besteden kon. „In het eerst (zegt hij) wekt
die gedachte een pijnlijk gevoel. Men beklaagt de inwoners van
zulk een land. Maar bij nadenken gaat men over tot hooger achting voor een yolk, dat zijn woonplaats als het ware geschapen
heeft. En deze achting klimt onophoudelijk, wanneer men den
rijkdom van het land gadeslaat, eene vruchtbaarheid, eene
volkrijkheid, een welstand, die de meeste landen van den aardbodem overtreft. De nijverheid is dus toegenomen nog met de
zwarigheden, en zij heeft deze niet alleen overwonnen, maar
nog meer gedaan. Ware ze gegroeid in evenredigheid met de
hinderpalen, zoo zou het land gelijk staan met andere : nu over1)

Hogendorp, Bijdragen, dl. VI, blz. 1.
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treft het de meeste." De uitdrukking van Hogendorp is niet
zeer duidelijk, maar zijn bedoeling is blijkbaar dezelfde als die
onzer oude reizigers : behoefte heeft arbeidzaamheid gebaard,
en deze welvaren. — Op dezelfde wijs verklaren de Engelsche
schrijvers de buitengewone zindelijkheid der Hollanders. In het
vochtige klimaat van Holland zou onreinheid roest en bederf te
weeg brengen ; eenige zindelijkheid is onmisbaar, allengs wordt
zij gewoonte, zelfs lust en bijna hartstocht, waartoe andere volken, bij wie onreinheid minder schaadt, nooit komen zullen. De
redeneering is scherpzinnig, en althans voor een gedeelte waar.
Nood leert werken en zorgen, zoo goed als bidden.
Zou ons yolk, sedert den tijd, toen het dus door Europa bewonderd werd, ontaard zijn? Zou het thans minder nijver zijn
dan toen? Het is moeilijk een bepaald antwoord op deze vraag
te geven. Doch ik zou meenen dat de aard niet veranderd is,
dat hij slechts minder sterk door de behoefte geprikkeld wordt,
en daarom niet zoo levendig uitkomt als voorheen. Nog ontbreekt het ons yolk niet aan lust om te werken, maar het werkt
maar niet met die inspanning van krachten, met die energie,
die aan de Engelschen en aan hun j eugdige broeders, de Amerikanen, eigen is. Welnu, iets soortgelijks hadden reeds onze oude
reizigers opgemerkt. Een hunner besluit aldus zijn uitvoerige
lofrede van land en yolk 1) : „Om kort te gaan, de Hollanders
zijn een soort van menschen eer vlijtig dan hard werkend;
traag van begrip, maar vatbaar voor overtuiging, en handelbaar genoeg, zoo gij hen maar tracht te leiden en niet te dwingen". Mij dunkt, wij kunnen in die trekken nog heden ten dage
ons volkskarakter herkennen. Wij missen het vurige en vlugge
van andere natien ; wij zijn bezadigd zoowel als degelijk; wij
zijn geduldig, en eerst te vreezen als ons taai geduld ten laatste
is uitgeput. Misschien is onze koelbloedigheid wel, zoo als onze
schrijvers meenen, aan de dampige, waterige gesteldheid van de
lucht, die wij inademen, te wijten. En zeker ook voor een gedeelte aan den aard der volksvoeding, die van ouds soortgelijk
1)

A late voyage to Holland, 1. e., p. 576.
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was als nog tegenwoordig. „Zij leven (zegt een onzer reizigers 1)) meest van rnoeskruiden, wortels en melkkost, en dien
ten gevolge is noch hun sterkte noch hun veerkracht geevenredigd aan de grootte en den oni ang van hun lichaam". Dierlijk
voedsel, wij zien het, was voor twee eeuwen zoo min als thans
alledaagsch voor de lagere klasse.
Er is maar een stand van de Nederlandsche maatschappij,
die bij alle vreemdelingen als bijzonder forsch en krachtig bekend staat : de zeemansstand. De zeevaart is het geliefkoosd
bedrijf van den Hollander; als zeeman overtreft hij alle andere
volken. „Zeelieden (zegt een Engelsch schrijver 2) ) zijn er in
Holland zoo veel als bij ons bedelaars. Het is een ruw slag van
menschen, drinkers en vloeken kunnen zij vreeselijk, maar als
het op handelea-aankomt, is een scheepsbemanning van zulke
knapen meer dan een millioen van onze matrozen. Want hoe
wild en woest zij zijn, zij werken en zwoegen onvermoeid, terwijl
ons zeevolk liever leégloopt en in armoede stilzit, en als kool,
die 's winters op het veld is gelaten, in luiheid vergaat." Zeker,
niemand zal in die leegloopers de voorgangers van den hedendaagschen zeemansstand van Engeland herkennen I Maar gelukkig is onze matroos nog niet ontaard, al is ook zijn voorrang
boven den vreemde niet meer zoo onbetwist als voorheen.
„De meeste Hollanders (gaat onze schrijver voort) zijn dan
ook geboren schippers, en kunnen, als kikvorschen, even goed
te water als te land leven. Geen vrijster (de. Engelschman
schrijft Uriester) of zij kan den riem hanteeren, een boot sturen,
een mast stellen, een zeil spannen en in het ruwste weer overzetten. Zij slaapt zoo rustig in haar schuit als in haar bed."
De visscherij is de oefenschool, waarin die geboren zeelieden
zich tot de stoutste en bekwaamste van alle matrozen vormen.
De Engelschen weten het, en van daar hun naijver, die bij velen
in haat overslaat, als zij bedenken dat het de Engelsche zeeen
zijn, waarin die voordeelige vischvangst plaats heeft. Zij geven
zoo hoog op van het voordeel, door de Hollanders nit de vis') A late voyage to Holland, I. c., p. 576.
2) Ibid., p. 575.
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scherij getrokken, dat wij hun schildering niet onvoorwaardelijk
durven gelooven. Maar er bestaan enkele beschrijvingen, die
door ooggetuigen en zaakkundigen met hun naam geteekend
zijn, en die wij Been geloof kunnen weigeren, hoe ongelooflijk zij
schijnen. Zoodanige vinden wij er een in een brochure, door zekeren Tobias Gentleman, die zich „visscher en zeeman" noemt,
in 1614 uitgegeven, en aan den admiraal der Vijf Havens, lord
Howard, opgedragen. De titel is: Engelands weg om schatten te
winnen,. . met een waarachtige beschrijving van den onmetelijken rijkdom, die jaarlijks door de Hollanders nit Zijner Majesteits zeeen getrokken wordt 1). De auteur beweert zelf een tocht
met de Hollandsche haringvloot meegemaakt te hebben, en dus
te beschrijven wat hij met eigen oogen gezien heeft. Wij zullen
hem niet volgen in de opsomming van al het voordeel, dat Holland onmiddellijk of middellijk uit de vischvangst trekt. Het
was zeker hoogst aanzienlijk : de Staten van Holland verklaren,
in hun plakkaat van 19 Juli 1606, de groote visscherij voor „een
van de principaelste Mijnen der Vereenichde Nederlanden,
waerby vele duysent huysgezinnen hen gheneeren ende onderhouden, oock veele ende verscheyde Hant-wercken, Neeringe,
Vertieringe ende sonderlinge de Zeylagie ende de Navigatie
wordt in eere gehouden." Wel duizend zeilen sterk is de vloot,
die den 1 sten Juni van ieder jaar uit het Vlie op de haringvaart

uitloopt ; niet minder dan twintig duizend visschers zijn er aan
boord. „Geen koning op aarde heeft ooit zulk een vloot door
zijn onderdanen zien uitrusten, maar hier, bij de Hollanders, is
zij jaar aan jaar te zien. Een heerlijk gezicht, zoo het maar onze
landslieden waren! Toch is het een lust te zien, hoe net de schuiten zijn toegerust, hoe goed ieder man zijn plaats kent, hoe
vroolijk alien te zamen werken." Van de Shetslands-eilanden
tot Yarmouth toe vervolgen zij de scholen haringen onvermoeid, en maken doorgaans twee of drie ladingen, die zij met
hun jagers verzenden. Als zij maar tien pond van het last maken, winnen zij gezamenlijk ver boven het half millioen ponden
') Englands way to win wealth (Harleian miscellany, vol. III, p. 378 sq.).
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sterling. En dat is nog alleen de haringvaart; hoe aanzienlijk is
buitendien de overige visscherij ! Daarmee houden zich nog ongeveer zeventien duizend zeelieden bezig. Men kan veilig het
aantal visschers te zamen op veertig duizend stellen. Carleton,
de Engelsche gezant in Den Haag, hoorde het op vijftig duizend begrooten.
Daarmee vergeleken is de visscherij van Engeland niets. De
schrijver kan zijn verontwaardiging niet bedwingen, als hij bedenkt, hoe alleen traagheid en onverschilligheid zijn landgenooten verhindert de voordeelen te genieten, die zij dus aan de nijvere Hollanders prijs geven. „De Hollanders (zegt hij) verachten ons om onze nalatigheid en zorgeloosheid; zij durven onzen
armen visschers in het aangezicht zeggen : „Gij Engelschen,
moogt onze oude schoenen dragen (Ya English ya zall or oud
scone dragien)" 1). Zeker, een overmoedig zeggen, en tartend
voor onze afgunstige mededingers. Die hebben zich sinds dien
tijd uit hun vernedering hoog genoeg opgebeurd. Als Tobias
Gentleman nog eens kon opzien, hij zou, geloof ik, tevreden zijn
over het nageslacht van zijn onwaardige tijdgenooten. Maar
wat zou hij wel zeggen van de nakomelingen der overmoedige
Hollanders van toen ?
Zijn geschrift iokte een tweede uit, getiteld : De uitbreiding
van den handel, van zekeren Walter Burre 2). Daarin werd betoogd, dat de geheele scheepvaart afhangt van de visscherij, en
dat de Hollanders daarom de vrachtvaarders van de geheele
wereld waren, omdat zij de visscherij zoo goed als geheel in
handen hadden. De schrijver wenscht dat de regeering van Engeland het voorbeeld volge der Staten-regeering, en op allerlei
wijs de haringvaart aanmoedige. Bovenal raadt hij aan, de visscherij der Hollanders in de zeeen van Engeland te verbieden.
Maar zulke maatregelen zouden geen doel hebben getroff en.
Geen bescherming van de Engelsche nijverheid, geen belemmering van de Hollandsche scheepvaart kon aan het yolk van En1) „That Buckland was welcome to the wearing of Ravenswood's shanghled
shoes" (Bride of Lammermoor, III, ch. 1; Didot-editie, III, p. 5.)
miscell., vol. IV, p. 203 sq.).
2) The trade's increase
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geland den voorrang bezorgen. De veerkracht, die het Nederlandsche yolk, en in het bijzonder de zeemansstand, gedurende
den worstelstrijd tegen Spanje had opgedaan, was de reden van
onze grootheid. Eerst toen die veérkracht verslapte, begon onze
welvaart te kwijnen. Zoo lang de Engelsche koopman zich niet
berekend achtte onder gelijke voorwaarden met den Hollander
mee te Bingen, kon het hem weinig baten of zijn regeering hem
al tegen dien geduchten mededinger op de inlandsche markten
vrijwaarde. Op de wereldmarkt moest de groote wedstrijd gestreden worden,. Daar stonden beide natien gelijk; de krachtigste zou het daar winnen. Zoo lang de Engelschen moesten erkennen, gelijk Walter Burre getuigt, dat de Engelsche kooplieden in Moscovie voor de Hollandsche hadden ondergedaan, omdat zij gedurende de burgeroorlogen aldaar zich met hun goederen niet hadden durven wagen, terwijl de Hollanders „noch
door gevaren verschrikt, noch door verlies ontmoedigd werden," — zoo lang viel er niet aan te denken, die stoute mededingers voorbij te streven. De Engelsche regeering was er van
overtuigd, en durfde haar onderdanen niet bloot stellen aan de
onbelemmerde mededinging der Hollandsche kooplieden. In
1610 stelde Caron, de gezant der Republiek, uit naam der Staten aan de regeering van Jacobus I voor, den Oost-Indischen
handel van beide volken te vereenigen. „Maar wij vreezen
(schreef Mr. John More aan Sir. Ralph Winwood 1)), dat bij
zulk een vereeniging, zoo zij op gelijke voorwaarden plaats had,
de bekwaamheid en de ijver van hun yolk het onze spoedig op
zij zouden gedrongen hebben." Wat baatte het dan zulke ondernemende en knappe kooplieden van de Engelsche markten,
uit de Engelsche zeeen te weren ? Maar eerlang begon die ondernemingsgeest, die in den tijd van De Witt het toppunt bereikt had, van zelf te verflauwen. En te zelfder tijd daarentegen
werd de Engelsche natie door puriteinschen geloofsijver en
zucht tot vrijheid krachtig aangegrepen en uit de onverschilligheid opgewekt, waarover de schrijvers uit den tijd van koning
Jacobus zoo bitter hadden geklaagd. Eerst toen, daar de eneri) Winwood papers, vol. III, p. 239.
Fruin I

2
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gie van de Hollanders week en tot de Engelschen oversloeg,
veranderde beider onderlinge verhouding. En wij mogen niet
verwachten dat de oude toestand ooit zal wederkeeren, zoo
lang de Hollander in geestkracht en ondernemingszucht bij
den Engelschman blijft achterstaan.
Aan een teeken kunnen wij erkennen, of wij ons op den weg
tot beterschap bevinden: indien wij naar vrijheid verlangen,
mogen wij ons verzekerd houden, dat wij onze krachten weer
voelen aangroeien ; maar zoo lang wij daarentegen voor onze
nijverheid de bescherming van de regeering tegen vreemde mededingers begeeren, bewijzen wij dat wij ons nog lusteloos en
krachteloos gevoelen. Zoo is het in Engeland ook gegaan. Na
het langdurig geroep om bescherming komt ten laatste de
wensch op naar dezeifde vrijheid, als de Hollanders genieten.
In een merkwaardig pamflet van 1670 wordt onder andere als
reden van den voorspoed van Holland opgegeven de vrijheid,
die daar aan alle inkomelingen uit alle natien wordt toegestaan,
de vrijheid die aan de industrie, en in het bijzonder aan den
scheepsbouw gelaten wordt, de lage rechten die van de benoodigdheden tot den scheepsbouw worden geheven. Om dus met
de Hollanders te kunnen mededingen behoeven de Engelschen
een even milde regeering, een even vrije wetgeving als die der
Staten, waarbij Holland zoo wel vaart. Zulke wenschen zijn een
teeken des tijds; zij toonen dat het yolk zich zijne toenemende
krachten bewust wordt; zij voorspellen een tijdvak van snellen
vooruitgang.
Gelukkig dat than ook bij ons de begeerte naar meerdere
vrijheid van handel en nijverheid bewijst dat wij op den goeden
weg voortgaan. Voorzeker, geen verstandig man zal den regeeringsvorm onder oude republiek terugwenschen ! Maar vurig
wenschen wij dien republikeinschen vrijheidszin terug, die door
de vreemden bij ons voorgeslacht werd opgemerkt, die leert op
eigen krachten te vertrouwen, zich zelf verantwoordelijk te gevoelen voor hetgeen wij doen en laten doen. Eens benijdden de
Engelsche staatslieden ons dien vrijheidszin. Thans bewonderen wij hem in onze Engelsche naburen. Zij hebben van het
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beeld, dat onze vaderen hun gaven, in menig opzicht partij getrokken. Zou het thans voor ons geen zaak zijn, dat wij ons wat
meer naar hun voorbeeld gingen richten?
(V olksalmanak van de Maatschappij tot nut
van 't algemeen,
, biz. 75 vlg.)

HET PROCES VAN BUAT
(1882)

Over het onderwerp, dat ik ga behandelen, is in vroeger en
later tijd veel geschreven, in onze dagen ook door mannen van
wetenschap en van litterarischen talent, aan wie het beschaafde publiek gaarne het oor leent. Wijlen prof. Tydeman heeft in
1836, in zijn aanteekeningen op de Geschiedenis des Vaderlands
van Bilderdijk, de procedure, zoo als hij zich die volgens de echte stukken voorstelde, in vaste lijnen geteekend, en die schets
heeft Van Lennep in 1850, in zijn historischen roman Elizabeth
Musch tot een uitvoerige schilderij uitgewerkt,zoodat wie thans
den naam van Buat in een eenigszins letterkundigen kring
noemt, een welbekende geschiedenis voor den geest zijner hoorders oproept.
Ik zou er niet aan denken op nieuw ter sprake te brengen
wat reeds zoo vermaard is geworden, indien de voorstelling, die
mijn voorgangers van de toedracht gegeven hebben, even juist
was als zij algemeen ingang heeft gevonden. Had ik haar slechts
op enkele punter' aan te vullen of toe te lichten, ik zou daarmee
wachten, totdat de gelegenheid om dit in het voorbijgaan te
doen, zich aanbood. Dat ik er thans opzettelij k over ga handelen
toont integendeel dat mijn aanmerkingen de hoof dzaak betreffen. Naar het mij voorkomt verdienen de Staten van Holland
en hun raadpensionaris den blaam niet, die hun wegens hun
houding bij het proces, eerst. door Tydeman en op zijn voorbeeld en gezag door een aantal anderen, is aangewreven. Daarvan overtuigd mag ik niet verzuimen hun rechtvaardiging te
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beproeven. Het spreekt van zelf dat ik mij niet als hun pleitbezorger opwerp ; ik wench als geschiedkundige wat inderdaad
gebeurd is in het ware daglicht te stellen.
Beginnen wij met ons te verplaatsen te midden der gebeurtenissen, waaronder de procedure is voorgevallen.
In het jaar 1666 had het stadhouderloos bewind een zwaren
oorlog voort te zetten, door koning Karel II, die ons yolk en inzonderheid onze regenten persoonlijk haatte, en door de Engelsche natie, die op onzen wereldhandel en welvaart naijverig
was, zonder veel schuld van onze zijde, ons het jaar te voren
aangedaan i). Die oorlog, tegen zulken overmachtigen vijand,
vorderde de inspanning van al onze krachten en scheen zelfs,
hoe wij ons ook inspanden, de maat onzer krachten te boven te
gaan. Te meer daar te zelfder tijd de bisschop van Munster ons
aanviel en onze schromelijk verwaarloosde krijgsmacht slagen
toebracht, die, al waren zij niet gevaarlijk op zich zelf, onze onmacht aan de naburen toonden en ons in onze eigene oogen vernederden en ontmoedigden. Het was daarom een onschatbaar
voordeel, en een uitkomst bijna, dat Frankrijk na langdurige
aarzeling eindelijk besloot aan de verplichting te voldoen, die
uit zijn tractaat, in 1662 met de Republiek gesloten, voortvloeide, en ons met zijn moreelen steun niet slechts, maar ook met de
wapenen te hulp te komen. In Januari van het jaar 1666 verklaarde het den oorlog aan Engeland en in April bezorgde het
ons den vrede met Munster. Het waren zoowel edelmoedige als
zelfzuchtige beweegredenen die Lodewijk XIV zoo trouw onze
partij deden trekken. Hij achtte zich door zijn woord gebonden en stelde er zijn eer in zijn verbintenis na te leven ; maar
tevens was hij er op uit om tusschen de twee zeemogendheden
het evenwicht te bewaren, ten einde aan zich zelf het overwicht
boven ieder van haar te verzekeren. Dit bleek onder andere uit
de geringe hulp, die hij ons tegen onzen mededinger bewees.
,) Het doel, dat Engeland met dien oorlog voorhad, wordt aldus omschreven bij
Arlington, Letters, vol. II, p. 48: „ .... We shall not be afraid to measure swords
with them for the Dominion of the Seas and the Trade that belongs to it".
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Aan den zwaren vierdaagschen scheepsstrij d, waarin wij de
overwinning behaalden, hadden geen Fransche schepen deelgenomen, en later in het seizoen bleef steeds het beloofde eskader
onder allerlei voorwendsels uit. Toch was ons het Fransche
bondgenootschap ook ter zee niet nutteloos ; het noodzaakte
Engeland althans een gedeelte van zijn scheepsmacht of te zonderen om op de beweging van de Fransche vloot te passen : inzonderheid bij den vierdaagschen strijd is ons dit te stale gekomen. Om al deze redenen was er ons ten hoogste aan gelegen de
goede verstandhouding met den grooten koning te onderhouden, zijn lichtgeraaktheid te ontzien en zijn tekortkoming, hoe
pijnlijk wij die ook gevoelden, niet met wrevel en nalatigheid
van onze zijde te beantwoorden. Beter ongenoegzame hulp dan
geen hulp, beter zelfs de bloote schijn van hulpvaardigheid tegen den vijand dan blijkbare onwil. Dat was de stelregel van
den raadpensionaris De Witt, van den gezant aan het Fransche
hof, Van Beuningen 1), en van de geheele staatspartij, aan Wier
hoofd zij sto p den, en alien gedroegen zich op het zorgvuldigst
naar dezen regel.
Vooral hadden zij zich in acht te nemen voor wat maar
eenigszins naar kwade trouw geleek. De bondgenooten hadden
elkander beloofd niet afzonderlijk naar vredesvoorslagen te
luisteren, en Lodewijk XIV was op dat punt, vooral jegens ons,
hoogst gevoelig. Hij was het niet vergeten, dat wij in 1648 te
Munster afzonderlijk vrede gesloten en hem tegen Spanje alleen gelaten hadden. Het zou hem uiterst ongelegen zijn gekomen en zijn plannen voor de naaste toekomst hebben verstoord, indien wij ons weer evenzoo uit den oorlog, waarin hij
zich alleen ons ten gevalle gewikkeld had, hadden teruggetrokken. 2) ; en bij het minste wat naar besprek van de onze met
Engelsche onderhandelaars geleek, was dan ook zijn argwaan
1) „Ick aght dat het in dese tydt nodigh is selve te dissimuleren met onse vrienden het geen men niet beteren kan, soo am in geen contestati6n en onlusten met
haer te vallen, als om onse openbaere ende secrete vij anden niet te laete sien wat den
staedt kan toekomen door een krencking van de vaste ende opreghte vriendtschap
met dese kroon" (Brieven van en aan Dewitt, dl. II, blz. 321).
2) Zie zijn brief aan D'Estrades van 19 December 1664, Lettres du Comte d'Estrades, t. II, p. 565, en vgl. Mignet, Negociations etc., t. I, p. 413 suiv.
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gaande. Op den vredehandel met Munster te Kleef had de
Fransche gevolmachtigde den onzen, Van Beverningh, betrapt in een schijnbaar vertrouwelijk onderhoud met den Engelschen gezant, Sir Walter Vane; en meer was er niet noodig
geweest, om de regeering te Parijs tegen Van Beuningen en
D'Estrades in Den Haag tegen De Witt in klachten en waarschuwingen te doen uitbarsten. In het breede verontschuldigde De Witt zichzelf en zijn bewind bij D'Estrades en gaf hij
aan Van Beuningen de inlichtingen die deze behoefde om den
koning gerust te stellen 1). Uit zijn ijver om terstond alle „ombrage" weg te nemen, kunnen wij opmaken, op hoe hoogen
prijs hij het voortduren eener innige verstandhouding met den
machtigen bondgenoot stelde 2).
Hij behoefde die ook niet slechts in het algemeene landsbelang, maar tevens in het bijzondere belang van zijn partij. Het
stadhouderloos bewind stond op dit oogenblik wankel. Zijn
tegenstanders ontzagen zich niet gebruik te maken van de ongelegenheden, waarin het land verkeerde, en vuurden het
hartstochtelijke en onnadenkende gemeen aan om luider dan
ooit de verheffing van den jongen prins van Oranje te eischen.
Toen in het begin van het jaar, voordat de vrede met Munster
nog gesloten was, nieuwe legerhoofden voor den aanstaanden
veldtocht gekozen stonden te worden, was het ijveren voor
Zijn Hoogheid zoo algemeen en zoo sterk geweest, dat zelfs
De Witt, hoe onverschrokken ook, den moed had laten zakken
en er ernstig aan gedacht had den vijftienjarigen knaap tot
generaal van de cavallerie te laten kiezen, mits onder een der
grootste Fransche generaals, Turenne, als veldmaarschalk.
Dat dit plan, uit een militair oogpunt beschouwd, een dwaasheid was, gevoelde hij zoo levendig als iemand; alleen om het
y olk en een deel der regenten te believen, omdat hij niet anders
kon, wilde hij er toe meewerken. Maar toen hij er met D'Estrades over gesproken had, verklaarde de Fransche regeering
er zich ten stelligste tegen. Juist om het stadhouderloos be1) D'Estrades, t. IV, p. 130; Brieven van De Witt, dl. II, blz. 187, 198.
2) Brieven van De Witt, dl. II, blz. 190, 202; D'Estrades, t. IV, p. 148.
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stuur te schragen (zoo schreef koning Lodewijk zelf 1)) had hij
aan Engeland den oorlog verklaard, en zou men nu desniettegenstaande toch den eersten stap zetten op den weg, die onvermijdelijk tot de oppermacht van Oranje in de Republiek leiden
moest ? Een ieder weet hoe gaarne de raadpensionaris zich
heeft later gezeggen, hoe behendig hij de klip gemeden heeft,
waarop hij gevreesd had schipbreuk te zullen lij den, hoe hij
zich van de Prinses-Douairiëre heeft bediend om Zeeland
schaakmat te zetten, en ten slotte den jongen Prins niet tot
een commando verheven, maar tot kind van den staat van
Holland aangenomen en onder het opzicht van door Holland
gekozen hovelingen geplaatst heeft. Hij kon zich nauwlijks
meer over dien uitslag van zijn kloek beleid verheugen, dan
de regeering van Lodewijk XIV het deed. Ook zij zag daarin de
zegepraal van haar invloed over dien van haar tegenpartij 2).
Hoe waren de tijden en de inzichten veranderd! Tot op het
jaar 1600 had Frankrijk doorgaans de partij der stadhouders
getrokken en de Staten van Holland als vrienden van Spanje
tegengewerkt. Frederik Her. irik en Willem II hadden zich die
voorkeur waardig betoond, en de vrede van Munster,dieFrankrijk tegenover Spanje alleen liet, was het werk geweest van de
anti-stadhouderlijke partij. Maar met het jaar 1660 verkeerde
dit alles. In Engeland werd de Protector, die de uitsluiting van
het huis van Oranje uit de hooge staatsposten van de Republiek als eerste vredesvoorwaarde had bedongen, vervangen
door koning Karel, den oom liefhebbenden beschermer van
den jongen Prins. Van toen of kon Frankrijk de verheffing van
Zijn Hoogheid niet meer wenschen, want met Oranje zou de
invloed van Frankrijks ouden mededinger, Engeland, de Republiek beheerschen. Om dit laatste te voorkomen, moest het
wel voor De Witt partij kiezen en het stadhouderloos bestuur
zoo veel in hem was bestendigen. Van daar dat Lodewijk XIV
zelfs niet hooren wilde van het plan om den Prins als onderbevelhebber van Turenne aan te stellen. Wat ook De Witt
') D'Estrades, t. IV, p. 129.
') Brieven van De Witt, dl. II, blz. 206. Vgl. blz. 230, '31.
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mocht voorspiegelen van maatregelen om den jongen vorst
geheel en al aan den invloed der Engelschgezinden te onttrekken en onder een uitsluitend Franschgezinde omgeving op te
voeden, de koning zag daarin niets dan een ijdelen waan,
waarmee de raadpensionaris zichzelf en hem trachtte te paaien.
Zulke familiebanden, beweerde hij, waren niet te verbreken.
Hij had dan ook het voorstel, dat De Witt hem deed, om zeif
nevens koning Karel den Prins voor het bedoelde commando
bij de Staten aan te bevelen, van de hand gewezen: de Prins
zou de eerste wezen, had hij gezegd, om over dat betoon van
vriendschap met zijn Engelsche vrienden te lachen 1). Op zijn
bevel had daarop D'Estrades de vrienden van Frankrijk in de
Hollandsche steden aan het werk gezet om de planners der
Orangisten te dwarsboomen, en het verijdelen van de pogingen
van dezen was evenzeer een overwinning van den Franschen
invloed als van de staatsche partij.
Zoo kon het wel niet anders of de vrienden van den Prins
moesten de alliantie met Frankrijk betreuren als een hinderpaal op den weg, waarlangs zij Zijn Hoogheid tot de waardigheid zijner voorouders zochten op te voeren. Ook hun programma omvatte zoowel de buitenlandsche als de binnenlandsche
staatkunde. Om den Prins aan het hoofd der regeering to kunnen stellen, verlangden zij in de eerste plaats vrede met Engeland, hoe dan ook, zonder zich om Frankrijk te bekreunen, en

vervolgens een nauwe verbintenis tusschen de twee zeemogendheden, ter bevestiging van de dynastieke belangen van Oranje
en Stuart, en, zoo zij hoopten, tot heil en voorspoed van de beide rijken 2).
Van deze partij nu, die gedurende den oorlog tegen den koning, wiens bondgenootschap zij zocht, gevaar liep om bij den
minsten misstap, bij overijling zelfs, in landverraad te vervallen, was Buat de onbekwame en onbezonnen handlanger. Zoover wij kunnen nagaan was hij te goeder trouw en zich van
1) D'Estrades, t. IV, p. 131.
2) Vgl. Arlington, Letters, vol. II, p. 167.
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geen boos opzet bewust. Hij ijverde voor zijn jongen meester 1),
gelijk hij hem noemde, in het vertrouwen dat hij zoo doende
tevens 's lands belang bevorderde; hij betreurde den oorlog
met Engeland en hield zich ook overtuigd dat koning Karel,
getergd door de stadhouderloozen, zijns ondanks ons den oorlog had aangedaan, en niets liever verlangde dan hem met een
goeden vrede, waarbij zijn neef van Oranje bevoordeeld werd,
te eindigen. Zoodra hem dus een zijner vrienden aan het Engelsche hof, Gabriel Silvius, in den arm nam, was hij bereid
zijn goede dienst en tot het herstellen van een zoo heilrijken
vrede te leenen, en trad hij in correspondentie met een der
Engelsche bewindslieden, sir Henry Bennet, weldra tot lord Arlington verheven , die door het huwelijk, hetwelk hij omstreeks
dezen tijd met een dochter van Lodewijk van Nassau-Beverweerd sloot, zich als het ware aan de stadhouderlijke partij
verzwagerde. Hij was daarmee begonnen voordat nog Frankrijk den oorlog aan. Engeland had verklaard, en hij bleef er ook
mee voortgaan, hoewel- het hem under andere door de PrinsesDouairiere, de grootmoeder van Willem III, ontraden werd,
omdat hij gevaar liep, zoo hij in strijd met de belangen en bedoelingen van Lodewijk XIV voortging voor vrede met Engeland te ijveren, voor zijn moeite gestraft te worden met verbeurdverklaring der goederen die hij in Frankrijk bezat. Doch
Silvius, dien Buat's vrouw hierover raadpleegde, stelde haar
en hem gerust 2), en zoo bleef hij den gevaarlijken weg bewan1) Catal. d'autogr. Fred. Muller, 1882, N°. 18 (p. 3) : een brief van de PrinsesDouairiére, aan de Staten v. Holland, dd. Cleves, 30 Avril 1661, waarin zij uit
naam van koning Karel II vraagt om promotie van Buat, „in het Huys van Orange
van jongs of opgebraght sijnde geweest".
2) De brief van Silvius aan mevrouw Buat van 9/19 Maart 1666 bevindt zich onder de processtukken: het belangrijkste gedeelte luidt aldus : „Il me semble, Madame, que, si vous considóres bien toutes chosen, vous trouveres que vous n'aves pas
un si grand subiect de vous allarmer, puisque Monsieur de Buat n'a rien fait, qui
puisse entrainer avec soy ceste mauvaise consequence dont Madame la Douariere
le mesnace; et quand mesme ce malheur la luy arriveroit (ce qui est pourtant impossible sans vouloir violer les lois) je puis vous asseurer qu'il n'y perdroit den,
ayant de puissans amys, et qui appuyeront tousjours ses interests et ne l'abandonneront jamais, desorte que vous deves vous mettre l'esprit en repos de ce coste la,
puisque je ne vois pas que la France puisse avoir aucune prinse sur Monsieur de
Buat, ny aucun subject de se formaliser de son prockle, puisqu'il n'a rien fait que
par la connojsance des principaux de l'estat, et qu'il travaille a une pais, pour la-
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delen. Toen hij zich het eerst met de zaak had ingelaten, was
de raadpensionaris afwezig geweest, met de vloot op zee, en
had hij zich uit dien hoofde met de vredesvoorslagen, die hem
waren gedaan, tot Van Beverningh gewend, maar nu De Witt
terug was gekeerd en de staatszaken weer aanvaard had, begaf
hij zich tot dezen en deelde hem mee wat hij aangaande 's konings geneigdheid tot vrede van zijn correspondenten vernomen had i).
Het verdient opmerking dat Buat zich bij voorkeur tot de
heeren van Holland wendde. Eigenlijk behoorden de buitenlandsche zaken niet tot het bewind der provinciale overheid:
het waren de Staten-Genera al, als vertegenwoordigers der
Unie, die ze te behandelen hadden. Maar het gebruik week in
dezen of van hetgeen recht was, en, nu hij bij ontstentenis van
een Eminent Hoofd, gelijk de prinsen van Oranje waren geweest, de Staten van Holland den toon gaven, was hun raadpensionaris inderdaad de leider der diplomatie. Een ieder wist
dit en gedoogde het en gedroeg er zich naar, — behoudens zijn
recht, dit spreekt van zelf, om het bij voorkomende gelegenheden aan Holland en aan den raadpensionaris als een machtsaanmatiging en een Uniebraak toe te rekenen. Het is voor een
billijke beoordeeling van hetgeen Holland in dezen verder gedaan heeft van belang, in het oog te houden dat dit de regel
was en dat Buat zich daarnaar had gedragen.
queue la France a temoigne avoir tant d'empressement, ayant envoye pour ce subiect une ambassade célèbre en ce pays icy. Ii est vrai que la France du despuis
peut avoir eu d'autres desseins caches, qui par ce moyen icy peuvent estre traverses, mais Monsieur de Buat n'entre point la dedans, mais estant a serment a l'Estat
et y ayant les interests et alliances qu'il y a, it n'a peu sans manquer a son debvoir
et a son honneur cacher les ouvertures qui luy ont este faites pour une bonne paix,
laquelle est d'une si grande consequence pour l'interest de ses Maistres qu'il se seroit rendu crirninel envers eux, s'il n'eut pas travaille a une si bonne oeuvre. De
vous dire qu'il aye fait par ce moyen icy fort sa tour au Roy de France, pour en optenir quelque grace, je ne le troy pas; mais pour le bien qu'il a la, j'ay de la peine
me persuader, qu'il courre aucun risque. Au contraire je suis d'opinion, que ceste
affaire icy le fera considerer d'avantage en dehors et dedans l'Estat."
') Zie over al wat het gesprek tusschen Buat en den raadpensionaris betreft den
brief van den laatsten aan den Neer van Maasdam, in de aanteekening op Wicquefort, Hist. des Provinces Unies (ed. Lenting en Ohais van Buren), t. III, p. 256, en
vgl. daarmee de Brieven van De Witt, dl. II, blz. 184, 191, 236, 251; D'Estrades, t.
IV, p. 122, 146, 171.
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Van den aanvang of zag de scherpzinnige en ervaren staatsman dat van zulk een onderhandeling, door middel van zulke
personen, niets wezenlijks te wachten was. Buat wordt ons
door alien, die hem hebben gekend, beschreven als een aangenaam en algemeen bemind man, open van karakter, moedig,
een goed soldaat, niet misdeeld ook van natuurlijk verstand,
maar overgegeven aan den drank en praatziek en luidruchtig
als hij een dronk ophad 1). Geen man derhalve om uit te kiezen
als men een ernstige onderhandeling bedoelde. Ook waren de
voorstellen, die hij overbracht, zoo vaag en niets beteekenend, dat zij onmogelijk ten grondslag van den vredehandel
dienen konden. Met dat al begreep De Witt dat hij niet kortaf
weigeren kon op deze opening in te gaan. Hij mocht den schijn
niet aannemen van afkeerig te zijn van vrede: zonder aanleiding werd hij daarvan toch reeds verdacht gehouden. Hij gaf
dus een antwoord dat niet meer beteekende dan het aanbod
waarop het sloeg, en hij liet Buat vrij, de correspondentie desverkiezende voort te zetten. Maar hij waarschuwde toch dat de
koning, zoo het Zijne Majesteit ernst was met de zaak, het zoo
diende aan te leggen, dat men hier in tweeerlei opzicht gerust
kon zijn: vooreerst, dat het niet zijn bedoeling was het yolk
in den waan te brengen, dat wel hij den vrede wilde, maar de
Staten van Holland, of althans eenige van hen of van hun
ministers,niet; en ten andere,dat het hem ook niet te doen was
om tusschen de bondgenooten wantrouwen te wekken en oneenigheid te stoken. Uit dien hoofde vermaande hij Buat in het
bijzonder, op zijn woorden te passen en niet op gastmalen en
bijeenkomsten voor te geven, gelijk men zeide dat hij gewoon
was, dat de koning van Engeland den vrede waarlijk begeerde
en de heeren Staten hem konden hebben als het hun geliefde.
') „This Gentleman was generally beloved and held a man of great sincerity,
brave in point of courage and of good parts of wit and judgment, save that he was
immoderately given to wine and to the excess of it" (Clarendon). „II avoit le nom
et le zele d'un fidele et d'un passionne serviteur; mais avec autant de raison pouvoit it porter le titre d'un tres-malhabile homme; it etoit au surplus fort sujet au
vin" (Guiche). Vgl. ook Wicquefort, t. III. p. 255. — Over hem en zijn echtgenoote,
Elisabeth Musch zie ook mijn Aanteekeningen op Droste's Geheugchenis, dl. II,
blz. 413.
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Met deze waarschuwing liet hij hem gaan, en, om alle reden tot
argwaan aan Frankrijk te ontnemen, haastte hij zich door van
Beuningen zoowel als door D'Estrades den koning kennis te
geven van hetgeen Buat hem had aangediend en van hetgeen
hij daarop had geantwoord. De koning was over die rondborstigheid voldaan en beantwoordde haar door weerkeerig aan
Van Beuningen mee te deelen, dat ook hem voorstellen waren
gedaan, door tusschenkomst van den aartsbisschop van Mainz,
die hij eveneens had afgewezen. Stelliger dan ooit verbond hij
zich tevens om niet zonder de Staten met den vijand te handelen, overtuigd dat dezen zich evenmin zonder hem in eenige
onderhandeling zouden inlaten.
Na deze eerste opening kwam Buat van tijd tot tijd bij den
raadpensionaris met soortgelijke berichten uit Engeland en
met nieuwe betuigingen van 's konings voortdurende vredelievendheid aan, maar hij vorderde niet en kreeg steeds hetzelfde antwoord. Op zijn telkens herhaald voorstel, dat de Staten een vertrouwd persoon, bij voorkeur Van Beverningh, naar
Engeland zouden afvaardigen om met Zijn Majesteit te spreken, werd hem telkenmale herinnerd dat zulk een zending onbestaanbaar was met de alliantie met Frankrijk en buitendien
geheel overbodig, omdat de Staten reeds, in hun brief van 11
December aan den koning 1), een tweeledig voorstel hadden
gedaan, waarop zij nog altijd antwoord wachtende waren. En
weidra sloeg Van Beuningen 2), in overleg met de Fransche
regeering en met toestemming der Staten, een onderhandeling
voor in het hotel van de koningin-moeder van Engeland, tante
van Lodewijk XIV, te Chaillot, waar ook werkelijk in den
voorzomer eenige besprekingen met den Engelschen gezant
Denzell Hollis, die om redenen of onder voorwendsel van ongesteldheid nog te Parijs gebleven was, gehouden werden. Zij
hadden echter geen gevolg. Integendeel, gedurig duidelijker
bleek de toeleg van Karel II om de bondgenooten door afzonderlijke aanbieding te verlokken of althans jegens elkaar wan1) Zie dien brief bij Aitzema, dl. V, blz. 396.
2) Brieven van De Witt, dl. II, blz. 215/6. Vgl. Mignet . I, p. 430.

30

HET PROCES VAN BUAT

trouwend te maken en te verdeelen 1). Doch al wat hij zoodoende uitwerkte was dat De Witt des te zorgvuldiger de Fransche
regeering op de hoogte hield van al wat hem door Buat en anderen uit Engeland werd aangebracht.
Intusschen werd de oorlog voortgezet met afwisselende kansen. Op de overwinning in den vierdaagschen strijd volgde in
Augustus de neerlaag bij Norfolksland, een neerlaag des te bedroevender, omdat zij tot een hevige oneenigheid tusschen onze
twee groote zeehelden, tusschen De Ruyter en Tromp, aanleiding gaf, die weldra zoo hoog liep, dat de Staten slechts te
kiezen hadden wien van beiden zij uit den dienst ontslaan wilden. De keus kon niet twijfelachtig zijn. Tromp, de minst onmisbare van de twee, was tevens Prinsen-man : De Ruyter
voegde bij zijn overige voortreffelijkheden die van Staatsgezind
te wezen. Doch met de verwijdering van een der admiraals
was de tweespalt op de vloot niet geheeld; elk hunner had zijn
aanhang onder de kapiteins en onder het zeevolk. En van de
vloot sloeg het vuur der tweedracht over tot het gansche yolk
en deed ook onder de regenten de oude veete met nieuwe hevigheid ontbranden '). Het land was verdeeld in twee partijen,
die van Tromp en Zijn Hoogheid en die van De Ruyter en de
Staten van Holland. Tromp had inzonderheid te Rotterdam
zijn vrienden in de regeering. Een zwager van hem, Kievit,
was wegens de stad lid van Gecommitteerde Raden, en deze
werd erkend als auteur van een blauwboekje, op naam van
Sommelsdijk uitgegeven, waarin de schuld der neerlaag alleen
aan De Ruyter en zijn vrienden geweten werd. De Staten van
Holland, verontwaardigd over de tegenwerking die de regeering, te midden van zoo veel moeilijkheden, van een minderheid in hun eigen boezem te lij den had, kozen Kievit als zondenbok uit, schorsten hem in zijn bediening, en verwezen zijn
zaak naar het Hof. Inderdaad de man stond bekend voor het
hoofd der factie, die vrede met Engeland bijna tot elken prijs
verlangde, mits de verheffing van den Prins er mee gepaard
') Arlington, Letters, vol. II, p. 167, 174,.177/8.
2 ) Arlington, Letters, vol. II, p. 188.
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ging 1). D'Estrades had uit Den Haag aan De Witt, die zich
toen in Zeeland op de vloot be yond, geschreven, dat Tromp tot
zijn buitensporigheden door een kabaal werd opgestookt, waaraan van de voornaamsten van het land deel hadden 2). Geen
twijfel, of Kievit was de tusschenpersoon tusschen de kabaal
en den vlootvoogd.
Juist op dit oogenblik van uitgelaten, partijwoede, nu de
meerderheid van Holland de woelingen eenei met s' lands vijand heulende minderheid met kracht wilde en moest bedwingen, kwam Buat in zijn onbezonnenheid zichzelf als den handlanger Bier factie aanbrengen. De toedracht is bekend 3). Bij
vergissing gaf hij nevens een nietsbeteekenenden en voor den
raadpensionaris bestemden brief, aan dezen nog een anderen
over, welks opschrift „pour vous-mesme" terstond verried,
dat hij buiten de correspondentie, waarvan De Witt en de
Staten van Holland kennis droegen, nog een heimelijke briefwisseling met Silvius en Arlington voerde, en welks inhoud bij
vluchtige inzage reeds toonde dat hij die voerde op last en ten
behoeve der kabaal, die met den naam van „les amis" en „les
bien-intentionnez pour la paix" aangeduid en van de meerderheid, die de wettige regeering vormde, onderscheiden werd.
Geen twijfel wat in dezen de raadpensionaris verplicht was te
doen. Then hem de arme man een paar uren later den brief
kwam terug vragen, kon hij niet anders antwoorden, dan dat
hij dien aan Gecommitteerde Raden in handen zou stellen.
Een onderzoek was onvermijdelijk. Het getuigt van Buat's
onnoozelheid, dat hij de gevolgen van zulk een onderzoek bleef
afwachten. Om negen uur had hij de vergissing begaan; hoe
laat hij ze bemerkt heeft blijkt niet, maar eerst te half zeven
werd hij in hechtenis genomen. In zes uren tijds, zegt men, had
1) Belangrijk is de brief van Coninck, afgevaardigde van Hoorn ter dagvaart, gedrukt in de Kronyk van het Hist. Genootschap, 1852, blz. 432 v1g., waarover men
zie de Resol. Holland van 9 December 1666, blz. 30, 40. Over de bedoelingen der
Engelschgezinden schrijft De Witt aan Van Beuningen, Brieven, dl.
blz. 230/1.
2) D'Estrades, t. IV, p. 413.
8 ) Ik verwijs naar Aitzema en naar de nieuwe uitgaaf van Wicquefort, waar men
de bewijsstukken bijeen vindt, wel niet geheel nauwkeurig overgedrukt, maar toch
zonder zinstorende fouten.
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hij te paard over de grenzen kunnen zijn 1). Zijn blijven bewijst
zeker zijn onschuld niet, maar toont toch dat hij zich van geen
zware schuld bewust was. Of hij zich de uren, die de omslachtige gang van zaken in de Republiek hem liet 2), ten nutte heeft
gemaakt om compromitteerende brieven en bescheiden te vernietigen, dan of hij die telkens, zoodra zij gelezen waren, had
verbrand, is onzeker.
Zijn arrest ging gepaard met huiszoeking en inbeslagneming
zijner papieren. Deze hadden niet veel te beduiden. Behalve de
brieven, die aan De Witt getoond waren, werden slechts enkele
gevonden, maar daaronder van den postmeester te Antwerpen,
welke het bewijs leverden, dat hij bijna met elke post naar Engeland geschreven en uit Engeland tij ding ontvangen had.
Waarom was er van zoo drukke briefwisseling zoo weinig bewaard ? Het antwoord op die vraag, dat als van zelf bij een ieder moest oprijzen, werd bevestigd door het kiad van een enkelen aan Arlington gerichten brief, dat zeker bij vergissing aan
de algemeene vernietiging ontsnapt was. Het sprak nog duidelijker dan de brief „pour vous-mesme" van een ongeoorloofde
verstandhouding met den vijand, waartoe de briefwisseling,
die aan De Witt getoond werd, slechts ten dekmantel had gediend. Van de Kastelenij, waar het eerste verhoor plaats had,
werd de beschuldigde naar de Voorpoort overgebracht en daar
nog driemalen ondervraagd door twee Gecommitteerde Raden
en den raadpensionaris 3).
Aanvankelijk leverde het verhoor niet veel op. Voor een
man, zoo onbezonnen als Buat ons wordt voorgesteld en denkelijk wel geweest zal zijn, hield hij zich bijzonder goed; zijn
antwoorden vulden het gebrek aan bewijsstukken geenszins
') Guiche, Mernoires, p. 284.
2) Wicquefort, t. III. p. 260, wil doen gelooven dat De Witt opzettelijk aan Buat
den tijd liet om te ontsnappen, zoo deze gewild had. Dit komt mij hoogst onwaarschijnlijk voor. Guiche schrijft het verlies van tijd wel zoo waarschijnlijk toe aan „la
lenteur et le dêfaut de pouvoir agir promptement en cas pareil, qui est ordinaire
toutes les republiques."
3) Examen op 20 Augustus op de Kastelenij door de G. R. Wimmenum en Cant
en den R. P., — op 21, 23 en 24 Augustus op de Voorpoorte door de G R. Van
Naters en Cant en den R. P.
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aan. Ook noemde hij geen medeplichtigen dan zulke, die zeker
slechts van ter zijde in de zaak betrokken waren, de heeren van
Haarlem en van enkele Noord-Hollandsche steden, burgemeester Blauw uit Amsterdam en den heer van Amerongen uit
Utrecht. Maar eindelijk liet hij zich, ik weet niet door welke
bedenking, verleiden om als zijn voornaamste raadslieden te
noemen Van der Horst uit Rotterdam en Kievit. Geen naam
was op dit oogenblik zoo compromittant als die van Tromp's
onrustigen zwager. Terstond na het arrest van Buat had D'Estrades naar Parijs geschreven : men verdenkt hem van met
Engeland te heulen en tot de kabaal van Tromp te behooren,
waartoe.00k een aantal officieren gerekend worden 1). Dat
vermoeden was thans bevestigd: Gecommitteerde Raden hadden genoeg vernomen. Op hun rapport besloten de Staten van
Holland nog dien dag, den 24 sten Augustus, „de zaak te renvoyeeren aan den Eersten en andere Raden van den Hove,
met verzoek en last dat dezelven niet alleen tegen Buat, maar
ook specialijk tegen de heeren Kievit en Van der Horst en alle
anderen die bevonden mochten worden aan de voorz. zaak
schuldig te wezen, met alle mogelijke promptitude en met vigueur zullen procedeeren en doen procedeeren en vervolgens
ook dienthalve sententieeren, zoodanig als dezelven naar de
natuur en de importantie van dezelve zake en den gevolge en
aankleven van dien in goede conscientie bevinden zullen te
behooren."
Verschillende bedenkingen zijn ten opzichte van dit besluit
der Staten te rnaken. Vooreerst, het misdrijf, waarvan Buat en
zijn complicen beschuldigd werden, betrof niet Holland in het
bijzonder maar de Unie in haar geheel. Met welk recht verwezen de heeren van Holland de zaak dan naar hun Hof ? Bovendien Buat, als officier, stand in den eed der Generaliteit en
op de repartitie van Zeeland en lag in garnizoen buiten Holland's grenzen, te Bergen op Zoom. Wat had Holland op zoo
iemand te zeggen 2) ? Op deze tegenwerping hebben de Staten
1) D'Estrades, t. IV, p. 420.
2) De Staten van Zeeland vroegen mededeeling der processtukken „met bijvoeFruin I
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zelf geantwoord 1), door te wijzen op hun resolutie betreffende
de judicatuur, tien jaren te voren, den 3 den October 1656, genomen en in hoofdzaak inhoudende : „dat alle ingezetenen en
onderdanen van Holland, en namelijk zoodanige die zich begeven hebben in den dienst en eed van de Generaliteit, en die zich
in of omtrent den voorz. dienst door eenige delicten hebben
vergrepen, zich niet zullen kunnen onttrekken aan de jurisdictie van den competenten rechter, waaronder zij binnen Holland wonende sorteeren, of alwaar zij ten tijde van het aannemen van, den dienst gesorteerd hebben, onder eenige uitvlucht
of exceptie, reflectie hebbende, op den dienst of eed van de
voorz. Generaliteit 2)." Men kan zeker het recht aan Holland
betwisten om zulk een resolutie te nemen; maar, het is nauwelijks noodig het op te merken, dit is een andere vraag dan die
bier te pas komt. Nu eens het besluit genomen was en hoe dan
ook kracht van wet verkregen had, zijn de Staten, in het geval
van Buat, niet te beschuldigen omdat zij het ook op hem hebben toegepast.
Integendeel, op hem was de toepassing betamelijker dan op
menig ander, want, al betrof zijn misdrijf ook de geheele Unie,
inzonderheid was het toch tegen Holland begaan. Ik heb er
vroeger reeds op gewezen, Buat had zich met de voorslagen,
die hij uit Engeland overbracht, niet tot de Staten-Generaal,
maar tot de Staten van Holland, in den persoon van hun raadpensionaris, gewend, en zoo doende zelf zich jegens hen in het
bijzonder verantwoordelijk gesteld. Een andere vraag is het
ook bier, of Holland recht had gehad om het bewind der buitenlandsche zaken van de Unie in die mate aan zich te trekken, en
Zeeland heeft, juist naar aanleiding van dit geval, op die vraag
ging van redenen: dat sulcx aen de Bon tgenooten niet en kon worden geweygert,
soo ten respecte dat hij is een officier in dienst en eedt van het Gemeene Landt, en
particulierlijk van dese Provintie, ab ten respecte van het delict, daermede hij
werdt beschuldigt en daerdoor, soo veel men weet, niet tegen een particuliere Provintie maer tegen den Gemeenen Staet sonde hebben gesondight" (Notulen Zeeland van 20 September 1666, blz. 315).
1 ) In hun Resol. van 12 October 1666, blz. 90.
8) Opgenomen in de Resolution van Consideratie, blz. 276. Ten slotte was alleen
Leiden tegen het arresteeren er van geweest, zie Brieven van De Witt, dl. III,
blz. 282.
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een ontkennend antwoord, in voor Holland hoogst aanStootelijke bewoordingen, gegeven 1). Wij laten die vraag in het midden, want hoe zij ook te beantwoorden moge zijn, in geen geval
kan zij op ons oordeel betreffende de competentie van den Hollandschen rechter invloed oefenen.
Een tweede bedenking ligt minder voor de hand. De Staten
renvoyeeren de zaak naar het Hof. Inderdaad, zij hadden haar
aan zich, dat is te zeggen hun Gecommitteerde Raden, die haar
reeds geInstrueerd hadden, kunnen houden. Ware het hun te
doen geweest om hoe dan ook tot een veroordeeling en tot een
doodvonnis te geraken, zij hadden dien eenvoudigen en zekeren weg kunnen inslaan. Art. 6 van de instructie der Gecommitteerde Raden schreef dezen voor, „tegen degenen die bevonden zullen worden iets voor te nemen, dat tot verraderije,
muiterije, seditie of oproer zou mogen strekken, met alle vigeur te procedeeren, en zullen over dezelven de behoorlijke
straffe mede bij preventie [d.i. voorkoming van den gewonen
rechter] decreteeren en doen executeeren 2)." Dat de zaak van
Buat binnen het voorschrift van dit artikel vied, is moeilijk tegen te spreken, en toevallig ben ik in staat te bewijzen dat
Gecommitteerde Raden althans van die meening waren. In
1672 ontstond er tusschen hen en het Hof van Holland geschil
over de judicatuur in een soortgelijke zaak. Twee Engelschen,
die hier te lande zonder paspoort vertoefden, waren door Gecommitteerde Raden in hechtenis en in verhoor genomen en
daarop overgeleverd aan het Hof, doch door het Hof teruggestuurd met verklaring dat Gecommitteerde Raden bij hun instructie gemachtigd waren bij preventie in zulke zaken recht
te doen, en dat zij er in het onderhavige geval toe verplicht
waren, omdat zij al begonnen waren te instrueeren. Gecommitteerde Raden brachten het geschil voor de Staten en beweerden, dat zij wel de faculteit hadden om te rechten maar
ook aan het Hof mochten demandeeren, „gelijk in de zaak van
1) Notulen Zeeland, 20 September 1666, blz. 345, en Resolutie Holland van 8
October, blz. 80, en van 12 October, blz. 89.
2) De Instructie staat ook bij Aitzema, dl. I, blz. 388, gedrukt. Vgl., wat art. 6
betreft, aldaar blz. 391.
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den ritmeester Buat ')." De Staten stelden hen in het gelijk en
gelastten het Hof voort te varen met de procedure. Wij vinden
niet dat in 1666 het Hof bezwaar gemaakt heeft om de reeds
door Gecommitteerde Raden geinstrueerde zaak van Buat van
hen over te nernen : trouwens het waren de Staten zelf die er
hen bij resolutie mee belastten.
In de derde plaats merken wij in die resolutie op, dat de Staten de Raden van den Hove vermanen, met promptitude en vigeur tegen Buat en al zijn medeplichtigen te procedeeren. Die
vermaning, op zich zelf geenszins onbetamelijk, geschiedde bovendien niet zonder aanleiding. Het Hof had voorheen bij het
oordeelen over staatsmisdaden zich alles behalve krachtig en
streng betoond. Het had, om iets te noemen, den klerk van den
raadpensionaris, Van Messen, en zijn medeplichtige, Van Ruyven, die de secreten van Holland aan Hollands vijanden hadden verkocht, na ze alvorens vervalscht te hebben om ze kostelijker te maker', tot betrekkelijk lichte straffen veroordeeld 2),
met dien gevolge da.t Van Ruyven zijn misdadig bedrijf had
kunnen voortzetten en thans betrapt was op een verraderlijke
correspondentie met den vijand, weshalve hij door het Hof van
Friesland eerlang bij verstek ter dood veroordeeld werd 3).
Wicquefort drukt dan ook meer dan zijn eigen gevoelen uit, als
hij zegt : „la Cour provinciale de Hollande, qui est composee de
gens dont la pluspart out peu de connaissance d'affaires criminelles tant soit peu extraordinaires, et point du tout des crimes
d'Estat, y avoit fait autrefois des fautes assez enormes" 4).
Een aanmaning om snel en streng recht te doen, kwam dus hier
niet te onpas.
Het Hof was op dit oogenblik onvaltallig. Er waren drie vacaturen : in plaats van negen Hollandsche en drie Zeeuwsche
leden, waaruit het bestond, waren er thans slechts acht uit HolResolutie Holland 21 September 1672, blz. 26, en 18 November, blz. 25. De
aangehaalde zinsnede, betreffende de zaak van Buat, komt daar niet voor, maar
wordt gevonden in de ms. notulen van den pensionaris Hop.
2) Verg. over dat proces de opstellen van Mr. Nedermeyer van Rosenthal in de
Bijdragen v. vaderl. gesch. en oudheidk., X, blz. 195, 285.
3) Zijn sententie bij Aitzema, dl. VI, blz. 24.
4) Hist. des Provinces Unies, t. III, p. 263.
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land en een uit Zeeland; wegens twisten tusschen de twee provincien was aan de twee laatst gekozen Zeeuwen het zitting nemen vooralsnog geweigerd 1). Ook was er wegens dezelfde twisten Been president ; de Eerste Raad, Van Dorp, heer van Maasdam, nam voorloopig de plichten van het voorzittersambt
waar 2). Het was buitendien vacantie, zoodat slechts enkele raden in Den Haag waren, onder dezen de waarnemende president. Hij en slechts twee anderen 3) namen Buat den 28sten
Augustus in verhoor en ondervroegen hem reader over hetgeen
hij aan Gecommitteerde Raden beleden had.
Zij vernamen niet veel bijzonders bij deze gelegenheid, en,
om dit nu reeds te zeggen, evenmin in het vervolg. Wij zullen
dan ook wel nooit te weten komen, wat eigenlijk door Buat en
die zich van hem bedienden, bedoeld, voorgenomen, uitgericht
is. Aileen uit de staatsarchieven van Engeland zou er nog licht
over de zaak kunnen opgaan, zoo daar de brieven uit Holland
bewaard zijn gebleven. Maar ik betwijfel dit, en vrees dat wij
ons, wat Engelsche berichten betreft, zullen moeten behelpen
met hetgeen de toenmalige kanselier van Engeland, de beroemde Clarendon, dienaangaande in zijn autobiographie heeft
opgeteekend 4). Zijn verhaal is uitvoerig genoeg, maar, ongelukkig, in details zeer onnauwkeurig; het schijnt eerst vele jaren later en alleen uit het geheugen te boek gesteld. Om de vele
bijzaken, die er verkeerd in worden voorgesteld, kunnen wij
aan de beschrijving van de hoofdzaak ook slechts voorwaardelijk geloof hechten. Doch aan den anderen kant mogen wij niet
nit het oog verliezen, dat, wie nit zijn bloote herinnering een
voorval uitvoerig beschrijft, wel in de omstandigheden zich
licht vergist,maar niet zoo licht in het hoof dfeit, dat als het gewichtigste den diepsten indruk in zijn geest moet hebben achtergelaten. Hoe dit zij, zonder voor de juistheid van het ver1) Aitzema, dl. V, blz. 803.
2) Sedert het overlijden van president Joh. Dedel, 22 Maart 1665. Vgl. over het
geschil tusschen Holland en Zeeland: Aitzema, dl. VI, blz. 537.
2 ) Nierop en Goes.
4) Life of the Earl of Clarendon, p. 321 vlg. (ik gebruik de 3 44 uitg., in 8°.,
Oxford, 1761).
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haal te durven instaan, deel ik mee wat de kanselier omtrent
het door Buat en zijn vrienden ontworpen plan van handelen
bericht. Volgens hem waren de prinsgezinden. in Holland tot de
overtuiging gekomen, dat De Witt en de meerderheid der Staten, die hem aanhing, geen vrede met Engeland wilden, dan op
voorwaarden, die de koning niet kon en niet zou inwilligen ;
maar aan den anderen kant hielden zij zich verzekerd dat de
aanzienlijke minderheid, die geneigd was des konings voorwaarden aan te nemen, op een gegeven oogenblik en onder den
drang van zekere omstandigheden, door het overloopen van
sommigen die reeds wankelden, tot een geringe meerderheid
kon aangroeien, genoegzaain om de schaal te doen overslaan
ten voordeele zoowel van den prins van Oranje als van den koning van Engeland. Zij verlangden dat de koning daartoe zou
meewerken door een brief aan de Staten van Holland te richten, die hun bij hun aanstaande samenkomst zou worden bezorgd, waarbij hij den vrede op billijke voorwaarden aanbood,
mits zij zijn neef den prins van Oranje in de waardigheid zijner
voorouders herstelden. Tot zoover stemt het verhaal volkomen
overeen met den inhoud, of beter gezegd met de toespelingen
van den brief „pour vous-mesme", en wij weten bovendien uit
de bekentenis van Buat, dat hij het model van zulk een brief met
Silvius te Antwerpen in de allereerste dagen van Juli heimelijk
had ontworpen. Maar terwijl wij uit den brief „pour vous-mesme" met zekerheid vernemen dat de koning het schrijven van
den brief aan de Staten heeft geweigerd, schijnt Clarendon in
den waan te verkeeren, dat Zijn Majesteit een tegenovergesteld
besluit had genomen. Opmerkelijk is in alle geval zijn beweren,
dat de vraag, of het al dan niet geraden was zulk een brief aan
de Staten te richten, besproken is in het comite, waarmee de
koning de geheele vredehandeling had beleid, en dat hij, Clarendon, zelf bij die gelegenheid had uitgesproken, dat hij aan
het welslagen van het plan zeer twijfelde en vreesde dat het
Buat nog het hoofd zou kosten, daar deze noch de bescheidenheid noch de voorzichtigheid bezat om een zoo teere zaak tot
een goed eind te brengen.
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Hoe gewenscht het op zich zelf zou zijn te kunnen uitmaken
in hoever dit verhaal geloof verdient, voor de beoordeeling van
de procedure en van de houding ,die de Staten daarbij hebben
aangenomen, doet het minder af, omdat de juiste waarheid
toch voor dezen verborgen is gebleven. Zij wisten met zekerheid niet meer dan dat de factie, waartoe Buat behoorde, tweeerlei bedoelde : vooreerst den prins van Oranje door kunstgrepen en bij verrassing te doen verkiezen, tot een waardigheid,
die hem de meerderheid der Staten stelselmatig onthield, en ten
andere met koning Karel evenzoo bij verrassing vrede te sluiten, op voorwaarden die de meerderheid der Staten tot nog toe
als onaannemelijk had afgeslagen, en zonder zich te bekommeren om Frankrijk of om de alliantie, tusschen deze mogendheid
en de Republiek bestaande. Beide plannen vormden er eigenlijk
slechts een 1), en de bedoeling der factie werd misschien het
duidelijkst uitgedrukt in deze zinsnede uit den brief van Buat,
waarvan het klad in beslag was genomen : „Nous avons fait un
grand parti pour Sa Majeste et par consequent pour .mon petit
maistre", in welke phrase later „Sa Majeste" geschrapt en door
„la paix" vervangen was 2). Zoo nauw schenen de belangen
van den vrede en van den koning van Engeland aan elkander
verwant. In denzelfden gedachtengang volgde dan ook: „ Je
vous laisse a penser, quand la paix sera faite, en quel bon estat
Sa Majeste et mon petit maistre sera ici oui, je dis encore,
qu'il sera le plus grand Roi du monde." Om haar tweeledig
doel te bereiken, ook dit wisten de Staten, had de factie zich
niet ontzien door middel van Buat een geheime correspondentie met Engelsche bewindslieden te voeren en die te verschuilen
1) Kort en juist schrijft D'Estrades (t. IV, p. 430) aan den koning, reeds den
26 . " Augustus: „Il a avoue avoir fait un voyage a Anvers et confere avec un Gentilhomme du Roi d'Angleterre des moyens pour faire la paix, qui vont a changer la
forme du Gouvernement present et a se separer de la France."
2) Deze rature blijkt niet in de afdrukken bij Aitzema en elders. De Witt had ze
belangrijk genoeg geacht, om er de prinses en den jongen prins van Oranje opmerkzaam op te maken, in den gelijkluidenden brief dien hij den 24" .a Augustus aan
beiden zond: „in den brief f is het woord Majeste eveneens getraceert als pier ende
het woord pair daerboven gestelt." Deze, nog niet gedrukte, brief berust bij de
overige minuten van den raadpensionaris, in het Rijksarchief.

40

HET PROCES VAN BUAT

achter een bedriegelijke briefwisseling, die met voorkennis van
hen en van hun raadpensionaris onderhouden werd.
Over het misdadige van zulk partijdig drijven in tij den van
gevaar en van zulk tegenstreven van de politiek der regeering,
in overleg met den vij and, is het overbodig uit te weiden. Maar
op twee punten wensch ik toch de aandacht te vestigen. Juist
voor het tot stand komen van den vrede, Bien Buat en de zijnen
beoogden, was het allernadeeligst de Engelsche regeering in
den waan te houden, dat, als zij den oorlog maar voortzette,
steeds voor haar de kans bestond op een omwenteling in de Republiek, die een partij op het kussen zou helpen, van wie een
veel voordeeliger vrede te bekomen was dan vooreerst van de
thans regeerende kon vvorden bedongen. De Staten- konden te
goeder trouw meenen, wat uit hun naam Vivien heeft uitgesproken, dat een der redenen, waarom Engeland de onderhandeling, te Chaillot in het voorjaar aangevangen, zoo spoedig
had gestaakt, gelegen was in de hoop op het gelukken van de
plannen, waarmee het-moist dat Buat en de zijnen omgingen.
Aan den anderen kant moesten die plannen, zoo Frankrijk er
achter kwam, onze alliantie met die mogendheid in gevaarbrengen. De mogelijkheid dat de strekking onzer buitenlandsche politiek plotseling werd omgekeerd, waarop Buat en zijn vrienden als op een waarschijnlijke kans speculeerden, was voldoende om Lodewijk XIV op het belang eener tijdige toenadering
tot Engeland, eer wij hem voor waren 1), te wijzen. Het ontdekken van het complot en het gevangen nemen en terechtstellen van den voornaamsten handlanger keerde dit gevaar joist
van pas. Opmerkelijk is het wat hierover de koning aan D'Estrades schreef : „Ne manquez pas de temoigner de ma part au
Sieur De Witt, que je hii scai beaucoup de gre de la resolution
qu'il a fait prendre aux Etats de faire arréter Buat sur les intelligences qu'il entreteno:it en Angleterre, pour favoriser et promouvoir le dessein qu'on a et qu'auront toilj ours les ennemis, de
tacher a porter les Etats a traiter l'accommodement a part et a
1) Zie wat Van Beuningen den 27" a. Augustus schrijft: Brieven van De Witt,
di, II, blz. 336.
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le conclure a mon exclusion. Ce sont des pensees qui ne tornbent pas dans l'esprit des Anglois a mon egard, et ils voyent
bien que, leur ayant declare la guerre pour le seul interet des
Etats, contre tous les miens, je suis incapable d'abandonner jamais mes alliez. Il ne s'agit done, pour obtenir une prompte et
bonne paix, que de leur donner lä-dessus la meme bonne opinion des Provinces-Unies qu'ils ont deja de moi; et c'est a quoi
l'arret de Buat pourra servir beaucoup, et particulierement s'il
est suivi du chatiment que merite sa trahison, comme je me le
promets de requite des Etats, de leur prudence et de la consideration qu'ils auront de leur propre honneur, et meme de leur
interet, pour bien detromper nos ennemis de ces sorter de fausses esperances, qui empéchent de recourir a de meilleurs moyens
pour avoir la paix, dont, quelque bonne mine qu'ils tiennent,
ils ont incomparablement plus besoin que nous" 1).
In deze verwachting van de Staten had de koning zich niet
bedrogen. Zij deelden in zijn gevoelen en in zijn verlangen. Zij
wenschten dat het Hof in den persoon van Buat een afschrikkend voorbeeld zou stellen. Het is bekend dat zij zoo ver zijn
gegaan van dien wench tot tweemaal toe aan de raadsheeren
op het hart te drukken. Het is hun als een fout, als een rechtsverkrachting zelfs toegerekend. Onderzoeken wij of zij dit vervvij t verdienen.
Zij, die aan de Staten hun bemoeiing met de procedure verwijten, onderstellen stilzwijgende dat het Hof, zoo het aan zich
zelf ware overgelaten, zonder partijdigheid alleen naar wet en
recht zou geoordeeld hebben. Dit is echter op zich zelf niet
waarschijnlijk. Er bestaat geen reden om aan te nemen datde
partijschap die in alle kringen heerschte, alleen het Hof vrij gelaten zou hebben. En gesteld dat dit niet zoo was, en dat het
partijbelang ook op de rechters zijn invloed oefende, en oefende
in andere richting, dan waarin naar de overtuiging der Staten
het landsbelang gelegen was, krijgt dan hun vermaning, om
zonder oogluiking, de wet op de schuldigen toe te passen, niet
een ander aanzien? Maar eer wij die vraag beantwoorden, wili) D'Estrades, t. IV, p. 437.
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len wij onderzoeken of de onderstelling juist is en of het Hof
waarlijk van partijdigheid blijk heeft gegeven.
De Staten van Holland waren denzelf den dag, waarop zij de
zaak van Buat en zijn medeplichtigen naar het Hof hadden verwezen, uiteengegaan, en hun raadpensionaris had zich den
vrijen tijd, dien hij daardoor bekwam, te nutte gemaakt om
naar Zeeland te gaan en daar voor het herstellen en in zee brengen van de duchtig gehavende vloot te zorgen. Hij keerde den
7 den September thuis en zijn meesters kwamen den 15 den weer
bijeen. Hoever vonden zij de procedure intusschen gevorderd?
Geen stap verder. Hooren wij wat D'Estrades, den 9den, daarover aan zijn hof had geschreven : „Le proces de Buat va fort
lentement . . . . Quoique les Etats ayent procede par la voye du
Fiscal contre Kivit et Van der Horst, qui ont ete accusez par le
Buat, neanmoins on agit avec tant de lenteur, qu'il paroit que
les uns et les autres sont protegez secretement 1)". De gezant
drukt zich gematigd uit. Had hij de notulen van het Hof mogen inzien, zooals ons thans vrij staat, hij zou stouter gesproken, en gezegd hebben dat men Van der Horst en Kievit opzettelijk had laten ontsnappen. Hoort hoe de zaak zich had toegedragen. Den 31 sten Augustus had de raadsheer Fannius, een
neef van De Witt 2) en om zoo te zeggen zijn creatuur en zijn
geestverwant, aan zijn ambtgenooten in bedenking gegeven of
men niet, „daer toch Buat in hechtenis was genomen, ook in
regard van zijn twee medebeschuldigden mede de captura zoude kunnen beginnen". In omvraag gebracht, verklaren zich
voor zijn voorstel slechts twee, Van Dorp en Pauw; de overigen
verkiezen te wachten totdat de dag, waarop de beschuldigden
geciteerd zijn, de 6 de September, verstreken zal wezen ; en aldus wordt besloten. Maar den 2 den September krijgt Van Dorp
toch gedaan, dat men ten opzichte van Van der Horst den dag
anticipeeren en hem reeds tegen den volgenden ochtend citeeren zal. Dien volgenden dag verschijnt niet Van der Horst,
') D'Estrades, t. IV, p. 450, 454.
2) Door zijn huwelijk met Catharina van Sypesteyn, dochter van Geertruid
van den Corput, de zuster van De Witt's moeder. Zie Balen, Beschr. van Dordrecht, blz. 1022.
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maar komt de boodschap van hem in, dat hij decitatie ontvangen heeft. Den 4 den verschijnt hij weer niet, maar in zijn plaats
de oud-burgemeester Verschuer van Rotterdam, met de tij ding,
dat Van der Horst zich „geretireerd" heeft. Onmiddellijk wordt
nu tegen hem mandement crimineel verleend. En zoo geschiedt
ook tegen Kievit, als de 6 de voorbijgaat zonder dat hij zich aanmeldt 1).
Onderwijl hebben de heeren zich bezig gehouden met het lezen van de stukken tot de zaak behoorende, en eerst na veertien
dagen daarmee verdaan te hebben, hervatten zij den 13 den het
verhoor. Zij waren toen zeven in getal. Het Zeeuwsche lid
Ockerse bleef afwezig tot op den 20 sten der maand, en Van der
Graaf was van het deelnemen aan de procedure geexcuseerd
geworden.
Met het noemen van dien naam Van der Graaff, roep ik zeker
bij menigeen de herinnering aan een ergerlijk feit voor den
geest, door Van Lennep in zijn roman met levendige kleuren
geschilderd, naar de teekening die Tydeman er van ontworpen
had. Voor hen, die zich dat tafereel niet herinneren, herhaal ik
wat Tydeman er van gemaakt heeft, in zijn eigen woorden.
„Een wonderlijk en ongelukkig toeval (of een duivelsche intrigue) had Buat beroofd van een rechter, die zeker hem niet
mede ter dood veroordeeld zou hebben. De raadsheer Van der
Graaff (vader van Jacob van der Graaff, van Juni 1672) een
dier dagen uit de Hof-vergadering komende, werd, in het voorbijgaan van de gevangenis van Buat, verzocht even bij dezen te
komen, die hem verlangde te spreken. Denkende dat die hem
jets te verzoeken of te klagen had, de gevangenis betreffende,
gaat hij bij hem boven, vindt Buat ongesteld, maar die zich bevreemd toont over dat bezoek en ontkent naar hem gevraagd
te hebben. Nu wisselt Van der Graaff met Buat eenige onbeduidende woorden in presentie van den cipier en gaat weer heen,
niets ergs vermoedende. Maar weldra wordt in de courant van
Johannes Naeranus vermeld, dat een der raadsheeren zich niet
ontzien had den gevangen Buat te gaan bezoeken en dus zich
1) Vgl. Brieven van De Witt, dl. II blz. 349.
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blijkbaar partijdig had getoond. Van der Graaff wordt hierover
onderhouden door het Hof en verhaalt de zaak eenvoudig zooals ze gebeurd was. Maar nu begreep men toch dat hij zich van
verdere cognitie over de zaak diende te excuseeren. Zoo was de
stem die wellicht op Honert of een ander invloed had kunnen
hebben, voor Buat verloren — en Buat ging ter dood; — maar
ik denk toch dat in het huis van den raadsheer Van der Graaff
van tijd tot tijd wel eens sprake zal geweest zijn van hem en
van den valschen trek, dien men te zijnen opzichte aan den
raadsheer gespeeld had" 1).
Zoo als ik zeide, dit verhaal is van Tydeman afkomstig : aan
geen schrijver van vroeger tijd kan hij het geheel of gedeeltelijk
hebben ontleend; althans ik heb bij niemand voor hem iets er
van gelezen. Hij moet het hebben geput uit de stukken van het
proces, die hij, volgens zijn eigen zeggen 2), eens op een langen
voordenmiddag ten huize van een der toenmalige raadsheeren
heeft mogen doorzien en excerpeeren. Zijn bron is dus onverdacht, en zijn nauwkeurigheid is bekend en schijnt de juistheid van zijn verhaal voldoende te waarborgen. Niemand, die
na hem geschreven heeft, heeft dan ook geaarzeld het onveranderd over te nemen. Toch moet ik verklaren dat het in een paar
hoofdtrekken onjuist is en afwijkt van hetgeen uit de echte
stukken blijkt.
Het is namelijk niet waar, dat Van der Graaff door een valsche boodschap verraderlijk naar de gevangenis van Buat gelokt is. Hij is er uit eigen beweging heen gegaan, en Buat heeft
ook geen verbazing over zijn komst aan den dag gelegd.
Het is ook niet waar, dat men op grond van dat bezoek hem
gedwongen heeft zich van de verdere cognitie te excuseeren.
Integendeel, hij is daarvan op zijn verzoek en op zijn aanhouden
verschoond.
Ziet hier hoe de zaak zich werkelijk heeft toegedragen.
Den 7den September bracht de raadsheer Pauw in het midden, „dat by hoorde datter qualyk soude mogen gesproken
Bilderdijk, Gesch. des Vaderl., dl. IX, blz. 281.
2) Ib. dl. IX, blz. 280 (1).

HET PROCES VAN BUAT

45

worden, dat hy hem sonde inlaten omme te wesen over de besoignes ende de judicature van den heere Buat." Hij geeft geen
reden op, maar die is licht te reden : hij was neef van den heer
Pauw, heer van Carnisse, die met de moeder van Buat's vrouw
hertrouwd was. Wij weten hoever men in lien tijd het neefschap en het zwagerschap uitstrekte. Zijn ambtgenooten zagen
daarin echter geen reden om hem te excuseeren. Van der Graaff
schijnt zich in de discussie niet gemengd te hebben ; Nierop en
Goes hadden de beslissing aan Pauw zelven willen overlaten.
Toen deze zaak was afgedaan, nam Van der Graaff het woord
en vroeg : „of hy oock niet en soude behooren te werden geexcuseert ten reguarde hy metten Heere van Carnisse was achterzusters en broeders kinderen." De notulen zwijgen van wat
daarover geadviseerd is, en vervolgen aldus : „Mede bekent gemaeckt synde, dat de Heer Van der Graaff op de Voorpoorte
ende oock bij den Heer Buat was geweest," wordt daarover, in
het afwezen zoowel van Pauw als van Van der Graaff gedelibereerd. Sixty, Nierop, Van den Honert kunnen hem niet excuseeren; Goes, Fannius, Dorp ook niet, maar wenschen hem
toch bekend te maken „de geruchten die der werden gespargeerd van dat hy buyten kennisse van de Heeren van den Rade
op de poorte by den Heere Buat was geweest ; dat de Heeren
van den Rade daeruyt noyt eenig quaet achterdencken hadden
genomen, dat sy hem oock gaerne daerinne de hant wilden bieden, dat de sinistre suspicion ende archwaen, die daeruyt soude
kunnen worden opgenomen, soude mogen worden wechgenomen etc." — „et ita conclusum." Van der Graaff, met Pauw
weer binnengekomen, verhaalt op verzoek het voorgevallene,
en neemt aan het op schrift te stellen. Hij wordt opmerkzaam
gemaakt, „dat hy evenwel dient te dencken op middelen omme
deselve quade geruchten te doen cesseeren."
Zijn schriftelijk relaas, dat onder de processtukken berust,
luidt letterlijk als volgt :
„De ondergeschreven 1) den 27 st " Augusty 1666 lestleden op
1) In het brouillon van dit stuk, of Bever in het stuk zooals Van der Graaff het
indiende, niet in het afschrift onder de processtukken bewaard, komt uitge-
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de expresse beschryvinge van den Hove van Haerlem naer den
Hage sich begeven hebbende omme nevens d'andere beschrevene Heeren, noch staende de groote vacantie, te vaceren totte
besoignes tegens den Heere Kievit mettet gevolge van dien, is
daechs daeraen na de middagh, gaende voorby de Voorpoorte
na seeckere plaets daer by verwacht wert, indachtich geworden
aen de gevangenen, ende ondei- anderen dat by buyten den Hage synde hem was geseyt dat den Ritmeester Buat soo swack
was, dat men hem sittende overeynde achter tegens de rugh
most vast holden. Waarover achterwaerts getreden aen de
voorsz. Voorpoorte geklopt, ingelaten ende op de examineercamer gegaen synde, heeft den cypier aldaer by hem ontboden
ende gevraecht hoe 't op de poorte mette gevangens ende Buat
was, seggende den cypier: „Al wel;" waerop geantwoort synde,
dat nochtans geseyt wiert sieck te syn, den voorsz. cypier daerop seyde : „Neen, mynheer die kan het selfs sien"; den ondergeschreven buyten syn voorige intentie van by Buat te gaen,
ofte by yemant ter werelt daertoe versocht te syn directelyck
ofte indirectelyck, heeft geseyt: „Wel cypier, als soude bovengaen, soo most gy selfs medegaen ende soo lang boven blyven
totdat weer affgae" 1). Ende syn alsoo tsamen de trap opgegaen tot aen de giolen, daer een gevangen off twee sat van den
officier van den Hage, die den ondergeschreven aensprack, gelyck na alle apparentie de andere gevangens ende gyselaers
mede aengesproken soude hebben, bijaldien hem de tyt overig
waer geweest. Ende van daer voorts opgaende na de camer,
daer de voorsz. Buat was gelogeert, heeft, in presentie van den
voorsz. cypier, die dicht aen syn rechtersyde stont, gevraecht :
„Mons. Buat, hoe is 't? Hebbe verstaen dat ghy niet wel
waert"; hy, Buat, met 't ophalen van de schouders begon te
clagen over syn ongeval; daerop de onderschreven hem interschrapt de volgende aanhef voor: „De ondergesehrevene heeft genoechsaem vande
beginne van syn jegenwoordige bedieninge geweest commissaris van de Voorpoorte
van den Hove. Ende ingevolge van dien d'opsichte gehadt opt tracteren van de gedetineerden ende gegyselden aldaer, deselve cock somwylen gaende visiteren om te
verstaen off daer oock sieeicen off clachten waren, waerinne by den Hove voorsien
diende te werden. Ende den 27 .1e. Augusti lestleden etc."
1) In het brouillon is hier uitgeschrapt: „Ick heb hem niet te seggen."
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rumperende antwoorde : aldaer om syn clachten te hooren niet
gecomen te syn, dat hy daerna tyt genoch soude hebben om
daerover gehoort te werden. Ende alsoo het daer seer stonck na
tabacq, soodanich dat het daer seer benaut was, seyde den onder geschreven voor syn vertreck, dat de soldaet, die aldaer in
de earner was, soo stinckende tabacq en niet behoorde te drincken, ende aen den soldaat, dat, als hy tabacq wilde drincken,
dat hy onder schoorsteen most gaen om sulcken stanck voor te
komen. Ende is alsoo metten selven cypier van daer gescheyden,
sonder eenige discoursen metten voorsz, gedetineerde te houden, syn sake eenichsints concernerende, daer hy oock geen de
minste kennisse van hadde, alsoo uit den Hage was geweest,
ende geen stucken, Buat's saecken concernerende, oyt hadde gesien, twyffelende off op 't afscheyt den voorsz. Buat seyde
„Mijn groetenisse aen de vrouw van Carnisse." Presenteerende
't selve des noots ende des versocht synde nader met solemnelen eede te confirmeren ende bevestigen."
Een verklaring van den cipier, in dato 8 September, bevestigt, voor zoover deze getuigen kan, de juistheid van het relaas.
Na het gehoord te hebben zijn alien van oordeel, dat zij er
genoegen mede kunnen nemen en niet behooren te vorderen
dat Van der Graaff het beeedigt. Verreweg de meesten zijn ook
niet genegen hem deswegens van de besoignes te excuseeren.
Alleen Fannius, de neef van De Witt, meent, „dat het best voor
hem waer, dat hy hem selven van de voorsz. besoignes excuseerde" ; en Van Dorp, de waarnemende president, acht het ook
„bedenckelyck, of het voor denselven heere dienstlich was dat
hy, om alle ombrage wegh te nemen, hem van de voorsz. besoignes selver sochte te excuseeren." Het einde was, dat Van
der Graaff werd aangezegd, dat zijn ambtgenooten zich van
zijn sinceriteit overtuigd hielden en hem wegens het gebeurde
niet inadmissibel achtten, „doch dat hy selver moste bedencken wat best daerinne voor hem gedaen."
„Waerop de Heer Van der Graaff, de Heeren van den Rade
bedanckende van dat sy syne verclaringe so wel hadden opgenomen en haer voldaen hielden van syn sinceriteit in de voorsz.
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acte, heeft daerop blyven insisteeren, dat hy om syne gerusticheyt van de voorsz. besoignes mochte werden gexcuseert."
Is goedgevonden, „dat hy hem hierop tot 's anderen daechs
soude bedencken."
Den volgenden dag, den 1 9 den September, „is wederom gedelibereerd op de excuse van den Heere Van der Graaff, die daerop
als noch ernstich insisteerde. Ende is daarop goetgevonden aen
syn Ed. te leveren acte, streckende tot maintien van deszelfs reputatie ende goeden naam en faam."
Vergis ik mij, of is met deze toedracht van zaken het vermoeden van Tydeman, dat hier een duivelsche intrigue gespeeld
werd, onbestaanbaar ? Mij komt het voor, dat Van der Graaff
werkelijk gezondigd heeft door den gevangene een bezoek te
brengen ; dat de staatsgezinde partij van dien misstap gebruik
heeft gemaakt om zijn onpartijdigheid, die buitendien wegens
zijn politieke gezindheid en zijn vriendschapsbetrekkingen verdacht was, in twijfel te trekken, en dat hij, de bange en zelfzuchtige man, zoodra hij zag dat zijn „gerusticheyt" er mee gemoeid was, ijlings de wijk heeft genomen. De staatsgezinde leden van het Hof maakten het hem zeker gemakkelijk zich te
excuseeren; maar had hij, uit liefde voor het recht of uit belangstelling in den beschuldigde, aan de besoignes deel willen
nemen, er was niets en er was niemand die hem dat zou hebben
belet. Als er dus iemand in dezen te beschuldigen is, is het ongetwijfeld Van der Graaff zelf in de eerste plaats.
Maar ik wil niet achterhouden wat tot zijn verschooning dienen kan. Ware hij niet zoo haastig geweken, hij zou in moeilijkheden zijn gekomen. In de „Rotterdamsche Zee- en Post-tijdingen", een courant die maar kort heeft bestaan en waarvan
slechts enkele losse nu.mmers bewaard zijn gebleven 1), had een
bericht gestaan, (volgens de getuigenis van den courantier aan.
het Hof, hem uit Rotterdam bezorgd 2)) betreffende het ver1) Ongelukkig is het nommer met het bericht betreffende Van der Graaf's bezoek aan Buat niet tot ons gekomen. Zie over de geschiedenis van dit nieuwsblad:
Mr. W. P. Sautijn Kluit, in de Handel. en Mededeel. van de M. d. N. Letterkunde,
1878.
2) De courantier, Joh. Naeranus, werd den 11 4.. September door het Hof ge-

HET PROCES VAN BUAT

49

dachte bezoek van den raadsheer Van der Graaff aan den gevangen Buat. Dat courantenartikel baarde yea opzien in den
lande, en werd zelfs in de vroedschapscolleges van sommige
steden besproken. Althans in de notulen van den Oud-Raad
van Dordrecht vond ik aangeteekend, dat dit daar mede het
geval was geweest. Daar werd den 11 den September, des daags
nadat Van der Graaff voor goed geexcuseerd was geworden,
over zijn bezoek aan den gevangene gehandeld en na deliberatie besloten, dat de afgevaardigden van de stad ter dagvaart
zouden „laboureeren, dat de voorn. Van der Graaff mocht worden gelast zich van de judicature van denselven Buat absolutelyck te onthouden" 1). Zijn voorgevoel had hem dus niet behoord. Hij verklaarde o. a, (en dit is het eenige wat ons van zijn verhoor aangaat)
„dat hij het advys van 7 September uytten Haghe heeft uyt een brieffken 't welcke
hy meynt niet in den Haghe maer tot Rotterdam geschreven te syn." Hem werd
ten slotte gelast „dat by hem in toecomende soude onthouden van oyt diergelycke
dingen, de besoignes ende de personen van den Rade rakende, in de couranten te
stellen, off dat zy genoodsaeckt souden syn, daerinne nader te voorsien.
') Ik laat de resolutie hier in haar geheel volgen: „Op het gerapporteerde, dat
de heer Jacob van der Graeff, Raedt Ordinaris in den Hove van Hollandt, sich vervordert beef t, buyten kennisse ende sonder voorgaende permissie van den selven
Hove, een particuliere ende secrete visite te geven aen den Ritmeester Buat, jegenwoordich gedetineert werdende op de voorpoorte in den Hage, is, naer voorgaende
deliberatie, goet gevonden ende verstaen, dat de Heeren H. E. A. gedeputeerden,
gaende ter dachvaert, zullen werden versocht ende gelast, gelyck deselve versocht
ende gelast werden by desen, omme dienthalven met d'Heeren van de Ridderschap
van Delft ende andere voorsittende ende cordate leden to corresponderen, ende de
saecken daerhenen te dirigeren, ten eynde denselven Raetsheer van der Graeff,
mitsgaders den voorn. Buat, ieder apart mogen werden gehoort op het subject
ende de particulariteyten van den voors. clandestine aenspraeck ende conversatie
onderlinge gehouden, omme daerop vervolgens met vigeur soodanich te werden gedisponeert, als naer ondervindige van saecken sal wesen gerequireert; des dat de
gem. Heeren gedeputeerden in alien geval sullen laboureeren, dat den voorn. Van
der Graeff moge werden gelast, sich van de judicature van denselven Buat ende
van degene die aen hetselve delict medeplichtich syn, absolutelyck sal hebben te
onthouden, ten ware hy, Raetsheer van der Graeff, sich daervan albereyts vrijwillich mocht hebben geexcuseert, ende behoirlycke ontslaginge becomen." Bij een
andere, maar met het bovenstaande nauw verbonden resolutie van denzelfden dag,
werden de gedeputeerden, op grond der cabalen tot omverwerping der regeering en
der vrijheid, verzocht met de welgezinde steden goede correspondentie to houden,
en „met alle bedencklycke wegen ende middelen te stuyten ende to weeren al tgene
tegens de jegenwoordige forme van de regeringe ende tot veranderinge van deceive
ondernomen soude mogen worden," en eindelijk te bezorgen, dat alien, die zich aan
correspondentie met den vij and of aan cornplotterie schuldig hebben gemaakt, „vigoureuselyck naer meriten gestraft ende anderen ten exempel gecorrigeert mogen
werden, sonder eenige dissimulatie of te conniventie, nochte oock aenschou van
perzopnen ende quaeliteyten te maecken." — In de vroedschap van Rotterdam
Fruin I

4
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drogen. Ware hij op zijn post gebleven, zijn gerustigheid zou
er bij geleden hebben.
Dat de meesten zijner ambtgenooten hem ongaarne vrijstelden van een rechtzaak, die ook hun kwalijk aanstond, houd ik
voor gewis. Hoe anders te verklaren, dat zij eenige dagen later
een partijgenoot of geestverwant van Van der Graaff, den Zeeuwschen raadsheer Ockers, die bij het arresteeren van het vonnis
gestemd heeft, zooals men reden heeft te vermoeden dat ook
Van der Graaff gestemd zou hebben 1), weigerden op zijn verzoek te ontslaan, ofschoon hij als rnotief opgaf dat hij de examination niet had bijgewoond, en daarom „hem van deze sake
wenschte te excuseren, als syn gemoet daermede niet connende
voldoen." Ik weet deze schijnbare inconsequentie alleen dan te
verklaren, als ik mag aannemen dat de heeren slechts noode
Van der Graaff hebben ontslagen, omdat hij er zoo ernstig op
aandrong en omdat zij zelf zagen dat er gegronde reden toe
bestond.
De procedure, die zonder zijn medewerking werd voortgezet, leverde zooals ik reeds gezegd heb, nets belangrijks meer
op. Buat herhaalde in de verhooren voor het Hof, wat hij voorheen aan Gecommitteerde Raden had bekend, met geringe en
weinig beteekenende wijzigingen. De heeren maakten hem het
verzwijgen van wat hij meer had kunnen zeggen, niet moeilijk.
Toen hij op de vraag : „of hij niet wist wie degenen waren, met
wie Kievit en Van der Horst ruggespraak en correspondentie
hielden," geantwoord had, „daarvan geen kennis te dragen,"
drongen zij niet verder bij hem aan, maar gingen tot een ander
onderwerp over. Van al degenen, die hij reeds voor Gecommitteerde Raden had genoemd, als eenigermate in de zaak betrokken, de heeren uit Haarlem b.v., Van Tilt en Fagel — die, volwerd insgelijks besloten aan te dringen op vigoureuse justitie. In Kievit's plaats
was daar Van der Aa naar Gecommitteerde Raden afgevaardigd.
1 ) Als Zeeuw was hij buitendien een verspieder der Hollandsche heeren. Den
6de". October besloten de Staten van Zeeland, dat hun afgevaardigden. ter StatenGeneraal „oock konden spreken met den Heer Raedsheer Ockers, om door dien weg
tot de noodige opening en kennisse [van het proces tegen Buat] te konnen geraecken,
gevende daervan telckens spoedige advertentie aen dese Provintie" (Notulen Zeeland, blz. 342).
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gens het zeggen van Willem III, ten aanhooren van Huygens 1)
wel degelijk met de plannen van Buat bekend waren — en den
heer van Zuilesteyn, te wiens huize en in wiens bijzijn hij bekend had met Kievit en Van der Horst geconfereerd te hebben — van hen en meer anderen werd niemand in verhoor genomen. Ook de vrouw van Buat niet, hoewel zij Naar man voor
secretaris bij de heimelijke correspondentie gediend had. Alleen de heer van Odijk, zoon van den heer van Beverweerd en
dus zwager van Arlington, werd toegelaten om zich van de op
hem gevallen verdenking te zuiveren — maar op zijn eigen
aanbod, of liever op zijn verzoek 2). Nog vreemder. Toen Van
Dorp den 1 5den September het vrij onschuldige voorstel deed,
om aan de heeren Staten in bedenken te geven, of zij de uitlevering van Van der Horst en Kievit, die gezegd werden in
de Spaansche Nederlanden te vertoeven, niet van den gouverneur Castel-Rodrigo zouden vragen, werd dit slechts bij meerderheid van stemmen aangenomen : Sixty en Nierop waren er
niet voor 3).
Kan het ons verwonderen, dat de Staten van Holland, toen
zij den 15 den September weer bijeen waren gekomen en vernamen hoe het met de procedure stond, begrepen dat de ijver
van het Hof wat aangevuurd diende te worden ? Dagelijks
kwamen nieuwe voorbeelden aan den dag van partijschap die
tot landverraad oversloeg. De ramp aan het Vile, waar, den
16 den Augustus, 140 meest rijk beladen schepen door den vijand in brand waren gestoken, werd geweten aan een uit den
dienst ontslagen en voortvluchtigen Hollandschen scheepskapitein, die den Engelschen tot loods had gediend. Dirk van
Ruyven, van wien ik reeds gewaagde, die in der tijd wegens verraderlij ke correspondentie slechts met ballingschap was gestraft
geworden, werd juist dezer dagen op nog veel snooder verraad
betrapt. Dit laatste feit gaf aanleiding dat de Staten den
') Zie mijn aanteekening op Droste, Overblijfsels van Geheugchenis, blz. 520.
2) Den 22 ate. September. Hij zuiverde zich wel, maar werd toch verzocht bij de
hand te blijven.
2 ) De Staten gaven aan het voorstel van het Hof gevolg: zie hun resolutie van
15 September, blz. 6.
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17 den September, over de noodzakelijkheid om diergelijke misdaden met kracht en gestrengheid tegen te gaan, beraadslaagden, en ten slotte het besluit namen, het Hof te ontbieden en
aan hetzelve onder het oog te brengen „de enormiteyt van de
feiten en delicten door den Ritmeester Buat begaen, mitsgaders, de zware gevolgen uit zoodanige zaken voor den Staet te
apprehendeeren staende, indien zoo hooge crimina niet met de
vereischte vigeur naer de wetten zouden werden gestraft, met
serieuse recommandatie dat zylieden in dezelve zake als mede
in die van Johan Kievit en Ewout Van der Horst en alle andere
die insgelijks daeraen schuldig mochten worden bevonden, wilden procedeeren met de vereischte vigeur en met alle doenlijke
promptitude."
Zietdaar de eigen woorden van de resolutie. Wie zal zeggen,
dat de Staten inbreuk maakten op de onafhankelijkheid der
rechtspraak, indien zij zich werkelijk bepaalden tot hetgeen
dit besluit inhoudt ? Het is immers in het wezen der zaak
hetzelfde als wat tegenwoordig de regeering doet, zoo vaak zij
het Openbaar Ministerie gelast een misdrijf, dat zonder haar
bemoeiing ongestraft zou gebleven zijn, te vervolgen ? Langs
anderen weg jaagt zij dan hetzelfde doel na, omdat de rechterlijke organisatie van thans een andere is dan die van voorheen.
En dat de raadpensionaris, die uit naam der Staten het woord
voerde en in hun tegenwoordigheid de raadsheeren toesprak,
de palen niet te buiten is gegaan, blijkt uit de notulen van het
Hof, waarin de korte inhoud van zijn rede met enkele losse
woorden aldus staat opgeteekend:
„Is by den Heere Raetpensionaris in 't lange gededuceert,
dat, hoewel alle subjecten van desen staet, ende zoo veel te
meer diegene, dewelcke mede participeerden aen de vergaderinge, gehouden waren haer te onthouden van alle correspondentie mette vyanden van desen staet etc. — Den Heeren van
den Rade overgelevert een brief van Davitson, in dato den [31]
Augusty, daerbij bleeck dat de Coninck van Engelandt noch
niet en desisteerde om te urgeren dat dese staet yemant in
Engelandt soude senden om met hem separatelick sonder
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Vranckrykc te handelen. — „Cher amy, nous avons faict un
grand party pour la paix, et par consequent pour mon petit
maistre, qui l'emporte de haute lutte sur l'autre party etc." —
De onheylen van de slappe justitie. — Dat de Heeren souden
hebben te oordeelen na de wetten ende niet van de wetten.
Enfin, datter eene prompte ende vigoureusc justitie mochte
werden gedaen, sulcx als de Heeren, volgens de wetten, in
goede justitie ende tot conservatie van den welstant ende ruste
van den Lande, bevinden souden te behooren.
Daerop by den Heere van Maesdam, uytten naem van den
Rade, eerst de Heeren Staten bedanckt synde voor de eere, die
den Hove werde gedaen om haer de voorsz. communicatie . . . . ,
verhaelt in wat vouge ende vigilantie in de voorsz. sake was geprocedeert, ende dat sij niet en souden nalaten met alien yver
ende vigeur daerinne voorts te procederen, ende sulcx te statueren, als zij in goede justitie volgens de wetten deser lande
tot welstand van den Lande souden bevinden te behooren."
Het trekt onze aandacht, dat zoowel de Staten in hun resolutie als de raadpensionaris in zijn toespraak niet alleen tot snel
en streng vonnissen aansporen, maar ook op de enormiteit der
begane delicten wijzen. Dit laatste schijnt oppervlakkig een
overschrij ding van de grens, die de staatsmacht van de rechterlijke macht onderscheidt. Maar houden wij in het oog, dat
de Staten, door hun Gecommitteerde Raden, de zaak zelf hadden geinstrueerd, en dat de raadpensionaris persoonlijk aan die
instructie deel had genomen, dan kunnen wij begrijpen, dat zij
zich bevoegd achtten, de slotsom van hun bevinding uit te
spreken en met enkele redenen te omkleeden.
In alle geval, hoe men ook over deze aanmaning oordeelen
moge, zooveel is zeker dat zij op de heeren van het Hof geen
diepen indruk heeft gemaakt. Van den ijver en vigeur, waarmee zij, bij monde van hun president, de Staten beloofd hadden te procedeeren, is vooreerst niet )1-eel te bespeuren. Den
20sten besloten zij den beschuldigde nog eens op enkele punten
te hooren en „met nader examen", d.i. met de pijnbank te
dreigen. Zoo dit geschied is, heeft de bedreiging niets uitge-
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werkt. Den 22 sten werd dan ook in overweging genomen, of
men al dan niet tot het scherper examen zou overgaan. Slechts
een der acht aanwezige heeren sprak er voor, Fannius, en wel
in dezer voege : „sonde hem tot nader examen brengen, om
eigenlijk te weten wat hij te Antwerpen met Silvius verhandeld
heeft, als mede wie zijn complicen zijn. En als de Heeren daertoe niet en souden kunnen verstaen, dat men dan de sake terstond behoorde of te doen." Beide voorstellen werden verworpen. Men was van gevoelen dat er ook met scherper examen niets uit den gevangene te trekken zou zijn. Men verkoos
daarentegen de stukken nog eens te examineeren.
Van dat vernieuwde onderzoek der stukken staat niets in de
notulen aangeteekend. Wat het Hof van 22 September tot 4
October aan de zaak gedaan heeft, blijkt niet.
De heeren Staten werden ongeduldig, — ik geef te bedenken
of zij er reden toe hadden. Den 2 den October namen zij de zaak
nog eens in beraad en kwamen tot de volgende resolutie:
„In achtinge genomen zynde, dat de feyten de delicten by
den Ritmeester Buat en zyn complicen geperpetreert, voor soo
veel haer Ed. Gr. Mo. albereyts uyt de confessie van denselven
Buat, mitsgaders uyt de minuten van desselfs missiven en andere stucken hebben konnen afnemen, van soodanigen dangereusen gevolge zyn, dat byaldien daerjegens niet met behoorlyke promptitude, vigeur ende vereischten naedruk werde geprocedeerd, ende soo hooge crimina, naer de dispositie van de
wetten ende placaten van den Lande, ten uyterste gestraft, te
beduchten staet dat daaruyt veel ongemacken voor den Staet
souden komen te ryzen, die aen deselve in tyden en wylen een
irreparablen slag souden konnen toebrengen: Is na voorgaende
deliberatie goedgevonden ende verstaen, dat de enormiteit van
de voorschr. delicten ende de consequentie, die by ontstentenisse van een severe administratie van justitie van deselve met
reden te beduchten staet, door Commissarissen van haer Ed.
Gr. Mo. alsnog aen den Hove op het krachtigst sal werden gerepresenteerd, met ernstige recornmandatie dat deselve daerop
behoorlycke reflectie willen waken ende speciaal bevel dat de
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Raden haer in dezen praecise naer de wetten en placaten sullen
hebben te reguleeren, zonder daervan in de sententie van de
voorn. Buat en andere zyne complicen eenigszins te deflecteeren, dewijl haar Ed. Gr. Mo. niet als met de hoogste onaangenaemheyt haer van derselver rechtmatige verwachting in,
desen gefrustreerd zouden konnen sien."
Voor ik verder ga, moet ik opmerken dat, toen deze resolutie
viel, De Witt reeds sedert dagen afwezig was. Hij had zich den
27sten September, nadat de tij ding van den grooten brand van
Londen hier ontvangen was, naar de vloot gespoed en bij De
Ruyter aan boord begeven, in de hoop dat onze scheepsmacht,
onder zijn beleid, in staat zou wezen om van de ontzetting, die
aan de boorden van de Theems moest heerschen, gebruik te
maken en den vijand een slag toe te brengen — gelijk aan dien,
welken hij van onze hand, door Cornelis de Witt bestuurd, in
het volgende jaar bij Chatham heeft ontvangen. De Witt was
dus afwezig, en hij keerde niet terug dan nadat het vonnis tegen Buat geveld en ten uitvoer gelegd was. Het gaat niet wel
aan, hem desniettemin verantwoordelijk te stellen voor hetgeen de Staten intusschen hebben besloten. Ik doe dit opmerken omdat Tydeman, en op zijn voorbeeld anderen, „postuleeren, als bij een wiskundig betoog, dat Jan de Witt in dezen
tijd, en dus ook in het geval van Buat, was de Staten van Holland", en dat bijgevolg „aan hem de dood van Buat moet geweten worden 1)," Niets is roekeloozer dan deze praemis en deze gevolgtrekking. Wie de geschiedenis van het stadhouderlooze bewind van nabij en in de bijzonderheden kent, kan getuigen, dat ja, de raadpensionaris veel vermocht wanneer hij
bedoelde wat ook de meerderheid der Staten wilde, maar dat
hij zijn afhankelijkheid gewaar werd zoodra hij in strijd met de
meerderheid zijner meesters jets naar eigen lust zocht door te
drijven. Een absolute macht heeft hij nooit bezeten, en wat van
Lodewijk XIV waar mocht zijn was het geenszins van hem; de
Staten is hij niet geweest 2). Is dus de algemeene regel, dien
1)

T. a. p.1. blz. 2730.
9 In den brief, waarin De Witt, den 1", Augustus 1672, zijn ontslag aan de
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Tydeman stelt, onjuist, evenzoo de toepassing op dit geval.
V/at De Witt dacht van de handeling van Buat, van de straf
die hij verdiende en in het belang van het land ondergaan moest,
stemde volkomen overeen met het gevoelen van de groote
meerderheid der Staten, en wat hij in 4ezen gedaan heeft, heeft
hij gedaan als hun minister volgens hun bevel. Slechts een
bemoeiing komt voor zijn bijzondere rekening. Hij heeft, het is
bekend, aan den waarnemenden president van het Hof een
brief geschreven, dien hij in afschrift ook aan Fannius heeft
gezonden, waarin hij verhaalt wat er tusschen hem en Buat
was voorgevallen; maar die brief, die thans in de aanteekeningen op de nieuwe uitgaaf van Wicquefort's Histoire des Provinces Unies gedrukt staat, is niet meer dan de verklaring van
een getuige; en dat zijn getuigenis gevraagd was, leert de aanhef van den brief, die ongelukkig in de uitgaaf is weggelaten 1).
Overigens heeft hij nooit zijn overtuiging verzwegen, dat het
misdrijf van Buat bewezen en een zware straf waardig was, en
dat een slappe justitie under de gegeven omstandigheden de
nadeeligste gevolgen voor den staat zou hebben. Bij elke gelegenheid heeft hij zich in dien geest uitgelaten en tot strenge
toepassing der piakkaten vermaand 2). Maar kan men zeggen,
dat wie dit doet zich met de rechtspraak bemoeit ? Aileen indien die vraag toestemrnend beantwoord wordt, staat De Witt
overtuigd van het misbruik, waarvan hij beticht wordt.
Ik keer terug tot de resolutie der Staten, die mij aanleiding
Staten van Holland vroeg, zeide hij, met goede reden, dat hij in de sinistre opinie,
die men tegen de regenten in het algemeen had opgevat, deelde „naer de mate van.
't beleid ofte bestier der zaken dat aen de voorschr. mijne bediening vast is, of liever dat bij velen, door onkunde, gemeend wordt daer aen vast en(de) bij mij gebruikt te wezen."
') De aanhef luidt aldus: „Gisteren is mij ter hand gecomen UEd's missive van
den l' en deser lesten maent; nude om UE. daerop naeder ende omstandiger te berichten" enz. Het overige in de aanteekening op Wicquefort, t. III, p. 256.
2) Naar aanleiding van een incident in deze zaak had hij reeds den 29 . ' en Augustus aan den keer van Maasdam geschreven: „Ondertusschen schijnt het mij toe dat.
Gode de Heere de verborgen saecken miraculeuselyck doet aen den dag komen,
ende wil ick hopen dat die genade de Heeren van den Hove meer en meer zal opwecken om met vigueur alles verder uyt te boezemen, ende oock voorts tot exempel
ende afschrick van anderen oock spoedige ende condigne straffen te infligeeren aen,
diegenen die aen zoo pernideuse correspondentien schuldig zullen werden bevon-
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heeft gegeven tot deze uitweiding over het gedrag van den
raadpensionaris. Dat zij in scherper toon gesteld is dan de vorige, zal de aandacht van den lezer niet ontgaan zijn. Naarmate
de slapheid der justitie duidelijker aan het licht kwam, moest
de aansporing ook dringender worden. Maar waarom de tweede vermaning op andere wijze werd toegediend dan de vorige,
waarom de heeren van het Hof niet nogmaals bij de Staten
ontboden, maar ditmaal door commissarissen van wege de
Staten bezonden werden, is niet zoo licht te vatten. Was het
misschien om het eergevoel van het Hof te vleien ? Ik laat dit
in het midden. Zeker niet zonder voordacht werden slechts
pensionarissen, en dus dienaars der regeering, niet regenten
aangewezen om de commissie waar te nemen. Tydeman spreekt
met een soort van minachting van „de personeele comparitie
der zeven pensionarissen." Hij heeft echter een kleine bijzonderheid over het hoof d gezien, die, had hij ze opgemerkt, hem
bij zijn verwijt van dienst had kunnen zijn. Van eene stad, van
Rotterdam, ontbreekt in de bezending de pensionaris en compareert in diens plaats een regent, en wel een regent van naam,
Adriaan Paets. Was dit toevallig of geschiedde het om goede
reden? Ik vond het antwoord op die vraag in een blauwboekje
van het jaar 1672, dat toegeschreven wordt aan den Rotterdamschen predikant Borstius 1). Wij lezen daar: „Wat aengaet
de saeck van Buat moet er alleenlyck dit uyt, dat wanner de
pensionaris Rudolphi [Mr. Gijsbert Rudolphi van Nideck]
geconstringeert wert dat sonde moeten naer den Haeg gaen
om de executie van den Heer Buat te verhaesten, sukks afsloegh ende seyde dat men de justitie syn vryen loop moest
laten en die niet forceren door besendingen, doch heeft Paets
dese commissie aengenomen." Indien dit bericht juist is, en
het komt mij althans waarschijnlijk voor, dan is het zeer opmerkelijk, want het bewijst dat toen reeds het invloed oefenen
van de regeering op de justitie in beginsel werd afgekeurd, al
1) Verscheyden consideratien over den tegenwoordigen toestand van ons lieve
Vaderland (n°. 6135 van Tiele's Bibliotheek van Pamfletten). Dat Borstius hiervan
de schrijver zou zijn, wordt beweerd in le. 6288, maar tegengesproken in no. 6317.
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veroorloofden de partijen, de eene zoowel als de andere, het
zich ook, zoodra het partijbelang in het spel kwam. Ook de
Fransche graaf de Guide is de tolk van dezelfde denkwijs, als
hij, in zijn Menioires, den Staten verwijt, dat zij de welvoegelijkheid zoo ver vergaten van het Hof tot gestrengheid tegen
Buat aan te manen 1).
Maar dit in het voorbijgaan. Het was de pensionaris van
Holland's eerste stad, Vivien, van Dordrecht, die bij deze gelegenheid uit naam der Staten het woord deed. Ook van zijn
aanspraak staan de hoofdpunten in de notulen van het Hof
opgeteekend.
„Hoewel dat de Heeren Staten van Hollandt niet gewent en
syn de Heeren etc. — Dat de Heeren Staten selfs informatie
hadden genomen. — Dus de ruste van dese provincie te beschermen. — Eerst sonder communicatie, nader tegen de intentie van den staet heeft gehandeld met den viant van den
staet. — Gehandelt met een gedeputeerde van den viant mondelinge op een andere plaets. — „Un grand party." — Om den
Coninck te maecken de grootste Monarch van de werelt,
'twelcke niet en conde wesen sonder vercleyninge van desen
staet. — Door de genade van God ontdeckt. — „Intimes amys
et bons amys." Niet om eene vaste, bondige vrede te maecken, maer om den Coninck van Engelandt te praevaleren. —
Dat de Gedeputeerden door den Heere Buat syn geabuseert.
Uyt den mont van den Raetpensionaris verstaen, dat men nyet
en most denken, dat men yet soude doen sonder Vranckrijck,
dat by dat terstont most afsnyden ende daervan niet hooren.
Dat de handelinge van vrede, die met Engelandt was begonnen, daerom was afgebroken. — Dat alle de geallieerden, die
oock op Vranckryck . . . . — De Staten goetgevonden dese
aensprake te doen om het groot gewichte, ende dat hetselve
met eenparicheyt van stemmen soo was goetgevonden. Na
de wetten ende placcaten souden willen oordeelen.
1) Memoires, p, 285. — Wicquefort, t. III, p. 263, legt die klacht in den mond
der vrienden van Buat, en doet te recht opmerken, dat de Prinsgezinden en de Prins
in persoon desniettemin op hun beurt juist hetzelfde deden.
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Dorp : Dat de Heeren van den Rade wel meer saken van . . . .
— Een hooch attentaet tegens den dienst van den Lande.
Gelast van wegen de Heeren van den Hove te seggen, dat sy
daerinne sullen doen als goede patriotten ende justicieuren
toestaet te doen.
Vivien : Dat de Heeren Staten dese aenspraek niet hebben
doen door eenige diffidentie. Sullen met aengenaemheyt verstaen dat . . . . "
Ik erken dat de rede van Vivien, naar dit korte uittreksel te
oordeelen, meer een acte van beschuldiging schijnt, dan een behoorlijke aanmaning om kort en goed recht te doen. Tot zekere
hoogte moge zij haar verontschuldiging vinden in de laakbare
slapheid van het Hof. Toch zou ik haar verdediging niet op mij
willen nemen.
Na deze sommatie was langer talmen bijna niet mogelijk. De
zaak was buitendien sedert dagen reeds in staat van wijzen.
Den 5 den Ocober, den dag na dien waarop de pensionarissen de
boodschap der Staten hadden overgebracht, gingen de raden
over tot het opmaken van het vonnis. Hoe ieder hunner gestemd heeft, heeft Tydeman met een enkel woord vermeld. De
notulen stellen mij in staat om zijn opgaaf aan te vullen met
althans eenige der redenen, die zij voor hun gevoelen bijbrachten .
„Martis den 5 Octobris 1666.
Gedelibereert opte sake van Buat, jegenwoordich gedetineert.
Sixty: Aan de eene kant als men het simpel insiet ende de
woorden neemt soo die liggen, ende dat men soude . . . . 1).
[Maar dat men na de opinie van alle criminalisten moet insien
animum of intentionem operantis quae delicta distinguunt, dat
het dan een ander aensien soude hebben; heeft daerop geparticulariseert al 'tgene hem te laste werd gelegt ende syne ontschulcliginge die by daerop heeft gedaen : evenwel dat hij hem
niet onschuldich kan oordeelen van hem soo verre in die saecke
1) De zin wordt niet geeindigd, is echter gemakkelijk aan te vullen. — Het tusschen [ ] gestelde staat in het oorspronkelijke op den kant.
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ingelaten te hebben.] Soude hem niet straffen poena ordinaria perduellionis sed poena mortis proxim a.
Maer sonde evenwel, eer hy hem desaengaende diffinitivelyck
soude verclaren, off syn advys absolutelyck seggen, gaerne
alvorens mede hooren de consideratien ende sentimenten van
de andere Heeren, ende hoe dese saecke wierde opgenomen.
Segt naderhant : Soude hem gecondemneert hebben in eene
eeuwige gevankenisse met confiscatie van goederen. Evenwel
als waer soude wesen, dat hy soude geweten hebben, dat Engelandt met uytsluytinge van Vrankcrijck soude hebben willen
handelen, dat hy daermede soude kunnen verstaen tot de
straffe des doods ende confiscatie. [Ende
dat echter in syn voornemen voorz. continueert, gelyck hem
niet en is gebleken
1)].
Nierop : Na verhael van de sake etc. vint deselve geheel slorsich, ende dat hy hem vry verre in dese sake hadde ingelaten,
ende dat hy niet en kan sien, hoe hy sal kunnen werden geexcuseert van een zware crimen. Evenwel dat hy gaerne mede alvorens eens wilde hooren de consideratien ende sentimenten
van de andere Heeren.
Naderhant, by den Heere Ockers geinsisteert synde dat de
voorgaende Heeren haer nader souden willen verclaren op de
straffe, die sy Buat souden infligeren, heeft d'Heer Nierop verclaert dat hij soude verstaen dat Buat heeft begaen c r i m en
laesae majestatis.
Pauw : aedigit crimen ad 7 capita etc., die hy daerna ordentelick specificeert, ende verhaelt alle de woorden in de respective brieven vervat, daeruyt yet tot laste van Buat kan werden
genomen, ende de remarques, die uyt syne confessie kunnen
werden genomen. Komt daerna tot de solution die Buat daerop geeft, die hy mede redigeert tot 7 pointen, die hij oock alle
particulariseert. Doet daerna instantie (?) om te overvoeren
ende wech te nemen de solution, die Buat tot syne defensie opte
voorsz. pointen geeft etc. — [Index nec sapientior nec pruden') De zin niet voleindigd.
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tior lege esse debet.1— Soude hem straffen poena mortis
et confiscationis bonorum.
Goes: Soude wel verstaen dat Buat hem verre in dese saecke
heeft vergrepen ; maer dat hy niet kan verstaen dat deselve
soude hebben begaen crimen laesae majestatis, ende poena ordinaria daertoe staende soude kunnen gestraft werden. Soude
hem gevangen houden soo lange als de
oorloge duyrt, daerna bannen met confiscatie van goederen.
Ockers : [segt dat hij de examina noyt en heeft bygewoont,
ende dat hy daeromme gaerne hadde geexcuseert geweest van
in dese saecke mede te opineren ; evenwel dat de Heeren sulcx
verstaende, hem die saecke niet en heeft willen onttrecken.] —
Oordeelt dat hy een seer quade saecke heeft gedaen, ende daerinne hy oock latam culpam heeft begaen, die ten hoochsten
strafbaer is; dat er sware misdevoiren begaen syn by Buat ende
verscheyde crimina heeft begaen. Evenwel dat hy niet en heeft
begaen crimen laesae majestatis. Soude hem niet kunnen met
de doot straffen, maer evenwel gr a vi poena et mo rt i s proxima.
Naderhant : soude noch niet kunnen verstaen tot de straffe
des doots,maerdat men met meerderheidvan stemmen most etc.
Fannius : [Heeft een quaet begin gehadt ende op een quade
moer gelegen. 1 e point, dat hy tegens expres verbot, by den
Heere Raetpensionaris aen hem van wegen de Heeren Staeten
gedaen, hem vervordert heeft overal uyt te roupen, dat men de
vrede konde hebben als men wilde. 2. dat hy Vrankcryk van
desen staet heeft soucken te separeren, ende crimen laesae majestatis heeft begaen in het verbranden van de brieven, en die
niet aen den staet te communiceeren. 3. dat hem is aengesegt
van wege den staet, datter geen apparentie was, dat men yemant van desen staet na Engelandt soude senden, ende dat hy
de Engelschen alle hope daerop moste afsnyden ; ende dat
evenwel daertoe heeft gelaboureert omme 'tselve uyt te wercken.] — Soude hem straffen mette d o o t ende co nfiscatie van syne goederen.
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Honert : [De brieven gelesen : „cher milord, nous avons faict
un grand party" etc. -- Communicatie mette vianden tot nadeel van den staet: dat die begaen crimen laesae majestatis,
ende dat de Heeren Staten willen dat men oordeelt na de wetten ende ordonnantiên. — Een missive pour luy mesme. —
Dat de conferentie door dit doen van Buat soo plotselinck in
Vranckrijck is afgebroken. — De waerschouwinge ende becommeringe van de Heeren Staten, ende dat sy den Hove hebben aengesegt dat sy na dat plac — Soude verstaen dat
Buat heeft begaen een swaer crimen ende oock crimen laesae
majestatis, hoewel niet in summo gradu : dat de andere Heeren
oock verstaen hebben dat hy een swaer crimen heeft begaen,
maer dat sy haer niet en hebben verclaert op de maniere van de
straffe ; dat hy de verclaringe van de andere Heeren daerop
eerst wel eens nader wilde hooren, dat hy hem dan daerop nader
sonde expliceren.
Naderhant : soude hem mede straffen poena gladii
et confiscationis bonorum.
Dorp : Dat Buat heeft begaen crimen laesae majestatis, dat
perduellio genaemt wert ; dat hy malo animo heeft geattenteert tegens den staet, ende de ruste van dien heeft soucken te
troubleren. — [Dat hy daermede dat hy seyt, dat de „bons
amis" anders souden verandert hebben van sentiment, dat
hetselve tot syn nadeel streckt, dewyle hy evenwel heeft willen
voortgaen„ al was het dat den Coninck daerby persisteerde;
dat hetselve als een secreet most werden behouden.] Soude
hem straffen poena gladii en confiscatione
bonorum.
Et ita visum".
Wij merken op dat slechts een der heeren, Van den Honert,
gewag maakt van den aandrang der Staten, en dat nog maar
in zoo ver als zij aan de verplichting hadden herinnerd om naar
de wetten en plakkaten te vonnissen. Ook Pauw, zonder van de
Staten te gewagen, beroept zich op de spreuk : judex nec sapientior nec prudentior lege esse debet, waarop De Witt had
gewezen. Maar de, plakkaten tegen de correspondentie met den
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vijand ten nadeele van den staat vorderden geen bepaalde
straf; zij dreigden in het algemeen hen die er zich aan schuldig
maakten met „gestraft te worden naar behooren, als fauteurs
des vijands" 1). Zoo begrijpen wij hoe de raadsheeren, ofschoon
eenstemmig omtrent de enormiteit van het misdrijf, toch in de
qualificatie er van en in de bepaling van de straf zoo uiteenloopen. Slaan wij acht op de staatkundige gezindheid, dan
merken wij onder hen die voor de doodstraf stemden, buiten
de bekende aanhangers der Staten, Van Dorp, Pauw en Fannius, twee stadhoudersgezinden,Van den Honert en Nierop, op.
Dat Van Nierop tot de Prinsenpartij behoorde, kan daaruit
worden opgemaakt, dat hij in 1672 een van de commissarissen
was, die Willem III gebruikte om de magistraten in de steden,
volgens de resolutie van den 27 sten Augustus van dat jaar,
buiten tijds te verzetten.
Het vonnis is bekend: het werd aanstonds in druk uitgegeven en staat overgedrukt, o. a. bij Aitzema. Het is breedsprakig en weidt uit over bijzaken, doch omschrijft in de resumtie
den aard van het misdrijf bondig, geheel naar het inzicht der
Staten, in deze termen: „Houdende alsoo met den vyand een
tweederlei correspondentie, eene opentlyck en met kennisse
van de Hooge Regeering, eene secretelyck en zonder kennisse
en jegens expresse ordre en waarschuwinge van deselve, daerin
gemelde Hooge Regeering wordt gedistingueerd van zijn zoogenoemde goede vrienden en wel geintentioneerde, en allenthalve getraduceerd en gecalumniieerd alsof zij den vrede niet
en begeerde, omdat zij die op de ware gronden, volgens de
tractaten en gemeene resolution van staet, en niet naar de fantasie van deze complicen, tot grootmaking, van den vijand en
nadeel van desen staet en desselfs geallieerden, betrachtte;
al hetwelck zijn zaken van zeer gevaarlijke inzichten en pernicieuse consequentie, waardoor de gemeente ontrust, de Hooge
Regeering, soo buiten als binnen, verdacht, de geallieerden van
den staet jegens denselven diffident gemaekt, de vijand van
1)

Zie inzonderheid het plakkaat van 21 December 1580,

dl. I, blz. 1099.

in het Groot Placcaatb.,
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pretense divisie en partijschap en veranderinge in deselve regeeringe verwittigd en met de voornoemde abusive hope gevoed en in zijn genegenheid tot den oorlog geconfirmeerd, en
dien ten gevolge de zoo gewenschte vrede tot nog toe na alle
menschelijke apparentie terug gebleven is."
Dat op zulk een breede uitmeting van de schuld het vonnis
des doods volgt, verrast zeker niemand. Wat alleen verwondering baart, is dat een rechtbank, die bij het vellen van het
vonnis zich zoo zwaartillend en gestreng betoont, bij het procedeeren zoo slap en oogluikend te werk was gegaan. Deze inconsequentie, die natuurlijk slechts ten laste van enkele leden
komt, was buiten twij fel het gevolg van de tusschenkomst der
Staten en inzonderheid van de bezending der pensionarissen,
waarbij Vivien het woord had gedaan. Op zichzelf beschouwd
is zulke tusschenkomst van de regeering in een rechtzaak stellig
of te keuren, mits de rechtbank, aan zichzelve overgelaten,
haar plicht betracht. Doet zij dat niet, dan vloeit het eene
kwaad bijna noodzakelijk voort uit het andere. Onzeker blijft
het in dit geval, wat de Staten eigenlijk hebben uitgewerkt ; of
zij een laakbare partijdigheid voor Buat en zijn factie door hun
gezag hebben onderdrukt, dan wel een eerlijke overtuiging van
zijn betrekkelijke onschuld verkracht hebben. In beide geval.len, maar vooral in het laatste, zijn de raadsheeren, die voor
hun drang hebben gezwicht, niet te verontschuldigen. Immers
de drang was geenszins onweerstaanbaar. Het misnoegen,
waarmee de Staten dreigden, kon geen gevolgen hebben, die
een man van eer en van geweten niet gelaten afwacht, als het er
op aankomt zijn plicht te vervullen. De raadsheer, die een
doodvonnis velt over iemand dien hij des doods niet schuldig
acht, uit vrees van zich anders het ongenoegen der regeering op
den hals te halen en van haar gunstbewijzen verstoken te blijven, pleegt, voorwaar, nog een ander misdrijf dan een regeering, die haar invloed op zulk een man aanwendt om een vonnis uit te lokken, dat naar haar overtuiging rechtmatig en
noodzakelijk is 1). En toch Tydeman en anderen, die op den
1) In een blauwboekje van dien tijd komt een beschuldiging tegen den waarne-
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splinter in het oog der Staten wijzen, laten den balk in het oog
der rechters onopgemerkt.
Geheel anders dan in dit geval heeft eenige jaren later het
Hof, toen ter tijd grootendeels nit nieuwe bestaande,
zich gedragen in een soortgelijke zaak, welke zooveel punten
van vergelijking met die van Buat aanbiedt, dat ik niet nalaten
kan ze even in herinnering te brengen.
In 1693 werd de oud-burgemeester van Dordrecht, Simon
van Halewijn, betrapt op een heimelijke correspondentie met
de Fransche regeering, waarmee de Republiek in oorlog was.
Het kwam uit, dat hij buitenslands met Fransche agenten geconfereerd en van hen vernomen had op welke voorwaarden de
koning geneigd was vrede te sluiten, en dat hij, hoewel wetende
dat Willem III die voorwaarden als onaannemelijk had afgewezen en nog bleef afwijzen, desniettegenstaande op zich had genomen een partij in de Staten van Holland te vormen, ten einde den koning te noodzaken tot het zijns ondanks aannemen
van zulk een vrede. De koning, die den beschuldigde door de
menden. president Van Dorp voor, door Tydeman, dl. IX, blz. 282 (1) overgedrukt,
doch geen weerlegging waardig. Ernstiger schijnt wat Tydeman verder doet opmerken, aangaande het persoonlijk belang, dat Van Dorp bij het voldoen aan den
wensch der Staten had. De zaak is deze : Van Dorp nam als oudste raadsheer (vgl.
Bontemantel, uitg. Kernkamp, dl. I, blz. 158) de plichten van voorzitter van het
Hof waar ; den 16 de. September stelde de raadpensionaris aan de Staten voor, hem
ook de tractementen en emolumenten aan de functie verbonden toe te staan; sommige leden wilden eerst het goedvinden hunner principalen inwinnen, en zoo werd
de conclusie verschoven tot op den 5 d.. October, juist den dag waarop het vonnis
van Buat gearresteerd werd. Zeker die datum schijnt verdacht. Maar juist omdat
het verdacht moest schijnen, zou het, meen ik, vermeden zijn, als de verdenking
gegrond was geweest. Bovendien het gunstbetoon was niet groot. Als Holland zich
niet om Zeeland had bekreund, zou het zeker al een jaar te voren Van Dorp president hebben gemaakt: hij was de aangewezen persoon als oudste lid en staatsgezind; hem than, nu er na lang delibereeren besloten werd vooreerst geen president
te benoemen, nevens de werkzaamheden ook de voordeelen toe te leggen, aan het
ambt verbonden, kan nauwelijks als een gunst worden aangemerkt, en zou als loon
niet geevenredigd zijn geweest aan een zoo gruwelijk misdrijf als een onrechtvaardig doodvonnis. Hoogstens kan het in rekening komen voor een erkenning van zijn
goede gezindheid en ijverige plichtsbetrachting. Eindelijk, er bestond ook geen reden om Van Dorp een lokaas voor te houden, want hij had zich van den beginne of
gedragen gelijk hij zich tot het einde gekweten heeft. Tydeman verklaart dan ook
uit de combinatie van data niets ten nadeele van den raadsheer to willen afleiden;
onder een voorwaarde, die ik onvoorwaardelijk aanneem: „om niet lichtvaardig alles to gelooven wat op geen betere gronden verteld is ten laste van de rechters van
Oldenbarnevelt."
Fruin I

5
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Gecommitteerde Raden van Holland in hechtenis en in verhoor had laten nemen, liet hem vervolgens, ofschoon zijn misdrijf tegen de Unie gepleegd was, naar het Hof van Holland
verwijzen. De Staten, door Zijn Majesteit van een en ander verwittigd, hechtten er ten voile hun goedkeuring aan, maar namen daarentegen geen genoegen met de trage en weinig strenge
procedure van het Hof 1). Zij begonnen met de heeren aan te
bevelen „om daarin met zoodanigen vigueur, als de enormiteit
van het voorsz. delict is vereischende, voort te procedeeren en
de gerequireerde straffe naar de wetten en placaten van den
lande te decreteeren" En sedert bleven zij toezicht houden en
invloed oefenen op den gang van het proces, in gedurige ruggespraak met den koning. Dat zij en vooral Zijn Majesteit een gestreng vonnis, een doodvonnis wenschten, was een bekende
zaak. Zij gingen zoover van te vorderen dat de sententie hen
zou worden voorgelegd, voordat zij werd uitgesproken. Desniettegenstaande bleef het Hof zichzelf gelijk en veroordeelde
tot eeuwigdurende gevangenisstraf. De Staten zonden het vonnis aan Zijn Majesteit am advies. Zijn Majesteit zond het terug
met de verklaring, „dat zijns oordeels de procedure bij het Hof
in dezen gehouden, mitsgaders ook de voorsz. sententie, niet
zijn geproportioneert naer de importantie en de merite van de
zake noch naer de qualiteit van het delict", doch adviseerde
niettemin dat men het Hof vrij zou laten het vonnis uit te
spreken. De Staten vereenigden zich met dit gevoelen en lieten
het Hof begaan.
Zouden zij in 1666 anders hebben gehandeld dan in 1693, indien het Hof zich toen even standvastig als later gehouden
had?
Met zekerheid is op die vraag niet te antwoorden. Maar ik
kan op een antecedent wijzen, dat grond geeft om te vermoeden
dat in zulk geval de uitkomst dezelfde zou geweest zijn. De
Witt had in 1655 over de sententie van zijn verraderlijken
1) Ik verwijs den lezer om nader bericht naar Van Wijn's Bijvoegsels op Wagenaar, dl. XVI, blz, 69 vlg., en naar de Secreete Resolutien Holland, waaruit Van
Wijn put.
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klerk en diens complice evenzoo geoordeeld als Willem III oordeelde over het vonnis van Halewijn. En hoe had hij zich toen
daarover aan zijn vertrouwden vriend Nieuwpoort uitgelaten ?
„Ick vinde (zoo had hij geschreven) de premissien tamelijk wel
gecoucheerd, . . . . edogh kan niet wel begrijpen, hoe ende in
wat voegen het dispositief met de voorschr. premissien kan
worden overeengebracht, en laete daervan het oordeel gaerne
aan anderen, wetende dat een Reghter sijn conscientie voldoende, anderen ook haer daermede voldaen moeten houden"1)
In het vonnis van Buat valt nog een bijzonderheid op te merken, die onze aandacht allicht zou ontsnappen : het misdrijf
wordt daarin niet als laesa majestas gequalificeerd. Lodewijk
XIV, die overigens met de gestrengheid der straf zeer tevreden
was, betuigde hierover aan D'Estrades zijn verwondering en
zijn ongenoegen. Het antwoord dat de gezant hem gaf is van
belang, omdat het over de gansche procedure een licht doet opgaan, dat ik er ten slotte nog op wensch te laten schijnen.
„Il est vrai (schrijft D'Estrades) qu'il y a du defaut dans
l'expression de la sentence du feu Buat, mais vare Majeste
doit etre informee qu'elle a ete concue de la sorte par les parens
et amis de la femme, qui etoient de ses juges, pour sauver le
bien, par ce qu'il y a une loi, qui vent que, le crime de Leze
Majeste n'etant pas specifie dans la sentence, mais seulement
les biens confisquez, le plus proche parent les puisse racheter
pour sept livres, ce que la femme a fait".
Een ieder kent de wet, waarop D'Estrades doelt, al ware het
slechts uit het proces tegen Oldenbarnevelt. Bij verschillende
privilegien hadden de burgers der Hollandsche steden het recht
verworven om de verbeurd verklaarde goederen, waarop zij
aanspraak hadden, te mogen lossen tegen een vaste som, uitgezonderd bij misdaad van Gekwetste Majesteit. Ten einde de
erfgenamen van Oldenbarnevelt van dit voorrecht verstoken te
houden, hebben zijn rechters, een jaar ongeveer na het uitspreken van het vonnis, de verklaring afgelegd, dat, al hadden zij
1)

Brieven van De Witt, dl. III, blz. 135.
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verzuimd zijn misdrijf dus to qualificeeren, het toch in hun bedoeling lag dat het dien naam verdiende.
D'Estrades gaat aldus voort „II y a eu bien des intrigues sur
ce proces. Toutes les voix alloient du commencement a lui faire
la meme punition que le Parlement de Paris fit a Chenailles,
conseiller, et ils ont meme fait venir le proces de Paris. La Cour
de Hollande m'en fit parler, et me representa que le crime de
Buat n'etoit pas si grand que celui de ce conseiller, qui avoit
voulu suborner les officiers d'une garnison pour remettre St.
Quentin entre les mains des ennemis de VOtre Majeste ; qu'il
avoit ecrit et recu plusieurs lettres a cet effet, et que neanmoins
it n'avoit ete que degrade de sa charge et banni pour toute sa
vie hors du Royaume. je lui repondis, que cette sentence n'avoit
pas ete approuvee par VOtre Majeste, qu'elle avoit laisse le
cours libre aux formes de la justice du Parlement, qui en cette
rencontre avoit favorise un de ses membres ; que je voyois
bien que l'interet de l'alliance, que plusieurs de leurs collegues
avoient avec le criminel, les portoit a la douceur, mais qu'ils devoient prendre garde aux consequences que chacun tireroit ;
que cette intelligence secrete avec 1'Angleterre n'est pas tout-afait eteinte, et que je me remettois a leur prudence à y faire reflexion; en suite de quoi ils opinerent a la mort et sauverent les
biens a la priere les proches, en la maniere que j'ai specifie cidessus a Votre Maj este" 2).
Ik veroorloof mij slechts een opmerking naar aanleiding van
1) Over dit geval, dat in den winter van 1656/57 plaats had, lezen wij in de Memoires de Montglat (Celloctidn Petitot), t. LI, p. 21: „On decouvrit une intelligence
qu'un conseiller du Parlement de Paris, nomme Chenailles, avait avec le Prince de
Conde, pour lui faire surprendre la vile de St. Quentin. Il fut aussitOt arrete et mis
entre les mains du Parlement pour lui faire son proces. On le convainquit par ses
propres lettres et it fut condanme a perdre sa charge et a etre banni. Le Cardinal
Mazarin fit ce qu'il put pour le faire mourir: mais la haine que le Parlement avait
conserve contre lui, et l'indulgence qu'il voulut avoir pour un de son corps, lui s auva
la vie, dont le Cardinal fut outré au dernier point." Aan dit verhaal voegt Henri
Martin, in zijn Histoire de France, vol. XIV, p. 424, de volgende opmerking toe:
„Si c'edt ete un gentilhomme ou un homme du peuple, on teat pas manqué de
l'envoyer a Pêchafaud. De pareils faits sont le commentaire et l'excuse de ces commissions extraordinaires tan t reprochees a Richelieu; it n'y avait point de justice a
attendre du Parlement en matiére politique."
2) D'Estrades. t. IV, p. 559.
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dit belangrijke bericht, en daarmee zal ik eindigen. Indien
D'Estrades het hier niet toevallig aan zijn koning gemeld had,
zouden wij nets weten en nauwelijks iets vermoeden van den
invloed dien hij onder de hand op de rechters heeft geoef end.
Ook weten wij het ware nog niet van de intrigues, waarop hij
doelt, door de bloedverwanten en partijgenooten en beschermers van den gevangene in het werk gesteld. Evenmin van de
ophitsingen, die hij niet vermeldt maar die wij toch met reden
veronderstellen, van de zijde der heftigste partijgangers der bovendrijvende factie. Ik weet niet hoe het anderen gaat, maar
mij, als ik mij al die elkander kruisende intrigues voor de verbeelding roep, komt de houding der Staten nog de waardigste
voor, die het Hof openlijk en in zijn geheel vermanen, onverbiddellijk volgens wetten en plakkaten to vonnissen, in het belang van het vaderland, natuurlijk gelijk zij dit begrijpen.
(Bijdragen voor V aderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Sae Reeks, dl. d, blz. a vlg.)

BI JDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET
BURGEMEESTERSCHAP VAN AMSTERDAM
TI JDENS DE REPUBLIEK
(1889)

De invloed van Amsterdam op de politiek van Holland en
langs dien weg op de politiek van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden is bijzonder groot geweest. Geen andere
stad die in dit opzicht met haar vergeleken kan worden. Natuurlijk ligt dit voor een gedeelte aan haar bij uitstek groot
vermogen, aan het geld, waarover zij beschikte, en aan de
macht die zij hieraan ontleende 1). Maar dit verklaart toch het
verschijnsel niet ten voile. Het bezit van vermogen is niet voldoende ; het moet ook doelmatig worden aangewend. Werkelijk
heeft Amsterdam het voorrecht gehad van een regeeringsvorm
te bezitten, waarin zijn macht behoorlijk samengevat en in handen van weinigen gesteld werd, en tevens het geluk dat die weinigen dikwerf voor hun taak uitmuntend geschikt en hoogst
bekwame staatslieden waren.
Over die staatslieden wil ik thans niet opzettelijk spreken. Ik
wil trachten aan te toonen, hoeveel beter de regeeringsvorm
der stad voor uitoefening van invloed op het algemeen bestuur
was ingericht dan die der overige steden van Holland. In 1787,
kort na de revolutie van dat jaar, schreef Gijsbert Karel van
Hogendorp aan de prinses van Oranje : „Tout le monde s'accorde sur un point, c'est que les Bourguemaitres, et en particu1) Volgens D'Avaux, Negotiations, t. I. p. 380, brengt Amsterdam meer dan 1/4
op van wat de geheele Unie in de schatkist stort.
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Tier les plus anciens, gouvernent la ville, mais it y a peu de personnes qui en approfondissent la raison" 1). En hij tracht vervolgens Haar Hoogheid de toedracht duidelijk te maken. Of hij
daarin ten voile geslaagd is, weet ik niet. Mij komt het voor,
dat althans de geschiedenis aan zijn verklaring niet genoeg
heeft. Die toch is niet tevreden met te weten, hoe op een zekeren tijd de toestand was; zij wil vernemen, hoe die toestand in
den loop der tij den natuurlijk en bijna noodzakelijk zoo geworden is. Daartoe moet de zaak hooger worden opgehaald dan
Hogendorp deed en met het oog op de vorstin, voor wie hij
schreef, ook mocht doen. Ik wil trachten een bijdrage te leveren tot een vollediger voorstelling: een bijdrage, want ik ontveins het mij niet, dat zonder een grondige studie van de geschiedenis der stad, in haar archieven jaren lang voortgezet,
zulk een volledige voorstelling onmogelijk te geven is.
Laten wij beginnen met de quaestie duidelijk te stellen. In de
meeste stemhebbende steden van Holland is de vroedschap —
de gemeenteraad, zooals wij thans zouden zeggen — bepaaldelijk ten opzichte der deelneming aan het landsbestuur de hoogste macht, waaraan de door haar gekozen burgemeesters ondergeschikt zijn. Te Amsterdam berust in theorie insgelijks het
hoogste gezag bij de zes en dertig raden, die de vroedschap vormen, maar inderdaad gevoelen zich de burgemeesters onafhankelijk van dit college en als daarboven verheven. Toen in 1650
de stadhouder als zoodanig gehoor verzocht bij de vroedschap 2)
ontving hij van burgemeesters een weigerend antwoord, en
toen deze later zich hierover aan de Staten van Holland te verantwoorden hadden, verklaarden zij : „hoewel wij aan ons hadden de autoriteyt omtrent het verzoek bij ons zelven te disponeeren, zoo hebben wij nochtans tot onze meerdere decharge
hierover met de vroedschap gedelibereerd" 3). Ik twijfel of van
1) Brieven en gedenkschrif ten, dl. IV, blz. 130. — Vgl. Ising in Ned. Spectator,
1887, blz. 445.
2) Vgl. over het gebeurde bij een bezending in 1639: Van der Capellen, dl. II,
blz. 20/2. — Burgemeesters heeten „hoofden van de vroedschap", bij Wagenaar,
Amsterdam, dl. V, blz. 32.
8 ) Aitzema, dl. VII, Herstelde Leeuw, blz. 30.
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eenige andere stad de burgemeesters zoo eigenmachtig zouden
hebben durven spreken. En hoe zij zich aan den anderen kant
tegenover den stadhouder gevoelden, behoeft wel niet gezegd.
Bij een gehoor, dat zij in 1683 aan Willem III in de vroedschap.
verleenden, durfde een hunner, ik vermoed Van Beuningen,
zeggen : „dat Amsterdam niet van gevoelen veranderen zou, al
ware 't maar om aan de nakomelingschap te toonen, dat zelfs
de tegenwoordigheid eens prinsen van Oranje niet in staat geweest ware om de vrije raadplegingen der vroedschap te beletten" 1).
Hoe komt nu het burgemeesterschap te Amsterdam aan die
onafhankelijkheid in dubbele richting, ten opzichte van den
stadhouder zoowel als van de vroedschap? Het is deze vraag
die ik mij ter beantwoording stel.
De kern, waaruit zich mettertijd de eigenaardige regeering
van Amsterdam ontwikkeld heeft, is volmaakt dezelfde als die
waaruit in de overige steden van Holland een van haar verschillende regeering is ontstaan. Te Amsterdam, evenals overal
elders, bestond oorspronkelijk het stadsbestuur uit schout en
schepenen, den schout vertegenwoordiger van den vorst, de
schepenen vertegenwoordigers van de burgerij. In die oude tijden is men nog niet van de meening, die thans heerscht, dat de
vertegenwoordigers noodzakelijk gekozen moeten zijn door hen
die zij vertegenwoordigers. Men acht gelijkheid van stand en
belangen voldoende; en zoo gebeurt het veelal, dat de schepenen door den schout der stad of den baljuw van het landschap
worden aangesteld, maar altijd uit de aanzienlijkste burgers
der stad. Verkiezing van schepenen door de burgers zelf komt
wel voor, maar volstrekt niet als regel. Dit eenvoudige bestuur
nu heeft voor alle gemeentebelangen, rechtspraak en administratie, te zorgen en is daartoe aanvankelijk ook in staat. Bij
buitengewone gelegenheden kan het bovendien, als het dit verlangt, den raad inwinnen der gezeten burgers, hoofden van gezinnen, „de wijsheid" en „den rijkdom" geheeten. Wie hiertoe
') Wagenaar, dl. XV, blz. 147, uit de Aanteekeningen van een Regent van Delft.
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te rekenen zijn beslist alweer het gebruik, de publieke opinie,
en niet een geschreven recht.
Gelijk in het levende lichaam de cel de kiem is, waaruit zich
het organisme vormt, zoo ontwikkelt zich uit dezen eenvoudigen en algemeenen grondvorm elk later samenstel van stadsregeering. En het ontwikkelt er zich uit volgens de wet, door
Herbert Spencer aangewezen onder de inwerking der omstandigheden vormen zich voor de verschillende functien verschillende organen ; het lichaam wordt allengs meer samengesteld
en tevens in zijn deelen meer onderscheiden.
Het eerst zien wij nevens de schepenen raden opkomen, die
ons als „gezellen van de schepenen" of als „poorters die de schepenen te rade nemen" worden voorgesteld 1). Het regeeringswerk is namelijk mettertijd gedurig toegenomen en op den
duur te veel geworden voor schepenen alleen ; zij behoeven en
kiezen zich daarom medearbeiders. Eerst bedienen zij zich van
de huip van dezen bij al hun werkzaamheden ; weldra echter
verdeelen zij den werkkring met hen in dier voege, dat zij zich
met wat dan nog het gewichtigst is, de rechtspraak, blijven
belasten, maar de administratie op die raden afschuiven. Zoo
verkrijgen deze laatsten een eigen karakter en nemen dienovereenkomstig naast hun ouden naam, die eerst laat in onbruik raakt, een nieuwen, beter passenden naam aan, dien van
meesters van de burg of van de poort : burgemeesters, poortmeesters. Hoever zich hun bewind in het midden der 14de
eeuw uitstrekt, zegt ons het nauwkeurigst Philips van Leyden,
de beroemde schrijver De cura reipublicae et sorte principantis.
In zijn VII de casuspositie spreekt hij van hen aldus: „Munera
multa sunt in civitatibus, quae decuriones olim subire solebant,
et hodie adhuc subeunt quidam, licet alio nomine appelati,
sicut burgimagistri, consules aut maiores, qui dispensant tutelas et curas pupillorum et rerum publicarum, ut murorum conficiendorum, fossati fodiendi, carnium vendendarum, ne infec1) Te Dordrecht (Oorkb., dl. II, N°. 863). 1k verwijs vender over dit onderwerp
naar mijn opstel: Over zoenen en vreden, in de Bijdr. voor vaderl. gesch. Derde
reeks, dl. III, blz. 203.
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tae sint, ac vini non corrupti ; ut pretia rerum ex aequo statuantur et ut iustae mensurae et pondera non mutentur, et qui
huiusmodi turpia lucra refrenare solent."
Dus burgemeesteren of raden hebben vooral voor drieerlei te
zorgen : voor de voogdij der weezen, den aanleg en het onderhoud der publieke werken, en het toezicht op koop en verkoop.
Ongelijksoortige en op den duur kwalijk te vereenigen aangelegenheden. Naar mate de tijd vordert, de steden zich uitbreiden
en het gemeenteleven meer bescherming behoeft, wordt de
drang tot splitsing van deze omvangrijke taak der burgemeesteren gedurig sterker. Nevens hen komen gaandeweg andere
meesters op, met een gedeelte van hun werkzaamheid belast,
weesmeesters, vestmeesters, tresoriers. Opmerkelijk is de gang
van zaken te Leiden. Daar vinden wij het eerst, naast de burgemeesters, vestmeesters die niet slechts de zorg voor vesten en
poorten, maar ook die voor de voogdij der weezen van hen hebben overgenomen. Het duurt langer dan een halve eeuw voordat naast dezen weer afzonderlijke weesmeesters worden aangesteld 1). Telkens dus nieuwe organen voor de zich steeds vermeerderende functien. Op soortgelijke maar niet op dezelfde
wijs als te Leiden is het overal, en ook te Amsterdam, toegegaan. Ten allerlaatste wordt daar de administratie door acht
subalterne colleges van bewind onder het opperbestuur van
burgemeesteren. waargenomen 2). Van bijzitters der schepenen
hebben zich dezen thans tot hoof den der regeering verheven 3).
Onder de Bourgondische hertogen wordt in dien staat van
zaken iets nieuws ingevoerd, dat voor de ontwikkeling van het
stadsbestuur van bijzonder gewicht is geweest. In plaats van
de wijsheid en rijkdom, die van ouds door schout en schepenen
werd geraadpleegd als dezen het noodig keurden, en waartoe de
aanzienlijken in onbepaalden getale behoorden 4), zooals wij
1) Vgl. mija opstel Een Hollandsehe stad in de Middeleeuwen: Verspr. Geschr.,
I, blz. 66, 75.
2) Wagenaar, Heschr. van Amsterdam, dl. XII, blz. 343.
8 ) Te Amsterdam hebben burgemeesteren den voorrang boven schepenen, maar
schepenen boven oud-burgemeesteren (Bontemantel, uitg. Kernkamp, dl. I, blz.
251).
4) Anno 1418 te Delft : „die vroetscap met die ryckdom van D., dat is te ver-
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reeds opmerkten, komt thans een gesloten college van ongeveer 24 a 36 vroede mannen, die hun Leven lang aanblijven en
in den regel zich zelf voltallig houden. Voortaan zijn zij de wettige vertegenwoordiging der burgerij en oefenen het kiesrecht
uit, dat vroeger door de gezeten burgers of ook wel door den
schout in hun plaats werd uitgeoefend. In de meeste steden, die
met zulke vroedschappen zijn begunstigd, worden voortaan
alle jaar op een bepaalden dag burgemeesteren en schepenen
door haar gekozen, of althans genomineerd in dubbelen getale,
bijaldien de vorst aan zijn stadhouder de keus, de electie, heeft
voorbehouden.
Het ligt in den aard der zaak, dat deze volksvertegenwoordiging, die nooit aftreedt, de voor een jaar door haar gekozen of
althans benoemde regenten aan zich ondergeschikt houden
moet. Dezen daarentegen, wier herkiezing, na een rusten van
een of meer j aren, van het welbehagen der vroedschap afhangt,
kunnen zich aan haar gezag moeilijk onttrekken.
Ook Amsterdam behoort tot de steden, waar zulk een vroedschap is ingesteld. Door vrouw Maria is zij hier op een getal van
36 raden gebracht, geevenredigd aan de volkrijkheid der stad.
Evenals overal elders benoemt zij ook hier jaarlijks een dubbeltal van veertien personen, waaruit de stadhouder dan de zeven
schepenen kiest. Maar, in strijd met het gewone gebruik, is zij
niet gerechtigd om ook de vier burgemeesteren te kiezen of
voor te dragen. Op de keus van dezen, oefent zij Been rechtstreekschen invloed. Een zaak van groote beteekenis in de gevolgen ; de hoof doorzaak van het uitnemende gezag der burgemeesteren in de stad. De aanleiding tot dat afwijken van den
regel was eenvoudig gelegen in het bestaan van een handvest
van hertog Albrecht van Beieren van het jaar 1400, waarin het
kiezen der burgemeesteren reeds voldoende geregeld was. Het
scheen niet noodig of raadzaam daarin wijziging te brengen.
Zonder bezwaar kon het gebruik, waaraan men gewoon was geworden, naast de nieuwe instelling voortbestaan. Het voorstaen, die voor 200 tint scot staen ende daerboven" (Kron. Hist. Gen., dl. VI, blz.
205).
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schrift dier handvest luidt aldus: „Voort so sullen alle diegene,
die Schepen of Raede geweest hebben alle jaer kiesen op
Onser Vrouwenavont te Lichtmisse by der meere stemmen uyt
te gaen drie goede knapen tot Raede van onse stede voorsz.,
ende die en sullen niet jonger wesen van jaeren dan veertich
jaer; ende des sullen die drie Raeden tot hem kiesen een van
den ouden Raeden, dier het naeste jaer te voren Raet in gheweest heeft, ende dieselve ghecoren oude Raet sal die drie jonghe Raeden voorsz. eeden, als daer toe behoort. Ende des so
sullen onsen Baelieu noch Schout van Amsterdam daer gheen
stemme in hebben" 1).
Zoolang de Republiek bestaan heeft is deze wet voortdurend
nageleefd, alleen met dit onderscheid, dat de raden of burgemeesters, die er in de tweede plaats achter de schepenen in genoemd worden, inderdaad ook bij het verkiezen den voorrang
boven dezen bekleedden. Het eerst stemden de regeerende burgemeesters, vervolgens de regeerende schepenen, dan de oudburgemeesters en eindelijk de ou d-schepenen. Opmerkelijk is
het dat de schout, 's vorsten ambtenaar, uitdrukkelijk van alle
deelneming aan het kiesen is uitgesloten; elders, te Leiden b.v.,
stemt hij, als eerste in het gerecht, mede.
Maar van veel meer beteekenis nog is het, dat de Bourgondische hertogen bij het instellen der vroedschap en hun opvolgers
uit het Oostenrijksche Huis voortdurend de vrije electie aan de
stadsregenten laten, en geen gelegenheid aangrijpen om haar
tot de nominatie van een dubbeltal, waaruit van hunnentwege
de keus geschiedt, te beperken. In bijna alle steden van eigenlijk
Holland — Westfriesland en Zuid-Holland daargelaten — heeft
de vroedschap vroeger of later slechts de nominatie behouden,
en staat de electie aan 's vorsten stadhouder. Amsterdam
maakt op dien regel een benijdenswaardige uitzondering 2).
1) Van Mieris, dl. III, blz. 712.
2) Leiden en Den Briel zijn de eenige nevens Amsterdam, die het recht van electie hunner burgemeesteren behouden hebben. Alkmaar, de eerste der Westfriesche
steden, was er van verstoken; evenzoo Dordrecht, doch dit eerst na 1672. D'Avaux
overdrijft dus niet veel als hij in 1683 aan zijn regeering schrijft : „Le Prince d' Orange .. , . choisit les bourguemestres de toutes les villes de Hollande sur la presenta-
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Zijn burgemeesters zijn zoo min den stadhouder als de vroedschap wegens hun aanstelling verplicht. Geen stad van Holland
en Westfriesland heeft een zoo zelfstandig college aan haar
hoofd als zij, die tevens de grootste en de machtigste van allen is.
Met dat al zou ook hier de vroedschap, zoo zij het ernstig
wilde en jaren achtereen stelselmatig van haar bevoegdheid gebruik maakte, op de keus van burgemeesteren een overwegenden invloed hebben kunnen bekomen. Immers zij droeg de
schepenen voor, en de schepenen en oud-schepenen maakten
te zamen de grootste helft uit van den zoogenaamden oudraad,
die de burgemeesters koos. Door jaren achtereen telkens schepenen te benoemen, niet uit de oud-schepenen maar uit den
boezem der burgerij, zou zij een meerderheid naar haar geest
in den oudraad kunnen brengen, en langs dien weg tot burgemeesters doen kiezen wie zij verlangde; zoo schijnt het althans.
Maar inderdaad staan aan deze bevoegdheid van de vroedschap onverwrikbare hinderpalen in den weg. De meeste oudraden zijn tevens leden van de vroedschap en maken daar van
de zes en dertig meestal de meerderheid, en in alle geval een
aanzienlijke minderheid uit, die bovendien haar vrienden en
aanhangers onder de overige leden heeft en tegen wier zin het
kwalijk gaat iets lang achtereen gestadig door te drijven. Ook
zitten de burgemeesters in de vroedschap voor, zij roepen haar
samen, zij leiden de debatten, zij bezitten de langste ervaring
en ontleenen daaraan en aan hun waardigheid een aanzien en
een overwicht, waaraan zelfs onwilligen zich bezwaarlijk onttrekken kunnen. Van verzet in de vroedschap hebben burgemeesteren dan ook zelden last; natuurlijk zijn er misnoegden,
wien het soms gelust de heeren te dwarsboomen, maar dat
werkt niet meer uit dan dat het dezen noopt om hun eigendunkelijkheid binnen zekere perken te bepalen en met den wil van
burgerij en vroedschap rekening te houden.
Ook de stadhouder was niet van alien invloed op de samention qu'on lui fait de plusieurs personnes, except dans Amsterdam" (t. I, p. 294,
vgl. t. IV, p. 213).
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stelling van den oudraad verstoken. Niemand immers kon
daarin geraken of hij moest schepen zijn geweest, en dat werd
hij slechts bij electie van den stadhouder. Een verklaarden tegenstander kon Zijn Hoogheid dus weren. Maar slechts zelden
waren de politieke neigingen van den candidaat al gebleken;
zij openbaarden zich doorgaans eerst na de verkiezing en mettertijd, en dan bestond er voor Zijn Hoogheid geen gelegenheid meer om hem in zijn loopbaan tegen te houden. Prins
Willem III heeft van dit eenige middel, dat hem ten dienste
stond, zooveel gebruik gemaakt als hij kon 1), maar wij weten
hoe weinig hij er toch mee heeft kunnen uitrichten.
Gelijk de oudraden in de vroedschap, zoo geven in den oudraad de burgemeesteren en oud-burgemeesteren den toon.
Het burgemeesterschap is nu eens aanzienlijker geworden dan
het schependom, en van het ambt gaat het aanzien natuurlijk
over op de personen, die het bekleeden. De schepenen berusten
hierin te liever, omdat het uitzicht bestaat dat ook zij op hun
beurt tot die hoogere waardigheid zullen opklimmen, want de
burgemeesters recruteeren zich uitsluitend uit de oud-schepenen. In die trapsgewijze opklimming, waarbij een ieder die
lets beteekent gedurig hooger stijgt, ligt de reden van aller berusting in den gewonen gang van zaken en in het overwicht dat
enkelen verworven hebben. Alles sluit zoo vast in een, dat het
een het ander steunt en het geheel onwrikbaar vast doet staan.
Er komt nog bij, dat het in weinige handen samengevatte gezag het zekerst de macht en den wil der stad in de Staten-vergadering kan doen zegevieren; en zoo bevredigt meteen de
regeeringsvorm het eergevoel van regenten en burgers. Wee
den stadhouder of, bij diens ontstentenis, den raadpensionaris,
die het onderneemt in strijd met den wil van den leidenden
burgemeester of oud-burgemeester van Amsterdam, of zelfs
maar buiten zijn medeweten, te regeeren : hij ziet zich weldra
de handen gebonden. Niets heeft Oldenbarnevelt in zijn strijd
1) Van Beuningen klaagde aan Waldeck: „que le prince (Frederic) Henry avoit
tousjours pris les Echevins marquez (d. i door den oudraad aanbevolen) mais que
Son Altesse faisoit le contraire" (Rauchbar, Leben u. Thaten des Fiirsten von
Waldeck, Bd. II, S. 341).
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met de kleinere provincien meer geschaad dan de tegenwerking, die hij van Amsterdam en burgemeester Pauw ondervond. Niets heeft De Witt in het tweede tijdvak van zijn bewind meer gehinderd dan zijn oneenigheid met burgemeester
Valckenier. Zoolang De Graeff van Zuidpolsbroek, een oom van
zijn vrouw en een geestverwant, de leider was geweest van
Amsterdam's regenten 1), was hem het regeeren met de Staten
van Holland niet moeilijk gevallen; maar sedert deze gestorven en door Valckenier vervangen was 2), ontmoette hij in
diens ijverzucht en eigendunkelijkheid gedurig hindernissen,
die hij niet dan met de meeste inspanning te boven kon komen
en waarop hij zijn wilskracht nutteloos verspilde. Ware de
catastrophe van 1672 zijn loopbaan niet komen afbreken, en
hadden de zaken haar natuurlijk verloop gehad, dan zou het te
bezien hebben gestaan of hij op den duur, beter dan Oldenbarnevelt, in staat zou zijn geweest om tegen den wil van Amsterdam in te blijven regeeren. 1k voor mij acht het waarschijnlijk, dat hij, niettegenstaande zijn overwinning in 1671 en 1672
op Valckenier en Van Beuningen behaald, of zich naar den wil
van Amsterdam zou hebben moeten schikken, Of plaats moeten maken voor zijn mededinger Fagel, die een lijn met Valckenier en diens aanhang trok. Wij weten hoe, weinige jaren later,
de zooveel machtiger Willem III voor Amsterdam heeft ondergedaan en den vrede van Nijmegen niet heeft kunnen afwenden. Wij weten, hoe hij daarna te vergeefs getracht heeft de
stad voor haar heulen met den Franschen ambassadeur te
doen boeten. Hij ondervond en erkende, dat hij zonder haar
1) In 1659 was de correspondentie tusschen De Witt en Amsterdam bijzonder
vertrouwelijk geworden (Brief van De Witt aan Amsterdam, 22 en 23 October
1659, Rijksarchief). — Over het karakter van De Graeff zie: Thurloe-Papers, vol.
II, p. 708; Van Enst Koning, Het Huis Ilpendam, blz. 23; Archives, t. V., p. 37,
48; Brief van De Witt, dd. 15 Mei 1656, Rijksarchief. Hij stierf 4 Mei 1664.
2) Valckenier was voor het eerst burgemeester in 1665, en bleef in 1666 aan. In
dat jaar was er veel gehaspel over de keuzen (Brief van De Witt aan Witsen e. a.
4 Februari 1667, Rijksarchief). Toen echter was de stad nog Wittiaansch volgens
Guiche (Memoires, p. 216. Vgl. Wagenaar, dl. XIII, blz. 195; D'Estrades, t. IV,
p. 172). Maar in Januari 1667 wordt Pieter de Groot niet als pensionaris gecontinueerd (brief van De Witt aan De Groot, 22 Januari 1667, Rijksarchief), waaruit het
dalen van De Witt's invloed blijkt.

80

GESCHIEDENIS VAN HET BURGEMEESTERSCHAP

medewerking zijn levensdoel niet bereiken kon. En waarlijk,
eerst toen meer meegaande mannen aan het hoofd der stad
waren gekomen en nadat de herroeping van het Edict van
Nantes dezen van de Fransche politiek afkeerig had gemaakt,
is het hem met hun hulp gelukt te volvoeren wat hij zoolang
zonder hen te vergeefs had beproefd.
De Witt, wiens stelling in de Republiek zoo veel nederiger
dan die van den prins van Oranje was, bediende zich van kleiner middelen om den tegenstand van Amsterdam te boven te
komen. Als overreding niet baatte, zocht hij tweedracht te
stoken en zijn tegenstanders den voet te lichten. Toen de lste
Februari, de verkiezingsdag van 1669, in aantocht was, ontzag
hij zich niet zelf naar Amsterdam over te komen en voor een
verkiezing naar zijn geest te werken 1). Maar Valckenier was
niet handelbaar en gal aan De Witt tot bescheid, „dat hij om
redenen geresolveerd was, en aan verscheiden heeren van de
regeering reeds verklaard hadde, dat hij daarvan (van de te
verkiezen personen) met niemand zoude spreken dan den laatsten dag." Met dit trotsche afwijzen van elk vergelijk stemde
de uitslag der verkiezing overeen: Van Beuningen 2), toen ter
tijd tegenstander van den raadpensionaris en geestverwant
van Valckenier, werd in de eerste plaats en nevens hem werden
nog twee van zijn partij tot burgemeesters verkozen. Aan De
Witt schoot niets Anders over dan na verloren spel een tevreden
gezicht te zetten en Van Beuningen vriendelijk geluk te wenschen. „Ik hebbe (zoo schreef hij dezen 3)) zeer gaarne vernomen dat de verkiezinge van heeren burgemeesteren zoo effen
en met onderling contentement is afgeloopen, mij van de verkozene heeren veel goeds ten dienste van ons algemeene lieve
1) Hij had dit reeds in 1666 gedaan: D'Estrades, t. IV, p. 60, 85. Over de keur in
1667 zie den brief van De Witt aan Witsen e. a., 4 Februari 1667 (Rijksarchief).
2) In Februari 1666 was Van Beuningen nog Wittiaansch en anti-Oranje-gezind
(D'Estrades, t. IV, p. 129). Hij had in December 1667 een geschil met den raadpensionaris, dat weer schijnt bijgelegd te zijn (D'Estrades, t. IV, p. 155, 158, 166).
Hij werd tegen zijn zin naar Frankrijk afgevaardigd (ib. p. 193, 204). In December
1669 was hij geheel met De Witt gebrouilleerd (Mignet, Negotiations, t. III, p. 611,
614). Vgl. brief van De Witt aan Van Beuningen, 26 Juli 1668 (Rijksarchief).
8 ) Brief van 2 Februari 1669 (Rijksarchief).
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vaderland belovende, hetwelk in deze onzekere tijden wel hoogelijk een goed bestuur van de kapitale stede van Amsterdam
in de gemeene regeering van noode heeft." Het jaar daarop
was hem de verkiezing niet gunstiger : Van Beuningen werd
door Valckenier zelveti vervangen, en weer door twee aanhangers bijgestaan. Beide jaren had De Witt onophoudelijk
met den tegenstand van Amsterdam te kampen. Zoo ver was
het gekomen, dat hij een verzoek van een bloedverwant om
voorspraak bij de heeren aldaar, in April van 1670, beantwoordde met de betuiging : „ Ik bevind tot mijn leedwezen, immers mij
wordt door velen bericht, dat ik tegenwoordig bij vele van de
heeren Burgemeesteren en Oud-Burgemeesteren van Amsterdam zoodanig word aangezien, dat het mij niet geraden is aan
hen eenige particuliere personen te recommandeeren, en dat
het ook mogelijk den gerecommandeerden eerder nadeelig dan
voordeelig zoude zijn" 1).
Zoo vinnig was toen de veete ; ook was het een openbaar geheim dat Amsterdam niets minder bedoelde dan De Witt van
het kussen te dringen. Maar te Amsterdam waren er ook niet
weinigen die Valckenier en Van Beuningen benijdden en beklaagden ; met dezen spande De Witt nu samen, en — de verkiezing van 1671 kwam het bewijzen — met gewenschten uitslag. Den 5 clen Februari van dat jaar had Pomponne aan zijn
koning te melden, dat het den raadpensionaris gelukt was
Valckenier en Van Beuningen uit het bewind der stad te stooten 2). Wat er achter de schermen voorgevallen mag zijn, dat
tot dien uitslag voerde, weet ik niet te zeggen 3), maar omtrent
de toedracht der verkiezing is mij toevallig een merkwaardige
1) Onuitgegeven brief, in het Rijksarchief. — In gelijken geest laten zich Temple
uit, in een brief van Lord Arlington van17 Juni 1671 (t. III, p. 441) en Pomponne in
een &Oche aan Lodewijk XIV van 1 Mei van hetzelfde jaar (Mignet, t. III, p. 611).
2) Mignet, t. III, p. 629. — Witsen, in zijn nog onuitgegeven „Verhael van saeken, voorgevallen in den jaere 1672," zegt hiervan: „Het versetten der regeeringe
tot Amsterdam wort oock het onheyl jd. i. de oorlog] met Engelant veel toegeschreven. Want de vorige regeering van Valckenier en Van Beuningen met Engelant
sochten te vereenigen, 't geen door het uytsetten uyt het gesag alhier, bestelt door
De Witt, is belet".
2 ) Zie echter wat de Neer Gebhard uit Bontemantel's aanteekeningen meedeelt,
in de Bijdr. v. vaderl. gesch., 2d . R., X, blz. 144.
Fruin I

6
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aanteekening van een der betrokken personen in handen gekomen. In het familiearchief van De Graeff van Zuidpolsbroek 1)
namelijk vond ik het volgende met de hand van den toenmaligen schepen Pieter de Graeff in een almanak geschreven:
„Op Sondagh, 1 Februarij [1671], ben ick op de electie van
burgemeesteren geweest, alwaer present waren :
Jan Munter
Nicolaas Pancras . .
o Regerende burgemeesteren
+ 1, o 3.
Andries de Graeff . . • • +
Gillis Valckenier
•
o
Roetert Ernst ......
Willem Backer . . .
Johan Huydekooper . . .
Nicolaes R. van [de] Capelle
Pieter Schaep . . .
.•
Johannes Hudde . . .
Leonard Ranst ....
Jacob van Neck Jacobsz.

0
O

Regerende schepenen
+ 4, o 4.

0

0

Joan van de Poll ..... N +
Corn. van Vlooswijck . . .N +
Corn. de [Vlaming] van
0
Outshoorn ...
Hendrick Hooft ..
-1Lambertus Reynst .
+

Out-burgemeesteren
+ 4, o 1.

Bernard Schillinger
Joan Blaeuw
Nicolaes van Loon .
Out-schepenen
Hans Bontemantel .
+ 15, o 4.
Johan Hulft
Dirck Tu1p
N+
Joachim Rendorp . . . +
1) Zie mijn opstel in de Bijdr. voor vaderl. gesch., 3" R., dI. II, blz. 349.
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+1
Jan Jacobsz. Hinlopen
Corn. Backer .. ..
Nicolaes Opmeer.
Dirck Spiegel .. ..
Jacob Boreel
Arnout Hooft ....
Gerard Bors [van Waveren] o
Vincent van Bronckhorst .
Cornelis Roch
Jan ten Grootenhuys. . . o
Cornelis Graefffant . . .N o
ick, Pieter de Graeff . .
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Out-schepenen
+ 15, o 4.

en is door Jan Munter tot burgemeester opgestelt Coenraed van
Beuningen, doch aen Andries de Graeff gekomen sijnde is
daertegen opgestelt Cornelis van Vlooswijck, die oock met 24
stemmen gekosen is;
en is voor de tweede reys door Nicolaes Pancras C. van Beuningen voorgestelt, doch is door A. de Graeff daertegen opgesteld Joan van de Poll, die met 23 stemmen gekosen is;
doe is door A. de Graeff opgestelt Nicolaes Tulp, waertegen
door Gillis Valckenier C. van Beuningen weder opgestelt is,
doch is N. Tulp met 24 stemmen gekosen;
en hebben diengevolgende de om- en overstaande electeurs
met o gemerkt t'elcke omvraegh C. van Beuningen gestemt, en
die met + gemerckt alle successivelijck C. van Vlooswijck, J.
van de Poll en N. Tulp gestemt, die dan oock met ver de meerderheyt van stemmen tot burgemeesters gekosen sijn; doch die
met N geteekent, als de burgemeesters Joan van de Poll en
Corn. van Vlooswijck, hebben haer selfs niet konnen stemmen;
Dirck Tulp heeft sijn vader mede niet gestemt en Corn. Graefflant heeft gevarieert.
By welcke voorz. drie genomineerde burgemeesteren tot
haeren president gekosen is Andries de Graeff."
Ik heb het de moeite waard gerekend deze aanteekening in
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haar geheel over te nemen, orndat zij ons niet alleen den stand
der partijen op een zoo belangrijk tijdstip teekent, maar ook een
voorstelling geeft van de toedracht bij het stemmen. Wij zien,
er wordt mondeling gestemd; de eerste burgemeester begint
met zijn candidaat te nemen voor de eerste plaats; het staat
een iegelijk die volgt vrij er een anderen tegenover te stellen,
ook een derden enz.; maar, daar doorgaans twee partijen
elkaar de overwinnin.g betwisten, zal men zich wel meestal
tot twee candidaten bepaald hebben. Voor de tweede plaats
stelt de tweede burgemeester, voor de derde de derde burgemeester zijn candidaat, waaruit volgt dat voor de tweede plaats
de eerste burgemeester het laatst stemt, en de tweede het
laatst voor den derde. De vierde burgemeester wordt, overeenkomstig de handvest voor 1400, niet door den oudraad maar
door de drie gekozenen uit de aftredenden aangesteld. Dit geschiedt terstond na de vergadering. De formaliteiten, waarmee
het plaats heeft, beschrijft ons Wagenaar uitvoerig 1), en behoeven hier niet herhaald.
Zonder kans te hebben van te slagen schijnen de oudraden
niet licht de voorgestelde candidaten te hebben bestreden. Na
de neerlaag van 1671 heeft althans, in Februari van het volgende jaar, de aanhang van Valckenier zich onbetuigd gelaten.
Ziehier de korte aanteekening van Pieter de Graeff dienaangaande :
„Op Maendagh, 1 Februarij [1672], ben ick op de electie van
burgemeesteren geweest, alwaer present waren [4 burgemeesteren, 9 schepenen, 5 oud-burgemeesteren, 19 oud-schepenen]
en is door Corn. van Vlooswijck tot burgemeesteren opgestelt.
Hendrick Hooft, die oock met eenparige stemmen, uytgenomen de syne, gekosen is;
door A. De Graeff is opgesteld Lambert Reynst, die mede
met eenparige stemmen, uytgenomen sijn eygen, is gekosen;
door J. van de Poll is opgestelt Cornelis de Vlamingh van
Outshoorn, die mede met eenparige stemmen, uytgenomen
de syne, gekozen is
1) Beschr. van Amsterdam, dl. XII, blz. 69.
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welcke drie geeligeerde burgemeesteren tot president gekosen hebben Joan van de Poll.
C. van Beuningen, hoewel in de stad, is nochtans absent
geweest."
De revolutie, die weinige maanden later Willem III in de
waardigheid zijner voorvaderen herstelde, bracht ook Van
Beuningen en Valckenier op het burgemeesterskussen terug.
De eerste nam er bij de regeeringsverandering van September
1672 reeds plaats op; de tweede in Februari daaraanvolgende.
Hun mededingers, Hendrik Hooft en Cornelis van Vlooswijck,
daarentegen bleven er de eerste volgende jaren onverbiddelijk
van uitgesloten en konden zich slechts als opposanten in de
vroedschap weren ; hetgeen zij dan ook niet nalieten met kracht
te doen, ten nadeele natuurlijk van het gezag der stad in de
Staten van Holland en bij den prins van Oranje.
Met den Prins en met de staatkunde, die deze voorstond,
was intusschen Valckenier het meer en meer oneens geworden.
Het voortzetten van den oorlog tegen Frankrijk, nu de vrede
op aannemelijke voorwaarden voor ons te bekomen was, als
wij maar onze bondgenooten lieten varen, keurde hij stellig af,
en voor de heerschzucht van Zijn Hoogheid, die de hertogelijke waardigheid over Gelderland wel zou hebben aangenomen
als hij het met voeg had kunnen doen, en die zich vervolgens
in de drie op den vijand heroverde landprovincien een bevoegdheid had aangematigd, welke hem over de stemmen dier gewesten in de Staten-Generaal zoo goed als beschikken deed,
was hij ernstig beducht geworden. Hoe eer hoe liever verlangde
hij daarom den vrede met Frankrijk te sluiten en den Prins
meteen te leeren, dat in de Republiek de hoogste macht bij de
Staten berustte. Met dit doel voor oogen zocht hij met zijn tegenpartij in de vroedschap, met Hooft inzonderheid 1), een
vergelijk te treffen, ten einde het gansche gewicht van Amsterdam tegen den Prins en diens politiek in de schaal te werpen.
Het is de Fransche ambassadeur, D'Avaux, die ons omtrent
1) Over de verbouding van Valckenier tot Hooft in 1672 zie een aanteekening
van Bontemantel (uitg. Kernkamp, dl. II, blz. 178).
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deze, ook voor zijn regeering gewichtige, gebeurtenis een welkom naricht geeft. Ziehier wat hij in een depéche van twee
jaren later ') er over schrijft :
„II y a dans la vine d'Amsterdana deux des principales tétes
de la republique: l'un s'appelle M. Hooft et l'autre M. Valkenier. Le premier est un homme violent, emporte, toujours
oppose au prince d'Orange; le second est homme sage, moder6,
qui pane peu et qui parait un peu pesant, mais ferme dans ses
resolutions, qui a de grandes vues et un tres-grand credit 2).
II avait eu des demees avec M. de Witt; je crois meme qu'il a
recu quelques bienfaits de M. le prince d'Orange, et qu'il en a
temoigne toute la reconnaissance qu'un honnete homme doit
avoir, jusqu'axe qu'il a vu que ce prince voulait abuser de son
autorite pour detruire la republique. Alors it s'est oppose plus
que pas un a ses desseins et pour y parvenir, comme M. de Witt
l'avait brouille avec M. Hooft, et que la vile d'Amsterdam se
trouvait quasi, par ce moyen, partagee en deux factions, et
qu'il apprit que la cabale du prince d'Orange tachait de gagner
M. Hooft, it l'alia tro aver et lui dit : qu'il n'etait pas juste que
la republique souffrit de leurs demeles, qu'il fallait oublier
leur animosite particuliere et s'unir ensemble tous deux pour
procurer la paix a leur patrie, puisqu'ils avaient tous deux les
memes intentions. Ils se raccomoderent dans ce moment et ont
touj ours travaille depuis de concert l'un et l'autre. Ils n'eurent
pas de peine a gagner tout le reste des magistrats, qui voyant
les deux principaux chefs reunis se reunirent aussi ensemble ;
et M. Valkenier, pour faire connattre que la vile d'Amsterdam
n'avait qu'une seule volonte, et oter au prince d'Orange le pretexte de solliciter ceux qui portaient l'avis d'Amsterdam, qu'on
imputait toujours a celui qui avait la parole, fit resoudre que
les deputes d'Amsterdam donneraient, dans toutes les affaires
importantes, l'avis de la yule par &fit, ce qui se pratique pre1) September 1678 (Mignet, t. IV, p. 558).
2) Temple, uit zijn oogpunt, beschrijft ze dus: „M. Valkenier is a very thoughtful designing and covered man; M. Hooft is a much franker man and of greater credit though less opinion than the other" (Temple to my Lord Treasurer, 7 October
1678, Works, vol. IV, p. 462/3). Vgl. de uitvoerger beschrijving, vol. I, p. 348.
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sentement par cette ville, en sorte que cela passe comme le resultat de tout le conseil, sans qu'on sache a qui s'en prendre."
Dit bericht is in de hoof dzaak zeker juist ; het komt overeen
met wat wij zien gebeuren, doch zonder deze inlichting niet zoo
goed begrijpen zouden. Evenwel, zoo gemakkelijk als de gezant
het voorstelt was de verzoening tusschen de twee partijhoof den
en hun volgers niet geschied 1). Omtrent de onderhandelingen,
die er aan vooraf gingen, kan ik eenige nog onbekende bijzonderheden mededeelen uit een bundel afschriften uit het Amsterdamsche gemeente-archief, die mij Mr. Ch. M. Dozy welwillend ten gebruike heeft verstrekt.
In het jaar 1676 was Valckenier burgemeester met Cornelis
van Outshoorn, Jan Munter en Joan Huydecoper nevens zich.
Omtrent de maand Mei ontwierpen deze vier een „Concept tot
Eenigheit 2)", dat zij voorloopig alleen aan de goedkeuring der
overige oud-burgemeesters onderwierpen, waaronder Hendrik
Hooft en Cornelis van Vlooswijck als hoof den der tegenovergestelde factie, de voornaamste waren. Het stuk was van dezen
inhoud :
„Concept tot Eenigheit.
Wy burgemeesteren en regeerders der stad Amsterdam, so
dienende in die qualiteit als voor desen gediend hebbende, beloven elkander ter goeder trouwe te sullen naerkomen ende ons
leven lang voor soo veel in ons is te praesteeren die condities
hiernaer gespecificeert, sonder dat wy deselve ofte eenige van
die met onse stemmen ofte directie sullen contremineeren directelyk ofte indirectelyk, ook dat wy alle geoorloofde devoiren
sullen aanwenden dat niemand iets ter contrarie en onderneme
maer alles dat mogelyk is tot erlangen van deselve praestere,
als namentlyk :
1) Reeds eenmaal, in Augustus 1672, had Valckenier getracht den twist met
Hooft bij te leggen (Bontemantel, uitg. Kernkamp, dl. II, blz. 188).
Ook vermeld door Gebhard, Nicolaas Witsen, dl. I, blz. 145; en gedrukt:
Bontemantel, uitg. Kernkamp, dl. II, blz. 248 vlg.
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1. Dat met niet sal excedeeren het aloude gebruyk van
meerder dan twaelf burgemeesteren, regeerende ende oude te
samen gekomen, te verkiezen.
2. Dat een of meerder van die twaelf komende te sterven,
men derselver plaetsen ofte eenige van die niet en sal vervullen
(so lange deselve niet onder tien sijn gekomen) als by eenparig
goedvinden van alle de regeerende burgemeesteren.
3. Dat de regeerende burgemeesteren, sulx eenparig goedvindende, ook sullen convoceeren de oud-burgemeesteren, ende
aldaer in deliberatie leggen of men een of meer nieuwe burgemeesteren sal maken of niet, ende hetgeene bij meerderheid
van stemmen onder regeerende en oud-burgemeesteren te
samen sal werden goedgevonden, sullen alle gesamentlyk ende
een ieder in het bysonder gehouden sijn te secundeeren.
4. Dat de regeerende en oud-burgemeesteren te samen beneden het getal van tien sijnde gekomen, een ander, die noyt
burgemeester is geweest, ten tyde als men gewoon is electie te
doen, in den verstorvene sijn plaetse sal moeten verkiesen.
5. Dat een van de voormelde heeren sal werden gecommitteert in het collegie van H. E. G. M. Gecommitteerde Raden,
een ter Generaliteit, een in den Raad van State, op de touren
van de stad van Amsterdam in de twee laetstgenoemde, ende
een in het collegie ter Admiraliteit aldaer.
6. Dat de eerste die in een der respective collegien, in art. 5
genaemt, sal werden gesonden (byaldien sig niemand daartoe
vrywillig en vertoont) door het lot onder alle de oud-burgemeesteren, voorts naar de verandering van de regeering op
Vrouwendag te trekken, tot die commissie sal werden gedesigneert.
7. Dat vervolgens de oudste der oud-burgemeesteren, aan
de lotbeurige komende te volgen, in het eerst opkomende collegie sal werden gecommitteert, ende soo voorts, op deselve
order, de in rang volgende in indefinitum.
8. Dat in de voorstaende gevallen de respective gedesigneerden ofte gecommitteerden aldaer sullen hebben de keuse
(byaldien sy niemand uyt de oud-burgemeesteren weeten te
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disponeeren om vrywillig waer te nemen de commissie op Haer
Edele geconfereert of staende geconfereert te werden) of sy de
voorschreven commissie selfs voor den tijt van drie jaren willen
waernemen, dan of sy liever sien willen dat een schepen en
vroedschap, die noyt burgemeester is geweest, in haer plaets
werde gecommitteert.
9. Dat by verkiesing van de laetste gevalle de respective
gecommitteerden of gedesigneerden sullen moeten occupeeren
in een subalterne collegie, sonder tot het burgemeestersampt
verkooren te werden, de tijt van drie jaren, die haar respective
commissie in de Gecommitteerde Raden, de Staten-Generael,
den Raad van State of de Admiraliteit tot Amsterdam soude
hebben geduurd.
10. Dat die van de oud-burgemeesteren, dewelke daer in
een derselver collegien is geweest ofte drie jaren in een subalterne bank, omdat daer niet selfs heeft willen dienen, heeft
gevaceert, in geen van deselve wederom sal behoeven te gaen
so lange een oud-burgemeester overig is, die in een der voorschreven collegien niet is geweest.
11. Dat in de gevallen, daer twee der voorseyde collegien
in een jaer komen te vaceeren, de oudste dergenen die aldaer
sal moeten gaen sal hebben de keuse, in hetwelk van beyde sal
willen gecommitteert werden.
12. Dat de eerste drie burgemeesteren, die om in den jare
1677 te dienen sullen verkoren werden, meede by loting onder
alle de oud-burgemeesteren primo Februarij 1677 voorseyt te
trekken sullen werden gedesigneert.
13, Dat naer de te verkiesen nieuwe burgemeester of burgemeesteren successivelyk uyt het getal der oude sullen werden
verkoren en voor andere geprefereert degenen die den langsten
tijt als burgemeester niet hebben gedient, ten sy sake sy waren
gecommitteert in het collegie van H. E. G. M. Gecommitteerde
Raden, ter vergadering van de Staten-Generaal, den Raed van
State ofte het collegie ter Admiraliteyt tot Amsterdam, ende
de drie jaren harer commissie primo Maij naest de te doene
electie niet waren geexpireert, ofte ook wel dat iemand, op
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publicque commissie sijnde buyten 's lands, selfs quam te oordeelen, dat hy den meesten tijt des jaers, dat als burgemeester
hadde te dienen, buyten 's lands soude moeten continueeren, en
eyndelyk mede dat degene, die langst uyt den dienst als regeerende burgemeester was geweest, selfs sig wilde en wiste te
excuseeren, in welke gevalle de naest daeraen volgende, langst
buyten dienst als burgemeester sijnde geweest, sal moeten werden verkooren.
14. Dat naer degenenen die den langsten tijt als burgemeester niet hebben gedient successivelyk sullen moeten verkooren werden ende voor anderen geprefereert de oudste der
oud-burgemeesteren, te rekenen den ouderdom naer den tijt
dat sy de eerste mael tot het burgemeestersampt sullen sijn
verkooren geweest en rang hebben genomen, dies dat die oudsten niet te naer bestaen aen degenen, die vooral als nieuw
burgemeester of langst niet gedient hebbende is verkooren, in
welken geval de oudste daeraenvolgende verkooren sal moeten
werden.
15. Dat altoos de oudste in dienst als burgemeester van de
drie burgemeesteren door den oud-raed het vorige jaar verkooren het volgende jaer, so sig niet selfs wilde en wiste te
excuseeren, sal werden gecontinueert, ten ware sake hy door
maegschap ofte affiniteit van een der drie nieuw verkoren burgemeesteren wierde gesecludeert.
Toirconde der waerheit ende meerdere bevestiginge van
hetgene voorschreven, hebben wy hetselve met ons
handschrift respectivelyk onderteekent der 23 Bten Maij
1676."
Op de vergadering van regeerende burgemeesteren, waarin
dit project werd voorgelezen, teekenden het terstond, na de
vier regeerende, de heeren Nicolaas Pancras, Jan Hudde en
Louis Trip, met dien verstande evenwel dat niemand er aan gehouden zou zijn, indien niet alien er zich mee vereenigden. De
drie andere aanwezigen, Hooft, Vlooswijck en Cornelis Geel-
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vink van Castricum, maakten zwarigheid en verzochten, tot
nadere overweging, kopie, die hun werd geleverd op voorwaarde dat zij ze stipt voor zich zouden houden. Aan den oud-burgemeester Van Beuningen, die in Engeland in ambassade was,
werd mede een afschrift overgezonden.
Den 24 sten Juni kwamen daarop de heeren Van Vlooswijck
en Hooft in burgemeesterskamer een deductie voorlezen en
overhandigen, tegen het concept gericht 1), waarvan de hoof dinhoud was :
dat zij evenzeer vrede en confidentie en eenigheid onderling
verlangen, maar om die reden juist wenschen „te declineeren
dit en alle andere contracten, waarby de regenten haer onderling naeuwer tot eenige saken souden kunnen verbinden, voor
en aleer door alle mogelyke satisfactie sy weggenomen soodanige koelheit en aigreur, als misschien verscheyde ongemakkelyke bejegeningen in de regeering een tijt lang herwaerts in velen
sullen hebben veroorsaekt, en door verdere civiele conversation en satisfactoire omgang sijn verwekt eenige vrientschap en
goede genegentheit ; want sonder soodanige prealabele dispositie achten (zij) dat alle contracten, hoe serieusen titel die dragen mogen, niet alleen geen nut sullen doen, maer integendeel
aanleiding geven tot meerder onheyl en grooter misnoegen, als
sijnde alle perioden subject verscheyden interpretatien die
tusschen qualyk geaffectionneerden gemeenlyk ten ergste plegen te geschieden" enz. Wat nu het concept in het bijzonder betreft, zij vinden het bedenkelyk overeen te komen over zaken,
die niet door burgemeesteren alleen, maar door meer anderen
met hen behooren beslist en afgedaan te worden; „want of
wel verscheyden heeren dus lang gewent sijn uyt discretie veel
te defereeren aen 't advis van burgemeesteren, sullen echter
haer niet gaerne op die wijze sien geludificeert in 't oog van al
de werelt, als wierden sy maer pro forma by den anderen geroepen." Zoo zou juist oppositie worden gewekt, vooral als een
der burgemeesteren, die zijn voordeel niet vond bij het contract, het vuur aanstookte ; waarvan het gevolg zou zijn, dat
') Vgl. Gebhard, Nicolaas Witsen, dl. I, blz. 146.
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burgemeesteren in de minderheid geraakten en neerlaag leden
ten nadeele van de waardigheid van hun ambt. „Sijnde mede
seer qualyk te compasseeren met de eenvoudicheyt van een
christelyk gemoed, dat men in soo aensienlyke vergaderingen
als sijn die van de Vroetschap en Schepenen, God den Heere
sal aanroepen, gelyk met grooten ernst, om synen goeden geest
tot de aenstaende electie en deputatie, daer soo merkelyke getal van dien so solemneel is verbonden by contract, en besloten
heeft volgens hetselve de voors. electie en deputatie te willen
doen naer het voors. contract en haer eygen sinlijkheit." Om
deze twee redenen en bovendien omdat zij oordeelen dat de
handvesten en oude gewoonten toereikend zijn om het beoogde
doel te bereiken, mits betamelijk nageleefd, achten zij het concept onaannemelljk en overbodig. Zoo blijft er nets over, dat
tot het aannemen er van zou kunnen bewegen, „als de hope,
die (hun) gegeven schijrit te worden, van door dat middel tot
het burgemeesterschap weder te sullen kunnen worden gepromoveert, daervan (zij) schynen t' eenemaal gefrustreert te sullen blyven, soo de heeren, die 't voors. contract hebben gepresenteert, sulx goedvinden." Van hun kant geven zij de verzekering, dat, zoo zij voor dezen iemand beleedigd mochten hebben,
zij genegen zijn dit te beteren met satisfactie, en voortaan alien
te bejegenen gelijk zij om hun ambt en persoonlijke verdiensten
behooren bejegend te worden. Derhalve bestaat er noch in het
algemeen noch in het particulier eenige reden om te teekenen.
Op deze deductie antwoorden burgemeesteren, den 29sten
Juni, met veel wat weinig ter zake doet. Wat betreft het onchristelijke van Gods geest in te roepen over een electie, die
vooraf bekonkeld is, zeggen zij „uyt grond harer herten te wenschen, dat sy benevens de heeren Van Vlooswijck en Hooft gelukkiger tyden als van veel jaren voorheen mogen beleven,
daer hebben gezien dat by velen die christelyke eenvoudigheit
meer gepraetexteert als gepractiseert is geworden." Het doel is
ook volstrekt niet geweest om de eenigheid alleen bij burgemeesteren te bevorderen, want, als het contract maar eerst
door hen alien aangenomen is, bestaat er uitzicht, „dat daerna
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een ieder der regeerende of oud-burgemeesteren by sijn vrienden
onder de regeerende en oud-schepenen directie in alle opregtigheid toebrengende, ook tegelyk sonde sijn te verkrygen dat
alle de heeren schepenen voorsz. het concept van eenigheit souden approbeeren, dat dan vervolgens in de vroedschap gebragt
konde worden om op desselfs resolutie ook daerover octroy en
approbatie van H. E. G. M. de Staten van Holland en Westfriesland te versoeken." Van al die goede voornemens kan echter
niets komen, nu twee zulke invloedrijke oud-burgemeesters
zich niet tot aanneming van het concept laten overhalen. De
overigen beschouwen hun onderteekening dan ook uit dien
hoofde als van geen waarde, „in alien schijn en manieren alsof
zy over hetselve, of eenig lid van dien, nimmer en hadden gedelibereert". Zij blijven echter verlangend uitzien naar alle geschikte middelen om tot de beoogde eenigheid te geraken 1).
Dat weldra werkelijk zulk een middel gevonden is, en dat
althans tusschen de hoofden der partijen 2), zij het dan ook
zonder formeel verdrag, de eendracht hersteld werd, hebben
wij reeds van D'Avaux vernomen. Het gevolg hiervan was, dat
in het volgende jaar, 1677, Hendrik Hooft als burgemeester
optrad en in het jaar daarna nevens Valckenier aanbleef. Het
onder hen beiden vereenigd Amsterdam 3) droeg vervolgens tot
het tot stand komen van den vrede, tegen den wil van Willem
III, krachtig bij. Wij weten, uit hetgeen Temple in zijn (146ches en in zijn Mimoires schrijft, dat de Prins toen ter tijd voorzag, dat hij ook in het vervolg met den stelselmatigen tegenstand van Amsterdam te kampen zou hebben, en nog meer
voor den koelbloedigen Valckenier dan voor den heftigen Hooft
beducht was. De laatste, die zich jegens Temple ook nog het
vreedzaamst uitliet, overleed kort daarop 4), en zoo bleef de an1) Het concept werd aangebracht bij Zijn Hoogheid (Gebhard, Nicolaas Witsen,
dl. I, blz. 147).
2) Ook het verschil met den heer van Castricum werd bijgelegd (ib.).
a ) Temple schrijft in October 1678: „Amsterdam is absolutely governed by these
two man, without any other person so much as pretending any share in it" (vol.
IV, p. 462).
4) 12 December 1678 (Wagenaar, Amsterdam, dl. VI, blz. 32).
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der als onbetwist leider der stad alleen over 1). De oude Wittianen, die zich aan Hooft hadden aangesloten, hielden zich
voortaan aan den republikein, die zeker voorheen tegen hun
raadpensionaris geijverd had doch het thans niet minder krachtig tegen den prins van Oranje deed 2) . Wat deze van de naaste
toekomst van Amsterdam gevreesd had, ondervond hij dan ook
inderdaad, en het was voor hem een ware uitkomst, toen Valckenier, 6 November 1680, overleed.
Niet dat zijn opvolgers in het bewind van een andere richting zouden geweest zijn, maar zij waren zwakker van karakter
en daarom minder invloedrijk en als tegenstanders minder te
duchten. Al spoedig klaagt de Fransche gezant, die het met
Valckenier zoo goed had kunnen vinden, dat sedert diens flood
Amsterdam in zwakke handen is gevallen, die de belangen der
stad, welke oriveranderd dezelfde waren gebleven, met veel
minder kracht handhaafden en daarom ook minder vertrouwen
aan de overige steden van Holland inboezemden 3). Het waren,
ik behoef het nauwlijks te zeggen, Joan Hudde en Nicolaas
Witsen, beiden in de toegepaste wetenschap mannen van groote verdiensten maar als staatslieden niet boven het middelmatige uit stekend. Zij bleven de op Frankrijk steunende politiek
der stad voortzetten en met D'Avaux heulen, maar lieten zich
niet of noode overreden om de krasse maatregelen, die deze
aanbeval, te nemen en na te komen. Gedurig klaagt hij over
hun en inzonderheid over Hudde's vreesachtigheid 4). Huns
ondanks ontbrandde in 1684 de hevige strijd tusschen den
Prins en de stad, naar aanleiding van den onderschepten brief
1 ) Op het eind van 1679 zegt D'Avaux (t. I, p. 43): „M. Valkeniergouverne absolument cette ville-la." De Engelsche gezant Henry Sidney laat zich nog sterker uit,
in een brief van 10 Augustus 1679: „I assure you, the Great Turk hath not more
absolute dominion and power over any his of countrymen than he (Monsieur Valconier) bath at Amsterdam. What he said is ever done without any contradiction;
he turns out and puts in who he likes; raises what money he pleases, does whatever
he has a mind to, and yet he walks about the streets just like an ordinary shopkeeper" (Diary, vol. I, p. 66).
4) „C'êtoit le seul homme, qui pilt reunir les bien-intentionnês qui n'etoient pas
de la faction De Witt avec ceux de cette faction.. .. et qui °sat repondre de la ville
d'Amsterdam" (D'Avaux, t. I, p. 108).
s ) D'Avaux, t. I, p. 294.
4) „M. Hudde est d'une timidite extraordinaire" (t. IV, p. 358). Vgl. t. V, p.137.
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van D'Avaux, waarvan ik de bijzonderheden, ais sedert lang
bekend, voorbijga. De Prins was in dezen de aaiivaller, en de
man, die hem stond, was noch Hudde ci r, f,sh
tsen, maar de
vertegenwoordiger van c y ri nudc
'.,uningen.
Deze was jaren acht(.., , t \V," , De Witt had
vervangen, uit overtuiging een voorstander der anti-fransche
politiek geweest en dus een steun van den Prins, wien ten gevalle hij meer dan eens e'qn ambassade naar Engeland op zich
had genomen. Eerst in 1680 had hij zich weer te Amsterdam
als burgemeester laten gebruiken en was ook in het volgend
jaar aangebleven, hetgeen hem echter niet verhinderd had in
het najaar van 1681 zich nog eens naar Engeland te laten afvaardigen, toen het er op aankwam die mogendheid voor de
politiek van Zijn Hoogheid te winnen en met de Staten-Generaal te doen samengaan 1). Hij vertoefde er tot in Maart van
1683 en keerde toen huiswaarts om het burgemeesterschap, dat
hem in Februari op nieuw was opgedragen, te aanvaarden.
Maar hij keerde terug met veranderde inzichten. Wel bleef hij
met den Prins voor de heerschzuchtige plannun van Frankrijk
vreezen ; maar hij achtte Frankrijk's macht onwcerstaanbaar,
nu hij de Engelsche regeering beter had leeren kennen en de
hoop had moeten opgeven om haar ooit tot oprechten bondgenoot tegen Frankrijk te winnen. Hij verwachtte dus alleen heil
van een dragelijken vrede met den overmachtigen nabuur 2).
Ongetwijfeld te goeder trouw, en waarlijk ook niet zonder goeden grond. Maar Willem III was te eenzijdig om dit te begrijpen en te waardeeren. Hij zag in de gewijzigde zienswijs slechts
afval en wispelturigheid 3), en hij, de onwrikbare, verfoeide
niets zoozeer als zulk draaien met den wind. Zijn ziedende verontwaardiging luchtte hij in een brief aan Fagel, die bewaard
gebleven en voor de kennis van zijn karakter merkwaardigis4).
1) „Le Prince d'Orange fit passer Van Beuningen en Angleterre en qualite d'envoye extraordinaire, ne croyant pas qu'il y eirt d'homme plus propre pour engager
lee Etats-Generaux dans les interas at.de la Grande-Bretagne" (D'Avaux, t.
I, p. 184).
2) Vgl. Muller, Wilhelm III and Waldeck, Bd. I, S. 221.
Vgl. zijn uitlatingen aan Waldeck, bij Muller, Bd. I, S. 209, 215, 221, 222.
') Bijv. op Wagenaar, dl. XV, blz. 36, en Archives, t. V, p. 572.
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Onder deze omstandigheden barstten in het najaar van 1683
de hevige oneenigheden uit tusschen den Prins, die het leger
met 16000 man versterken wilde, en Amsterdam, dat van zoo
iets zelfs niet wilde hooren. van
Beuningen als een der regeerende burgemeesteren kon niet anders dan daarbij een hoofdrol
vervullen, hoe ongaarne hij ook met Zijn Hoogheid brak. Want
in de hoofdzaak verschilde hij nog altijd niet van diens politiek 1), en persoonlijk was hij hem waarlijk toegenegen. Maar
de omstandigheden waren machtiger dan zijn wensch, en de
ijver, waarmee hij voor de zelfstandigheid van Amsterdam opkwam, verbitterde den Prins bovenmate. Al in den brief aan
Fagel had deze voorspeld, dat hij en Van Beuningen tengevolge
van deze verwijdering voortaan onverzoenlijke vijanden zouden worden ; en hij altbans betoonde zich in het vervolg tot verzoening ongezind. Wel hadden hem de gebeurtenissen van 1683
geleerd, dat hij in strij d met Amsterdam zijn voornemen niet
doordrijven kon en luisterde hij dus gaarne naar de voorstellen
van verzoening, welke de burgemeesteren der stad, die evenzeer voor de herhaling van zoo hoog loopenden twist beducht
waren, hem in Augustus 1684 deden 2); maar met Van Beuningen wilde hij niet meer te doen hebben 3). Hoezeer deze zich bemoeien mocht om Amsterdam met Zijn Hoogheid te verzoenen, hem persoonlijk bleef de Prins van het vergelijk uitsluiten 4), en zijn collega's van hun kant trokken zich zijner ook
niet aan. Hij had met zijn eigenaardige politiek het bij beide
partijen verbruid en werd door beide gelijkelijk verstooten.
1 ) Van daar dat D'Avaux hem „avec sa cabale" steeds van de welgezinde Amsterdammers onderscheidt (t. IV, p. 118, 122, 139, 156, 170 en elders).
8) Muller, 1.1., Bd. 1, S. 293/4.
8 ) Tijdens de twisten over het werven der 16000 man was een commissie benoemd om de burgemeesters bij te staan en 's Prinsen bedoelingen te steunen tegenover Van Beuningen (D'Avaux, t. V, p. 35 en elders).
4) Aan Van Amerongen, die bij den Prins een goed woord voor Van Beuningen
deed, gaf Zijn Hoogheid ten antwoord: „qu'il etoit un faquin et qu'il ne vouloit
jamais avoir affaire a lui" (D'Avaux, t. IV, p. 360). En Burnet zegt van hem: „He
broke twice with the Prince after he came into confidence with him; he employed
me to reconcile him to Him for the third time, but the Prince said, he could not
trust him any more" (vol. II, p. 49, uitg. van Edinb. 1753). Vgl. ook de aanteekeningen van Waldeck, bij Rauchbar, Leben and Thaten des Fiirsten von Waldeck,
Bd. Il, S. 339.
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Toen hij in Februari 1685 als burgemeester aftrad, was zijn
staatsmansloopbaan voor goed gesloten. Het volgend jaar verzocht hij zeif om als oudraad en lid van de vroedschap ontslagen te worden 1). Hij gevoelde dat zijn tijd voor goed voorbij
was.
Hudde en Witsen waren van nu af, zoolang Willem III
heeft geleefd, de twee eenigen die Amsterdam leidden en vertegenwoordigden. Het is bekend, onder den drang van Welke
omstandigheden zij zich aan de staatkunde van den Prins aansloten en hoe zij hem de groote onderneming op Engeland mogelijk hebben gemaakt. Nog eens, in 1689, bij het benoemen
der schepenen, kwam de oude achterdocht boven en stichtte
voor een korte poos tweedracht tusschen stadhouder en stad;
maar de voorwaarden, waarop de vrede hersteld werd, toonden, hoe de houding van de Amsterdamsche burgemeesters intusschen veranderd en hun aanzien bij de Staten van Holland
gedaald was.
Om den draad van het verhaal niet af te breken heb ik mij
tot nu toe onthouden van het maken van opmerkingen betreffende het Concept tot Eenigheit, door Valckenier en de zijnen
voorgeslagen maar door Hoof t van de hand gewezen. Wie het
gelezen heeft zal ook wel niet opmerkzaam behoeven gemaakt
te worden op het oligarchische karakter, dat het dra.agt. Burgemeesters en oud-burgemeesters beginnen met voor zich zeif
te onderhandelen, om, als zij het eens mogen worden, vervolgens ook de overige regenten tot adhaesie uit te noodigen. In
den oudraad vormen zij afzonderlijk de kern, en aan hen is de
zitting in de hooge staatscolleges bij toerbeurten voorbehouden. Hun aantal mag de twaalf niet te boven gaan (volgens oud
gebruik, beweren zij) en zal doorgaans wel niet hooger klimmen
dan de tien. Eerst als het door sterfgevallen beneden dat cijfer
is gedaald, wordt het kiezen van een novus homo onvermijdelijk en daarom geoorloofd. Er wordt niet bijgevoegd, dat die
nieuweling uit de oud-schepenen genomen zal worden, dock dit
1) Wagenaar, Amsterdam, dl. VI, blz. 128.
Fruin I
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ligt toch in de bedoeling, gelijk het standvastig gebruik bewijst.
Van de tien zijn drie, die dit jaar regeeren, niet terstond herkiesbaar ; inderdaad is dus de keus voor het volgend jaar beperkt tot zes. Het streven is dan ook am de keus zooveel mogelijk te bepalen en alles naar ancienniteit in te richten. Het artikel, dat over het verkiezen van dien der regeerende burgemeesters, die nog een jaar zal aanblijven, handelt, art. 13, strekt
daarvan ten bewijze. ]fat door dusdanige bepalingen vooral de
middelmatigheid bevoordeeld wordt en het voortrekken van de
bekwaamsten bemoeilijkt, valt in het oog. Het moet ons verwonderen, dat nietternin zoo dikwerf werkelijk geschikte staatslieden aan het roer der stad gezeten hebben. Alles kwam aan op
een goede keus uit de oud-schepenen, wanneer een nieuweling
burgemeester moest warden gemaakt. Maar ook hier kwam het
gebruik de vrije keus meer en meer beperken; het werd gedurig
moeilijker den oudsten in dienstjaren voorbij te gaan.
Wel is waar dat het concept, hetwelk wij bespreken, wegens
den onwil van Hooft en Vlooswijck niet tot reglement verheven
is, doch waarom verklaarden deze heeren er zich tegen ? Om
den inhoud en de strekking geenszins, alleen om redenen van
welvoegelijkheid en omdat zij meenden, dat de handvesten en
gewoonten, mits naar behooren nageleefd, voldoende waren om
het beoogde doel evenwel te bereiken. Waarlijk, het concept
berustte ook voornamelijk op het reeds gevestigde gebruik en
ontwikkelde dit in den geest der eeuw. Uit dien hoofde is het
voor de historie tamelijk onverschillig, of het al dan niet kracht
van wet verkreeg.
Men wist dan ook toen ter tijd reeds zeer goed, hoe het in de
stadsregeeringen, en met name in die van Amsterdam, placht
toe te gaan. Een Leidsch deskundige, de bekende Simon van
Leeuwen, heeft in zijn geschrift Over de StadhouderlijkeMacht 1),
dat van omstreeks 1675 dagteekent, daarover met kennis van
zaken gehandeld. V eel van wat hij zegt is ons reeds van elders
bekend geworden en behoeft dus met zijn woorden niet nog eens
herhaald. Maar ik heb nog niet gehandeld over de wijs waarop
1) Uitg. in Bijdr. en Meded. Hist. Gen., dl. XVIII, blz. 407 vlg.
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de staatszaken, die in de aanstaande bijeenkomst der Staten
van Holland ter tafel moesten komen en als zoodanig in den beschrijvingsbrief werden aangekondigd, door de burgemeesteren
aan de vroedschap ter overweging werden meegedeeld, ten erode het advies der stad bij meerderheid van stemmen vast te
stellen. Hoort hoe Van Leeuwen dit beschrijft 1) :
„Indien datter eenige uytschryvingen van staetssaecken gedaen werden, komen eerst aen de burgemeesteren, als het hooft
van de vergaderingh; maer daer en werd de andere leden geen
communicatie van gedaen voor het laetste oogenblick, dat
daerop moet geresolveert werden; dan komen zy met een gepraepareerde advis in de voile vergaderingh, ende doen dan
eerst overtuyre van de poincten van beschryvinge als de gedeputeerden vlotvaerdigh moeten sijn om van dien selven dag,
naedat sy verre van den Hage of sijn, des anderen daegs in de
vergadering te compareren. De burgemeesteren doen de poincten van de beschryvinge voorlesen ende adviseren vooraf met
eenparigheyt van stemmen, soo als sy den anderen van te voren hebben konnen verstaen, met soo een drift dat diegenen die
anders adviseert de grootste indignatie te wachten heeft 2). Isser yemandt die anders als amen seyt, die werd uitgeteyckent,
men sal hem dat te pas brengen; isser yemandt die aen de regering niet gelegen is, die op sijn eygen staen kan ende die de couragie heeft daertegen aen te gaen, die werd, soo hy in hooger
bediening is, geaffronteert ende van het banckje afgestooten
ende op het ezelsbanckje geset, daer een kopere plaat op gespijckert is, opdat hy die niet door en sit. Is hy van minder soort,
soo wert hy voor een dooteeter ende een vergeten borger gehouden."
De hier beschreven middelen zijn meer dan toereikend, gelijk
de ondervinding bewees, om de vroedschap te noodzaken haar
zegel doorgaans te hechten aan hetgeen vooraf door de burgeIb., blz. 449/50.
2) Vergelijk hiermee blz. 452/3 der verhandeling. Zie ook het geval van 1670,
door Bontemantel, dl. I, blz. 107 vermeld. Toen de gedeputeer den ter dagvaart
eens een keer maakten om nadere lastgeving te vragen, verkozen burgemeesteren
den raad niet bijeen te roepen „also alrede van stede wege was geresolveert".
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meesters overlegd en besloten was. De vreemde gezanten houden zich dan ook van den steun der stad verzekerd, indien zij
maar de burgemeesters voor hun politiek gewonnen hebben.
Welken invloed dezen verder ook op de benoemingen, die in
naam aan de vroedschap staan, plegen uit te oefenen, zegt ons
dezelfde Van Leeuwen 1) :
„Even soo gaet het met de nominatie ende verkiesinge van
de scheepenen ende burgemeesteren ende voort met alle andere
saecken. De burgemeesteren houden eerst aparte vergaderingen, ende verstaen malkanderen ende dwingen den anderen onder eede van met den anderen geen collusie te maecken, off yemandt tot recommandatie offte sollicitatie te hooren spreecken,
off hetselve sal bekent gemaeckt worden. Het advys dan van de
burgemeesteren met eenparigheyt van stemmen voorgaende,
soo volght de wet; want sy weeten het soo verre te brengen met
haer omkijckende creatuyren, dat sy altijdt de meeste hoop
sijn, ende daer en derft niemandt tegen opstaen. Isser yemandt
die een neeff van een burgemeester is, die moet scheepen worden, off by bequaem is off niet; isser yemandt van de minder
cabale, dat de bequaemste sijn, die het sijn beurt in rang ende
ordre soude sijn om scheepen off burgemeester te sijn, die laet
men sitten ende men gaet die voorby. Soo verre als geen anderen en syn te vinden, dat sy dan die Heeren, die in de Gecommitteerde raden, Admiraliteyts, Generaliteyt, Hollandts Reeckenkamer, Oostindische compagnie ende wat des meer is gecommitteert sijn, voor haer tijdt te huys haelen, die dickmaels
maer een half jaer van de driejarige commissie voldient hebben,
ende de affgaende burgemeesters weder in haer plaets senden,
die dan alwederom voor haer tijdt thuys komen, als sy die van
noode hebben, soodat sy al de hooge ambten ende bedieningen,
soo veel het mogelyk is, under_ haer houden, al om diegeene, die
sy niet en souden kunnen voorby gaen (omdat geen van haer
cabale ledig sijn) te affronteren ende op 't selffde eselsbanckje
te laeten sitten, soo verre dat oock verscheyde employen ende
commissien buyten de stad in actuelen dienst van het burgeBlz. 450.
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meesters-ambt blyven bedienen. Hoe wel wordt dan de magistraet versorgt !"
Was in stadhouderlijke tijden het gebruik zoodanig, hoe het
dan wel toeging, als geen stadhouder de oligarchie nog eenigermate in toom hield, laat zich denken. Na den dood van Willem
III zagen zich de burgemeesteren weer hersteld in het recht,
dat zij van 1651 tot 1672 bezeten hadden, om uit het dubbeltal,
door de vroedschap benoemd, telken jaren de schepenen te kiezen. Zoo kwamen dezen en evenzoo de oud-schepenen, die met
hen den oud-raad uitmaakten, te beter onder hun bedwang. Dat
was de tijd toen de heeren zich niet met hertogen en graven,
maar met koningen gelijk gevoelden. De burgerij, bij wie meer
en meer democratische neigingen, die in den Patriotten-tijd tot
daden zijn geworden, binnenslopen, heeft hun juk met klimmenden onwil tot op 1747 getorscht. Welk een vreugde heerschte er onder de gemeente, toen gevaren van buiten 's lands het
herstellen van het stadhouderlijk bewind in den vollen omvang
van vOOr 1702 schenen noodzakelijk te maken ! Het Oranjeboven, dat geroepen werd, beteekende vooral: de stadstyrannen er onder. Maar Willem IV vatte het niet in dien zin op en
haastte zich om de volksbeweging, die had uitgediend nu zij
hem aan het hoofd van den staat had gebracht, te sussen en te
bedaren, en met de stadsregenten een vergelijk te treffen omtrent de grenzen van hun beider bevoegdheid.
Wat Amsterdam in het bijzonder betreft, dat het voor den
stadhouder van het hoogste belang was om daar voortaan op
de keus der burgemeesters invloed te oefenen, leerde de geschiedenis van zijn voorgangers en vooral van zijn naasten
voorganger, Willem III. Wel had hij, door de Staten daartoe
gemachtigd, in het personeel der regenten, inzonderheid der
oudraden, een doortastende verandering gemaakt, de vier regeerende burgemeesters en vier van de regeerende schepenen,
zeven oud-burgemeesters en drieendertig oud-schepenen ontslagen en in de vroedschap niet minder darn zeventien nieuwelingen ingeleid, zoodat zijn tegenpartij vooreerst tot volslagen
machteloosheid was gedoemd ; maar, de ondervinding had het
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meermalen bewezen, de oude zuurdeesem, waarvan colleges
doortrokken zijn, besmet min of meer alien die er van buiten
in komen, en dat hoe langer hoe meer. Op de blijvende aanhankelij kheid en ondergeschiktheid van 's Prinsen gunstelingen en
hun familien viel dus Diet te rekenen. Een aanhoudende invloed
van den stadhouder op de keus der burgemeesteren was en bleef
gewenscht. Het eenvoudigst en tevens het doelmatigst zou het
zeker geweest zijn, de electie uit een nominatie, die de stadhouder ten opzichte van de schepenen reeds bezat, ook ten opzichte
van burgemeesters hem door de oudraden te laten opdragen.
Bij gelegenheid der verandering in het personeel der regenten
zou dit wel te bedingen zijn geweest. Maar van het eergevoel
der Amsterdammers ware het toch misschien wat al te veel gevergd. De vrije electie der burgemeesters was een voorrecht,
waarop de stad trotsch was : beter haar dit in naam gelaten,
zoo het inderdaad onschadelijk kon worden gemaakt.
Er was juist in die dagen iets in zwang gekomen, dat als middel hiertoe bijzonder geschikt moest schijnen. De kiesgerechtigden in de steden waren begonnen hun keuzen te vestigen op
candidaten, die de stadhouder hun „recommandeerde". Of dit
waarlijk, zoo als ik het voorstel, een uitvinding van dezen tijd
was, dan of de recommandatien al onder Willem III hier en
daar in gebruik waren gekomen, kan ik niet met zekerheid
zeggen 1) ; geen voorbeeld echter van v6Or 1747 heeft mijn aandacht getrokken 2) ; en zoo veel is in alle geval buiten twijfel,
dat eerst Willem IV het stelselmatig is gaan toepassen, van
stonde aan nadat hij in het stadhouderschap over Holland was
gesteld.
Uit den aard der zaak volgt, dat het recht om dus te recommandeeren niet bij openbare acte aan Zijn Hoogheid kon worden toegekend. Een ieder, aan wien het niet uitdrukkelijk verboden is, mag aanbevelen wien hij goedvindt : de vraag is
1) Vgl. Gebhard, Nicolaas Witsen, dl. I, blz. 148/9.
2) Later kwain Fruin naar aanleiding van mededeelingen van Bontemantel (uitg.
Kernkamp, dl. II blz. 232-238), tot het besluit, dat werkelijk de recommandatien
in 1672 reeds in gebruik waren. Doch in 1676 werd een recommandatie van Z. H.
toch nog voorbijgegaan (Gebhard, Nicolaas Witsen, dl. I, blz. 148). (N. v. d. R,).
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maar, of er op zijn aanbeveling zal worden gelet. En nu kon
men toch kwalijk den stadhouder toezeggen, dat de kiezers kiezen zouden wie hij aanbeval; in plaats van aan te bevelen had
hij dan gezegd moeten worden te bevelen. Dat mocht toch niet,
de schijn van vrije keus diende bewaard te worden. Zoo bleef
dus de verplichting om op 's Prinsen recommandatien te letten
volstrekt ongewaarborgd, en maakten de steden dan ook geen
inbreuk op de bevoegdheid van den stadhouder, toen zij omstreeks 1783, den eerbied voor Willem V geheel en al verloren
hebbende, voor zijn recommandatien in het vervolg bedankten
en meteen besloten in geen geval er meer rekening mee te houden. Uit deze omstandigheden is het te verklaren, dat wij omtrent de recommandatien en de wijs waarop zij toegingen, zoo
weinig vernemen. Het geschiedde niet alleen achter de schermen maar ook doorgaans niet bij geschrifte. Eerst toen de steden zich van dien band ontsloegen, hoorde men in het openbaar, dat zij er zoolang mee gezonden waren geweest.
Van een stad weten wij, bij uitzondering, hoe het daar onder
Willem IV met het recommandeeren gesteld was: van Gorcum,
uit de Memorien van Mr. Dirk van Bleiswijk, door Jorissen uitgegeven en voortreffelijk toegelicht 1). Bleiswijk zelf, die er tijdig bij was geweest om zich de gunst van Zijn Hoogheid te verwerven, erkent, dat hij het aan diens recommandatie had te
danken dat hij in 1748 burgeineester werd. Naar het schijnt
had in dit geval de drossaard eenvoudig aan de kiezers (daar
ter stede schepenen en oud-schepenen) te kennen gegeven, dat
Zijn Hoogheid hem, Bleiswijk, aanbeval. De heeren hadden
hem volgens dien wenk gezeggelijk op de nominatie gesteld,
waaruit hem Zijn Hoogheid zelf weer eligeerde. Althans twee
jaren later zien wij de verkiezing zich zoo toedragen. „De oude
en nieuwe schepenbank bijeen zijnde (schrijft Bleiswijk) werd
een deputatie naar hem (den heer D'Escury, substituut van
den tijdelijk afwezigen drossaard) toe gezonden, om te vernemen wie Zijn Hoogheid op de nominatie tot burgemeester geliefde gesteld te hebben ; die rapporteerde dat de burgemeester
1) Werken van het Histor. Genootsch. Nieuwe Serie, N°. 45 (1888).

104

GESCHIEDENIS VAN HET BURGEMEESTERSCHAP

Van Hoey daarop moest komen, gelijk geschied is. Die heer is
vervolgens door Zijn Hoogheid geeligeerd" 1).
Het vermoeden is, dunkt mij, gewettigd dat het in de andere
steden al even zoo zal zijn toegegaan. Onder de hand wordt van
wege den Prins een candidaat gerecommandeerd, en dit beteekent, naar de opvatting der kiezers, dat die op de nominatie
meet komen, met dit gevolg, dat de Prins in al zulke steden niet
maar de electie uit een dubbeltal, zoo als de privilegien inhouden maar de vrije electie heeft.
Met dit nieuwe kiesstelsel nu zou te Amsterdam meer uit te
richten zijn dan door het oude er in te voeren, dat in de meeste
steden van Holland gebruikelijk was, en Zijn Hoogheid de electie van burgenieesters uit een nominatie van den oudraad te laten toekennen. Immers op die wijs zou men slechts weren wie
men bovenal niet wilde, maar geenszins in de regeering brengen wie men er in verlangde. Met de recommandatien daarentegen kon men dit wel. Het recommandeeren stond, zoolang de
regenten niet durfden weigeren, met eligeeren gelijk. Buitendien had het dit voor, dat het zonder verandering in de constitutie der stad, zonder inbreuk op de oude handvesten, zonder
eenig gerucht beklonken kon worden. Wij zouden er ook volstrekt niets van hebben bemerkt, indien niet in veel later tijd,
kort na de restauratie van 1787, een ingewijde in de geheimen
der regeering er gewag van had gemaakt in een brief, die gelukkig bewaard is gebleven. Hij staat afgedrukt in de Contracten
van correspondentie van De Witte van Citters 2) en luidt, voor
zoo ver hij ons onderwerp raakt, aldus :
„In den j are 1748 is door een mondelinge schikking tusschen
wijlen Zijn Doorl. Hoogheid Prins Willem IV en burgemeesteren (van Amsterdam) bepaald, dat de Heer Erfstadhouder
bij de jaarlijksche verandering der Regeering zoude hebben de
recommandatie van twee Burgemeesteren en van twee Schepenen. Dit is geobserveerd geworden in de jaren 1749, '50 en
'51, en dus gedurende het leven van den Vorst. Na het over9 Blz. 262. Vgl. ook blz. 275/8.
') Blz. 194.
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lijden van Zijn Hoogheid heeft de Vrouwe Gouvernante wel
getracht dit op denzelfden voet te houden, maar Burgemeesteren hebben zich daartegen g-ekant
"
Hogendorp, in zijn brief van 18 November 1787 aan prinses
Wilhelmina, waarvan ik boven reeds met een enkel woord gewaagde, zegt slechts in het onbepaalde, dat na de revolutie
van 1747 aan Willem IV te Amsterdam „de l'influence dans la
nomination des Bourguemaitres et des Echevins" werd toegekend, maar ongetwijfeld heeft ook hij hierbij het oog op de
recommandatie, want hij laat er op volgen : „cette influence
fut perdue en 17521)."
Inderdaad van de eerste gelegenheid de beste maakte dus de
regeering, die slechts vier jaren te voren geheel naar den zin
van den stadhouder was omgezet, gebruik om zich aan zijn invloed te onttrekken en den toestand van voorheen te herstellen. Ja, de meerderheid ging nu nog verder dan voorheen; een
conventie tusschen de oudraden, met uitsluiting der orangistische indringers, kwam tot stand, die zich weldra ook over de
vroedschap uitbreidde. Onze briefschrijver verzekert, dat de
contractanten de buitengeslotenen voortaan uit alle posten,
zelfs uit de geringste commission, weerden. Dat lag in de strekking van alzulke correspondentien, en is op het oogenblik voor
ons slechts bijzaak. De hoofdzaak is, dat Amsterdam door het
sluiten der conventie zich te beter in postuur stelde om zijn
zelfstandigheid tegenover de stadhouderlijke macht te handhaven.
Hoe het zich dan ook tegenover Willem V en diens raadsman, den hertog van Brunswijk, heeft gedragen, hoe het zijn
„systeem" heeft doorgezet, en wat daarvan de gevolgen zijn
geweest, wil ik thans niet ophalen : het zijn trouwens bekende
zaken. Maar ik wil er op wijzen, dat vriend en vijand het gedrag
1) Het zou mij niet verwonderen, indien de brief bij De Witte van Otters aan
niemand anders dan aan Van Hogendorp gericht ware geweest, en had moeten dienen om dezen in staat te stellen de Prinses voor te lichten. Van Hogendorp vertoefde op dat oogenblik te Amsterdam en de brief is, blijkens het slot, geschreven
door een Amsterdammer aan demand die zich in de stad be yond: „Zoo Uw HoogEdelgeb. hieromtrent nog nadere explicatie mondeling verlangt, ben ik altoos bereid" enz.
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van Amsterdam tij dens de Patriotten-beweging in de eerste
plaats toeschrijven aan het gevoel van zelfgenoegzaamheid, dat
de vrije verkiezing van burgemeesteren aan zijn regenten inboezemde. „Les conventionnaires (zegt Van Hogendorp) par
leur independance sentoient la force de l'opposition qu'ils
pouvoient faire, et moitie par ce sentiment, qui tient a l'ambition, moitie par aigreur contre les defiances qu'ils remarquoient dans la conduite de la Cour, ils traversoient le plus
souvent ses mesures." In tegenovergestelden geest schrijft een
patriot in een opstel over de recommandatien, dat hij in de
Post van den N eder-rhijn plaatste : „Twijfelt nog iemand of
een regeering, die haar eigen commission en ambten begeeft
en waar zulks naar rang en ouderdom toegaat, de beste zij, die
vestige zijn oog maar op de groote stad Amsterdam, daar
immers bij Been geheugen Recommandatien in gebruik zijn of
gerespecteerd zouden worden heeft men niet in alle tijden
ondervonden, dat zij het eenige bolwerk der vrijheid is gebleven !"
Nog in een ander opzicht verdient de conventie van 1752
onze aandacht. Niets slechts om de aanhangers van Oranje
buiten het stadsbestuur te sluiten en de zelfstandigheid der
stad te beschermen tegen de stadhouderlijke macht was de
conventie aangegaan; zij strekte tevens om de overmacht der
burgemeesteren op de stadsregeering te bevestigen. In zoo verre sloot zij zich aan bij het concept, een eeuw te voren door
Valckenier aan Hooft voorgeslagen. Alleen de bepalingen van
deze strekking wil ik hier uit de conventie aanhalen 2). Volgens
art. 3 blijft aan heeren burgemeesteren het generaal bestuur
over de stedelijke zaken toevertrouwd, zooals die tot hiertoe
van hun departement zijn geweest ; en volgens art. 4 behouden
zij de voordracht van nieuwe vroedschappen en van de te nomineeren schepenen. — Het getal van burgemeesteren en
oud-burgemeesteren, zegt art. 5, tot nog toe nimmer gepasseerd
1) N°. 115, blz. 1017.
2) Zij staat in haar geheel afgedrukt in het aangehaalde boek van De Witte van
Citters, blz. 184.
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hebbende het getal van twaalf, zal bij continuatie zoo beperkt
blijven, maar ook nooit op minder dan tien mogen dalen. Is
het deswegens noodig een nieuwen te kiezen, dan zal volgens
art. 6 daartoe voorgedragen worden de oudste van oud-schepenen, die tot de conventie behooren, en niet worden voorbijgegaan dan om goede redenen en met vier vijfde parten der
stemmen, te geven bij besloten biljetten. Dit laatste schijnt
iets nieuws, althans in de dagen van Valckenier was het nog
geen verplichting geworden juist den oudsten der oud-schepenen in het college van burgemeesteren bij vacature op te
nemen. Doch hoe verder de tijd vordert, hoe meer het bekleeden van een aanzienlijk ambt een voorrecht wordt gerekend,
dat aan ieder op zijn beurt toekomt, en niet een plicht, die aan
den bekwaamsten behoort opgelegd te worden. Uit dat oogpunt beschouwd is zeker de opklimming naar de jaren van
dienst het billijkst en het redelijkst. In het volgende tijdvak,
tusschen 1752 en 1787, wordt dat stelsel dan ook strenger dan
ooit te voren toegepast. Onder de oud-burgemeesteren zijn het
weer de drie oudste, die boven de overige worden begunstigd.
Het gebruik, in dezen zoo machtig als een wet, wil namelijk,
dat elk van deze drie gedurende drie jaren tweemaal tot burgemeester wordt gekozen, eens namelijk door de oudraden en
andermaal door de drie gekozenen uit het viertal dat aftreedt.
Zoowel Van Hogendorp als de briefschrijver vermelden dit,
en de eerste voegt er deze opmerking aan toe : „ces Triumvirs
de cette maniere . . . . demeuroient au fil des affaires beaucoup
mieux que les autres, ce qui seul devoit excessivement etendre
leur autorite." Uit dit alles wordt ons het bijna onbeperkte
gezag begrijpelijk, waarmee wij een Temminck en een Rendorp, en van de tegenpartij een Hooft, de regeering van Amsterdam in den Patriotten-tijd zien leiden waarheen zij willen.
De oligarchie had in hun dagen haar nec plus ultra bereikt.
Verval was van then onvermijdelijk — of een revolutie!
(Bijdrage% voor V aderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 3de Reeks, dl. V, blz. 211 vlg.)

WILLEM III EN ZI JN GEHEIME ONDERHANDELINGEN MET KAREL II VAN ENGELAND IN 1672
(1864)

Er bestaat een merkwaardige verzameling van brieven en
bescheiden over de onderhandelingen van Willem III met zijn
oom, den koning van Engeland, gedurende het jaar 1672. Zij
is te vinden onder de bijlagen op het werk van B. Costerus,
Historisch verhaal ofte deductie van zaaken raakende het formeren
van de republique in 1572 ende van het gebeurde in 1672 en '73
(Leyden 1736). Van het oogenblik of dat zij aan het licht was

gebracht, heeft zij tot eindeloos redetwisten aanleiding gegeven. Het doel van den uitgever was blijkbaar, een blaam te
werpen op de nagedachtenis van den Prins, het te doen voorkomen alsof hij uit heerschzucht het belang van het land aan
zijn eigenbelang had opgeofferd. Dat kon de tegenpartij niet
zwijgend toelaten; zij zag Been kans de beschuldiging te wederleggen, als zij de getuigen niet wraakte; en daarop hield zij de
echtheid der aangevoerde stukken verdacht, en meende dat
ten minste enkele Of geheel onecht, Of aithans gedeeltelijk
door den uitgever very alscht waren.
Haar achterdocht scheen niet ongegrond. Het werd bewezen
dat een andere brief, under de bijlagen opgenomen, een brief
van Willem III aan den graaf van Portland, in dato 10/20
Januari 1690, verdicht was. Op verzoek der kinderen van den
graaf stelde het Hof van Holland een onderzoek naar de echtheid van den brief in, en verklaarde dat een geheel andere
brief, door supplianten overgelegd en met den eersten in strijd,
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ontwijfelbaar van de hand van den Prins was '). Daarmee
scheen de argwaan ten voile gewettigd en de geheele verzameling van stukken, op het zachtst genomen, verdacht ').
De hoogleeraar Vreede heeft van dezelfde stukken gebruik
gemaakt, in zijn Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatic 3). Hij schijnt ze voor stellig echt en zelfs boven
verdenking verheven te houden; althans hij acht het onnoodig
hun echtheid te bewijzen of te beweren. Na hem heeft Groen
van Prinsterer, in de Prolegomenes voor het laatste deel der
Archives de la maison d'Orange-Nassau, ze nog eens besproken
en zelfs enkele herdrukt, maar eveneens zonder over de echtheid of onechtheid uitspraak te doen. Hij zegt aileen, dat die
bescheiden nog weinig bekend zijn en toch een nauwkeurig
onderzoek verdienen 4). 1k stem hem dit gaarne toe. Ik geloof
met hem, dat het onderzoek nog niet gesloten mag heeten, en
ik wil naar mijn vermogen een bijdrage leveren tot zulk een
vernieuwd en dieper onderzoek. Wij handelen eerst over de
echtheid der stukken, en dan over hun historischebeteekenis5).
Er bestaat geen uitwendig bewijs voor de echtheid. Wij
weten niet uit welk archief zij aan den dag zijn gebracht ; wij
kunnen zelfs niet gissen hoe zij uit het kabinet van den Prins
in handen van een liefhebber geraakt zijn. Het is met deze
bescheiden als met de correspondentie tusschen Maurits en
Willem Lodewijk, die ook voor het eerst in de vorige eeuw, zonder acte van oorsprong, uit de collectie van een liefhebber in
het licht is gegeven 6). Beide moeten zich handhaven door innerlijke bewijzen van echtheid.
Vidimus van den Hove van Holland enz., 's Gravenh. 1739.
2) Vgl. nog den strijd over de echtheid van dezen brief, in de Haagsche Courant
van 31 Mei, 31 Juni en vlg. numrners van 1786 en in den Batavier, e. 31 van 1786.
Hij heeft echter niet veel om bet IV.
2 ) Dl. I, blz. 233.
4) P. LXXXVI.
6) De echtheid der brieven is later voor goed bewezen door de nieuwe uitgaaf der
brieven naar de in het archief der familie Hoog berustende origineelen, door Dr.
Schotel in Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudheidk., Nieuwe reeks, dl. IV, blz.
vlg. Fruin heeft bij den van dat opstel ontvangen overdruk een aantal aanteekeningen gevoegd, waarvan wij de belangrijkste in de noten mededeelen. (N. v. d. R.).
6) Over de echtheid dier correspondentie, door Groen van Prinsterer in twijfel
getrokken, heb ik gehandeld in den Kunst- en Letterbode van 1861, N°. 51.
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Maar voor wij de stukken zelf onder handen nemen, eerst
nog iets over de uitgaaf. Men neemt gewoonlijk aan, dat het
Costerus is die ze heeft laten drukken. „Een voormalig regent",
zegt Vreede, ,heeft ze voor meer dan eene eeuw uitgegeven."
Dit is onjuist. Eerst in de tweede uitgaaf van het Historisch
verhaal, die na den dood des auteurs, in 1736, verschenen is,
komen zij voor. In de eerste uitgaaf van 1706, door den schrijver zelven bezorgd, warden zij niet gevonden, en evenmin in
het Advertissement of aanhangsel, in 1726 insgelijks door den
schrijver zelven aan die eerste uitgaaf toegevoegd. Het is waar,
hieruit is nog niet bewezen, dat zij niet door den schrijver zelven opgespoord en voor een latere uitgaaf van zijn werk bestemd waren. Maar dit wordt toch onwaarschijnlijk, als wij
zien dat nergens in den herzienen tekst op die stukken gewezen wordt, ook niet daar, waar zij tot bevestiging van het
gevoelen des schrijvers hadden kunnen dienen 1). Daarentegen
wordt er gebruik van gemaakt in de voorrede van den bezorger der tweede uitgaaf. Reden genoeg om to vermoeden dat
deze het is, die de stukken in handen gekregen en in de bijlagen
geplaatst heeft. De schrijver van een bekend pamflet uit dien
tijd, het Schuitpraatje of to samenspraak tusschen vier heeren
met de schuit reysende van Leeuwarden na Groningen (Januari
1737), gelooft dan ook, „dat dezelfde menschen, die de voorrede hebben geschreven, ook de bijlagen daar achter hebben
gefourneert".
Wie was de schrijver van de voorrede en de bezorger der
nieuwe uitgaaf? Het gerucht noemt Pieter Burman, een heftig
staatsgezinde, zoo als hij getoond had in de Aanmerkingen op
de redevoering van Gundling, door hem onder den naam van
Favoritus Noricus in het licht gegeven, en gehuwd aan de
pleegdochter van den kinderloozen Costerus, bij wien hij de
plaats van schoonzoon vervulde. Het zou dus niet meer dan
natuurlijk zijn, zoo hij, die de boeken en brieven van zoo vele
anderen heeft uitgegeven, ook het werk van zijn ouden vriend,
1)

Bijv. blz. 75.
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wiens politieke gevoelens hij deelde, voor de pers had gereed
gemaakt.
Wij aarzelen dus niet om aan Burman het publiceeren der
briefwisseling van Willem III met Karel II toe te schrijven. Hij
en niet Costerus is aansprakelijk voor haar echtheid. Van waar
en van Wien hij ze bekomen heeft, kunnen wij zelfs niet gissen ;
hij helpt ons volstrekt niet op het spoor. Ook schijnt hij niet
geweten te hebben, dat hij de eerste was die ze in druk gaf.
Hij duidt het Basnage euvel, dat deze van slechts een enkelen
der brieven gewaagt en de overige stilzwijgend voorbij gaat,
„hoewel hij ze mogelijk gezien had". Hij wist dus niet dat juist
die eene brief, dien Basnage gebruikt had, de eenige van de
geheele verzameling was, die in druk bestond, en dat al de
overige door hem voor het eerst aan den dag werden gebracht.
Die onkunde, die blijkbaar niet geveinsd is, pleit naar mijn
oordeel Burman vrij van opzettelijke verdichting en vervalsching der brieven. Hoe zou hij verdicht hebben wat hij meende
dat reeds door anderen gezien was? Hoe zou hij hebben durven
vervalschen, als hij anderen met de ware lezing bekend achtte ?
Ik houd mij op dezen grond overtuigd dat, zoo er vervalsching
heeft plaats gehad, Burman althans daaraan geen schuld heeft.
Maar onderzoeken wij verder, of er sporen van vervalsching
te ontdekken zijn. Laten wij beginnen met dien eenen brief, die
sedert lang gedrukt en door Basnage gebruikt was.Wagenaar 1)
had er een afdruk van gezien, die op kosten van den lande gemaakt was, en waarop secreet stond. Hij oordeelt dus dat dit
stuk „weer teekens van echtheid heeft", dan hij aan de overige
van den bundel durft toekennen 2). Wij zien hier alweder hoe
voorzichtig Wagenaar in zijn oordeelen is: een stuk, voor
's lands rekening gedrukt, kan toch nog ondergeschoven zijn.
Maar hij zou stelliger hebben durven spreken, indien hij het
laatste deel der Archives van den heer Groen van Prinsterer
had mogen gebruiken. Uit de correspondentie van den Prins
met Fagel, ons daar medegedeeld, leeren wij de toedracht der
') Tiele, Bibl. van pamfletten, N°. 6093.
2)

XIV, blz. 45.
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uitgave, en het doel dat men er mee voorhad, volkomen kennen. De Prins schrijft den 29 sten Juli aan den griffier: „Hiernevens sende ick UE. den brief van den Coningh van Engelandt, die mijn vriendt, heer van Reede mij heeft gebroght.
UE. gelieft deselve te communiceren of niet, gelijck hij het sal
goet vinden". De griffier achtte den brief overwaardig om aan
de Staten gecommuniceerd te warden 1), en hij had er zelfs
niets tegen dat hij gepubliceerd werd, want de zaak van den
Prins kon er slechts bij winners. Hij moest de natie overtuigen,
dat al wat voor den Prins gedaan werd den koning van Engeland gunstig jegens de Republiek stemde, en dat er geen beter
middel bestond om tot vrede met Engeland te geraken dan
Zijn Hoogheid tot eminent hoofd van den staat te verheffen.
Wicquefort gelooft aan boosaardiger bedoeling. „Ceux qui
puladerent cette lettre" (zegt hij in zijn Memoires 2)). „ne pouvoient avoir d'autre intention que de decrier par-la les personnes et la conduite de ceux, qui jusqu' alors avoient eu le
plus de part a la direction des affaires, et a les exposer a la rage
du peuple, avec le succez, dont nous dirons bientOt les particularites". Hij doelt op den moord der De Witten; maar om
tusschen dien gruwel en de uitgave van den brief van Karel II
verband te vinden, moet men minstens een wrevel en partijhaat voeden zoo hevig als Wicquefort, toen hij deze opmerking
in zijn gedenkschriften inlaschte. Fagel bedoelde niets meer dan
het yolk te versterken in den waan, dat de vrede met Engeland onafscheidelijk was van de verheffing van den Prins.
De brief heeft de meest mogelijke ruchtbaarheid gekregen.
In bijna alle geschiedenissen van den tijd is hij opgenomen 3).
Meestal echter niet in het oorspronkelijke, maar in een Holland1) In de ms. aanteekeningen van Hop en Vivien wordt bij de vergadering der
Staten van Holland van 5 Augustus over dezen brief gesproken. Later vindt men:
„Den 12 Augusti kwam by Holland ter tafel de brief des Coninghs van Engelandt
van 8 Juli". De brief is gedrukt en uitgegeven den 15 ... Augustus, volgens Dagbock uit het rampjaar 1672, in Bijdr. en Meded. Hist. Gen., dl. VIII, blz. 85.
2) Uitgegeven door het Hist. Genootschap in zijn Berigten, dl. VI, 1 . stuk, blz.
127.
2) B.v. in Valckenier, Verwerdt Europa, Bijlage N°. 57.
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sche vertaling 1). Van daar dat Basnage, die in het Fransch
schreef, den brief voor de tweede maal, van het Hollandsch
weer in het Fransch, vertalen moest. Doch in de bijlagen op
Costerus' Historisch V erhaal komt de oorspronkelijke tekst
voor, zeer verschillend, gelijk te wachten was, van de navolging van Basnage. Dit stemt ons gunstig voor de echtheid van
het stuk. Niet minder de aanteekening van den uitgever, dat
de brief niet van de hand des konings, maar alleen door dezen
onderteekend was. Immers de koning was gewoon, zoo hij eigenhandig aan den Prins schreef, niet in het Fransch maar in
het Engelsch te schrijven.
Er bestaat dus alle reden om te gelooven dat die eene brief,
zoo als Burman hem mededeelt, volkomen echt is. En dan
wordt het moeielijk vol te houden dat de andere brieven, die
met dezen op het nauwst samenhangen, verdicht zouden zijn.
Te meer, omdat wij ook nog voor een paar andere uit de verzameling rechtstreeksche bewijzen kunnen aanvoeren. In een
korten brief van den Prins aan den Engelschen minister Arlington, gedagteekend 7 October 1672, komt een passage voor,
die ons bevreemdt :
„ J'ai Fame trop bien placee pour ne pas repondre comme je
„doffs aux graces, que Sa Maj este me fait et l'amitie qu'il me te„moigne: soyes assure que je sacrifierai ma vie pour son service,
„et que rien me pourra faire changer de ces sentiments: mais ne
„croyes pas aussi que vos menaces de me faire dechirer en piece
„par les peuples me fasse grand peur".
Wat ? Zou Arlington den Prins bedreigd hebben met een
dood, als dien de De Witten gestorven waren ? Het luidt niet
waarschijnlijk. Maar ziet hier wat Temple, de Engelsche gezant,
den 25sten Maart 1675 aan Karel II schrijft. Hij geeft verslag
van een onderhoud met den Prins, die woedend was over een
brief van denzelfden Arlington, waarin gesproken werd van de
oude veete der Hollandsche partijen, en gezegd : „que, si on les
touchoit, on les pourroit faire saigner encore." „De Prins zeide,"
9 Er bestaat een uitgaaf van den Franschen tekst, overeenkomend met dien bij
Costerus (Bibl. Meulman, Pamfl. N. 5812; Thysiana, Pamfl. N°. 8791).
Fruin I

a

114

WILLEM III EN ZIJN GEHEIME ONDERHANDELINGEN

zoo gaat hij voort, — maar ik wil zijn eigen woorden aanhalen:
„The prince said, he understood this very well; for it was the
„same with what my lord Arlington told monsieur Reed (Van
„Reede) in England: that if the king would go about it, he
could make him be served as monsieur De Witt was; then he
„swore in a rage, that he could not bear this language from
„my lord Arlington, nor live any longer with him as he had
„done, etc." 1).
Ik kan volstaan met het mededeelen van deze plaats. Het
zal wel niet noodig zijn te betoogen, dat daardoor vooreerst
de bewuste brief verklaard en als echt gewaarborgd wordt,
maar dat ook verder onze goede dunk van de geheele verzameling er niet weinig door versterkt wordt.
Het kwam mij geraden your, door de voorafgaande proeven
eerst de waarde der verzameling in haar geheel te bepalen, eer
wij tot de behandeling overgaan van het stuk, waartegen het
meeste bezwaar wordt gemaakt. Tegen brieven, als de tot nog
toe behandelde, hebben de vrienden van den Prins niet veel in te
brengen. Hun zaak wint en verliest niet bij de echtheid of onechtheid van zuelke bescheiden. Zij zouden de geheele verzameling in haar waarde laten, zoo het maar mogelijk was te bewijzen
dat een der stukken van den bundel verdicht of vervalscht is.
Dit aanstootelijke stuk behelst de vredesvoorslagen, die de
Prins in Juli 1672 door den bekenden Sylvius aan het Engelsche hof liet aanbieden. Zoo Engeland afzonderlijk vrede wilde
sluiten en helpen om Frankrijk tot het aannemen van billijke
voorwaarden te dwingen, dan meende de Prins dat wij ons de
volgende opofferingen zouden kunnen getroosten :
„ I . Le pavilion partout (d. saluut met de vlag in alle
zeeen door de Hollandsche aan de Engelsche oorlogsschepen te
doen).
2. Cent mille livres par an pour la liberte de la peche.
3. Suriname en propriete.
4. Quatre millions de livres a payer en des termes a convenir.
1) The works of sir William Temple (Edinb. 1754), vol. IV, p. 95 seq., I, p. 221.
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5. En hostage pour ces subdites conditions la vile de l'Escluse (Sluis in Vlaandereu).
6 La souverainete des sept provinces pour le prince
d 'Orange."
In deze voorslagen is tweeerlei dat den vrienden van den
Prins tegenstaat en ongeloofelijk voorkomt. Vooreerst dat Zijn
Hoogheid voor zich zelven de souvereiniteit bedongen zou hebben. Ten andere dat hij aan de overmoedige eischen van Engeland zoo veel zou hebben toegegeven. Tot driemaal toe had de
Republiek den oorlog tegen Engeland gewaagd, liever dan
zulke eischen in te willigen en zulke vernederingen te lijden.
Zou het nu de Prins zijn, die aannemelijk keurde wat de De
Witten fier hadden afgewezen? Zou de Prins de eer van het
land geringer hebben geacht dan de Loevensteinsche factie ?
En zou hij zich niet hebben geschaamd om aan de schande van
den staat zijn eigene verheffing te verbinden ? Dat was ongelooflijk, het streed met het karakter, met de doorgaande handelwijs van Zijn Hoogheid. Zijn vijanden hadden, om zijn nagedachtenis te bezwalken en zijn partij in verachting te brengen, het stuk vervalscht, en aan den Prins toegeschreven wat
van het Engelsche hof was uitgegaan ; als voorslagen van hem
doen voorkomen, wat inderdaad de eischen waren van de
regeering van Engeland. „Dit sijn de redenen (zoo besluit de
schrijver van het aangehaalde Schuitpraatie zijn breede redeneering) die mij bewegen om het stuk voor geheel onecht of
gemutileert en verhanselt aan te zien."
Het is altijd gevaarlijk op deze wijs een bericht of een feit
weg te redeneeren, op grond dat het in strijd is met het karakter van den man, van wien het verhaald wordt. Wie blijft zich
altijd gelijk ? Is het niet mogelijk dat de Prins zich een oogenblik vergeten heeft, en moedeloos heeft voorgeslagen, wat hij
onder eenigszins veranderde omstandigheden als onaannemelijk zou hebben afgewezen? Nu wij Bens weten, dat de verzameling in het algemeen vertrouwen verdient, is het gewaagd een
enkel stuk te verwerpen, alleen omdat het niet overeenkomt
met hetgeen wij waarschijnlijk achten.
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Doch het is niet noodig te redeneeren; ik kan bewijzen dat
ook dit stuk echt is. Te goeder ure heeft Mignet in zijn Negociations relatives a la succession d'Espagne ons een uittreksel
uit een depeche van den Franschen gezant aan het hof van
Engeland medegedeeld, die alle redeneering overbodig maakt.
Ziet hier wat Mignet 1) ons verhaalt :
„Cependant le stathouder n'avait pas encore perdu tout es„poir de detacher l'Angleterre de la France. Il essaya d'em„pecher Charles II de ratifier le traite d'Heeswijk en lui offrant
„toutes les satisfactions qu'il pouvait desirer. Lorsque M. Sylvius retourna en Angleterre, it le chargea a proposer a son roi
„le salut du pavilion, tel qu'il l'exigeait, la propriete de l'ile
„de Surinam, une subvention annuelle de cent mille livres tournois pour la peche du hareng 2), quatre millions pour les frais
„de la guerre, et la cession de l'Ecluse, comme garantie et
„jusqu'a l'accomplissement des autres conditions, s'il consen„tait a faire une paix separee avec les Provinces Unies”.
Daarmee is de zaak afgedaan. De echtheid van de vredesvoorslagen is niet 'anger te loochenen. Maar nu rijst een nieuwe
quaestie op. Van het bedingen der souvereiniteit over de Nederlanden voor den Prins wordt bij Mignet, en waarschijnlijk
ook in de depeche van. Colbert, geen gewag gemaakt. Is het dan
niet waarschijnlijk dat altharts dit eene punt ter kwader trouw
is ingelascht, en mogen wij den Prins niet vrijspreken van de
beschuldiging, dat hij partij heeft willen trekken van de omstandigheden om zich souverein te maken over de zeven gewesten?
1k zou die vraag niet toestemmend durven beantwoorden.
De onbillijkheid van onzen argwaan is te herhaaldelijk geble1) T. IV, p. 52, onder aanhaling van Depeche de M. Colbert a Louis XIV, du 8
Aofit 1672 (Corr. d'Angl. vol. CHI).
2) Volgens de Memoires van Wicquefort (p. 117) gaven Buckingham en Arlington een briefje aan de gedeputeerden van wege de Staten-Generaal Halewijn, Boreel en Van Weede, waarin de voorwaarden stonden, geeischt door den koning van
Engeland. Onder die voorwaarden is er een „Vrijheid van vischvangst tegen betaling van 100,000 pond sterl.” (In het Leidsch handschrift staat 10,000; in Wicquefort's Historie (dl. IV, p. 437) staat echter ook 100,000.) Voor het overige staan die
voorwaarden noch bij Basuage, noch bij Valckenier, noch bij Sylvius, noch in het
Ontroerd Nederlandt. Vgl. de ms. aanteekeningen van Hop en Vivien van 3 Juli.
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ken, om nu weer losweg den verzamelaar van kwade trouw te
verdenken. Een negatief bewijs is zelden afdoend; en in dit
geval laat het zich gemakkelijk verklaren, waarom Colbert
niet spreekt van de souvereiniteit over de Nederlanden. Hij
geeft bepaaldelijk op wat ter voldoening van Engeland was
aangeboden; daartoe behoorde de verzekering der souvereiniteit aan Willem III niet. Karel II had hem denkelijk van dit
artikel niet gesproken. Het was een zaak tusschen den koning
en den Prins.
Maar er is nog meer wat ons doet gelooven, dat het betwiste
artikel inderdaad aan de andere was toegevoegd. De aanbiedingen van den Prins waren het antwoord op de eischen, ons
door Engeland kort te voren gedaan. Zij komen daarmeé nagenoeg overeen, zij zijn zelfs in zeker opzicht nog voordeeliger
voor Engeland. Het groote onderscheid bestaat daarin, dat
Engeland bovendien voldoening voor Frankrijk gevorderd had,
en dat de Prins daarentegen zoo groote aanbiedingen deed om
Engeland tot een afzonderlijken vrede, en zelfs tot beteugeling van Frankrijk's buitensporige eischen te bewegen. Wij
moeten dus de voorslagen van den Prins in verband met de
vroeger gestelde voorwaarden van Engeland beschouwen, en,
daar wij nu onder de Engelsche artikels ook de souvereiniteit
voor Zijn Hoogheid begrepen zien, zoo gelooven wij Licht dat
de Prins dit eerie artikel niet zal hebben uitgezonderd 1). Of
hij, zoo doende, zich vergrepen heeft aan de hoogheid van den
lande, en aan de vrijheid van het yolk, is een vraag op zich
zelf, en die wij het best zullen beantwoorden, als wij nu, in de
tweede plaats, de als echt erkende bescheiden in verband brengen met de geschiedenis van den tijd.
De oorlogsverklaring van Engeland aan onze Republiek in
het voorjaar van 1672 wordt door Temple naar waarheid vergeleken met een donderslag bij helderen hemel. Niemand had
zoo iets verwacht. Onze staatslieden meenden, dat het ergst,
waarop wij ons moesten voorbereiden, de onzijdigheid van En1) Vgl. hierover de ms. aanteekeningen van Hop en Vivien van 20 Juli.
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geland was, zoo Frankrijk ons aanviel. Dat Engeland zijn belang zoo zeer zou vergeten, dat het met Frankrijk gemeene
zaak maakte tegen de Republiek, kwam bij niemand op. En
ook Frankrijk zelf maakte op de beloften van Engeland geen
staat, en geloofde aan geen oorlogsverklaring tegen de Nederlanden, voor de verraderlijke aanval op onze Smyrnasche vloot
alien twijfel deed ophouden. Nu volgden weldra de oorlogsverklaringen van Engeland en Frankrijk te zamen. Onze Republiek kreeg te gelijker tijd met beide mogendheden te doen, op
wier tweestrijd en weerkeerige jaloerschheid zij haar politiek
had gevestigd. Beide partijen, de stadhouderlijke en de stadhouderlooze, zagen den staat bedreigd door de mogendheid, op
wier bijstand zij gewoon waren te rekenen. Dat had haar moeten bewegen tot hartelijke verzoening, tot eendrachtige samenspanning tegen de gemeenschappelijke vijanden. Maar daartoe
was de partijschap te heftig. Beide trachtten van den nood des
lands gebruik te maken tot bevordering van hare bijzondere
belangen. De prinsgezinden ijverden voor de verheffing van
Zijn Hoogheid, onder voorwendsel dat Engeland daardoor verzoend en tot vrede bewogen zou worden. De staatsgezinden
hoopten den koning van Frankrijk tot inkeer te brengen door
hem voor te spiegelen dat zijn aanval den Prins, en met dezen
de vrienden van Engeland, aan het bewind der Republiek zou
brengen. Beide partijen zochten heil bij een onzer vijanden, in
plaats van het zoeken bij zich zeif in eendrachtige inspanning
van alle krachten. Zij wilden nog hover het vaderland vernederen voor haar beschermheer, dan onderdoen voor haar tegenpartij. Een oorlog met Frankrijk, schrijft DeWitt aan zijn vriend
De Groot, zal Leiden tot promotie van den heer prince van
Orange, waarmee men voorgeeft Engeland te zullen winnen.
„Ick bekenne gaerne dese remedie erger te houden als het
quaedt selve" 1). En Willem III schrijft in Januari 1672 2) aan
den koning van Engeland: „Votre Majeste ne pourra j amais
1) Onuitgegeven brief van 10 December 1671, op het Rijksarchief bewaard.
2) Schotel, Briefwisseling tusschen Karel II en Willem III, in Bijdragen voor
Vad. Gesch. en Oudheidk., Nieuwe reeks, dl. IV, blz. 17.
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avoir une meilleure occasion que celle ci pour avoir de messieurs les Etats tout ce qu'elle pourroit pretendre" 1). Zoo zeer
had de partijschap de edelste gemoederen bevangen. „Liever
Frans dan Prins" was de leus, die de vrienden van Oranje hun
tegenpartij in den mond legden. „Liever onder Engeland met
den Prins, dan met de Staten onafhankelijk" was de leus,
waarnaar zij zelven handelden.
Wij moeten deze verregaande partijdigheid gedurig voor den
geest houden, willen wij de onderhandelingen over vrede met
de beide mogendheden goed begrijpen. Dan eerst wordt het ons
duidelijk, waarom De Groot en zijn vrienden, voor nog de
Prins als stadhouder van Holland en Zeeland uitgeroepen was,
een vrede met Frankrijk wilden sluiten op voorwaarden, die de
prinsgezinden, niet zonder reden, schandelijk en onaannemelijk
noemden. Maar dan begrij pen wij tevens hoe de Prins, die zijn
verheffing grootendeels aan de zucht om Engeland te voldoen
te danken had, den vrede met koning Karel wilde koopen voor
den afstand van alle rechten en voordeelen, om wier behoud
het stadhouderloos bestuur in twee groote oorlogen duizenden
van menschenlevens en millioenen schats had opgeofferd.
Dat de politiek van den Prins, alles te zamen gevat, de voorkeur verdiende boven die der tegenpartij, kunnen wij, die naar
de uitkomst oordeelen, gemakkelijk erkennen. Het is hem ten
laatste gelukt een afzonderlij ken vrede met Engeland te treffen ; het zou hem waarschijnlijk ook gelukt zijn, als de tegenpartij hem de vrije hand had gelaten, in bondgenootschap met
Engeland een billij ken en vasten vrede op de Franschen te veroveren. Maar, aan den anderen kant, moeten wij de politiek
van De Witt beoordeelen naar den toenmaligen staat van zaken, en erkennen dat in Juni 1672 de kans hachelijk stond, en
het voortduren van den krijg onze wisse ondergang scheen te
wezen. Het gevaar was alleen of te wenden, zoo wij Frankrijk
tot staan brachten. Wat baatte een vrede met Engeland, als intusschen de Franschen over Utrecht en Naarden Holland binnendrongen ? Een vrede met Frankrijk alleen kon ons redden.
1) Histor. Verhaal, blz. 430.
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Daarom moest Frankrijk onverwijld, het kostte wat het wilde,
bevredigd worden.
En de onderhandeling met Frankrijk, hoe vernederend voor
onze regeering, is toch niet nutteloos geweest. Zij heeft het
voortdringen van den vijand helpen keeren. De onderdanigheid der Staten en van hun afgezanten, de flauwhartigheid van
Pieter de Groot in het bijzonder, gaven den Franschen veldheeren hoop, dat de harde voorwa.arden, door Lodewijk XIV
voorgeschreven, weldra deemoedig zouden worden aangenomen, en benamen hun den lust om den nutteloozen en schijnbaar gevaarlijken tocht over de onlangs geinundeerde grenslinie van Holland te wagen. Daardoor werden enkele dagen gewonnen, die voor onze vdrdedigingswerken van onschatbaar
belang zijn geweest.
En het geluk wilde dat juist op dit tijdstip de regeering, wier
moedeloosheid ons tot dusver voordeelig was geweest, maar
ons spoedig tot een schandelij ken vrede zou gebracht hebben,
plaats maakte voor een nieuw, jeugdig, moedig bestuur, dat
van geen vernedering voor Frankrijk hooren wilde. Terwijl
Louvois ieder oogenblik De Groot terug verwachtte met de
boodschap, dat de Staten de hun gestelde voorwaarden van
vrede eerbiedig aannamen 1), werden door heel Holland en
Zeeland de Oranje-vlaggen uitgestoken, ter eere van den nieuwen stadhouder.
Zijn komst aan de regeering gaf aan de onderhandeling over
vrede een geheel andere richting. Op de voorwaarden, door
Frankrijk gesteld, werd vooreerst geen besluit genomen en
geen antwoord gegeven. Daarentegen kreeg 's Prinsen vertrouwde, Van Reede van Schonauwen, die de tijding van zijn
verheffing aan het Engelsche hof ging boodschappen, in last
om een onderhandeling over een afzonderlij ken vrede met Engeland aan te knoopen. Wel was de Prins daartoe nog niet door
de Staten gemachtigd, maar hij hield zich verzekerd die mach„ J'espere, eerivait Louvois a Le Tellier le 2 Juillet, respere que Lundi [le 4
Juillet] au soir nous saurons a quoi nous en tenir avec nos voisins, et je suis bien
trompe ou ils viendront signer tout ce qu'on leur a demande” (Rousset, Hist. de
Louvois, t. I, p. 378. Vgl. D'Avaux, Memoires, t. I, p. 144).
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tiging, zoo hij ze behoefde, te zullen verwerven. Hij wist dat
wat hij wilde ook door het yolk begeerd werd. Het yolk was,
uit liefde voor Oranje, den Engelschen koning toegenegen; het
rekende er op dat de oom van hun Prins den oorlog aanstonds
eindigen zou, nu het doel van den oorlog, de val van het stadhouderloos bestuur, bereikt was. Die Engelschgezindheid bleek
bij de overkomst van de gezanten, Buckingham en Arlington,
die als vredeboden werden begroet en toegejuicht ; zoodat zij
zich zelfs tot beloften en tot woorden van vrede lieten verleiden, die zij niet gemachtigd waren te spreken, en die zij ook
niet konden goedmaken. Maar hun komst was toch heilrijk,
want hun ijdele beloften verlevendigden de hoop der menigte,
en deden de politiek van den Prins triomfeeren. Men gaf de afzonderlijke onderhandeling met Frankrijk op, en wendde zich
bij voorkeur tot Engeland. Met Karel II kon men echter het
best door de tusschenkomst van den Prins onderhandelen. De
Staten verzochten daarom reeds den 7den en 8 sten Juli 1) aan
Zijn Hoogheid, dat hij aan de onderhandeling van Dijkvelt en
Van Beuningen met de Engelsche heeren deel wilde nemen.
De uitkomst beantwoordde niet aan de verwachting. De Engelsche gezanten reisden door naar het Fransche hoofdkwartier
bij Heeswijk, en legden daar de mom van vredelievendheid, die
zij in Holland gedragen hadden, af. Het bleek dat Engeland
zich van zijn bondgenoot niet wilde scheiden, en dat Been andere vrede dan een gemeenschappelijke met onze beide vijanden
te treffen zou zijn. Er schoot dus nets over dan hetgeen de
Prins en zijn medegemachtigden deden, de beide mogendheden
uit te noodigen de voorwaarden te noemen, waarop zij den
vrede wilde schenken.
Die voorwaarden werden den Prins den 1 7 den Juli toegezonden. Zij waren vervat in het bekende concept-tractaat van
Heeswijk, en niet minder hard en onaannemelijk dan de vroegere eischen van Louvois aan De Groot. Door ze aan te nemen,
zou de Republiek haar zelfstandigheid opgeven en zich zelf zoo
') Seer. Resol. Holland 1672, blz. 266-268.
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goed als vernietigd hebben. Op zulk een grondslag kon geen onderhandeling begonnen worden.
Maar de Prins gaf daarom den moed niet op. Hij hoopte te
Westminster met zijn oom, den koning, verder te komen, dan
te Heeswijk met de gemachtigden doch dan moest hij ook alleen met de onderhandeling worden belast. Het zal wel op zijn
aanstoken geweest zijn, dat Dordrecht, reeds den 14 den Juli 1),
voorstelde aan den Prins volmacht te geven tot het sluiten van
een vrede met Engeland op de voorwaarden, die hem zouden
goeddunken. Dat was toen nog wat te kras voor de Staten van
Holland; het voorstel werd in bedenking genomen en bleef buiten behandeling, totdat Dordrecht het den 10 den Augustus nog
nader aandrong. Toen ging het bij meerderheid van stemmen
door. Amsterdam, dat er niet in had toegestemd, werd met een
bezoek van Zijn Hoogheid vereerd, en voegde zich daarna den
I4den bij de :meerderheid. Nu was de Prins inderdaad meester
van de positie 2), hij kon vrede sluiten, wanneer en zooals hij
goedvond.
Hij had reeds getoond dat men van hem geen schandelijken
vrede te wachten had. Hij had het concept-tractaat van Heeswijk zoo sterk ontraden aan de Staten van Holland, hij toonde
zich zoo verontwaardigd op De Groot en op de overige voorstanders van den vrede met Lodewijk XIV, dat niemand gelooven kon dat hij de eer van den staat aan den vijand zou prijs
geven.
Met ongeduld wachtte hij de terugkomst van Van Reede uit
Engeland af. Maar de boodschap, die hem deze overbracht 3),
stelde zijn verwachting te leur. Zijn oom wilde van geen afzonderlijken vrede hooren. Van Reede bracht twee brieven van den
koning mede, een in het Fransch, geschikt om aan de Staten te
worden medegedeeld, zonder stellige belofte, maar in een geest
van verzoening gesteld, die het beste deed hopen, mits de
partij van De Witt voor goed bedwongen en het stadhouderi) Vgl. Notulen Hop en Vivien.
2) Vgl. echter Hop en Vivien, 23 en 27 Augustus.
3) V66r 5 Augustus (Ms. cant. Hop en Vivien).
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schap voor altijd bevestigd werd. Deze brief 1 ) is het, dien Fagel met medeweten van den Prins aan de Staten overlegde en
onder het y olk liet verspreiden 2). Maar behalve dezen bracht
Van Reede nog een anderen brief voor den Prins mede, door
den koning eigenhandig in het Engelsch geschreven, waarin
Zijn Hoogheid geraden werd partij te trekken van de omstandigheden, de Republiek de straf te laten dragen voor hetgeen
zij misdreven had, en voor zich zelven de waardigheid te nemen „waarnaar zijn voorouders altijd getracht hadden". Dat
deze brief niet overgelegd en niet verbreid werd, behoeft wel
niet gezegd te worden.
Nog voor de ontvangst van deze brieven was Sylvius, die
de Engelsche gezanten vergezeld had, naar Engeland teruggekeerd met de instructie, waarover wij reeds gehandeld hebben. Daarbij werd aan Engeland nagenoeg alles toegestaan, wat het te Heeswijk had gevorderd, maar onder
de voorwaarde dat het zich van Frankrijk afscheiden en de
Republiek aan een eerlijken vrede met die mogendheid helpen
zou. Ook de souvereiniteit van den Prins, waarin de koning
een waarborg zag van den te treffen vrede, werd als een der
punten van het verdrag ondersteld. Had de Loevesteinsche
factie zich vroeger niet aan Cromwell verplicht om de prinsen
van Oranje van het staatsbestuur verwijderd te houden? Waar
om zou de Republiek zich dan thans niet jegens Karel II verbinden den prins van Oranje de souvereiniteit op te dragen?
Het valt niet te ontkennen, dat bij deze voorslagen aan Engeland meer werd toegegeven dan de eerie vrije staat van den
anderen mag eischen, meer dan het stadhouderloos bewind ooit
had willen toestaan. Maar de vraag is hier eenvoudig: kon men
den vrede van Engeland tot minderen prijs verwerven, en zoo
niet, was de vrede dien prijs dan waardig? Op de eerste vraag
is het antwoord gereed. Engeland achtte zelfs de aangeboden
voordeelen te gering en weigerde ze aan te nemen. Moeielijker
valt het te beslissen, of de vrede tot zulk een prijs niet te duur
1) Gedrukt Ho11. Mercurius, blz. 117.
2) Vgl. Hop en Vivien, 5 Augustus; Wicquefort, t. IV, p. 519.
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zou gekocht zijn. Wij, die den verderen loop der gebeurtenissen
kennen, kunnen ons zoo moeielijk in de onzekerheid verplaatsen, waarin de regeering in Juli 1672 verkeerde. Moest men
toen niet vreezen, dat de staat, waarvan een zoo aanzienlijk
gedeelte door de vijanden vermeesterd was, hun geheelin handen zou vallen, zoo het niet gelukte hen te verdeelen en tegen
elkander op te zetten? En was het dan niet geraden aan de hooge eischen van Engeland te voldoen, als men daardoor in staat
werd gesteld de nog veel buitensporiger voorwaarden van
Frankrijk of te slaan ? Maar wij ontkennen niet, dat ook de
vooroordeelen van den Prins in het spel kwamen. Een vernedering tegenover Engeland ergerde hem minder dan een verootmoediging voor Frankrijk. Voor vrede met Frankrijk zou
hij zeker den hoogen prijs niet geboden hebben, dien hij voor
den vrede met Engeland overhad.
De verantwoordelijkheid van het vredesverdrag zou op hem
alleen gekomen zijn. Had het yolk een vrede onder voorwaarden, als de Prins had aangeboden, vernederend geacht, het zou
aan Zijn Hoogheid alleen de schuld hebben gegeven. Het komt
ons daarom ten hoogste onvoorzichtig voor, dat de Prins onder
die voorwaarden zijn eigen verheffing tot souverein had begrepen. Hoe zou hij dan de verdenking kunnen ontgaan, dat hij
aan Engeland had toegegeven, omdat hij daarbij zijn voordeel
vond? Zijn verheffing zou voor altijd gepaard zijn gebleven aan
de vernedering van het land. Zijn huis zou niet aan de liefde
van het yolk, maar aan den invloed van een vreemden vorst,
van een overwinnaar, zijn grootheid te danken hebben gehad.
Wat het in aanzien en macht gewonnen zou hebben, zou het
hebben verloren aan polulariteit. Hoeveel staatkundiger en
waardiger ware het geweest, indien de Prins, toegevende aan
de overige eischen van Engeland geweigerd had daarbij jets
voor zich zelf te bedingen ! Zulk een weigering zou den vrede
niet hebben verhinderd, en zij zou den Prins in de schatting
van het yolk oneindig hooger hebben verheven, dan een nieuwe
titel en een vermeerdering van macht hem verheffen konden.
Van onvoorzichtigheid kunnen wij derhalve den Prins in
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deze zaak niet vrij pleiten. Maar een vergrijp aan de vrijheid
des yolks zien wij in zijn handeling niet. We weten bij ondervinding dat de vrijheid niet onbestaanbaar is met de monarchie. Onder de Republiek daarentegen, zooals Willem III Naar
vond, bestond geen politieke vrijheid; de regeering berustte
bij gesloten colleges, die zich zelf coOpteerden. Het yolk zou
er bij gewonnen hebben, indien een vrijheidlievend vorst aan
het hoofd van den staat gekomen was, en de oligarchie beteugeld had. De Prins zou langs wettigen weg de macht hebben
verworven, die hij behoefde om den staat in de moeielijke tijden, die op handen waren, en die hij nu wel genoodzaakt was
tangs slinksche wegen zich toe te eigenen. Al de regeeringsdaden, die Willem III tot oneer verstrekken, het uitvaardigen
der schandelijke reglementen van regeering voor Utrecht,
Gelderland en Overijsel, het oprichten der nog schandelijker
correspondentien onder de regenten in de Hollandsche en
Zeeuwsche steden, het handhaven van eerlooze baljuwen, die
de vroedschappen dwongen niet overeenkomstig hun overtuiging, maar volgens het goeddunken van Zijn Hoogheid te
stemmen — al die inbreuken op de politieke vrijheid der natie
waren onvermijdelijk, zoolang de Prins de rechten der souvereiniteit miste, en toch de plichten van den souverein, bepaaldelijk ten opzichte der buitenlandsche politick, te vervullen had.
Als souverein zou hij boven de partijen verheven zijn geweest,
en jegens alle billijk hebben kunnen wezen. Nu hij aan het
hoof d eener partij een even machtige tegenpartij te bestrij den
had, moest hij wel in de eerste plaats zorg dragen dat zijn partijgenooten de overhand behielden. Wij achten het om deze
redenen geen geluk voor het land, dat Willem III van de begeerde souvereiniteit verstoken is gebleven, maar voor de verhouding tusschen het huis van Oranje en Nederland rekenen
wij het een geluk, dat niet ten gevalle van een vreemde mogendheid de souvereiniteit aan Willem III is opgedragen.
Voor dien politieken misslag behoedde ons de overmoed der
Engelsche regeering. Op de voorslagen, door Sylvius overgebracht, zond Karel II zijn antwoord aan den Prins in een eigen-
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handigen brief 1 ), dien de lijfarts van Amalia van Solms, doctor
Rumpf 2), overbracht. Niet alleen dat hij de voorwaarden van
den Prins als onvoldoende afwees ; hij toonde zich beleedigd,
dat men hem van zijn bondgenoot had zoeken of te trekken.
Na het ontvangen van dit antwoord gaf de Prins vooreerst
den moed op, om zich met de Engelsche regeering te verstaan.
Hij zette de briefwisseling niet voort 3). Hij beantwoordde
1 ) Gedagteekend 20/30 Augustus, in de Bijlagen op het Histor. Verhaai, blz. 436.
3) Zie Temple, Works v. III, p. 452; Huygens, Journael, dl. II, blz. 390.
a) In een zijner aan zijn overdruk van het opstel van Schotel toegevoegde aanteekeningen heeft Fruin de daar uitgegeven brieven chronologisch gerangschikt, en
hun verband, zoowel onderling als met andere stukken van hun tijd, aangewezen.
Wij laten die aanteekening hier volgen (N. v. d. R.): Eerste zending (van Karel II
aan Willem III): Sylvius, Schotel, brief N°. 1, 2, 13. Downing, die een brief van
Karel II meebracht, welke aanleiding gaf tot het zenden van Sylvius, is in het begin van Januari in Den Haag gekomen (Wagenaar, dl. XIV. blz. 472). Die zending
is terstond daarna geschied, b]ijkens brief N. 4 van 16/26 Februari. Het goed succes, waarvan N°. 4 spreekt, is het kapiteiri-generaalschap, waarover in hoofdzaak
in Januari beslist werd (vgl. Arlington, Letters, v. II, p. 357). Antwoord des konings, 16 Februari, bij Schotel, N. 4. 's Konings schrijven bij de oorlogsverklaring,
N°. 5. — Tweede zending (van Willem III aan Karel II): Reede. Deze is volgens
zijn zeggen (Navorscher, dl. IV, blz. 68) vertrokken, toen Arlington en Buckingham in het leger bij Zijn Hoogheid waren geweest. Dit had plaats den 5 ae. Juli.
Zij waren namelijk 26 Juni/6 Juli 's avonds te Utrecht (Berigten Hist. Gen., dl. VI,
blz. 20; aant. Hop—Vivien 5/7 Juli); dus is Reede denkelijk 6 of 7 Juli naar Engeland vertrokken, met de boodschap van het stadhouder worden van den Prins.
Dubbel antwoord 8/18 (N°. 6) en 12/22 Juli (N°. 7). Beide brieven zijn in handen
van den Prins 29 Juli (Archives, t. V, p. 265; aant. Hop—Vivien, 5 en 12 Augustus).
Sylvius, die met de Engelsche gezanten was teruggekomen, trekt 2/12 Juli door
Utrecht (Berigten Hist. Gen., dl. VI, blz. 23). Hij was 10 Juli uit Den Haag vertrokken (Seer., Resol. Holland, blz. 268) en bracht uit Heeswijk den brief van 17
Juli (Secr. Resol. Holland, blz. 271, Wicquefort, t. IV, p. 454). Denkelijk is hij nog
eens naar de ambassadeurs en naar het Fransche leger gegaan (Leven van De
Ruyter, blz. 710), vervolgens naar Den Haag en naar Engeland (Wicquefort, t. a.
p.) met de door den Prins gestelde vredesvoorwaarden (Schotel, N°. 3), welke een
antwoord zijn op de Engelsche en Fransche eischen en in geen betrekking staan tot
den uitslag der zending van Reede, denkelijk v()Or de ontvangst van de brieven, die
Reede terugbracht en die 29 Juli in handen van den Prins waren, en vOOr den brief
bij Mignet, t. IV, p. 52. Arlington schrijft 5 Augustus (v. II, p. 381), dat Sylvius
kort na zijn vorigen van 25 Juli, terug was gekeerd (vgl. p. 380): dus ongeveer 28
Juli/7 Augustus, dus wel an de terugkomst van Reede; doch het is dan vreemd, dat
Rumpf en niet Reede zelf met Sylvius gaat. Derde zending: Sylvius—Rumpf.
Volgens Wicquefort (t. a. p.) is de lijfarts Rumpf in het elude van Juli met Sylvius
vertrokken om het antwoord, dat deze op de voorstellen van Karel II zou krijgen,
naar Den Haag over te brengen.. Het antwoord, dat hij terugbrengt in den vorm
eener instructie, is gedrukt in Den Nederlandschen Heraut van 1892, blz. 257. Het
paspoort van Rumpf is door Arlington geteekend 30 Juli/9 Augustus en de brief
(Schotel, N°. 9), van Karel II aan Willem III is gedateerd 31 Juli. Zijn broeder, de
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zelfs een tweeden eigenhandigen brief niet, waarin Karel zijn
ingenomenheid met den moord der De Witten betuigde, en zijn
voortdurend verlangen naar een algemeenen vrede te kennen
gaf 1). Want de Prins zag geen heil in een algemeenen vredehandel. De toestand, waarin de Republiek zich nog beyond,
was te hachelijk, dan dat zij goede voorwaarden had kunnen
bedingen. Naar een afzonderlijken vrede met Engeland daarentegen haakte hij vurig, in de hoop van dan vroeger of later
Engeland als bondgenoot tegen Frankrijk te winnen. En, nu
het uitzicht om den koning over te halen vervlogen was, vestigde hij zijn hoop op de oppositie in het parlement, om door
deze den koning te dwingen. In bijzonderheden kunnen wij zijn
heulen met de leider der oppositie niet nagaan, maar zeker is
het, dat hij hen in hun tegenstand tegen de regeering stijfde,
en dat de koning en zijn minister hiervan kennis droegen. Tot
Van Reede, die half September nog eens naar Engeland overkwam, om den koning, in antwoord op zijn schrijven, van de
toegenegenheid van den Prins te verzekeren, en tevens op
nieuw tot een afzonderlijken vredehandel op de bekende voorwaarden uit te noodigen, sprak Arlington die dreigende woorden, die de Prins, gelijk wij boven zagen, zoo euvel opnam.
secretaris van legatie Christiaan Constantin Rumpf, teekent al in zijn journaal op
22 Augustus aan: (Verschillende brieven ontvangen, o.a.) „van mijn broeder, daaruyt vernam dat syn Ed. een snapreysje naer Engeland hadde gedaen, apparentelyk
in secrete commissie". Dus moet hij ongeveer half Augustus weder bij den Prins
zijn teruggeweest. Deze antwoordt niet terstond. Daarop volgt de moord der De
Witten en 's konings brief daarover van 20/30 Augustus (Schotel, N°. 10). Hiertusschen in valt de correspondentie van Willem met Sylvius (in Original Letters).
Sylvius had 27 Augustus geschreven en de Prins antwoordt 4 September. Met de
„last letters", in brief N°. 10 vermeldt, zijn „public letters" bedoeld, nieuwstijdingen, geen bijzondere brieven: Vierde zending; Reede. Daarop wordt uit Den Haag
voor de tweede maal Van Reede gezonden met 's Prinsen verklaringen, vervat in
Schotel, N°. 8, waarin gesproken wordt van de conditien, door Rumpf medegebracht uit Engeland. De koning antwoordt daarop 20/30 September (Schotel, N°.
11 vlg). Brief van 26 September/6 October (Arlington, Letters, v. II, p. 389; Temple, Works, v. I, p. 221, v. IV, p. 92). Wederantwoord van den Prins aan den koning (Schotel, N°. 12) en aan Arlington (Schotel, N°. 14). Deze laatste brief is gedateerd 7 October (Silvius, Vervolg op Aitzema, Bk. VI f°. 466a, zegt ten onrechte
„laatst van October").
1 ) Gedagteekend 31 Juli-10 Augustus in de Bijlagen op het Histor. Verhaal,
blz. 435.
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Als de Prins de oppositie in Engeland opzette, kon de Engelsche regeering uit weerwraak de stadhouderlooze partij in beweging brengen, en den Prins het lot bereiden, dat de De Witten getroffen had. Van het antwoord, dat Zijn Hoogheid aan
Arlington overzond, spraken wij reeds. Terzelfder tijd schreef
hij op kalmen en zelfs op eerbiedigen toon aan den koning,
maar toch op een wijs, die toonde, dat alle hoop om elkander
vooralsnog te verstaan, verdwenen was 1). Verdere correspondentie kon nets uitwerken. Van veranderde ornstandigheden
alleen was verandering van denkwijs te wachten. Tot zoolang
brak Zijn Hoogheid de briefwisseling met den koning af. In de
verzameling, door Burman uitgegeven, vinden wij geen brieven
van later dagteekening.
Hoe zal ten slotte ons oordeel over deze correspondentie van
den Prins uitvallen ? Zullen wij het Simons, den schrijver eener
geschiedenis van Jan de Witt en zijn tijd, toestemmen, dat zij
Zijn Hoogheid niet tot eere strekt ? Ik zie daartoe geen reden.
Integendeel. Wij bespeuren dat de Prins naar de souvereiniteit
over de Nederlanden verlangt, maar wij bemerken tevens dat
hij die slechts begeert, zoo het hell van den staat er geen schade
bij Hij kan ze krijgen, hij heeft ze maar aan te nemen,
indien hij wil medewerken tot het sluiten van een nadeeligen,
maar bijna noodzakelijken vrede. Doch daarvan wil hij zelfs
niet hooren. En later heeft hij getoond dat hij de souvereiniteit
ook niet begeerde als zij hem niet gegund werd. Toen het aan
hem stond hertog van Gelderland en graaf van Zutphen te
worden, raadpleegde hij de Staten der andere provincien, en
schikte zich naar hun ongunstig advies. Hij mocht zich gekrenkt
toonen over de woorden, die vooral Zeeland hem durfde toevoegen, hij gaf toch het geliefkoosde plan voor goed op; hij
bleef stadhouder. Zijn matiging, zijn zelfbeheersching rekenen
wij hem als zeldzame deugd toe. En zijn streven naar de souvereiniteit duiden wij hem niet ten kwade. Waarlijk, de Statenregeering was niet zoo voortreffelijk, dat een poging om haar te
1)

In de Bijlagen op het Hist. Verhaal, b12.438.
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vervangen heiligschennis moet heeten. Wij, die het voorrecht
hebben te leven onder de souvereiniteit van Oranje, wij hebben
geen reden om het voorgeslacht gelukkig te prijzen, dat de
plannen van Willem III verijdeld zijn.
(Bijdragen voor V aderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks, dl.
blz. 288 vlg.)

Fruin I

9

DE SCHULD VAN WILLEM III EN ZI JN VRIENDEN
AAN DEN MOORD DER GEBROEDERS DE WITT
(1867)

Ik heb mij altijd verwonderd over den fellen tegenstand, dien
ieder plan tot stooping van de zoogenaamde Gevangenpoort te
's-Gravenhage ontmoet. Het gebouw is buiten gebruik, leelijk
in den hoogsten graad, en ontsiert een geheele wijk, met welker
bouworde het strijdt en welker regelmatigheid het verbreekt.
Er zijn geen herinneringen aan verbonden dan van den treurigsten aard, en alle andere herinneringen worden verdrongen
en als uitgewischt door de gedachtenis aan den gruwel, die er
den 20sten Augustus van het jaar 1672 gepleegd is. Een andere
natie zou zich haasten het gedenkteeken van die schande te slechten. Toen de Franschen zich de willekeur van het widen regime
begonnen te schamen, was het hun eerste werk, de Bastille,
het steenen zinnebeeld van het absolutisme, omver te halen.
En wij, die ons over de razernij van het uit den band gesprongen yolk zeker niet minder schamen, wij houden het gedenkteeken van zijn waanzin en bloeddorst zorgvuldig in stand.
Is het misschien om aan de burgerij van Den Haag alle dagen
onder het oog te brengen, tot welke misdaad de menigte kan
uitspatten, als haar vooroordeel door laster en logen gedurig
wordt opgezet ?
Als waarschuwing zou dan het onderhouden van het monument onzer schande zijn nut kunnen hebben. Maar dat dan
althans de traditie, die er zich aan hecht, de voile waarheid en
niet dan de waarheid spreke ; dat zij alleen de schuldigen aan-

DE SCHULD VAN WILLEM III EN ZIJN VRIENDEN

131

klage, en geen onschuldigen verdacht houde 1)1 In de handboeken, waaruit het opkomend geslacht zijn kennis van onze
geschiedenis opdoet, worden nog altijd een paar gewichtige
bijzonderheden van het bloedige treurspel in het duister gelaten, zoo niet in een valsch daglicht geplaatst, en het gevolg
daarvan is, dat bij de meesten een onbepaald maar niettemin
stellig vermoeden ingang vindt, het vermoeden, dat de misdaad, die door de handen van gemeene burgers is bedreven,
door hooggeplaatste personen aangelegd en gemakkelijk gemaakt is geworden. Zulk een achterdocht, die te gevaarlijker
is omdat zij in haar onbepaalden vorm zoo moeilijk is te weerleggen, mag niet worden aangekweekt. Bestaat er grond voor
kwade vermoedens, dan moeten deze onderzocht en beoordeeld,
de schuld moet aangetoond of de onschuld erkend worden. De
geschiedenis, die men vaak een gericht heeft genoemd, mag den
aangeklaagde geen recht weigeren, hem niet in het oneindige
ongevonnisd voor haar balie houden.
De bijzonderheden, die ik bedoel, en die, naar mijn oordeel,
in de handboeken onzer geschiedenis doorgaans verkeerd worden voorgesteld, zijn tweeerlei. Ik zal ze bij voorkeur bespreken naar aanleiding van hetgeen er in de Geschiedenis des V aderlands van Dr. J. A. Wijnne over voorkomt, niet slechts omdat dit het nieuwst verschenen onder de tallooze handboeken
is, maar inzonderheid omdat het boven de meeste de bewijzen
draagt van eigen onderzoek en bronnenstudie, en door vorm
1) Toen ik dit opstel schreef, kende ik de brieven nog niet die in Griffet's Recueil
de lettres pour servir a l'histoire militaire de Louis XIV, t. I, p. 197-209 voorkomen. Zij bevestigen mijn voorstelling der zaken; vooral de brief van 11/21 Augustus (p. 199, suiv.) is juist en stelt de hoofdfeiten in het licht. Ook gee a der vijf in de
Bibliotheca Thysiana aanwezige gedrukte brieven (N°. 8809, Copye van een Brief
uyt 's Gravenhage, dato Hage den 20 Augusti 1672; N°. 8810, Tydingh uyt 's Gravenhage; N°. 8811, Waerachtigh Verhael enz.; N°. 8808, Verhael van 't Oproer;
N°. 8815, Toneel der wereltsche Veranderingh enz.) weten iets van een hinderlaag
tegen den raadpensionaris; alle spreken van een volkstumult. Geen dezer vijf heeft
iets gemeen met de twee bij Griffet aanwezige brieven, dien van Bernard en dien
van den ongenoemde. Vergelijk daarmede nog het verhaal van een ooggetuige in
het Dagboek uit het rampjaar van den Amsterdammer Watering (Bijdr. en Meded.
Hist. Gen., dl. VIII, blz. 87 vlg.). Een verhaal van Verhoef is gedrukt bij Van der
Hoeven, Leven van Johan De Witt, blz. 423, vlg., beter uitgegeven in Gedenkwaerdige Stucken, blz. 5.
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en stijl evenzeer uitmunt. Onware voorstellingen moeten met
verdubbelde zorg worden weerlegd, als zij in een bock, dat bestemd is om invloed uit te oefenen en gezag te verwerven, zijn
binnengeslopen 1).
Naar het verhaal dan van Wijnne moet reeds op den vroegen
morgen van den 20sten Augustus, eer nog eenige beweging in de
straten van Den Haag ontstaan was, het plan om de beide
broeders te vermoorden of te laten vermoorden, beraamd zijn.
Immers onmiddellijk nadat aan den ruwaard van Putten het
vonnis was aangekondigd, waarbij hij van zijn waardigheden
vervallen verklaard en het land uitgebannen werd, kwam hem
(zoo wordt ons verhaald) in de gevangenis de gewezen raadpensionaris bezoeken, „naar hij -meende, door zijn broeder
ontboden." Die drie onschuldige woorden „naar hij meende,"
hebben heel wat meer, dan zij oppervlakkig schijnen, te beduiden. Zij geven te kennen, wat het handboek van Van Kampen
wel zoo duidelijk uitdrukt : „Men lokte, onder voorgeven eener
noodiging zijns broeders, ook den raadpensionaris naar de Gevangenpoort." Hetzelfde zeggen Siegenbeek en Lodewijk Mulder en Van der Maaten en nagenoeg alle handboekschrijvers,
die de toedracht met eenige uitvoerigheid behandelen. Allen
volgen hierin Wagenaar na, die op gezag eener mondelinge
overlevering verhaalt, dat de ruwaard, toen zijn broeder bij
hem binnentrad, zich over zijn komst verwonderd toonde,
„verklarende hem geenszins ontboden te hebben". „Ook wilt
9 Fruin resumeert in een onder zijn papieren aanwezige aanteekening zijn voorsteLling van de toedracht der zaak aldus (N. v. d. R.: „Wu. den 20. " . Augustus
bestond er geen gevaar voor De Witt; men bezette alleen de Poort, opdat de ruwaard niet ontvluchten zou. Ook toen de raadpensionaris op de Poort kwam,was
er nog niets te doen. Eerst de tijding dat de ruwaard ontslagen was, bracht het yolk
in beweging: het verdacht de rechters en het wilde den ruwaard niet laten af trekken. Intusschen waren de broeders bijeen. Maar het plan om den ruwaard het afkomen te beletten ging op in het andere plan, om de beide broeders om te brengen.
De regeering heeft hen zeker willen redden; daartoe strekten alle maatregelen.
Maar ongelukkig was de schutterij even heftig als het yolk. Aileen de ruiterij zou
denkelijk de bevelen van haar welgezinden kommandant hebben gehoorzaamd.
Deze wordt echter, to goeder trouw, elders noodig gekeurd, en van dat oogenblik af
hebben de belhamels de handen vrij. De massa der schutters ziet toe, hoe enkele in
vereeniging met andere burgers de daad volvoeren; dan trekked zij af. De traditie,
die aan voorbedachten rade bij den moord denkt, is al weinige dagen daarna in de
Onpartijdige Bedenkinge (Tiele, Bibl. v. Parafletten, N°. 6288) vervat, op blz. 30."
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men (zoo gaat hij voort) dat de broeders van toen of begonnen
te vermoeden, dat er iets kwaads tegen hen gebrouwen werd."
— Men ziet, Wagenaar spreekt niet stellig, hij deelt slechts mee
wat hem gezegd was. Maar Wagenaar staat te recht bekend
voor een nauwgezet auteur, die in de geschiedenis geen losse
geruchten toelaat, en die niet herhaalt dan wat hij van geloofwaardige zegslieden vernomen heeft en voor waarschijnlijk
houdt. Van daar dat zijn navolgers, op hem vertrouwende, stelliger durven spreken.
De zaak is op zich zelf van niet gering belang. Indien de
raadpensionaris onder een valsch voorgeven naar de Gevangenpoort is gelokt, moet dit met een boosaardig opzet zijn geschied,
en door de verdere gebeurtenissen van den dag wordt maar al
te duidelijk aangewezen, met weak opzet het geschied zal zijn.
Naar van wien zal dan de verraderlijke boodschap zijn uitgegaan ? Natuurlijk van iemand, die wist dat de ruwaard zoo
even zijn vonnis had gekregen, en die tevens voorzag, dat de
bevolking aanstonds het afkomen van de Gevangenpoort zou
beletten. Maar die dit kon voorzien, moet al bijzonder goed
bekend zijn geweest met hetgeen er in Den Haag omging, of hij
moet geweten hebben, dat er maatregelen waren genomen 0111
zoo voorbeeldeloos snel de burgerij op de been te brengen. En
dat het vonnis dien morgen zou worden aangekondigd, was
vooraf niet bekend geweest; zelfs Johan de Witt had er nets
van vernomen. Bedenken wij daarbij, dat er onder de rechters,
„de gewetenlooze rechters", zoo als hen zelfs De Bosch Kemper
noemt, zich enkele bittere vijanden van den ruwaard en van
zijn broeder bevonden, dan rijst er van zelf een vermoeden bij
ons op, dat niet weinig wordt versterkt door hetgeen er verder
is geschied.
Wij houden ons ook ten opzichte dier volgende gebeurtenissen aan het verhaal van Wijnne. Tegen den middag was de
Gevangenpoort, waarop zich de gebroeders nog altijd bevonden, door een tallooze menigte en door de geheele schutterij
omgeven, waaronder velen blijkbaar het ergste voorhadden.
„De miters, die eerst last bekwamen de sarnengeschoolde lie-
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den uiteen te doen gaan, kregen vervolgens van twee leden der
Gecommitteerde Raden schriftelijk bevel de toegangen tot Den
Haag te bezetten, omdat er een leugenachtig bericht was verspreid, dat de boeren uit den omtrek de stad wilden plunderen.
Ik zal gehoorzamen, zeide de bevelhebber Tilly, maar nu zijn
de De Witten doode lieden." — Hetzelfde had alweer Van
Kampen nog duidelijker geschreven : „De ruiters onder Tilly
hielden de woede tegen, totdat zij op een loos alarm van de
aankomst der landlieden naar 's-Gravenhage door Gecommitteerde Raden schriftelijk last bekwamen om of te trekken. „Ik
zal gehoorzamen", sprak Tilly, „dock nu zijn de De Witten
doode lieden." Zij waren het. — En hetzelfde in nagenoeg dezelfde woorden kunt gij in alle handboeken vinden. Zelfs Van
Lennep, die overigens aan de a chterdocht zoo weinig voedsel
mogelijk wil geven, en daarom, in strijd met alle berichten,
het doet voorkomen alsof de raadpensionaris niet ontboden,
maar uit eigen beweging 1) des morgens naar de Gevangenpoort
was gekomen, volgt toch hier de gewone traditie en zegt : „De
Graaf van Tilly, die de ruiterij gebood, wet voorziende wat na
haar vertrek zou voorvallen, weigerde zijn post anders dan op
schriftelijk bevel te verlaten. Dat schriftelijk bevel werd gegeven, waarop Tilly met de zijnen vertrok, zeggende : 1k zal gehoorzamen, maar nu zijn de DeWitten om hals. En inderdaad",
enz.
Men gaat zeker niet te ver als men beweert, dat er tegen hen,
die onder zulke omstandigheden de ruiterij hebben weggezonden, een gegrond vermoeden bestaat, dat zij den moord der De
Witten gewild hebben. De ruiterij houdt de moordenaars in
toom. Haar kommandant voorziet, dat, als zij aftrekt, het met
de broeders gedaan is. Aan een mondeling bevel om zich te verwijderen, weigert hij dus te gehoorzamen. Een schriftelijk bevel wordt gegeven, onder voorwendsel van een leugenachtig
bericht, dat zelfs den schijn van waarheid niet voor zich heeft.
Wie dat bericht verzonnen en verbreid hebben, is niet meer uit
1) „Zijn brooder, vernemende dat het vonnis was uitgesproken, liet zijn koets inspannen en reed" enz.
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te vorschen. Maar dat het verzonnen is, ten einde een voorwendsel te hebben om de lastige ruiters te verwijderen, schijnt
zeker genoeg. En nog duidelijker is het, dat de Gecommitteerde Raden, die er zich van bediend hebben om Tilly, niettegenstaande zijn maar al te gegronde bezwaren, van het moordtooneel weg te roepen, zeer goed geweten hebben wat zij deden.
Wordt het verder na dit alles niet in hooge mate waarschijnlijk,
dat er tusschen de verraderlijke boodschap aan den raadpensionaris in den morgen en tusschen het wegzenden van de ruiterij na den middag verband bestaat ; dat zij, die later den
moordenaars de vrije hand hebben gegeven, dezelfden zijn, die
eerst de beide broeders te zamen binnen het bereik dier moordenaars hadden gelokt ? Dit vermoeden is werkelijk de ziel van
de oude traditie, die ik thans met de woorden van een tijdgefoot wil laten spreken. In een pamflet 1), dat grootendeels nog
vOOr den 20 sten Augustus geschreven is en eerst in een naschrift
over den moord der De Witten handelt, lezen wij het volgende:
„Zijnde den Raedt-Pensionaris door de meyt van den cipier
versocht om by sijn Broeder te komen, quansuys om hem uyt
de ghevangenis af te halen, maer inderdaet was het een bestoken werck ende geformeert desseyn om beyde die Heeren by
een te krijgen ende ghesamentlyck aen het woedende volck
over te gheven, dewelcke te samen rottende voor de Gevanghenpoort haer weygerde af te laten. De borgerye werd daarop in de
wapenen gebracht, gelijck mede de ruyterye, bestaende in drie
compagnien, onder pretext van de defensie der voorschr. Heeren; maer het bleeck terstond wel anders, alsoo twee van de
compagnien ruyters gecommandeert werden te vettrecken,
ende de derde last ghegeven sich niet van sijn plaetse te begeven. Daerop wierd het werk aengevangen." In dit verhaal
is geen plaats meer voor eenigen twijfel; de gruwel is vooraf
beraamd, de broeders zijn eerst bijeengelokt en daarop aan de
moordenaars overgeleverd. Van hooger hand is alles beschikt.
1) Verhael van 't voornaemste, 't geene dezen staet tseder eenige jaren is overgekomen, een Onpartijdige Bedenkinge over deszelfs tegenwoordige constitutie.
(N°. 6288 van Tiele's Bibliotheek van Pamfletten.)
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En wie waren nu de Gecommitteerde Raden, die dat onverantwoordelijke bevel hebben gegeven? De traditie noemt ze
niet; wel heeft Wagenaar, die de staatsstukken onder de oogen
had, hun namen opgeteekend, maar de handboekschrijvers
hebben ze niet herhaald, hebben niet onderzocht in hoever die
namen op zich zelf verdacht klinken. Zij hebben evenmin de
verschillende bevelen, op dien dag aan de ruiterij gegeven,
vergeleken. Hadden zij het gedaan, hun reeds zoo sterk vermoeden zou nog niet weinig bevestigd zijn geworden.
Toevallig is het echte bevelschrift, waarop Tilly 1) is afgetrokken, bewaard gebleven. Hij had het natuurlijk tot zijn verantwoording onder zich gehouden, en hij toonde het in 1683
aan den vriend van Jan de Witt, Nicolaas Vivien, dien hij te
Maastricht, waar zijn regiment in garnizoen lag, ontmoette.
Deze nam er een afschrift van, dat in 1737 door P. Burmannus
Secundus achter zijn uitgaaf van het Historisch V erhaal van
Costerus is afgedrukt. Aan de echtheid van dit en van de overige daar geplaatste stukken valt niet te twijfelen. En daaruit
zien wij nu, dat het gewichtige bevelschrift niet door den secretaris van het college, Simon van Beaumont, maar door den
president zelven, Boetselaer van Asperen, geschreven en geteekend is. Volgens een alleszins geloofwaardig verhaal bij
Wagenaar, dat hiermee volkomen overeenstemt, was dan ook
het college na den middag niet vergaderd, en heeft Van Asperen eigenmachtig, met voorkerinis en goedvinden van een enkelen ambtgenoot, den heer Van Bosveld, met wien hij toevallig eerst mondeling en toen schriftelijk het
bevel om of te trekken aan Tilly gegeven.
Philip Jacob van Boetselaer, heer van Asperen, op wien dus
in de eerste plaats het vermoeden valt, behoorde tot de allerijverigste Prinsgezinden 2). Sedert 1663 lid der Ridderschap van
9 „Claude, comte de Serclaes et de Tilly, gouverneur de Maestricht, mort en
1723, epouse Anne Antoinette d'Aspremont, file de Ferdinand, comte de Rechem"
(Butkens, Trophees de Brabant, t. II, p. 300). Zijn grootvader was de oudere broeder van den beroemden Tilly uit den Dertigjarigen oorlog, die 25 April 1632 sneuvelde.
9 Den 6 de, December 1671 schreef de raadpensionaris aan zijn broeder den ruwaard, dat, toen Enkhuizen op den 4 4 " had voorgesteld den prins van Oranje ka-
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Holland 1), en sedert 1669 2) in die qualiteit president van het
college van Gecommitteerde Raden (wij zouden zeggen, van
Gedeputeerde Staten, aan wie het dagelijksch bestuur was
toevertrouwd), had hij, vooral in 1672, met al zijn invloed voor
de verheffing van Willem III gewerkt 8). Hij droeg dan ook aan
het stadhouderloos bewind een erfelijken haat toe. Zijn vader,
een vriend en vertrouweling van Willem II 4), was na den plotselingen dood van dien vorst, een der eerste slachtoffers van de
reactie geworden. Men had hem betrokken in het schandaleus
proces tegen de nagedachtenis van den schelmachtigen Musch ;
men had hem, en naar het schijnt met afdoende redenen, beticht, dat hij zich, als er recht te spreken, posten te vergeven,
gunsten te verleenen waren, geregeld had laten omkoopen; uit
dien hoofde was hij uit al de waardigheden, waarop zijn geboorte en stand hem anders aanspraak gaven, zelfs uit de beschreven Ridderschap geweerd 5) ; zoodat men zijn dood, die
kort daarna voorviel, niet minder aan hartzeer dan aan lichaamsziekte toeschreef. Dat de zoon van zulk een vader de DeWitten,
in wie de vijandelijke regeering verlichamelijkt was, verafschuwde en haatte, behoeft ons niet verzekerd te worden. En
de achterdocht heeft uit dien hoofde op niet veel staatslieden
beter vat dan juist op hem.
pitein-generaal te maken, „d'Heeren Edelen, die vijff in getaele present waeren, to
weten Duyvenvoorde, Asperen, Wassenaer Werckendam ende Offem, inclineerden
voor het meerendeel ende naementlyck de drie eersten met chaleur, om de voorschreven propositie ilico te appuyeren; weshalven ick haar modestelyck in bedencken gaff, off sy niet noodich achtten soo importanten point alvorens eens te brengen in de voile ordre, waertoe de twee laetsten inclineerde, hebben de voorn, drie
eersten 't selve mede geacquiesceert ; ende naerdemael het albereydst seer laet geworden was, is de sessie offgebroocken sonder eenige advisen te wtten." En den
10 444 derzelfde maand, over de vraag of de Prins gedeputeerde to velde dan wel
kapitein-generaal zou worden, „dat se de Heeren Gecommitteerde Raden, sterck
wesende vijff in getale, te weten de Heeren van Asperen, Bosveldt, van der Meer
ende van der Does, ende nit het Noorderquartier den secretaris van Foreest alleen,
eenparichlyck hebben gelieven te adviseren tegen de wetten mitsgaders tegen
alle ernstige ende iterative representation by my over 't voorschr. subject ter contrarie gedaen." (Onuitgegeven brieven van De Witt, R. A.)
') Resol. Holland, 1663, blz. 6.
2) Sedert 2 October, volgens Van Leeuwen, Bat. III. Vgl. Resol. Holland, 28
September, blz. 46.
4)
Gosterus, blz. 425.
4) Archives, t. IV, p. 390.
5) Archives, t. V, p. 57, 60, 62, 64, 71, 74.
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Reeds het eerste bevelschrift 1), in het college van Gecommitteerde Raden door den secretaris geschreven, waarbij de
ruiterij gelast werd op te zitten en in de nabijheid van de Gevangenpoort post te vatten, geeft argwaan, omdat het in het
oogloopend verschilt van hetgeen weinige uren vroeger door de
Staten zelf gelast was. Het verwondert mij, dat dit verschil tot
nog toe onopgemerkt is gebleven, want het is inderdaad van
belang. Zoodra.- de Staten, die, gelijk bekend is, in de onmiddellijke nabijheid van het tooneel van het oproer vergaderden,
door den heer van Asperen zelf bericht hadden ontvangen van
den staat van zaken, hadden zij geresolveerd, „dat Heeren
Gecommitteerde Raden sullen worden versocht, ghelast ende
geauthoriseert soodanige ordre te stellen ende die voorsieninge
te doen, ten eynde de Compagnien, Peerden, tegenwoordich
alhier in guarnisoen leggende, ten spoedigsten in de wapenen
gebraght, ende tegens de voorschrevene foules ende tsamenrottingen geemployeert mogen worden, tot soodanigen effecte
dat deselve niet alleen alle feytelyckheden ende insolentien
door de krachtigste middelen sullen beletten ende weeren,
maar oock de voorschreven tsamenrottingen doen scheiden
ende dissipeeren, met last, in cas alle hetselve met gemoede
niet soude konnen geschieden, op de onwillige ende wederspannige te schieten, ende deselve daermede, midtsgaders door hare
verdere wapenen te doen vertrecken, ende alles in stilte te
brengen." Vergelijkt nu met dit steilige en forsche bevel de ordre, door Gecommitteerde Raden aan graaf van Tilly gegeven
„Ordonneeren en lasten mits dezen, dat hy de compagnien ten
allerspoedichste sal doen te paerde sitten en in het geweer komen, dat hy de compagnie tegenwoordich de wacht hebbende
sal posteren voor de corps-des-guardes van deselve ruyterwacht [op het Buitenhof], en de twee andere op de Plaets alhier in den Haghe, en dat aldaer sal afwachten haer Ed. Mog.
verdere ordres." Van het uiteen drijven der menigte, van het
schieten op de weder-spannigen enz. Been enkel woord: toe1)

'Lie Costerus, blz. 426.
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zien en afwachten is al wat Gecommitteerde Raden aan de
ruiterbenden gelasten.
Hoe heeft het college, mogen wij vragen, hoe heeft inzonderheid de president, die zelf de resolutie der Staten had ontvangen, zich durven verstouten om in een zoo gewichtige aangelegenheid zoo lijnrecht in strijd met de bevelen zijner principalen te handelen? Wij weten dat de moord ongestraft gebleven, dat er naar de toedracht der zaak zelfs geen onderzoek
ingesteld is. Is het mogelijk dat de heer van Asperen daarop
gerekend heeft ? Het was vooral op het advies van Willem III,
dat de Staten van Holland de zaak lieten rusten. „Zijne Hoogheid wist niet of met vigeur daertegen te procedeeren ; wat by
de voornaemste burgers geschiedt : dangereus. Soude garen
de consideration der Staeten daerop hooren" 1). Zoo rapporteerde de heer van Maesdam, die op last der Staten met den
Prins geraadpleegd had. Het einde van al die consideration en
adviezen was een volledige amnestie, die over de gansche geschiedenis een ondoordringbaren sluier wierp. Was het wonder,
dat de achterdocht nog hooger dan den heer van Asperen opzag, en vermoedde dat de president van Gecommitteerde Raden maar al te goede redenen gehad moest hebben am te gelooven, dat zijn handelwijs niet nader onderzocht zou worden?
Bij het leven van Willem III is, zoover ik weet, dit vermoeden
nooit geuit. Maar na zijn dood 2), onder het tweede stadhouderlooze bestuur, verscheen het Historisch V erhaal van Mr.
Bernard Costerus, tijdens den moord secretaris van de stad
Woerden, in welks eerste uitgaaf van 1707 nog slechts
nueerd, maar in de volgende van 1737 met ronde woorden beweerd werd, dat de misdaad met voorweten van Willem III
gepleegd was. De Prins had op den voormiddag van den 208ten
Woerden bezocht, zonder er iets bijzonders uit te richten. Dit
wordt geconstateerd en aldus toegelicht 3) : „Veele verstandige
Te vinden in het verhaal achter Oudaens Broedermoord, blz. 46.
2) De achterdocht tegen den Prins zou nog versterkt kunnen worden door zijn
aan de Staten van Holland den 14 Juli gegeven raad (niet vermeld in de Resol., blz.
297, maar wel in de aanteekeningen van Vivien en Hop) om de Haagsche compagnieên tot bescherming van het zeestrand te gebruiken.
2 ) Costerus, blz. 235.
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en naukeurige opmerkende in die tijden hebben niet alleen gemeent, maar vastgestelt gehadt, dat den Prince van Orange,
kennisse hebbende van hetgene in den Hage smeulde, deze inspectie op den 20 21en Augustus binnen Woerden heeft willen
doen, niet met een dessein om die stede te doen besetten met
guarnisoen, maar mu de werelt te abuseeren, ende als quasi sijn
alibi ten opsigte van het voorgevallene in 's-Gravenhage te
kunnen doceren, alzo zy haerlieden versekert hielden, dat ten
tij de van de massacre van de Heeren Gebroeders De Witt den
Prince als incognito in 's-Gravenhage sonde sijn geweest; dat
het aftrekken van de ruyterwacht, welke soo execrable moordt
hadde konnen beletten, door zijn ordre by zeeker bekent Heer
was gecommandeert" 1). Met dezen trek is het afzichtelijke
tafereel volkomen uitgewerkt. En, wij moeten het erkennen,
nu eerst sluit alles op elkander, en vormen de bijzonderheden,
die op zich zeif vreemd schijnen, een goed verklaarbaar geheel.
Maar dat geheel, hoe wel sluitend het zij, niemand die het
in onze dagen kan aannemen, niemand die het voor waarheid
zou durven uitgeven. In algemeene termen herhalen onze schrijvers enkele verdachte omstandigheden, maar zij brengen ze
niet in verband, zij trekken er geen gevolgen uit, zij noemen
geen namen; op hun wijze eerbiedigen zij de amnestie, die ten
behoeve van alle schuldigen is afgekondigd 2). Wij volgen hun
1) In de eerste zeldzame uitgaaf van 1.707 wordt nog maar gezegd: „Wat motief
den Prince gehadt heeft omme joist op dien dag Woerden te komen bezigtigen,
weten wij niet, maar dit weten wij, dat de voorsz, bezigtinge is geweest van geen
het minste effect." Vgl. ook het gesprek van den Prins met den baljuw van Den
Haag over het vervolgen der moordenaars in: Aanteekeningen betreffende het
voorgevallene in 1672 (Iron. Hist. Gen., Serie V, dl. IV, blz. 448).
2) Natuurlijk spreken de vreemde geschiedschrijvers met meer vrijmoedigheid.
lk wil er een ten voorbeeld a anhalen, en wel Henri Martin, wiens Histoire de France
te recht beroemd is. Ziehier, wat hij van den 20 81e. Augustus verhaalt: „Les orangistes, voyant l'arme de la loi se briser dans leurs mains, invoquerent la trahison et
la force tout ensemble pour frapper les deux victimes a la fois. Jean recut avis que
Corneille, pres d'être remis en liberte, voulait l'entretenir dans sa prison. „Ah !mon.
frere! s'ecria Corneille, en le voyant entrer, que venez-vous faire ici? — Quoi! ne
m'avez vous pas mande ? — Non! — Alors, reprit Jean avec calme, nous sommes
perdusl" C'etaient en effet leurs ennemis qui avaient attire Jean dans le piege.En
ce moment meme, le denonciateur de Corneille parcourait les rues de la Haie, en
appelant le people aux armes pour empéeher les deux traites, d'echapper a leur
chatiment. Jean voulut sortir: les gardiens mernes lui barrerent le passage. La pri-

AAN DEN MOORD DER GEBROEDERS DE WITT

141

voorbeeld niet. Zonder omzien hebben wij al wat ons verdacht
voorkwam, bijeen gesteld en naar ons beste weten in samenhang gebracht. Thans willen wij de gronden, waarop de achterdocht berust, met dezelfde zorgvuldigheid beproeven, en zien
of zij tegen een onpartijdige kritiek bestand zijn.
Is het waar, dat de raadpensionaris met een valsche boodschap naar de Gevangenpoort gelokt is? Ziedaar de eerste
vraag, die zich aan ons voordoet. Om ze op te lossen, willen wij
drie getuigen oproepen, die beter dan de naamlooze traditie
in staat zijn ons inlichting te geven.
De eerste is de cipier van de Gevangenpoort zelf, Jan van
Bossy. Eenigen tijd na den moord had de raadsheer Roeland
van Kinschot iets op de Poort te doen : hij raakte er met den
cipier over de gebeurtenissen van den 20 8t " Augustus in gesprek, schreef, te huis gekomen, een omstandig relaas van het
gehoorde op, en bewaarde het onder zijn papieren, waar een
naneef het vond, die het in de Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht heeft laten afdrukken 1). Uit dit relaas,
dat in alien deele belangrijk is, nemen wij alleen over, wat de
zaak in quaestie, de boodschap aan den raadpensionaris, betreft. Zoodra het vonnis aangekondigd en de rechters vertrokken waren, had de cipier beleefdelijk gezegd: „Mijnheer, ick
ben blij de, dat Gy nu suit mogen afgaen", waerop de Ruwaert
brusquelyck antwoordde : „Ick wete dat haer [den rechters]
Been danck; maer ga eens naer mijn broeder den Raetpensionaris en versouck hem uyt mijn naem dat by eens wil by my
komen". De cipier, swaricheyt by sich selfs maeckende om in
persoon het te gaen versoecken, had een van sijne meyssens
son fut bientert assiegee par une horde furieuse. Les Etats de Hollande ecrivirent au
prince d'Orange, qui etait au camp d'Alfen, pour lui demander des troupes. Le
prince n'envoya rien. La petite garnison de la Haie contint les seditieux durant la
plus grande partie du jour; mais, vers quatre heures, les magistrate intimides eurent
la lachete de faire retirer la garnison. La prison fut aussitOt forcee par la milice
bourgeoise elle-meme etc..... Les Etats de Holt ande requirent le stadhouder de
poursuivre les meurtriers: les bourgeois de la Haie, en corps, protesterent contre
toutes poursuites. Le stadhouder fit donner une amnistie. Les assassins ne furent
pas seulement impunis, mais recompenses."
1 ) Dl. II, blz. 366 vlg.
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gesonden aen thuys van den Raetpensionaris, die aldaer de
voorsz. boodschap dede. Waerop de Raetpensionaris, sittende
onder de hant van den barbier, liet zeggen : dat by daedlyck
soude comen", enz. Wij zouden aan dezen eenen getuige genoeg hebben, indien zijn goede trouw boven verdenking was.
Maar hij wordt zelf beschuldigd. Ben verhaal, ons door Basnage,
ik weet niet recut uit welke bron, overgebracht, verzekert dat
's morgens vroeg een hooggeplaatst persoon bij den cipier was
gekomen en hem gelast had te zorgen, dat de broeder en de Vader van den ruwaard hem kwamen bezoeken. De cipier had
gehoorzaamd, — en was dus zelf de kwade man van de boodschap. Men mag echter vragen : hoe heeft de verhaler kennis
gekregen van dit bevel aan den cipier, als deze zelf er niet voor
is uitgekomen ? De hooggeplaatste zal wel hebben gezwegen.
Maar gelukkig is de cipier onze eenige zegsman niet.
De tweede getuige is een onbekende, die een Verhael van
't ombrengen heeft opgesteld, dat achter Oudaen's Broedermoord gedrukt is. Hij had blijkbaar zijn berichten voor een gedeelte van de huisgenooten van den raadpensionaris vernomen.
Hij verhaalt 1), dat in den vroegen morgen bij Mevrouw van
Swijndrecht, de zuster van de De Witten, die allernaast den
raadpensionaris woonde en binnendoor in zijn huis komen kon,
een meid gekomen was, die zeide dat haar de cipier om bodenbrood gezonden had, „alzoo de Ruwaerd bij sententie van den
Hove vrij verklaard was en nu den Heer Raadpensionaris verlangde te zien." Mevrouw van Swijndrecht was daarop naar
haar broeder gesneld, die juist gebarbierd werd, maar zich
aanstonds gereed maakte en op weg begaf. Hij voegt hier nog
verschillende bijzonderheden bij, die ik kortheidshalve ter zijde
laat, doch die aan het geheele verhaal een groote waarschijnlijkheid bijzetten.
In de derde plaats nemen wij den knecht van den raadpensionaris in het verhoor, Jan van der Wissel, die den 23 sten September een schriftelijke verklaring heeft afgelegd van het gesprek, dat hij tusschen zijn heer en diens broeder den ruwaard
1) Achter Oudaen's Broedermoord, blz. 30.
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had hooren voeren, toen zij elkander, voor het eerst na zoo
langen en voor hen zoo gewichtigen tijd, op de Gevangenpoort
ontmoetten 1). Daarin komt niets voor van eenige verwondering
die de ruwaard over de komst van zijn broeder aan den dag gelegd zou hebben, en het is toch ondenkbaar, dat die omstandigheid, waaraan toen reeds zulk een merkwaardige uitlegging
gegeven werd, den knecht had kunnen ontgaan, zoo zij zich
werkelijk had voorgedaan.
Wij kunnen dus met volkomen zekerheid verklaren, dat de
overlevering in dit opzicht onwaarheid spreekt, en dat Jan de
Witt wel degelijk door zijn broeder ontboden is geworden.
Is de overlevering ten opzichte van het andere punt beter
gewaarborgd ? Heeft het wegtrekken der ruiters werkelijk plaats
gehad op een los en leugenachtig gerucht, in het zekere vooruitzicht, dat de moord der De Witten er op volgen zou?
Wij zullen die vraag het best beantwoorden, indien wij tevens
nagaan, waarom de Gecommitteerde Raden van den aanvang
of aan Tilly zoo geheel andere bevelen, dan de resolutie der
Staten meebracht, mogen gegeven hebben 2).
Toen de Staten die resolutie namen, was de Gevangenpoort
omsingeld door een saamgeloopen hoop yolk 3), door een troep
canaille, zoo als de patricische regenten zich plachten uit te
drukken. Dat canaille kon gevoegelijk met de blanke sabel en
de pistolen van Tilly's ruiters uiteen worden gedreven. Maar
nog eer de resolutie ten uitvoer gelegd en het bevel er toe aan
Tilly gegeven was, had de toestand een groote verandering
ondergaan. De trommen van de schutterij waren, denkelijk op
bevel van den Haagschen magistraat 4) geroerd, en de schut1) Een afschrift van de hand van P. Burmannus Secundus is uit de bibliotheek
van prof. Tydeman in mijn bezit gekomen.
2) Het onderzoek naar de toedracht der gebeurtenissen wordt niet weinig bemoeilijkt door het ontbreken van alle aanteekeningen, haar betreffende, in de Resolutien der Gecommitteerde Raden, in de Registers van het Hof van Holland en in
de Resolution van den Magistraat en van de Wet van 's Gravenhage. Zwijgen en
zwijgen opleggen zijn de gewone middelen geweest, waardoor de regenten der Republiek de partijschap zochten te bedaren.
Vgl. het verhaal in Bijdr. en Meded. Hist. Gen., dl. VIII, blz. 88/9.
4) Belangrijk ware het te onderzoeken, op wiens bevel de schutterij opgetrom-
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ters, reeds op de hoogte van hetgeen gebeurde, waren niet op
hun gewone loopplaatsen, maar voor de Gevangenpoort te
zamen gekomen 1). Daar hadden zij zich onder hun vaandels
geschaard, en hielden zij thans wacht ; het duurde wel twee uur
eer de ruiterij opdaagde 2). Het spreekt van zelf, dat er nu aan
geen charge van paardenvolk, aan geen gebruik van vuurwapenen te denken viel. De schutters, altijd naijverig op de militie, weigerden voor de ruiters ruim baan te maken, en stelden
zich zelfs in postuur om hun den doortocht door de Poort met
geweld te beletten 3). Men moest hun dus wel de bewaking der
gevangenis toevertrouwen. Al wat men verder doen kon, was
wat Gecommitteerde Raden, zoo als wij zagen, dan ook gelastten : de ruiters in de nabijheid, op het Buitenhof en op de Plaats,
te posteeren, van waar zij, als de schutters mochten aftrekken,
aanstonds de gevangenis bezetten konden.
Zoo was dus de ruiterij tot werkeloosheid gedoemd. Niet van
haar, maar van de schutters, die de Poort bewaakten, king het
lot der De Witten af. Deden de schutters hun plicht, dan was
er van het gepeupel niets te vreezen. Maakten zij met het gepeupel gemeene zaak, dan konden de ruiters den gruwel niet
beletten. Zij waren misschien driehonderd tegenover duizend
of twaalfhonderd schutters 4). Maar al waren zij sterker geweest, wat hadden zij dan nog kunnen uitrichten ? Wie zou hun
het teeken hebben gegeven om op de schutters en de tallooze
menigte, die tusschen de vaandels opeengedrongen stolid, in te
rijden en hun wapenen te gebruiken ? Wie zou om twee algemeld is. Vgl. de resolutie der Staten van Holland gedrukt bij Van der Hoeven, Leven van De Witt, blz. 413/14; Gedenkwaerdige Stucken, blz. 20. — In pamflet
6393 „Den oprechten Patriot" wordt (blz. 4/5) de moord der De Witten aan hooger
order geweten: „Maer wil ick nu jou menig eens seggen: Had men 't soo niet gewilt,
men had geen borgers in 't geweer gelaten, maer ruyters in de plaets gestelt gehadt,
soo was dit niet eens voorgevallen." De ander stemt toe (blz. 6) : „De Raed ende
Militie hebben dit met goede oogen aengesien en niets daertegen gedaen; jade drie
compagnien ruyters heeft men daer selve doen van daen trecken, in plaets dat men
haer soude bevelen 't werk tegen te gaen en te stuyten" enz.
1) Achter Oudaens Broedermoord, blz. 18.
2) Achter Oudaens Broedermoord, blz. 18/9.
a ) Achter Oudaens Broedermoord, blz. 19.
stuk
°) Wicquefort, Memoires sur la guerre etc. (Berigten Hist. Gen., dl. VI,
blz. 167).
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meen gehate personen te redden een bloedbad onder de Haagsche burgers hebben aangericht ? Stellen wij ons voor, dat de
ruiters den geheelen dag op de aangewezen posten, achter de
schutters geschaard, waren gebleven, zou dan hun aanwezigheid den moord hebben kunnen beletten? Zij zouden van de
Plaats af niet eens gezien hebben wat er bij de Gevangenpoort
voorviel; maar al hadden zij vernomen dat de deur met mokers
werd opengeslagen, hou zouden zij, om het te beletten, hebben
kunnen naderen zonder geweld te gebruiken tegen de schutters, die voor hen stonden ? En toen de deur eens opengebroken
en de moordenaars naar binnen gestormd waren, was alles
afgeloopen eer Tilly zich beraden kon hebben wat hem te doen
stond. Maar waartoe zelf gegist naar hetgeen had kunnen geschieden ? Wij weten wat geschied is. Een der drie compagnieen is op het Buitenhof voor de corps-des-gardes gebleven. Zij
heeft niets uitgericht ; zij is werkeloos getuige geweest van hetgeen onder haar oogen voorviel. Geen andere rol zou Tilly met
zijn manschap op de Plaats in deze tragedie hebben vervuld.
Slechts op een wijs hadden de gebroeders gered kunnen worden : indien de schutters bevel hadden gekregen om af te trekken. Maar zij zouden zulk een bevel als een beleediging aangemerkt en niet licht gehoorzaamd hebben. En vooraf was het
waarlijk niet te denken, dat men hun de gevangenen niet kon
toevertrouwen. Wie zou hebben durven vermoeden dat een
duizendtal gewapende burgers, waarvan de overgroote meerderheid uit eerlijke, ordentelijke lieden bestond, niet voor de
veiligheid van twee voorname personen, die bovendien in een
wel verzekerde gevangenis waren opgesloten, zou gezorgd
hebben?
Met deze voorstelling der zaak is, ik erken het, het gezegde
dat aan Tilly bij het aftrekken in den mond wordt gelegd,
moeilijk te rijmen. Maar het is verre van bewezen dat het ooit
over zijn lippen is gekomen ; de traditie 1) is hier alweer onze
eenige autoriteit 2). En het gezegde gelijkt sprekend op zoo
1) Achter Oudaen, Broedermoord, blz. 35.
2) Tenzij men haar bevestigd mocht rekenen door een Memoire MS. du comte de
Frnin I

10

146

DE SCHULD VAN WILLEM III EN ZIJN VRIENDEN

veel profetieen, waarvan men eerst hoort, als zij door de uitkomst bewaarheid zijn.
Want dat werkelijk het aftrekken der ruiters het sein is geweest tot den moord, komt mij toch waarschijnlijk voor. Een
daad, die ieder oogenblik geschieden kan, wacht doorgaans op
een aanleiding, en zulk een aanleiding was de aftocht van Tilly's compagnieen. Nu of nooit scheen het oogenblik gekomen.
De moordenaars drongen naar de Poort, de overigen lieten hen
begaan, onzeker wat zij eigenlijk voorhadden, en binnen weinige minuten was de misdaad voltrokken.
Doch welke de gevolgen van het wegzenden der ruiters mogen geweest zijn, men kan ze in billijkheid niet toeschrijven aan
het opzet van hen, die het bevel er toe gegeven hebben. Dat
bevel is op zich zelf onschuldig. De ruiters konden oogenschijnlijk op de Plaats niets doen, niets beletten. Als zij elders van
dienst konden wezen, was het raadzaam hen derwaarts te
zenden. De vraag is maar, of de reden, die voor hun wegroepen
werd opgegeven, een wezenlijke, degelijke reden, dan wel een
gezocht voorwendsel is geweest.
Bij het eerste hooren klinkt het zeker vreemd, dat Gecommitteerde Raden geloof zouden hebben geslagen aan een zoo
onwaarschijnlijk gerucht, als dat de boeren uit den omtrek Den
Haag kwamen plunderen. Maar ik moet in de eerste plaats
opmerken, dat het gerucht ook eigenlijk iets anders zeide. Men
meende dat de boeren, door zendelingen uit de stad opgeruid
op weg waren om het canaille te help te komen. Zoo iets was
volstrekt niet onwaarschijnlijk; kort te voren was iets soortgelijks te Delft gebeurd 1), waar ook het gepeupel, versterkt door
de buitenlui uit het Westland, tegen de staatsgezinde regeering
in opstand was gekomen. De Staten van Holland hadden dan
Tilli, waarop Basnage zich beroept, die, naar het schijnt, den graaf gekend en met
hem over de geschiedenis gesproken had. Licht mogelijk dat Tilly in het stadhouderlooze tijdvak zijn aandeel in de gebeurtenissen van den dag wel wat vergroot
heeft. In alle geval zouden wij zijn Memoire zelf dienen te zien. Het verhaal van
Basnage is verward en zeker niet overal juist. Omdat zijn geschiedwerk in het
Fransch is geschreven, volgen hem veelal de vreemde auteurs, en zoo hebben zich
zijn dwalingen wijd en zijd verbreid.
') Wagenaar, dl. XIV, blz, 80.
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ook het gerucht geenszins in den wind geslagen. In hun boven
besproken resolutie, tot bescherming der De Witten en beveiliging van de stad, hadden zij o. a. bevolen „Dewyle niet buyten apparentie is, dat eenige huysluyden ten platten lande hier
wel te samen souden mogen rotten ende herwaerts aenkomen
om de tumulte te vermeerderen, dat over sulcks mede door de
Magistraet ordre gesteld moge worden dat de valbruggen van
den Hage opgehaelt ende de schuyten aan deze zijde van de
grachten ghelegt mogen worden." Wat de Staten als niet buiten apparentie beschouwden, vermoedden de Haagsche burgers dat werkelijk stond te gebeuren; den geheelen dag verhaalde men elkander van den aantocht der boeren, en tegen
den middag werd er algemeen aan geloofd.
Waarom zouden dan Gecommitteerde Raden er niet evenzeer geloof aan geslagen hebben? Waarom zouden zij niet dienovereenkomstig maatregelen hebben mogen nemen ? In het
Omstandig verhaal, door Wagenaar gebruikt, waarvan wij
reeds vroeger spraken en dat afkomstig is van den gastheer, bij
wien de heer van Asperen dien dag met Bosveld middagmaalde,
wordt ons gezegd, dat die heeren gedurig werden aangezocht
om ter beveiliging der stad de ruiters naar de toegangen te
zenden, en dat dit verzoek ten slotte werd herhaald en aangedrongen door twee leden der Haagsche regeering, den burgemeester Maes 2) en den pensionaris Van der Hoeve. Indien dit
zoo is, en het schijnt boven redelijken twijfel verheven, dan
vervalt daarmee noodzakelijk iedere gedachte aan boos opzet ;
want de regeering van Den Haag was in het algemeen staatsgezind, en de beide genoemde heeren in het bijzonder werden
bij de regeeringsverandering van 7 September 3), als aanhangers van het gevallen bewind, van hun waardigheid ontslagen.
Een maatregel, door zulke mannen gevergd, kon zeker den
moord der De Witten niet bedoelen.
Dat de president, in overleg met den eenigen ambtgenoot die
1) Wagenaar, dl, XIV, blz. 167.
2) Hij was toen ter tijd eigenlijk thesaurier, maar eens burgemeester geweest
bleef hij, volgens het spreekwoord en naar het spraakgebruik, altijd burgemeester.
a ) De Riemer, Beschr. van 's-Gravenhage, dl. II, blz. 160.
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bij hem was, in dit geval een besluit genomen en een bevel gegeven heeft, zonder te wachten totdat het college bijeengeroepen en intusschen de gelegenheid misschien voorbijgegaan
zou wezen, was zeker niet zonder antecedent en niet meer dan
redelijk. Al mocht het gerucht leugenachtig wezen, het was
genoeg dat zelfs de Haagsche regeering er geloof aan hechtte.
Doch het is buitendien verre van bewezen, dat het gerucht
ongegrond en een loos alarm zou geweest zijn. Er wordt ons
integendeel verzekerd, dat er wel degelijk een beginsel van oproer in het Westland was uitgebroken. Het is Wicquefort, die
ons dit in zijn Memoires, nog in 1672 samengesteld, verhaalt.
Nu is hij zeker geen auteur, dien men lichtvaardig gelooven
moet ; ik ben altijd huiverig uitsluitend op zijn gezag een feit
aan te nemen. Maar in dit geval kan ik geen reden bedenken,
waarom hij van de waarheid zou zijn afgeweken, en zijn bericht
is op zich zelf waarschijnlijk genoeg. Ziet hier wat hij verhaalt :
„Il est Bien vrai que les habitans de Maesland et de quelques
autres villages voisins s'etoient atroupez a dessein de venir
fondre sur la Haye. Mais it en furent empeschez par l'adresse
de Jacob de Volberguen, receveur-general der Provinces Unies,
lequel etant alle voir les terres, qu'il a en ces quartiers-la, Aria
le pasteur du lieu de l'aider a dissiper la canaille, comme it fit
avec succez" 2).
Ik laat het aan den lezer over, of hij Wicquefort al dan niet
geloof wil schenken. Maar ik houd het voor bewezen, dat het
wegroepen der ruiters van de Plaats voldoende gemotiveerd
was en dat het niet mogelijk was te voorzien, dat hun vertrek
zulke gruwelijke gevolgen na zich zou sleepen.
Ik concludeer op deze gronden tot volkomen vrijspraak van
al de beschuldigde staatslieden 3), rechters, Gecommitteerde
1) BIZ. 165.
2) Basnage, die veelal Wicquefort volgt en niet geloofwaardiger is dan hij, zegt
ook: „Il etoit vrai que des matelots de Scheveling et des paisans du voisinage de
la Haye etoient en raarche." Reeds 26 Juli zeiden de gedeputeerden van Schiedam
bij hun verslag omtrent de oproerige bewegingen in hun stad: „Willen met die van
Maassluis en Vlaardinge naar den Hage trekkers" (Ms. aanteekening Hop).
8 ) Christiaan Huygens, toen to Parijs, schrijft 4 September aan zijn broedpr
Lodewijk, dat het aan den moord schuldige yolk eenigermate te verontschuldigen
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Raden en Zijn Hoogheid in persoon, van alle medeplichtigheid
aan den moord der De Witten.
Medeplichtig daaraan is de geheele schutterij van Den Haag
geweest; de bedrijvers waren enkele schurken, wier geheele
levensloop ten bewijs verstrekt van de waarheid, dat wie in koelen bloede een misdaad pleegt niet door het voorwenden van politieken of religieusen hartstocht verontschuldigd mag worden.
Wat wij den Prins 1) verwij ten kunnen en verwij ten moeten,
is het ongestraft laten, neen, erger, het begunstigen dier moordenaars en schurken 2). Irk kan niet aannemen, dat een onderzoek naar de bedrijvers van den moord zoo gevaarlijk voor de
rust van het land zou geweest zijn. Zeker, de medeplichtigen
waren te talrijk om ze alien te straff en, maar de eigenlijke moordenaars waren enkele, en zij waren algemeen bekend. Waarom
een booswicht als Verhoeff 3) niet bij den kop gevat ? Een ieder
wist, dat hij den geheelen dag onbeschaamd voor het plan om
de gebroeders te vermoorden was uitgekomen. Zijn schuld beis door den vreemden aard van het vonnis enz., en slechts te veroordeelen „quand
on ignore par quelle raison it a este excite a faire ce qu'il a fait" (Schinkel, Nadere
Bijzonderheden, blz. 33; Chr. Huygens, Oeuvres, t. VII, p. 218).
1 ) Vgl. de getuigenis van Bentinck omtrent 's Prinsen leedwezen (Siegenbeek,
Redevoering, blz. 132).
1) In 1775 verscheen: „De valsch- en kwaadaartigheid door de schrijveren der
Nederlandsche Bibliotheek in de Beoordeeling der Gedichten van den Prof. Burman begaan." Daarachter (zelf beteekent het geschriftje niets) op blz. 91 staat een
brief, uit de nalatenschap, zoo het heet, van een kenner onzer geschiedenis den uitgever in handen gekomen, van P. Coenen in dato Hage den 12 April 1699 aan een
onbekende, dien hij als Neef aanspreekt. In dien woordenrijken maar niet veel zeggenden brief is alleen deze passage van belang: „Hebbe mijn devoir gedaen om te
erlangen copie van respective gif ten ende pensioenen, dewelcke sijn geconstitueert
ten laste van de Thesaurie van de Domeynen van Sijn Coninclycke Majesteyt van
Groot-brittanjen aihier in den Hage, ten behoeve van Willem Tichelaer, ter somme
van vyerhondert gls. 's jaars, ende in opsigte van Hendrik Verhoeff, de geheele werelt bekent met den fameusen naem van de Haegse Silversmit, ter somme van seshondert gls. jaerlijks, welke niet alleen wete dat jaerlijks aan voorsz. personen onder haere quitantie ten voorsz. comptoyre werden betaelt, alleen uit hooren seggen,
snaer als ooggetuige ter occasie, dat bij het leven van de Heer Hendrik Maes, sijnde
mijner vrouwen Moeders broeder, ende de Thesaurie voorn. waernemende, aldaar
present was ende pro rato van de voorsz. jaarlijkse pensioenen, deselve hebben sien
het geld ontfangen ende quitantie geven". Dit is de brief, waarop wordt gedoeld in
de Post van den Neder-Rhijn, dl. V, blz. 905; er wordt op gewezen in den Navorscher, van 1886, blz. 438.
3 ) „Hendrik Verhoeff, silversmid," volgens vonnis van Mannen van Rijnland te
Leiden gegeeseld (27 November 1677) „en voorts voor 50 jaren geconfineert in het
tuchthuis aldaer, om met zijn arbeid den kost te verdienen, is geevadeerd" en in
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hoefde nauwelijks bewezen te worden. Maar ik vrees dat er bij
den Prins verregaande partijschap in het spel was. De gruwel
was verricht, zoo het heette, uit liefde voor zijn persoon en zijn
huis. Kon hij nu straffen wat uit zulk een beweegreden was geschied ? Daartoe heeft Willem III steeds te veel familiezwak
gehad. — Onder de aanhitsers van den moord bekleedde de
schepen Van Banchem een voorname plaats. De man was overigens een warm vriend van Oranje. Hij werd bij de regeeringsverandering baljuw van Den Haag gemaakt. In die qualiteit
gedroeg hij zich slecht 1), zooals te wachten was. De predikanten weerden hem in 1674 van het nachtmaal; commissarissen
uit het Hof kwamen Zijne Hoogheid meedeelen wat hem zoo
al ten laste werd gelegd. En wat antwoordde de Prins? „Het
was hem leet dat hy sulcke dingen van hem hoorde, hy hadde
hem altijd bemint, omdat hy sijn huys altijt hadde voorgestaen, hy soude hem ontbieden ende dan den Hove sijn bedencken later toekomen." Het gevolg was, dat de booswicht
nog twee jaren aan het hoofd der policie van de residentie bleef,
tot het Hof hem eindelijk in 1676 crimineel vervolgde en in
1680 ter dood veroordeelde 2), welke straf zijn tijdige dood in
de gevangenis hem gelukkig deed ontgaan.
Nog een andere bedenking kwam mede het vervolgen der
moordenaars ontraden. De moord was een onovertroffen middel van intimidatie van de vrienden van De Witt. Het scheen
wenschelijk, dat de Prins van de Staten van Holland volmacht
kreeg om de regeeringen der stemhebbende steden buiten tijds
te veranderen. Maar dat was van hen vergen, dat zij hun eigen
politiek doodvonnis velden. Aileen door vrees voor erger zouden
Den Haag op last van het Hof gegrepen en op de Voorpoort gezet om naar Leiden
teruggevoerd te worden. De regenten van het tuchthuis aldaar verlangen echter
aanwijzing, wie zal betalen wat Verhoeff meer kosten dan winnen zal, daar hij zijn
ambacht in het huis niet kan uitoefenen en door Welgeboren Mannen niet tot raspen is veroordeeld. De baljuw van Rijnland heeft verzocht het te kort uit de inkomsten der domeinen te mogen ontvangen, doch de Meesters van de Reekeninge
hebben dit geweigerd. Het schijnt onredelijk, dat de baljuw het uit zijn eigen beurs
zou moeten betalen. Dus vraagt het Hof aan de Staten wat to doen. Deze vraag
wordt gesteld in handen eener commissie uit de Staten, het Hof en de Domeinen tot
nader advies. (Resol.Holland,1683 21 Mei, bit. 169. Vgl. Wagenaar, dl. X IV, blz.180) .
1) Vgl. Van den Bergh, De baljuwen, in het Nederl. Rijksarchief, I, biz. 379.
2) Wagenaar, dl. XIV, biz: 179/180.
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zij er toe over te halen zijn. Hun moest beduid worden, dat,
zoo zij zich niet in alle liefde door den Prins lieten removeeren,
het yolk hen misschien nog verder dan van het stadhuis removeeren zou. De raadpensionaris Fagel maakte van dit argument
een welsprekend gebruik. Hij merkte aan, „dat de verandering
der regeering buitentijds en door den stadhouder behoorde te
geschieden, omdat het yolk anderszins niet te vrede zou zijn,
hebbende men hier, toen het execrabel faict aan de DeWitten
uitgevoerd werd, voorgegeven, dat de Prins te goed was, en dat
men daerom t' werck verrigten moest, eer hij in den Hage
kwame 1)." Wij kunnen ons de lange gezichten voorstellen,
waarmee de Edelgrootmogenden deze klemmende redeneering
aanhoorden. Maar de uitwerking was naar wensch. De machtiging aan den Prins werd verleend 2).
En toch, alles te zamen genomen, ware het voor den Prins
en zijn aanhangers misschien beter geweest, indien zij aan al
die politieke bedenkingen minder gehecht, en eenvoudig het
kwaad gestraft hadden, onverschillig door wie het bedreven
was en wien het bevoordeelde. Zij hadden dan voorkomen, dat
tijdgenoot en nakomeling hen medeplichtig hebben gehouden
aan den gruwel, dien zij in hun hart verfoeiden. De geheimzinnigheid, waarin zij de misdaad van hun aanhang gehuld
hebben gelaten, heeft alleen enkelen schurken gebaat, ten
nadeele der geheele partij en van hen zelf in de eerste plaats.
Eerst in onzen tijd, nu de geschiedenis den sluier mag oplichten, dien een dwaze staatkunde over de gebeurtenissen placht
te werpen, eerst nu blijkt het, dat er voor hen geen reden bestaan heeft om een onderzoek te schuwen. Ik hoop, dat hun
onschuld voortaan erkend zal worden. Maar intusschen hebben
duizenden twee eeuwen lang aan hun schuld geloofd, en heeft
de partijschap in die denkbeeldige misdaad een voorwendsel
en een verontschuldiging gezocht voor weer andere misdrijven.
(De Gids, 1869, dl. I, blz. 182-189.)
1) Ms. Notulen Vivien—Hop, 27 Augustus 1672.
1) Zeer juist schrijft Stoupa aan Louvois, 23 Augustus, over de houding van
Willem III (Griffet, Recueil, t. III, p. 199).

DE SLAG VAN SAINT DENIS IN VERBAND MET DEN
VREDEHANDEL VAN NI JMEGEN 1)
(1877)

Het onderwerp, waarover ik wensch te handelen, is reeds
bekend. Generaal Knoop heeft het al met zijn gewone helderheid van voorstelling behandeld. Men kent dus de stof ; men
weet ook de reden waarom ik ze nog eens ter sprake wil brengen .Met de uitkomst der onderzoekingen van generaal Knoop
kon ik mij al dadelijk slechts gedeeltelijk vereenigen. Op een
punt, het gewichtigste misschien in zijn betoog, verschilde zijn
gevoelen inzonderheid van het mijne. Ik kon hem niet toegeven, dat prins Willem III den slag bij Saint Denis zou geleverd
hebben zoo al niet met kennis van den reeds gesloten vrede,
dan toch in de verwachting dat hij gesloten stond te worden, en
in de hoop, zoo al niet met het stellige opzet, om zoo doende
den vrede te keeren, of, als hij reeds geteekend mocht zijn,
weer te verbreken.
Het deed mij leed, ik wil het niet ontveinzen, van hem zulk
een oordeel over het gedrag van onzen Willem III te hooren.
Dubbel leed deed het mij, dat hij vervolgens zijn ongunstig
1) Deze verhandeling werd voorgedragen in de vergadering der Koninklijke Academie van Wetenschappen van 9 April 1877, ter beantwoording eener verhandeling
van generaal Knoop over hetzelfde onderwerp, die was voorgedragen in de vergadering van 7 Februari. Nadat de zaak in de Mei-vergadering door Knoop nogmaals
behandeld was, kwam Fruin daarop in de vergadering van 12 November nog eens
terug, in de als Naschrift hierachter gedrukte bijdrage, die den titel draagt : Nadere
Mededeeling betreffende Willem III en den slag van Saint Denis. De beide stukken
zijn met de twee van Knoop door den laatste in 1881 gezamenlijk uitgegeven onder
den titel : Willem III en de slag bij Saint Denis, 1678 (N. v. d. R.).
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vermoeden in verband bracht met de waardeering van 's Prinsen karakter in het algemeen. Hij herinnerde aan de houding
van den Prins voor en na den moord der De Witten en bij den
gruwel van Glencoe. Op grond van een ander laakte hij Macaulay's al te groote ingenomenheid met den held van zijn geschiedverhaal, en wilde die uit de bekende politieke beginsels en neigingen van den beroemden auteur verklaard hebben. Kortom,
in zijn narede liet hij het gedrag van den Prins in 1678 een
schaduw werpen over zijn gansche bedrijf en karakter. Ik voldeed aan den aandrang van mijn gemoed, toen ik terstond tegen die voorstelling opkwam, en er een paar bezwaren tegen
inbracht, die zeker geen weerlegging mochten heeten, maar
toch, naar ik mij vlei, voldoende waren om diegenen, wier gewone studien vreemd zijn aan het gebied onzer geschiedenis,
tegen al te gave instemming met het oordeel van den geachten
spreker te waarschuwen 1).
Meer kon ik voor het oogenblik ook niet doen. Ik was niet
genoegzaam voorbereid. Wel had ik jaren geleden de zaak onderzocht, maar niet zoo grondig als vereischt wordt om de slotsom, waartoe men gekomen is, met vertrouwen te mogen verdedigen tegen een man als generaal Knoop. Bovendien ik stond
aneen : de hoogleeraar Brill stemde met den spreker in, en bevestigde het gesprokene met zijn gezag. Door een en ander
gevoelde ik mij tot een nieuw en nader onderzoek gedrongen.
Met lust begaf ik er mij zoodra andere bezigheden het niet
langer verhinderden. Hoe dieper ik doordrong, hoe meer ik
bemerkte dat de voorstelling, die ik mij van de toedracht der
zaak gevormd had en die mij voor den geest stand, onvolledig
en in sommige bijzaken onjuist was. Maar tevens be yond ik
gedurig stelliger, dat ik mij in de hoofdzaak niet had bedrogen,
en dat Willem III in dezen niet slechts vrij van schuld was,
maar bewondering verdiende om zijn even wijze als kloeke
plichtsbetrachting. Daarvan overtuigd mocht ik niet zwijgen.
') Zie het door Fruin zelven gestelde verslag van dit protest in het proces-verbaal der vergadering van 12 Februari 1877 (Verslagen en Meded. der K. A., Afd.
Letterk., 20 Reeks, dl. VI, blz. 295). (N. v. d. R.)
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Het vaderland heeft onsterfelijke verplichting aan den grooten
vorst, die, zijn geheele leven door, Frankrijks overheersching
van onzen bodem en van Europa heeft afgeweerd. Wij zijn van
onzen kant uit dankbaarheid verschuldigd, zijn nagedachtenis
tegen de achterdocht en den smaad te verdedigen, waarmee
haar de Fransche geschiedschrijvers nog heden ten dage bejegenen. Behoef ik te zeggen, dat ik alleen van valsche beschuldigingen spreek, en alleen verdediging uit voile overtuiging, na een nauwgezet en onpartijdig onderzoek verlang ?
Het kan bij mij niet opkomen een verwijt te richten tegen hen,
die, als generaal Knoop en professor Brill, openlijk uitspreken
wat zij, na deugdelijk onderzoek, met rijpen rade oordeelen dat
tegen hem getuigt. Voor hun waarheidsliefde en openhartige
eerlijkheid gevoel ik achting, en ik zou niet anders willen handelen indien ik in hun gevoelen deelde. Maar nu ik hun gevoelen voor onjuist houd, zou het onedel zijn het zwijgen te bewaren. Ik gevoel mij verplicht de redenen uiteen te zetten,
waarom ik in tegenovergestelden zin durf beslissen. Want, wij
kunnen het ons niet ontveinzen, de vreemdelingen en inzonderheid de Franschen, die, na een eenzij dig onderzoek van
enkel Fransche bronnen, prins Willem van een gruweldaad,
een bloedig misdrijf verdenken, zullen door het betoog van een
man als generaal Knoop, in een vergadering der Koninklijke
Akademie zonder noemenswaardige tegenspraak aangehoord,
niet weinig in hun meening bevestigd worden. Zij zullen, en
niet zonder reden, vertrouwen, dat zij hiermede het pleit in
hoogste ressort hebben. gewonnen. Van nu voortaan zal Willem III in de geschiedenis bezoedeld staan met het baldadig
vergoten bloed der gesneuvelden bij Saint Denis. Dit wensch ik
naar mijn vermogen te voorkomen. Ik kom dus tegen het gevelde vonnis in verzet. Ik vraag revisie. Ik zal eerst trachten
aan te toonen, dat de gronden, waarop de aanklacht berust,
niet stevig genoeg zijn om haar te dragen, en daarna de feiten
in hun wezenlijke toedracht ontvouwen, om getuigenis der
waarheid of te leggen. Men mag dan zelf beslissen.
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Zoo als in alle wetenschappelijke onderzoekingen zoo is het
ook Kier raadzaam, ons onderzoek naar de waarheid der voorstelling aan te vangen bij den eersten en oorspronkelijken vorm,
waarin zij zich voordoet. Haar latere gedaanteverwisselingen
nemen wij dan achtereenvolgens in oogenschouw.
Tusschen den te Nijmegen gesloten vrede en den slag bij
Saint Denis liggen drie voile dagen en vier nachten in. Den
10den Augustus tegen middernacht werd het verdrag geteekend
en verbreidde zich het blij de bericht er van door de stad. Het
gevolg der Hollandsche gevolmachtigden, uitgelaten van
vreugd, doorkruiste de straten, kiopte de reeds slapende burgers op, en riep hun toe: dat de vrede gesloten was 1). Inderdaad er was reden om te juichen: het yolk van Nederland had
zes jaren lang zooveel van den oorlog en de oorlogslasten geleden, dat elke vrede, hoe dreigend ook voor de toekomst, hoe
gevaarlijk in zijn gevolgen, voor het oogenblik een uitkomst
en een uitredding scheen. Maar het was bekend, dat er waren in
den lande, die aan het oude devies getrouw, dat „voor een beveynsden pays een rechte krijg te kiezen is", een vrede op zulke
voorwaarden verfoeiden, en het zwaard met tegenzin in de
scheede staken. Een ieder wist, dat vooral de prins van Oranje
zoo dacht en zoo gezind was. Hij was thans in het leger bij
Mons. En wat gebeurt ? Op den vierden dag na het sluiten van
den vrede, als de Franschen in hun leger er reeds kennis van
dragen, levert de Prins een grooten en bloedigen veldslag, waarin hij zich, ten koste van honderden menschenlevens, roem
verwerft, maar voor het vaderland en de gemeene zaak van
Europa oogenschijnlijk niets uitricht. Kon het anders of men
moest, zijn gezindheid kennende, zonder verder onderzoek, gelooven, dat hij, zoowel als de Franschen, verwittigd was van
hetgeen voor vier dagen te Nijmegen was geschied, en niettemM uit afkeer van den vrede en uit onedele roemzucht den
noodeloozen en nutteloozen slag had gewaagd? Het verwondert ons dan ook niet, die verdenking terstond door de Fransche generaals te hooren uitspreken. Toen Dijckvelt uit naam
') St. Disdier, Hist. des Negociations de Nimégue, p. 178.
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van den Prins zich den 16 den , na het algemeen bekend worden
van den vrede, bij den hertog van Luxembourg aanmeldde,
om over het staken der vijandelijkheden te spreken, voegde deze hem toe, (ik haal de eigen woorden aan uit een brief van
Luxembourg aan Louvois) : „que j'avois de la peine a comprendre qu'ils eussent eu si tard la nouvelle de la paix, paisque leur
armee etoit plus pros de Nimegue que celle de Sa Majeste, et
que le jour de l'affaire, qui arriva entre les deux armees, j 'avois
appris avant le combat, que la paix etoit faite, et que cela
m'avoit paru une chose fort extra-ordinaire de voir en meme
temps la paix, et qu'ils commen-cassent leurs attaques" 1).
Ten stelligste verzekerde daarop Dijckvelt, dat Zijn Hoogheid,
hoe vreemd het schijnen mocht, de tij ding van den vrede het
eerst uit Den Haag, en niet vroeger dan den dag na den slag,
had ontvangen. Hetzelfde verklaarde weinige uren later de
Prins zelf aan den intendant Robert, die wel niet anders kon
antwoorden, dan dat hij te veel vertrouwen stelde in het woord
van Zijn Hoogheid om niet te gelooven wat hij verzekerde.
Maar met dat al bleven de Fransche legerhoof den en diplomaten ongeloovig en ergdenkend. D'Avaux, een der drie Fransche
gevolmachtigden te Nijmegen en sedert gezant in Den Haag,
schrijft in de inleiding zijner Ndgociations: „que le Prince avoit
attaque les troupes du Roi aupres de Mons, sachant que la paix
entre le Roi et les Etats-Generaux etoit signee" 2). D'Avaux
gaf zijn boek 3) aithans niet uit : eerst jaren na zijn dood, in
1752, is het in druk verschenen. Maar een uit zijn gevolg, zijn
ecuyer, le sieur de Saint Disdier, liet al in 1680 zijn Histoire des
Negociations de Niinegue drukken 4) en durfde daarin zeggen:
„Beaucoup de personnes ant voulu croire que le Prince avoit
appris par un courier expres de Nimegue, que la paix y avoit
ete conclue ; mais, quay qu'il en soit, n'en ayant pas sceu la
1) Rousset, Histoire de Louvois, t. II, p. 530.
2) D'Avaux, Met:noires, t. I, p. 10.
a) Over den aard van het boek van D'Avaux zie wat daarover gezegd wordt, t. I,
p. 123.
") Sidney zag het boek reeds in Mei 1680 (Henry Sidney's Diary, ed. Blencowe,
vol. II, p. 67).
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nouvelle par le canal des Etats-Generaux, it estoit en droit de
l'ignorer" 1). Wij zien hier de oorspronkelijke voorstelling al
eenigermate gewijzigd: de Prins wist officieel van den vrede
nog niet, officieus wel; in dien zin zullen wij zijn ontkentenis
hebben op te vatten. Zijn woord is dan even dubbelzinnig als
zijn handelwijs dubbelhartig. Daarmee was de Prins dan ook
volstrekt niet gediend : waar het te pas kwam sprak hij geheel
anders, en hield vol van den vrede niet, dat wil zeggen op geenerlei wijze hoegenaamd, geweten te hebben. Nog in 1698 liet
hij zich in dien geest tegen den Franschen maarschalk Tallard
uit 2). Slechts een is er, die beweert uit zijn mond het tegendeel
gehoord te hebben. Als wij Gourville wilden gelooven, zou Zijn
Hoogheid hem in 1681 vertrouwelijk hebben meegedeeld, dat
hij bij het aangaan van den slag wel wist dat de vrede gesloten
was, maar het bericht er van eerst den volgenden dag had gekregen. Als wij Gourville wilden gelooven, — maar dat willen
wij niet, daaromtrent bestaat tusschen ons Been verschil, en ik
zal niet veel woorden verkwisten om zijn ongeloofwaardigheid
te betoogen.
Dat de bedachtzame Willem III een geheim, dat hij voor zijn
vrienden zorgvuldig verborgen hield, aan een Franschen diplomaat van den derden of vierden rang zou hebben toevertrouwd,
wie kan dit gelooven? En een geheim, een zorgvuldig bewaard
geheim, was het zeker wat Gourville, indien hij waarheid sprak,
vernomen zou hebben. Niet slechts aan de Fransche legerhoofden, aan de Staten-Generaal, aan de steden van Holland
verzekerde de Prins, dat hij voor het aangaan van den slag van
den vrede niet wist, hij heeft het ook aan Fagel, die over den
afzonderlijken vrede niet gunstiger dan Zijn Hoogheid dacht,
aanstonds in een particulieren brief getuigd: „Ick kan UEd.
voor Godt verklaren, dat ick niet geweten heb als dezen middag, door UEd's missive van den 13den, dat de vrede gesloten
was." Stelliger kan men zich wel niet uitdrukken. En zoo
1) P. 184.
2) Zoo bericht ons Basnage, Annales des Provinces Unies, t. II, p. 942, op welken
grond is mij onbekend.

158

DE SLAG VAN SAINT DENIS

spreekt de Prins in een brief aan zijn vertrouwden vriend, voor
dezen alleen bestemd, en door een toeval tot ons gekomen. Die
laatste omstandigheid is niet de minst opmerkelijke. De brief,
die thans, sedert de baron De Grovestins er de aandacht van
Mignet op vestigde 1), het gewichtigste bewijsstuk in het geding is geworden, is voorheen nooit, voor zoo ver wij weten,
aan iemand ter verdediging van den Prins getoond. Hij heeft
jaren lang eerst onder den raadpensionaris, aan wien hij gericht was, en vervolgens onder diens erfgenamen berust, totdat
een van dezen, Henri de Vilattes 2), kapitein bij de Hollandsche
garde, hem aan Basnage meedeelde, in wiens Annales des Provinces Unies hij gedrukt staat. Hij is dus een onverdachte en
onwraakbare getuige ; hij stelt buiten alien twijfel, dat de Prins,
zelfs bij zijn beste vrienden, niet onder de verdenking wilde
liggen den krijg te hebben voortgezet, nadat hij wist dat de
vrede tot stand was gekomen. Dat hij nochtans aan eenFranschman, Bien hij nauwelijks kende, van wien hij niet veel anders
wist, dan dat hij door de regeering van Lodewijk XIV gezonden
was om hem bij zijn aanstaande samenkomst met de Duitsche
vorsten te Humeling 3) te bespieden, dat hij aan zoo iemand
zou hebben bekend wat hij voor Fagel verborgen had gehouden, zou ons door andere borgen gewaarborgd moeten worden
dan door den zwetser zelf 4).
Het staat dus vast, dat Willem III steeds aan iedereen verzekerde, dat hij onschuldig was aan het misdrijf, waarvan hij
beticht werd. Voor sommigen, die hem goed meenen te kennen
en hem vertrouwen, is die verzekering voldoende. Op zijn
1) Histoire des luttes et rivalitês politiques entre les puissances maritimes et la
France, t. III, p. 223.
2) „Cette lettre m'a ête communiquêe (zegt Basnage, t. II, p. 942) par M. des
Vilattes, capitaine des gardes Hollandoises et hêritier du Conseiller Pensionaire
Fagel, a qui elle est &rite." — Henri de Vilattes was gehuwd met Elisabeth baronesse Eck van Panthaleon, wier moeder, Catharine, een dochter was van Nicolaas
Fagel, een halfbroeder van den raadpensionaris (zie de Navorscher, dl. XVI, blz.
284; dl. XVII, blz. 81).
3) Vgl. Journaal van Constantyn Huygens den zoon, dl. II, blz. 389.
4) Dat evenwel Gourville in Den Haag aan het Hof welwillend ontvangen en behandeld werd, blijkt uit Sidney's Diary, vol. II, p. 172 sq. Over Gourville's persoon vgl. Temple Works, v. I, p. 184, en D'Estrades, t. I, p. 110; over zijn Mêmoi,:es handelt Sainte Beuve, Causeries, 3z ed., t. V, p. 359-379 suiv.
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woord gelooft hem Ranke 1). Ik zou, bij gemis aan andere bewijzen, met dit eene ook voldaan zijn. Maar tegenover hen,
die zoo veel vertrouwen in den Prins niet stellen, is het geen
genoegzaam bewijs: ik erken het. Gelukkig dat wij meer andere
hebben. De verklaring van Zijn Hoogheid wordt in de eerste
plaats bevestigd door de getuigenis van Van Beverningh.
Deze is hoogst gewichtig, vooral in verband met de omstandigheden, waaronder zij werd afgelegd. Van Beverningh gaf ze
niet, zoo als men allicht zou vermoeden, om den Prins tegen
verdenking te vrijwaren, maar ter zelfverdediging, juist tegen
een verwijt van den Prins. Den 19 clen Augustus ontvingen de
Staten-Generaal een brief van Zijn Hoogheid van den 17den,
waarin hij schreef, de tijding van den vrede het eerst uit Den
Haag van den raadpensionaris ontvangen te hebben, „hebbende wij in eenighe daghen te voren tot onse groote verwonderinghe gansch geene narichtinghe gehadt aengaende den toestandt van de handelinghe tot Nimegen 2)." Op deze klacht
kon Van Beverningh, toen hij den volgenden dag, den 20sten,
verslag van den vredehandel aan de Staten gaf, het antwoord
niet schuldig blijven; aan het eind van zijn rapport verklaarde
hij dus: „dat sij Heeren Ambassadeurs ende Plenipotentiarissen oock aenstonds aen Sijne Hoogheyt den Heere Prince van
Oranje, bij missive kennisse hadden gegeven, dat het voorschr.
tractaet tusschen Sijne Conincklijcke Majesteyt van Vranckrijck ende desen Staet was ghesloten, ende die voorschr. missive hadden laeten afgaen met het pacquet van den heer Marquis de los Balbasses, dewijle sij geen ander courier hadden
konnen bekomen, maer naderhandt hadden verstaen dat de
voorschr. courier afgheworpen was". Van Beverningh erkende
dus de juistheid van hetgeen waarover de Prins klaagde : Zijn
Hoogheid had geen bericht gehad; maar dat was niet aan hem
en zijn medegevolmachtigden te wijten; zij hadden bericht
gezonden en konden niet helpen dat dit onderschept was, eer
1) Englische Geschichte, Bd. V (Sdmmtl. Werke, Bd. XVIII S. 227).
2) De brief is indertijd uitgegeven, zie Catalogus der pamfletten enz. van L.
Meulman, dl. II, N°. 5673, en later opgenornen in den Doll. Mercurius van het jaar
1678, en elders.

160

DE SLAG VAN SAINT DENIS

het Zijn Hoogheid bereikte. In de Staten van Holland waren
echter de Heeren van Amsterdam met deze verontschuldiging
niet tevreden, gelijk zij in het algemeen op het gedrag der
gevolmachtigden te Nijmegen veel hadden aan te merken. Zij
namen dus vrijheid op drie, huns inziens groote, leemten te
wijzen, die in het vredesverdrag hersteld dienden te worden
eer het geratificeerd werd; en zij voegden daar ten vierde deze
vraag aan toe: „Of de Heeren Ambassadeurs ende Plenipotentiarissen van den Staet tot Nimmegen aan Sijne Hoogheyt door
expresse hebben gegeven kennisse van de geslotene vrede ; wat
tijdt dien expresse hebben verzonden, ende of sijn Ed. (van
Beverningh) niet en weet, door wat occasie die expresse op den
14 den dezer bij Sijn Hoocheyt noch niet aengekomen is geweest. Zoo neen, dat sijn Ed. moge worden versocht sich op
het curieuste, sonder eenich tijdtversuim, daerover te informeren, ende haer Ed. Gr. Mo. van sijn bekomen kennisse schriftelijck te dienen." Het is mogelijk dat de gedeputeerden van
Amsterdam met deze vraag, die tegen Van Beverningh gericht
scheen, eigenlijk van ter zij de Zijn Hoogheid wilden aantasten.
Maar hoe dat zij, Van Beverningh, die zeer verbolgen was over
de wijs waarop men zijn handelingen te Nijmegen kritiseerde,
nam de vraag op als een beleediging voor zich zelf, en gaf ten
antwoord: „dat het voorsz. versocht esclaircissement moest
werden gevordert ter vergaderinge van haer Ho. Mo., de Staten-Generael, van alle de ghesamentlycke Ambassadeurs; ende
dat voor zoo veel hem, Heer van Beverningh, aengingh, tselve
esclaircissement te vinden was in sijn gedaen rapport" 1). Het
schijnt dat hiermee, met dit hooghartig en trotseerend antwoord, de woordenwisseling afgeloopen was. Van een vraag
om meer licht in de vergadering der Staten-Generaal, werwaarts Van Beverningh de heeren verwezen had, vernemen wij
niets, zoo min als van eenig nader onderzoek of verdere opheldering 2). Toch had de zaak nog wel eenige toelichting ver1) Resolutie der Staten van Holland, 20 Augustus 1678.
2) Hij werd door de Staten van Holland eenvoudig bedankt voor zijn rapport
(Secrete Resolutien Holland, 24 Augustus 1678).
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eischt. Zij is en blijft zeer vreemd. Het vreemdste van het geval
is zeker wel, dat de heeren te Nijmegen, naar de getuigenis van
Van Beverningh zelf, niet eens een eigen expres met de gewichtige tij ding naar den Prins hebben gezonden, maar eenvoudig een brief voor Zijn Hoogheid hebben meegegeven aan
den koerier, dien de Spaansche gevolmachtigden naar Brussel
afzonden. Zij wisten toch, dat de regeering te Brussel den afzonderlijken vrede tusschen de Reputliek en Frankrijk met
leede oogen moest aanzien, en wel geen haas. zou waken om,
terwijl voor Spanje de krijg voortduurde, het bericht dat het
voor de Republiek vrede was geworden aan den Hollandschen
generaal-en-chef van het leger der geallieerden te doen toekomen. Dat een bericht, met die gelegenheid verzonden, onder
weg bleef steken, is niet te verwonderen, en was veeleer te duchten en te voorzien geweest. Toch kunnen wij de getuigenis van
Van Beverningh niet in twijfel trekken. Zij wordt ten overvloede bevestigd door het officieele V erbael van den Vredehandel, waarin op den 1 1 den Augustus geboekt staat: „Wij gaven
oock communicatie aan Sijn Hoocheyt den Prince van Orange
van den geteekenden vrede ende van 't geene omtrent Desselfs
particuliere saecken gedaen was, bij missive onder No. 968."
De verwijzing naar dit nummer maakte het gemakkelijk de
missive zelf op te sporen. Ik was verlangend ze te zien, die
beruchte missive, wier uitblijven zulke gewichtige gevolgen
had gehad. Ik verlangde vooral ze te zien om te kunnen oordeelen, of de toon, waarin zij gesteld was, al dan niet overeen
kwam met de zorgelooze wijs, waarop zij gezegd werd verzonden te zijn. Ik wil mijne lezers in staat stellen zelf te oordeelen,
en daartoe den brief mededeelen. Hij luidt als volgt :
„Doorluchtige Hooch Geboren Furst en Heere.
Wij ontfingen eergisteren avont een resolutie van Hare Hoog
Mog. van den 8 sten dezer, bij dewelcke zij ons belasten de tractaten van vreede met Franckrijck te sluyten; ende wij hebben
daarop gisteren den geheelen dach gearbeyt om het geene noch
oneff en was in te schicken, ende hebben in den voornacht van
Fruin I
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desen laetsten gepasseerden dach, de tractaten zoo van vreede
als van commercie geteekent ; ende wij zenden de origineele
daervan aff desen morgen aen Hare Hoog Mog., oock aen de
heeren Staten van Hollant, ende ick hebbe van mijn schuldich
devoir geacht oock deze kennisse ten eersten aen Uwe Serenissime Hoocheyt te geven. Omtrent het interest van Uwe
Serenissime Hoocheyts saecken, hebben wij alleen een esclaircissement bedongen van een woort, daerbij de acten zoowel als
het recht werden gereserveert, ende wij willen hopen dat daeromtrent geene difficulteyten en sullen vallen. Ick bidde den
Almachtigen Godt, dat hij desen vreede late gedijen tot Sijns
heyligen naems eere ende tot welstant van het lieve vaderlant,
ende dat Hij Uwe Serinissime Hoocheyts diere ende illustre
persoon beware voor alle onheyl, ende zijne desseynen zegene.
Ick blijve,
Doorluchtigste Hoochgebooren
Furst en Heere, etc.
Nijmegen, 11 Augustus 1678."
Bedrieg ik mij, of beantwoordt werkelijk de toon van dit
schrijven aan de onachtzaamheid der bestelling ? Het heeft er
alles van,alsof het alleen uit hoffelijkheid is datVanBeverningh
Zijn Hoogheid zoo spoedig kennis geeft van de gewichtige
gebeurtenis: „Ick hebbe van mijn schuldich devoir geacht oock
deze kennisse ten eersten aan Uw Hoocheyt te geven". Van de
voorwaarden geen enkel woord, evenmin of er iets omtrent het
staken der vijandelijkheden overeengekomen is. Het was toch
bekend, dat de legers van Frankrijk en van de geallieerden
tegenover elkander stonden, het eene gereed om een poging tot
ontzet van Mons te wagen, het andere in postuur om een aanval
of te slaan. Bij het sluiten van den vrede had Temple aan D'Estrades toegevoegd : „Licht mogelijk dat, terwijl hier de vrede
wordt geteekend, bij Mons een veldslag geleverd wordt" 1).
Wat Temple zoo deed spreken, wist Van Beverningh even goed.
Hij schijnt er zelfs aan het eind van zijn missive op te doelen,
1) Temple Works, v. I, p. 375/6.
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als hij spreekt van 's Prinsen desseinen. Van waar dan die
achteloosheid in het verzwijgen van hetgeen voor Zijn Hoogheid zoo noodig was te weten? Zij wordt niet verklaard, maar
houdt op ons te verwonderen, wanneer wij bedenken dat Van
Beverningh bij deze gelegenheid nog veel sterker bewijzen
van onbedachtheid gegeven heeft. Hij heeft zelfs verzuimd, de
noodige afspraak te maken omtrent een wapenschorsing in
Vlaanderen en den staat van zaken rondom Mons tot op het
uitwisselen der ratification. De Staten-Generaa.l hebben later
wel beweerd 1), dat van onze zijde te vergeefs op een regeling
van die aangelegenheden bij de Fransche ambassadeurs is aangedrongen, en zij spreken in zoo ver waarheid ,dat in de laatste
weken v6Or den 10 den Augustus daarover vaak gehandeld is.
Maar bij het teekenen van het verdrag hebben onze gevolmachtigden er niet van gewaagd. Dit blijkt uit den brief, dien
de Fransche gezanten den 11 den Augustus aan hun koning
schreven, waarin zij zeggen: „Les Ambassadeurs de Hollande
ne nous ont point encore pane ni de suspension d'armes en
Flandre et subsistence de Mons, ni de trove en faveur de leurs
allies; lorsqu'ils nous en feront quelque instance, nous suivrons
ponctuellement l'ordre que Vostre Majeste nous donne" 2). Het
schijnt onbegrijpelijk dat een diplomaat, die zoo hoog staat
aangeschreven als Van Beverningh, zulke verzuimen kon begaan. Maar vergeten wij niet, dat de Franschen het arresteeren
der artikelen van het verdrag voorbedachtelijk tot het laatste
oogenblik hadden verschoven en, nadat zij zich zelf op alles
hadden voorbereid, thans met sluwe berekening partij trokken
van de verrassing, waarin zij de onzen hadden gebracht. Het
blijkt uit hun eigen brief. Zij wachten dat Van Beverningh
over de wapenschorsing en den toevoer van levensmiddelen
naar Mons zal beginnen; zij weten wat zij hem dan zullen antwoorden ; maar nu hij er niet van spreekt, zwijgen zij, omdat
zij het meer in het voordeel van hun koning achten, de zaak in
2) Resol. Staten-Generaal 19 Augustus 1678. De plaats wordt Kier beneden in
haar geheel medegedeeld.
2) Mignet, Negociations, t. IV, p. 622.
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het midden en onbeslist te laten. Bij Van Beverningh en de
zijnen is in dezen aan geen opzet, aan geen booze bedoeling, om
den vrede in gevaar te brengen, te denken ; want die vrede,
door den Prins afgekeurd, was inzonderheid en allermeest hun
werk. Van Beverningh had meer dan iemand anders tot afzonderlijk teekenen, zonder Spanje en buiten de bemiddeling
der Engelsche gezanten, gedreven. Temple besluit zijn verhaal
van hetgeen daarover was voorgevallen met deze woorden:
„Alles was te vergeefs, Van Beverningh bleef onverzettelijk en
de daad werd volvoerd" 1). Dat nu dezelfde Van Beverningh
te zelfder tijd opzettelijk een verzuim zou hebben gepleegd,
waardoor de ratificatie van den vrede in de waagschaal werd
gesteld, is kortaf ongerijmd. Indien hij iets verzuimd heeft, en
ik geloof dat hij daarvan moeilijk kan worden vrijgepleit, moet
het een onwillekeurig verzuim geweest zijn.
In geen geval kan men zijn fouten en de gevolgen, die er
uit zijn voortgevloeid, op rekening van Willem III brengen.
Het zal wel in niemands brein opkomen, te vermoeden dat op
verzoek van Zijn Hoogheid en om hem te believen Van Beverningh en zijn medegevolmachtigden het bericht van den gesloten vrede aan een weinig vertrouwbaren bode hebben meegegeven. Indien werkelijk de Prins geen tijding uit Nijmegen heeft
ontvangen, uit welke oorzaak dan ook, moet hij van alle schuld
vrijgesproken en van alle verdenking ontslagen worden.
Maar hoe zullen wij bewijzen, dat hij geen tijding heeft ontvangen? Rechtstreeksch bewijs is uit den aard der zaak hiervan niet te leveren. Wij kunnen alleen de waarschijnlijkheid
van zijn betuiging met nieuwe redenen bevestigen. Met die bedoeling geef ik de vraag in overweging, of het denkbaar is, dat,
indien de Prins zulke gewichtige tijding per expres uit Nijmegen had ontvangen, niemand buiten hem daarvan iets gehoord
of iets bespeurd zou hebben. Waarschijnlijk zou de koerier,
indien hem niet uitdrukkelijk geheimhouding was aanbevolen,
— en waartoe zou hem die in dit geval bevolen zijn? — bij zijn
aankomst in het leger niet verzwegen hebben welke boodschap
&) Works, v. I, p. 370.
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hij bracht. En al was hij zoo bescheiden geweest, zou dan de
Prins voor de generaals der geallieerden, voor den krijgsraad,
bovenal voor de gedeputeerden der Staten te velde, de gewichtige tijding hebben kunnen, hebben durven verbergen?
Mij komt dit onmogelijk en ondenkbaar voor. En, zoo zij in
het geheim waren ingewijd, is het dan te gelooven, dat zij, die
zeker niet alien tegen den vrede ingenomen waren, met Zijn
Hoogheid hebben meegedaan om dien vrede aanstonds in gevaar te brengen? Zij hebben dan voortreffelijk weten te huichelen. Wij hebben brieven van Dijckvelt en van Pesters, den
dag na den veldslag geschreven, waarin de scherpste achterdocht niets kan ontdekken dat kennis van den vrede verraadt.
Ik geef toe, Dijckvelt en Pesters waren creaturen van Zijn
Hoogheid, en dit verzwakt het bewijs dat wij aan hun brieven
molten ontleenen. Maar wij hebben ook een brief van Revixit
van Naarssen, den gedeputeerde van Holland nevens Zijn
Hoogheid 1), denzelfden dag aan de Staten van zijn provincie
geschreven. Van hem althans is geen samenspanning met den
Prins, geen misleiding van zijn committenten te wachten. En
zijn brief is toch in denzelfden toon als die der twee anderen
gesteld. Hij weet niets van den vrede, hij denkt aan geen vrede.
„Morgen," zoo eindigt hij, „morgen staet het leger verder naer
Mons te passeeren; indien de Franssen ons wederom den wegh
willen bedisputeeren, zoo sal men weder aen malcander raecken" 2). Zou hij zoo aan de Staten van Holland hebben durven
schrijven, indien hij met meer anderen nevens Zijn Hoogheid
kennis had gedragen, dat den dag te voren een koerier uit
Nijmegen de tijding had gebracht, dat de vrede geteekend
was ?
Op andere wijs dan per koerier, bij gewone gelegenheid, kon
de tijding van hetgeen te Nijmegen in den nacht tusschen 10
en 11 Augustus was geschied, niet voor den 14 den in het leger
aankomen. Ook hierop wensch ik de aandacht nog te vestigen.
1) Zie de Resol. der Staten-Generaal van 28 Juli 1678. Vgl. over zijn geslacht:
Balen, Beschr. v. Dordrecht.
8) De brief is terstond gedrukt en verspreid, en later in den Holl. Mercurius
opgenomen.
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Het reizen ging in die dagen niet snel. De jonge D'Estrades
kwam op den ochtend van den slag tusschen 8 en 9 uren bij
Luxemburg aan; en hij was den 11 den tijdig uit Nijmegen vertrokken 1). Wel is waar, dat hij zijn weg over Maastricht en
Luik had genomen en dus Tangs een omweg; de weg, dien de
Spaansche koerier kon houden, over 's Hertogenbosch en
Brussel, was iets nader. Maar daar staat tegenover, dat D'Estrades zeker zoo snel reisde als mogelijk was; want hij bracht
de vredestractaten aan Lodewijk XIV, dien zijn hovelingen
niet gewoon waren te laten wachten. Sneller dan D'Estrades
zou dus een gewoon koerier wel niet voortgekomen zijn. Ik kan
dit ten overvloede nog in een tweede voorbeeld aanwijzen. Een
paar weken vroeger hadden de Staten-Generaal hun envoye te
Brussel, Jacob Boreel, gelast naar Nijmegen te reizen, om daar
onze gevolmachtigden bij te staan. In een brief van 30 Juli
geeft hij verslag van zijn reis, en schrijft : „Woensdagh morgen
[den 27 sten] ben ick van Brussel vertrocken, ende hebbe over
dagh ende nacht de reyse in dier voege voortgeset, dat gisteren
[den 29 sten] tegen den avont in dese stede [Nijmegen] ben aengecomen" 2). Dus besteedde iemand, die nacht en dag doorreisde, drie dagen en twee nachten om van Brussel te Nijmegen
te komen. Met gelijke snelheid reizende, zou een koerier, die
den 11 den 's ochtends uit Nijmegen vertrok, den 13 den tegen
den avond Brussel bereiken, en, naar evenredigheid van den
afstand, eerst op den 14 den in het leger bij Mons aankomen. Nu
twijfel ik niet, of een expres legde te paard in gelijken tijd
meer wegs of dan een deftig heer in zijn rijtuig, maar dat verschil zal toch z66 aanzienlijk niet geweest zijn. In alle geval
kunnen wij veilig aannemen, dat een gewone bode langer onder
weg was, en dat bij gevolg-, indien de koerier, die met het
Spaansche pakket oak Van Beverningh's brief overbracht,
onder weg aangehouden en beroofd of te Brussel gebleven was,
geen tij ding, met de gewone gelegenheid den 11 den uit Nijme1) Rousset, t. II, p. 511, 515.
2) Rijksarchief 's Gravenhage.
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gen verzonden, het leger bij tijds heeft kunnen bereiken, om
den slag op den 14den te voorkomen 1).
Op al deze gronden ben ik met generaal Knoop van gevoelen, dat de Prins den 14 den Augustus, bij het leveren van
den veldslag, noch officieel noch officieus kennis had gekregen
van den gesloten vrede, en dat zijn verzekering dienaangaande
ons voile vertrouwen verdient.
Maar ik moet van hem verschillen, als hij den Franschen
geschiedschrijvers toegeeft, dat de Prins, al had hij den 1 4den
nog geen bericht ontvangen, het op handers zijn van den vrede
toch wel voorzien moest. Rousset had dit beweerd : „Qu'importe que le Prince d'Orange n'ait pas eu la nouvelle officielle
de la paix! Il la sentait venir, et it n'a pas voulu l'attendre".
Het is moeilijk over de geheime overleggingen van den Prins te
oordeelen, en uit te maken wat hij wel en wat hij niet verwachtte. Maar zoo veel is zeker, dat men te Nijmegen in den kring
der ambassadeurs en plenipotentiarissen tot op het laatste
oogenblik, tot op het teekenen van het verdrag toe, tusschen
hoop en vrees geslingerd werd.
Hoe stonden de zaken? De Staten-Generaal hadden kort te
voren een verbond met den koning van Engeland aangegaan,
dat hen verplichtte, indien de Franschen voor den 11 den
Augustus den vrede op de gestelde voorwaarden niet sloten,
den krijg gezamenlijk met Engeland voort te zetten, tot voordeeliger voorwaarden van Frankrijk afgedwongen zouden zijn.
Maar de Fransche gevolmachtigden verklaarden dag aan dag,
dat zij geen last om te teekenen hadden. Den 9 den 's avonds
brachten hun de Hollandsche heeren nog eens voor het laatst
onder het oog, dat zij niet langer dan den volgenden dag vrij
waren om zonder Engeland vrede te sluiten; maar de Franschen antwoordden kort en goed : „qu'ils avoient les mains lies
et que sans de nouveaux ordres ils ne pouvoient passer outre".
Zoo brak de ochtend van den 10 den aan. Hoe lieten zich de
1) De bewering van majoor Bernardi, dat den dag vthir den slag, dus den 13".
Augustus, reeds verscheiden brieven met het bericht van den gesloten vrede in het
leger waren ontvangen, beef t geen kracht van bewijs, en is vele jaren daarna, onder
den invloed der toen omloopende verhalen, te boek gesteld.
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kansen toen aanzien ? Ik wil het den geschiedschrijver van het
congres, Saint Desdier, laten zeggen: „Enfin on estoit arrive au
dixieme, qui estoit la grande journee, qui devoit donner un
heureux commencement au repos de toute l'Europe, ou qui
devoit en faire perdre l'esperance pour un long temps. On ne
voyoit cependa nt aucune apparence que la paix post estre
signee ce jour la.... M. d'Odijck, estoit mesme retourne a la
Haye des le septieme, parce qu'il avoit perdu toute esperance
de paix; mais tant a cause qu'il crut que le dixieme pourroit
apporter quelque changement aux affaires, que parce qu'il
avoit ordre du Prince d'Orange de faire le onzieme une protestation de la part des Etats contre tout ce qui se pourroit conclure, si cette journee s'estoit passee sans signer la paix, it se
rendit en diligence ce meme jour la a Nimegue" 1). Ik zou niet
voor de juistheid van dit laatste, dat blijkbaar niet meer dan
een vermoeden is, durven instaan. Maar dat is ook niet noodig.
Genoeg dat volgens Saint Disdier, die oog- en oorgetuige is, de
diplomaten te Nijmegen nog steeds in onzekerheid verkeerden
en meer aan het voortduren van den oorlog dan aan het sluiten
van den vrede geloofden. Van hun leant waren de Franschen,
die last hadden en voornemens waren om nog op het laatste
oogenblik toe te geven,, volstrekt niet gerust, dat zij de Hollanders welgezind zouden vinden. Nog den 9 den schreven zij aan
den koning: „Nous aeons affaire a des Bens qui paraissent
present plus portes a la guerre qu'h, la paix, se croyant assures
du Roi d'Angleterre" 2). Men ziet, de prins van Oranje behoefde niet blind te zijn ,om in de eerste helft van Augustus den
vrede niet te zien naderen. Of zal men misschien zeggen: van
nabij lette men te veel op de kleine wisselingen in de onderhandeling, en had men geen oog voor de hoofdzaak, die daarvan
onafhankelijk was; maar uit de verte, uit het leger in Brabant,
moet de Prins de bijzaken over het hoofd, en alleen het groote
kit gezien hebben, dat de Franschen nu zij eens zoo ver waren
gekomen, voor de laatste concessie, die van hen gevorderd
1) Saint Disdier, p. 169.
2) Mignet, t. IV, p. 611.
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werd, niet licht zouden terugdeinzen. Welaan dan, laat ons
zien, of zij, die uit de verte, maar wel ingericht, den vredehandel gadesloegen, geruster waren. Ik zou uit de brieven, die
Van Beuningen uit Engeland schreef, kunnen aantoonen, dat
ook daar aan het hof hoop en vrees elkander afwisselden. Maar,
om niet te uitvoerig te worden, wil ik volstaan met het aanhalen van een enkelen brief, door den hertog van York aan zijn
schoonzoon den prins van Oranje geschreven, nadat hij de
tijding van den vrede bekomen, en eer hij nog het bericht van
den slag bij Saint Denis ontvangen had: „We were very much
surprized this day to hear bij an expresse from Nimêgue, that
the peace was signed only by the Dutch and French, without
the Spaniards . . . . I believe it was what you did not expect,
no more than we . . " 1). Vordert men niet al te veel van
's Prinsen verren en vasten blik, als men verlangt, dat hij, te
midden van zoo dikke duisternis, die de oogen van alle anderen
benevelde, alleen de zaken, die komen zouden, voorzien, en
zijn gedrag daamaar ingericht had?
Er is een andere vraag te stellen, die mij voorkomt gepaster
te zijn en niet zoo gemakkelijk op te lossen: waarom heeft de
Prins, wetende dat de dag van den Lo den Augustus zoo beslissend was, niet gewacht met slag te leveren, tot hij vernomen
had, hoe die dag was voorbijgegaan, in welken zin hij beslist
had ? Ik zal ook deze vraag niet onbeantwoord laten, maar haar
eerst later, in een ander verband, bespreken.
Eerst vraag ik hun, die den Prins een kennis of een voorgevoel opdringen, dat hij niet bezat : wat zou hij dan, volgens U,
wel bedoeld mogen hebben met een slag te wagen, die, zoo hij
al gewonnen werd, tot niets kon leiden, omdat de vrede aanstonds het voortzetten van de behaalde overwinning zou komen verbieden? Van alle antwoorden, die op deze vraag gegeven zijn, of nog bedacht kunnen worden, schijnt mij het
plompste en brutaalste nog het meest waarschijnlijke. Het is
dat, hetwelk Gourville beweert uit den mond van den Prins
1) Brief van 4/14 Augustus, bij Dalrymple, Memoirs of Great-Britain (uitg. Londen 1790) v. I, Review, Ch. III, App. p. 243.
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zelven te hebben vernomen. Zijn Hoogheid zou hem hebben
verteld : „qu'a la verite Elle scavoit que la paix estoit faite,
mais qu'Elle avoit cru que ce pouvoit etre une raison pour que
M. de Luxembourg ne fut plus sur ses gardes ; mais qu'au moins
it prendroit une lecon, qui pourroit lui servir une autre fois, et
qu'il avoit considers que perdoit quelque monde, cela ne
seroit d'aucune consequence, puisqu'aussi bien it failloit en reformer" 1). Wij behoeven niet weer te onderzoeken, of de Prins
dit kan gezegd h.ebben: die vraag is, dunkt mij, reeds voldoende
beantwoord.Wij beschouwen de verklaring, die hier van 'sPrinsen gedrag gegeven wordt, eenvoudig als een vermoeden van
Gourville, of liever nog als de gewone voorstelling der zaak, die
in Frankrijk in de kringen, waarin hij verkeerde, in omloop
was.
Op zich zeif heeft zij nets onwaarschijnlijks, en zij geeft een
voldoende reden voor de daad. Gesteld, de Prins was een man,
zoo als de Franschen zich hem dachten, hardnekkig en hardvochtig, zonder anderen hartstocht dan haat tegen Frankrijk
en zijn grooten koning, was dan de reden, die Gourville opgeeft, niet in de hoogste mate aannemelijk ? Zij is daarom alleen volstrekt te verwerpen, omdat zij van een valsche onderstelling uitgaat, en in den Prins een aard en karakter vermoedt,
zoo als hij geenszins bezat. Niets was hem vreemder dan het
doelloos wagen, het vechten om te vechten, om zich te oefenen
in de kunst. Geen staatsman, die zijn geheele leven een groot
doel zoo gestadig heeft nagejaagd als hij. Geen staatsman,
wiens drijfveer tot schijnbaar tegenstrijdige handelingen, met
zooveel zekerheid uit een beginsel kan worden verklaard. Maar
bovenal, om te handelen, zooals Gourville wil dat hij gehandeld
zal hebben, zou hij een zoo verharde en gewetenlooze egoist
hebben moeten wezen, als er gelukkig slechts enkelen op aarde
zijn. Honderden menschenlevens op te offeren en duizenden,
waaronder trouwe en geliefde vrienden, te wagen, alleen om
een les in het slagleveren te nemen! Ik twij fel of zelfs Luxemburg, als het er op aankwam, niet voor zulk een duizendvou1) Memoires de M. de Gourville (Paris, 1724), t. p. 222.
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digen moord zou zijn teruggedeinsd. In zijn geheele, aan misdaad zoo rijke, leven weet ik althans niets, wat hiermee gelijk
te stellen is. Wat hij bij deze gelegenheid gedaan heeft komt
daarmee niet in vergelijking. Hij heeft, wetende dat de vrede
gesloten was, niettemin den slag aangenomen, dien Willem III,
wien hij verdacht hield van het even goed te weten als hij, hem
aanbood. Generaal Knoop heeft, als ik hem wel begrepen heb,
gezegd, dat de Franschman derhalve ontegenzeggelijk gedaan
heeft, hetgeen zijn landgenooten onzen Willem van Oranje aanwrijven en als een misdaad toerekenen. Maar mij dunkt, de
twee gevallen staan volstrekt niet gelijk. Het is iets anders een
duel aan te nemen, waartoe men zonder reden wordt uitgedaagd ; iets anders uit louteren vechtlust iemand zonder reden
uit te dagen. Ik kan begrijpen en tot zekere hoogte toegeven,
wat Luxemburg tot rechtvaardiging van zijn gedrag aan Dijckvelt toevoegde: „que ce n'etoit pas la coutume des Francois,
lorsqu'ils voyoient une occasion de combattre, de rien dire qui
en empeche, et que nous avions un maitre trop jaloux de la
gloire de ses armes pour avoir trouve bon qu'on eut differe un
combat" 1). Aan een sabreur als den hertog van Luxemburg
staat zulk een haven-vechtlust niet kwaad, en het ware wel te
wenschen dat hij niet erger tot zijn last had. Maar wat aan iemand van zijn gehalte vergeven kon worden, zou in een Willem III onvergeeflijk zijn. En van dezen zouden wij dan gelooven wat buiten alle vergelijking snooder en gruwelijker is? Wil
men weten, hoe zich de Fransche geschiedschrijvers, die deze
verklaring van 's Prinsen gedrag veor waar houden, hem zich
verbeelden ? Men hoore dan wat Rousset van hem zegt. Als hij
Chamlay heeft naverteld, hoe na het sluiten van den wapenstilstand de generaals van de beide legers elkander hoffelijk
begroetten, en beklaagden dat hun de vrede de geliefkoosde
bezigheid kwam ontrooven, roept hij vol edele verontwaardiging uit : „Nobles regrets, magnanime douleur ! Admirons
ces Brands coeurs, si touches de leur oisivete prochaine ! Plaignons-les, ces vivants inutiles, et non pas ces morts inutiles de la
') Rousset, t. II, p. 530.
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derniere bataille. Plaignons-le surtout, ce genereux Prince
d'Orange, qui avait si bien su, jusqu'au dernier moment, meme
au dela, donner pature a son activite devorante. La moralite
manquait au drame de St. Denis; la voila".
Geen wonder waarlijk, dat generaal Knoop, die den Prins
door langdurige studie van zijn leven en bedrijf van nabij kent,
aan dien laster geen geloof schenkt, en voor zijn gedrag, dat
hij niet kan goedkeuren, een minder schandelijke drijfveer
tracht te ontdekken. Volgens hem bedoelde de Prins, met het
leveren van een overigens nutteloozen slag, den vrede, die of
reeds gesloten moest zijn of eerlang gesloten stond te worden,
en dien hij voor het vaderland en voor Europa verderfelijk
achtte, te keeren of te breken. Een bedoeling, die zeker het
middel niet heiligen zou, maar toch wel eenigermate vergoelijken, en die dan ook, hoewel naar mijn gevoelen onzen Willem III onwaardig, toch niet zoo lijnrecht in strijd is met zijn
wezenlijk karakter. Het vermoeden is dan ook niet ver gezocht,
en tot bevestiging er van kan hij zich beroepen op hetgeen, onmiddellijk na de gebeurtenis, aan D'Estrades door een zijner
correspondenten of spionnen, „un ami qui voyage avec le
Prince d'Orange", geschreven werd. „M. de Grana [de Keizerlijke gezant te Brussel] et M. Tempel, par ses lettres, sont
cause que Son Altesse s'est precipite de donner le combat. M.
Tempel a ecrit a Son Altesse, que le seul moyen de rompre la
paix etoit celui d'attaquer l'armee du Roi; que Sa Majeste ne
voudroit plus de paix et desavoueroit ses ambassadeurs; et
qu'aussitOt que ce point seroit fait, it (Tempel) echangeroit la
ratification du traite de ligue avec l'Angleterre" 1). Het is altijd
zaak, niet aanstonds en onvoorwaardelijk aan hetgeen zulke
correspondenten berichten geloof te hechten. In dit geval kunnen wij al dadelijk de tweede helft van het verhaal logenstraffen. Temple kon zoo niet schrijven, en niet beloven dat hij de
ratificatie van het verdrag van 26 Juli zou uitwisselen, zoodra
maar eerst het Fransche leger aangegrepen was, om de afdoende reden, dat hij tot het uitwisselen eerst den 13 den Augustus
Rousset, t. II, p. 533.
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te Nijmegen de noodige machtiging ontving, en van 2 Augustus af in onzekerheid verkeerde, of zijn koning het verdrag, zooals het geteekend was, wel zou willen ratificeeren 1). Reden genoeg, voor mij althans, om voorloopig ook de eerste helft van
de tij ding voor niets meer dan een bloot vermoeden van den
correspondent aan te zien en buiten rekening te laten.
De verkiaring, op zich zelf genomen, lijdt aan een doodelijke
kwaal; zij is onbestaanbaar met het gedrag van den Prins van
het oogenblik af dat hij den veldslag had gewonnen. Hij heeft
onmiddellijk, zonder aarzelen, aan den slag het karakter ontnomen, dat deze noodzakelijk dragen moest om het doel te bereiken, dat hij gezegd wordt er mee beoogd te hebben. Hij heeft
verklaard, plechtig verzekerd zelfs, dat hij niet wetende dat
het reeds vrede was den slag had geleverd; hij heeft dus zelf
den koning van Frankrijk de gelegenheid aangeboden om de
daad, uit onkunde voortgekomen en op dien grond verontschuldigd, niet euvel te duiden. Het was wel niet twijfelachtig,
dat Zijn Majesteit, die, blijkens het vele dat hij in de laatste
dagen had toegegeven, hoogen prijs op den vrede met de Republiek stelde, dien niet zou opzeggen, indien zijn eergevoel er
hem niet toe noodzaakte. Had Willem III van den slag een
casus belli willen maken, hij had op hoogen, tartenden toon alle
opheldering moeten weigeren; hij had Luxemburg moeten toevoegen, dat hij niet hem of zijn koning, maar alleen den heeren
Staten rekenschap verschuldigd was, en dat Zijn Majesteit er
van denken mocht wat hij goed vond. Dan zou misschien de
eer van Lodewijk XIV niet geduld hebben, zich dien hoon te
laten welgevallen: misschien was uit den slag bij Saint Denis
een nieuwe oorlog voortgesproten. Maar — zal men mij tegenwerpen — het was Willem III niet mogelijk zoo vermetel te
spreken; hij moest met de Staten-Generaal en met de Staten
van Holland rekening houden, die hem zeker op die wijs niet
zouden hebben laten begaan en zijn hooge woorden openlijk
afgekeurd zouden hebben. Volkomen waar, en Willem III wist
dit beter nog dan wij ; maar hij wist het even goed voor den
1) Temple, Works, v. IV, p. 413.
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slag als daarna, en hij was er de man niet naar om het uit het
oog te verliezen. Om die reden zou hij nooit beproefd hebben,
den vredehandel te storen of den gesloten vrede te breken door
een middel, dat hij zelf onbruikbaar moest maken, zoodra hij
het ging aanwenden. De vergoelijkende verklaring van generaal
Knoop is dus nog minder aannemelijk dan de onteerende, die
Gourville aan de hand doet. Wij kunnen haar niet aannemen
zonder aan het doorzicht van den Prins te kort te doen; en zijn
beleid wordt algemeener erkend dan zijn rechtschapenheid.
Wat hij dus met zijn misprezen daad mag hebben voorgehad,
blijft voor alsnog een raadsel.
Het zal een raadsel voor ons blijven, zoolang wij ons niet
weten los te maken van het nu eens gevestigde vooroordeel, dat
een slag bij Mons op dit oogenblik door geen gewichtig belang
werd gevorderd, en minstens even goed nagelaten of uitgesteld
als geleverd had kunnen worden, en dat bij gevolg de aanval
van Willem III op het Fransche leger een daad van moedwil,
een baldadigheid was. Zoolang wij in dien waan verkeeren,
moeten wij wel de reden, waarom de slag geleverd werd, in de
bijzondere neigingen en bedoelingen van den Prins zoeken. De
Fransche geschiedkundigen, voor wie onze Hollandsche bronnen zoo goed als niet bestaan, en die nagenoeg uitsluitend de
bescheiden hunner staatsarchieven raadplegen, kunnen zich
uit dien hoofde den gang onzer zaken niet juist voorstellen, en
nog minder de drijfveeren die haar bestuurden. Dat zij niet
vermoeden wat de prins van Oranje voorhad, is bijna noodzakelijk. Maar wij, die ons bedienen kunnen van hetgeen buiten
hun bereik ligt, wij moeten niet hun voorstelling der gebeurtenissen, maar hun voorbeeld volgen, en in onze archieven den
sleutel zoeken, die ons den toegang tot de Statenvergaderingen
en de kabinetten opent, waarin de plannen beraamd en de
bedoelingen bloot gelegd worden. Zulke nasporingen zijn niet
omslachtig en vorderen niet veel tijd. Ons Rijksarchief is reeds
voor een groot gedeelte zoo uitnemend geordend, en de beambten zijn zoo hulpvaardig en voorkomend, dat het raad-
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plegen der geschreven bescheiden er even gemakkelijk valt als
het doorsnuffelen der gedrukte boeken in de best geordende
openbare bibliotheek. Zonder moeite heb ik in korten tijd de
bouwstof verzameld, die ik noodig had, om de gebrekkige en
eenzijdige voorstelling der gebeurtenissen, aan de Fransche
bronnen ontleend, aan te vullen en te verbeteren. Eerst thans
meen ik te weten, hoe zich werkelijk in den zomer van 1678 de
gebeurtenissen hebben toegedragen en welke plaats daarin de
slag bij Saint Denis inneemt. Urn dit met de gewenschte duidelijkheid voor te stellen moet ik iets verder teruggaan, en beginnen met te herinneren aan bekende zaken, maar die misschien
niet iedereen zoo levendig voor den geest staan.
De oorlog, dien Frankrijk in verbond en samenwerking met
Engeland, Munster en Keulen tegen ons begonnen had, en die
tegen onze onafhankelijkheid, zoo al niet tegen ons volksbestaan, gericht was, had na twee jaren van beproeving en ellende
een gansch ander karakter aangenomen. Met drie onzer vier
vijanden hadden wij den vrede hersteld ; de vierde, Frankrijk,
zag zich genoodzaakt ons grondgebied te ruimen en hield alleen
Maastricht in zijn macht. Reeds vroeger in verbond met Spanje en den Keizer, gingen wij met hen te zamen nu nieuwe verbintenissen van weerzijdsche hulp aan met Denemarken en
Brandenburg en verscheiden Duitsche vorsten van den tweeden rang. Wij hadden voortaan niet meer voor het behoud van
ons volksbestaan te worstelen, wij streden met onze talrijke
bondgenooten voor het evenwicht van Europa. Zou Frankrijk
met geen anderen bondgenoot dan Zweden tegen een zoo machtige alliantie zijn opgewassen ? De uitkomst bewees, dat zijn
macht alleen die van al zijn vijanden overtrof. Terwijl Zweden
voor Brandenburg en Denemarken moest onderdoen, hielden
in Vlaanderen, in Lotharingen, in Franche Comte, in Catalonia
en op Sicilia, overal de Franschen de bovenhand. Wij hadden
vooral met den oorlog in Vlaanderen te doen. De Spaansche
Nederlanden dienden ons tot voormuur tegen Frankrijk, en
hadden uit dien hoofde voor ons nog hooger waarde dan voor
Spanje zelf. Dat wisten de Spanjaarden, en zij lieten daarom de
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verdediging dier gewesten zoo goed als uitsluitend aan ons
over, en besteedden hun geringe krachten liever aan den oorlog
in het Zuiden. Wij waren echter niet in staat alleen den machtigen Franschen legers het veroveren der Nederlanden te beletten. Te vergeefs putten wij ons geld, ons crediet, onze laatste
krachten uit ; wij werden gestadig teruggedrongen en zagen
met iederen veldtocht nieuwe vestingen verloren gaan. Intusschen was er te Nijmegen onder bemiddeling van Engeland een
congres beschreven, om een algerneenen vrede tot stand te
brengen, dat vooreerst niets uitwerkte en voor de toekomst
weinig beloofde. Het samenbrengen der gevolmachtigden had
reeds veel moeite in; van sarnenspreken en overleggen kwam
zoo goed als niets. De belangen der geallieerden liepen ook te
ver uiteen. Die gewonnen hadden, Brandenburg en Denemarken, wilden geen vrede dan met behoud hunner veroveringen;
die verloren hadden, Spanje in de eerste plaats, wilden geen
vrede, die hun het verlorene voor altijd onthouden zou. Frankrijk, in de diplomatie even bekwaam en gelukkig als in den
oorlog, trok van deze tweedracht uitnemend partij om den lossen band der alliantie gedurig losser te maken, en ging ondertusschen voort met steeds nieuwe voordeelen op het oorlogstooneel te behalen. Langzaam maar gestadig naderden zijn
legers onze grenzen : het scheen dat de krijg wel zou kunnen
eindigen, gelijk zij begonnen was, met een inval in ons eigen
grondgebied. En zulk een gevaar gingen wij te gemoet alleen
ten gevalle onzer bondgenooten. Omdat zij niet besluiten konden zich in te schikken in hetgeen noodzakelijk, onvermijdelijk
was, lieten wij toe dat onze zaken, zoowel als de hunne, van
kwaad tot erger vervielen. Voor ons afzonderlijk konden wij
van Frankrijk een vrede bekomen op zeer aannemelijke voorwaarden. Maastricht benevens het land van Overmaze zou
ons terug worden gegeven, op het minst met gesloopte vestingwerken, en bovendien het handelsverdrag van 1662, waarom
wij voorheen jaren Lang te vergeefs hadden aangehouden. Was
het niet onverantwoordelijk jegens onze nijvere burgers zulke
voorwaarden van de hand te wijzen ? En was het zelfs wel in
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het welbegrepen belang onzer bondgenooten ? Het eenige middel om uit den wanhopigen oorlog te geraken was, dat wij het
voorbeeld gaven. De anderen zouden dan door nood gedrongen
volgen, terwijl Frankrijk nog redelijke eischen stelde, en bij den
vredehandel zouden wij als onzijdige mogendheid hun beter
dienst kunnen doen dan op het slagveld. Zoo oordeelde Van
Beverningh, de bekwaamste onzer diplornaten en de hoofdpersoon op het congres te Nijmegen; en hij vond onder de regenten
vooral van de provincie Holland, bijna geen tegenspraak. Bij
den aanvang van het jaar 1677 verklaarde de raadpensionaris
Fagel aan den Engelschen gezant Sir William Temple, dat hij
zijns ondanks met Van Beverningh moest instemmen en dat hij
geen staatsman kende die van een ander gevoelen was. „Dan
ken ik er althans een", antwoordde Willem III, toen Temple
hem dit gesprek meedeelde, „mij zelven. Ik zal nooit tot zulk
een vrede meewerken. Ik weet, dat als mij iets overkwam, de
afzonderlijke vrede binnen twee dagen gesloten zou wezen,
maar zoo lang ik leef zal het niet gebeuren ; ik geloof dat ik in
staat zal zijn het te beletten" 1). De Prins zag een anderen, een
veiliger en eerlijker uitweg. Engeland moest zich doen gelden.
Het Engelsche yolk en de Engelsche regeering beiden erkenden
het gevaar, dat ook zij in de Nederlanden van Frankrijks overmacht hadden te duchten; alleen treurig wederzijdsch wantrouwen verhinderde hen voor alsnog een kloek besluit te
nemen. Met Engeland versterkt zou de alliantie meer dan opgewassen zijn tegen Frankrijk. Niets moest derhalve van onze
zijde worden verzuimd om de medewerking van Engeland te
winnen; en tot zoo lang moest de oorlog moedig worden voortgezet 2). Maar de zomer van 1677 ging voorbij zonder eenig
uitzicht op verbetering der Engelsche toestanden te openen, en
de veldtocht was voor de geallieerden, inzonderheid in de
Spaansche Nederlanden, meer ontmoedigend dan eenige vorige. Valenciennis, Kamerijk, Saint Omer gingen verloren; te
1) Temple, Works, v. I, p. 297.
2) Over de verhouding van Willem III tot Spanje vgl. Rochester Correspondence, v. I, p. 629, 636.
Fruin I
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vergeefs leverde de Prins, om de laatste vesting te redden, den
wanhopigen slag van Mont Cassel; te vergeefs zocht hij tot
vergoeding van zoo groote verliezen Charleroi te bemachtigen;
hij werd genoodzaakt het beleg op te breken. Op Mons en Namen en de zeesteden van Vlaanderen na, waren thans alle ZuidNederlandsche vestingen van gewicht in de handen van den
vijand. Van zooveel tegenspoed gaven de bondgenooten elkander de schuld. Hoon en 'aster ontzagen zelfs Zijn Hoogheid
niet. Maar daarom gal deze nog de hoop niet verloren. Zijn
volharding, zijn onbezweken moed, zijn veerkracht, die hem
nooit deed vertwijfelen, hoe wanhopig de toekomst zich ook
voordeed, zijn de schoonste eigenschappen van zijn grooten
geest. Meer dan ooit was hij thans overtuigd, dat de redding alleen van Engeland kon komen; en de veldtocht was in de Spaansche Nederlanden nog niet geeindigd, of hij stond al gereed om
gedurende den winter, als de wapenen rusten moesten, een
diplomatieken veldtocht aan het Engelsche hof te gaan voeren.
Hij had door zijn vriend Bentinck de vergunning om over te
komen van zijn 00111 laten vragen en bekomen, en hij spoedde
zich nu derwaarts. Hij verraste er den koning en zijn broeder,
den hertog van York, met een aanzoek om de hand der dochter
van dezen, die hem twee jaren te voren zoo goed als aangeboden, maar toen om gewichtige redenen nog niet aangenomen
was 1). Zij werd hem thans na eenige aarzeling, en niet van harte, toegestaan. Het was van weerszijden een politiek huwelijk,
en, voor het oogenblik althans, niet meer 2). Zoodra het gesloten was, ging dan ook de Prins beproeven, om op die grondslag
een overeenstemming in de buitenlandsche staatkunde van
beide mogendheden te vestigen. Hij stelde voor, dat de koning
in overleg met de Staten-Generaal de voorwaarden van een algemeenen vrede ontwerpen, en die dan met de klem van Engelands macht aan de partijen opleggen zou. Frankrijk, hoe onwillig ook, zou zich daarin liever voegen dan Engeland tot de
1) Vgl. hierover Mignet, Negotiations, t. IV, p. 108 suiv.; Carte, Life of Ormond,
v. IV, p. 603.
2) Vgl. Journaal van Huygens, dl. II, blz. 121; Dalrymple, v. I, Review, Ch. III,

App., p. 179.
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alliantie te zien toetreden; en van de geallieerden was wel tegenspraak maar geen blijvende tegenstand te vreezen. De
vrede zou tot stand komen; en daarvan zouden Engeland en
Engelands koning de eer hebben. Een overtuiging en een vaste
wil als die van Willem III vermogen veel op een zwak en wuft
gemoed als dat van Karel II. De koning liet zich overhalen, en
het verdrag van 16/26 Januari 1678 was de eerste vrucht van
het Engelsche huwelijk van den Prins. Het gaf de hoofdvoorwaarden aan, waarop de beide contracteerende mogendheden
den algemeenen vrede billijk achtten, en die zij, des noods met
vereenigd geweld van wapens, aan de oorlogvoerende partijen
wilde opleggen. De voorwaarden waren natuurlijk voor Frankrijk zeer voordeelig, maar toch niet zoo als Lodewijk XIV ze
zelf wenschte ; en bovendien, dat zij hem werden voorgeschrevan was voor zijn hoogmoed ondragelijk : langs dien weg wilde
hij den vrede niet gesloten zien. Hij was echter te verstandig
om de Engelsche voorwaarden ronduit af te wijzen en zoodoende Karel in het harnas te j agen; hij nam ze in overweging ;
hij besprak ze; hij maakte zwarigheid — en zoo bereikte hij
zijn doel: hij won tijd, en hij besteedde dien voortreffelijk om
het Engelsch-Nederlandsche verbond te verlammen. De partij
was ook al te ongelijk. De politiek van Frankrijk, in een kabinet van hoogst bekwame staatslieden overlegd, werd door geen
mederegeering van volksvertegenwoordigers in de uitvoering
belemmerd; alles ging door een geest gedreven gestadig op het
doel af. Daarentegen had de regeering van Engeland, uit eigen
aard wispelturig en wuft, gedurig om te zien naar een parlement, dat de buitenlandsche politiek als bijzaak beschouwde,
en de regeering bemoeilijkte, ook waar zij in den geest van het
yolk zich tegen de heerschzuchtige plannen van Frankrijk verzette, uit vrees dat zij anders te machtig worden en haar macht
tegen de vrijheden van het yolk misbruiken zou. Om die reden
was Karel beducht, dat, als hij zich eens verleiden liet om met
Frankrijk te breken en een kostbaren oorlog tegen dat machtige rijk te beginnen, zijn parlement hem de noodige geldmiddelen niet zou toestaan zonder daarvoor concessies van zijn zijde
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te vorderen, die hij zich niet wilde laten afdwingen. Van die
tweedracht bediende zich de Fransche diplomatic behendig;
met beide partijen, regeering en parlement, heulde zij te gelijker tijd. Als de regeering een houding van verzet tegen haar
veroveringsplannen aannam, ruide zij het parlement op, en
jaagde den koning vrees aan voor de praerogatieven der kroon.
En had zij hem in die stemming gebracht, dan bood zij hem het
geld, dat hij van het parlement ten behoeve van zijn hofhouding niet om niet had kunnen bekomen, voorkomend aan,
mits hij het Lagerhuis ontbond of schorste en zich zoodoende
den weerzin van zijn yolk op den hals haalde. Dat spel gelukte
ook nu weer volkomen. De koning durfde niet vastberaden met
Willem III en zijn plannen van bevrediging meegaan. En ter
zelfder tijd werd soortgelijk spel in onze staatkundige kringen
opgezet. Bij ons was de macht van den prins van Oranje nog
veel enger beperkt dan die van den koning in Engeland. Hij
was de dienaar der Staten; niet hij, maar zij waren de souverein, en zij, niet hij, beslisten over de richting der buitenlandsche politick. Aan die onderhoorigheid had Willem III zich
onlangs, op wederrechtelijke en voor de vrijheid verderfelijke
wijze, gedeeltelijk on ttrokken. Door regeeringsreglementen,
die hij aan de drie tijdelijk door den vijand overheerde gewesten, Utrecht, Gelderland en Overijsel, bij hun bevrijding had
opgelegd zonder daar toe bevoegd te zijn, was hij zoo goed als
meester van zijn meesters, de Staten dier provincien, geworden ;
en, waar hij kon, bracht hij ook in Holland en Zeeland zijn
creaturen in het bewind, daaronder verachtelijke handlangers
die zijn partij tot schande verstrekten. Hij roeide met de riemen
die hij vond; ook hier moest het doel de middelen verschoonen.
Niet om de vrijheid der burgers aan banden te leggen, maar
om de oppositie tegen zijn buitenlandsche staatkunde tot
volgzaamheid te dwingen, vergreep hij zich dus aan den geest
van onzen regeeringsvorm en bevorderde hij zijn ontaarding.
Maar hij ken dit vergrijp niet plegen zonder bij de nog onafhankelijke regenten, vooral in de Hollandsche steden, weerzin
te wekken en verzet uit te lokken. Zij waren huiverig hem ter
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wile te zijn en de overhand te laten r emen, uit vrees van geheel en al ondergeschikt te worden. Zij waren niet vergeten,
dat hij de hem opgedragen waardigheid van hertog van Gelder
en graaf van Zutfen zou hebben aangenomen, indien zij er zich
niet zoo duidelijk tegen verklaard hadden. Zij werden er op
nieuw aan herinnerd door het huwelijk, dat hij zoo even met
de Engelsche prinses had gesloten. Zulk een Engelsch huwelijk
had eens zijn vader overmoedig gemaakt en tot den aanslag
van 1650 verleid; zouden thans de gevolgen weer niet soortgelijk wezen? Vooral te Amsterdam was men verontrust. Daar
hadden tot nog toe in de vroedschap twee cOterieen bestaan,
partijen verdienen zij niet te heeten, de aanhang van Gillis
Valckenier, die in de laatste jaren van het stadhouderloos bewind den raadpensionaris De Witt had tegengewerkt en hem
in 1672 ten val had helpen brengen, en de aanhang van Hendrik Hooft. Deze twee vereenigden zich thans onder den drang
der omstandigheden, en kantten zich gezamenlijk tegen de
toenemende macht van Willem III. De pensionaris der stad,
Jacob van den Bosch, voorheen secretaris en vertrouwde van
De Witt en steeds vurig bewonderaar van de stadhouderlooze
regeering, was de derde persoon in deze ligue. Uit vrees voor
den Prins, en misschien ook uit haat tegen zijn persoon, liet hij
zich tot een geheime correspondentie met D'Estrades verleiden, die hier ten tijde van De Witt jaren lang gezant geweest
en thans een der drie Fransche gevolmachtigden te Nijmegen
was. Uit de briefwisseling tusschen hen, die tot schande van
Van den Bosch in hetFransche staatsarchief berust, en waaruit
Mignet ons eenige gewichtige uittreksels meedeelt, zien wij,
hoe ver de partijschap iemand vervoeren kan. Uit blind vooroordeel tegen den prins van Oranje geeft de pensionaris van
Holland's aanzienlijkste stad aan den vijand van zijn land de
middelen in handen om de politiek van den stadhouder, die
tegen dien vijand gekeerd is, te verijdelen. Hij verklapt de
beraadslagingen, hij verraadt de bedoelingen van zijn meesters. D'Estrades verzuimde niet hem, door zijn tusschenkomst,
de regeering van Amsterdam te stijven in hun argwaan tegen
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den prins van Oranje, en hun de bescherming van zijn machtigen koning aan te bieden. Zoo als de Prins zijn steun gezocht
had bij Engeland, zoo moesten nu de republikeinen hun toevlucht nemen bij Frankrijk. Een veilige toevlucht voorwaar !
Maar wat laat blinde hartstocht zich niet wijs maken ? De
Amsterdamsche regenten spanden met Frankrijk tegen Willem
III samen. Zij beletten dat de verstandhouding met Engeland
uitgebreid en versterkt werd, gelijk de Prins bedoelde en koning Karel thans werkelijk wenschte. Zij zorgden dat Engeland
niet in het drievoudig verbond tusschen de Republiek, den
Keizer en Spanje als vierde deelgenoot werd toegelaten; hoe
Van Beuningen, onze gezant te Westminster, er op aandrong,
de machtiging, die hij behoefde om daartoe mee te werken,
werd hem onder het doorzichtigste voorwendsel geweigerd.
Zoo stak de Fransche politiek aan die van Willem III zelfs in
Holland de loef af. Wat de Prins gemeend had tegen haar te
richten, zijn alliantie met het Engelsche koningshuis, wist zij
als een wapen tegen hem en zijn invloed aan te wenden. Intusschen was de winter verloopen en het seizoen voor den veldtocht aangevangen. Wat de diplomatie had voorbereid, zou
door de kracht der wapenen worden aangedrongen. Vroeger
dan gewoonlijk verschenen de Fransche legers in het veld; ze
trokken naar het oosten, in de richting van Lotharingen op;
het scheen dat zij het op Mons of Namen hadden gemunt 1).
Maar toen de geallieerden zich haastten om tegen zulk een gevaar hun maatregelen te nemen, zwenkten de Fransche troepen plotseling, rukten in de tegenovergestelde richting Vlaanderen binnen, en namen eerst Gent en toen het sterke Yperen
weg; voor 1 April rustten zij reeds in de ververschingskwartieren van den verntoeienden tocht uit. In Engeland was de
indruk van deze veroveringen, zoo dicht bij de kust van Vlaanderen, geweldig. Lodewijk XIV had dit wel voorzien, maar teyens berekend, dat ook nu weer de opschudding tot niets wezenlijks leiden en van zelf bedaren zou. In Holland daarentegen
1) De Prins vertrok op 1 Maart plotseling naar het leger (Rochester Corresp., v.
I, p. 11(12).
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zou de vrees voor zijn overwinlijke wapenen de neiging tot
vrede zeer zeker nog versterken. Want van Gent uit, waar
thans de voorhoede van het machtige leger stond, werd niet
slechts Antwerpen, maar Staats-Vlaanderen bedreigd ; met
elken dag werd de oorlog voor de Republiek gevaarlijker. Wat
hij voorzien had, gebeurde. In het eerst werd het Engelsche
yolk door den voorspoed der Fransche wapenen opgeschrikt
en vorderde oorlogsverklaring aan Lodewijk XIV. Het parlement stond geld toe om nieuwe troepen te werven, en de regeering toonde zich vol ijver en lust om zich den krijg toe te rusten 1). In Oostende en in Brugge rukte Engelsche bezetting
binnen. Wie de verhouding tusschen koning en parlement niet
zoo goed kende als de Fransche diplomaten, zou allicht geloofd
hebben, dat het thans werkelijk tot oorlog komen zou. Maar
het duurde niet lang of het oude mistrouwen brak weer nit; aan
het toestaan van geld verbond het Lagerhuis ook nu voorwaarden, die de koning in strijd achtte met zijn praerogatieven. Het
bleek op nieuw, dat voor de alliantie op Engeland niet te rekenen viel. De vredelievende partij in Holland dacht er dan ook
niet aan om, op hoop van zulk een bondgenoot te winnen, zich
langer in gevaar te stellen. De vermeestering van Gent bezorgde aan de Franschgezinde partij de overhand. Weinige
dagen nadat de tij ding te Amsterdam ontvangen was, vergaderden daar heimelijk de invloedrijkste regenten; en met hun
voorweten schreef Van den Bosch aan D'Estrades, om te vragen, of de koning genegen zou zijn afzonderlijk met de Republiek vrede te sluiten. D'Estrades wist dat zijn meester niets
liever wilde, maar hij toonde zich niet toeschietelijk ; hij stelde
als voorwaarde, dat Holland zich vooraf onwillig zou verklaren
om langer aan zijn burgers de drukkende oorlogsbelastingen op
te leggen. Aan die voorwaarde werd terstond voldaan. Een
commissie uitde Staten der provincie begaf zich met deze boodschap naar Antwerpen tot den Prins, en kreeg ten antwoord,
1) Reeds in Februari waren op verzoek van Spanje Engelsche troepen in Oostende gelegerd (Temple, Works, v. I, p. 350; Mignet, t. IV, p. 529, 541). Over de krij gstoerustingen in Engeland zie: Temple, v. IV, p. 372; Dalrymple, v. I, p. 235, 237,
239, 240/2; Mignet, t. IV, p. 542/3.
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dat, hoewel Zijn Hoogheid een vrede, als die thans te treffen
was, oordeelde „ten hoogste schadelijk voor den staat, ja buiten twijfel ruineus te zullen zijn", hij zich echter niet zou verzetten tegen de sentimenten, die hij zag dat algemeen waren;
hij was in overleg met Engeland getreden om de vroeger ontworpen voorwaarden te wijzigen, overeenkomstig de eischen
die Frankrijk thans op grond der onlangs behaalde voordeelen
stellen kon; hij verlangde veertien dagen tijd om die onderhandelingen ten einde te brengen, en verzocht dat men zoolang
de beraadslaging over het verminderen van de krijgsmacht zou
verschuiven
Maar de Fransche diplomatie gunde geen tijd van beraad ;
zij was even voortvarend als de Fransche krijgsmacht. Eens
zeker van de Staten van Holland, schoof zij de bemiddeling van
koning Karel beleefdelijk ter zijde, en wendde zich onmiddellijk
en openlijk tot de Staten-Generaal en hun bondgenooten. Den
15den April maakten de gevolmachtigden van koning Lodewijk
te Nijmegen de voorwaarden bekend, waarop Zijn Majesteit
bereid was vrede te sluiten ,en waaraan hij tot den 10 den Mei
gebonden wilde zijn. Zij waren binnen dien tijd te aanvaarden
of te weigeren 2). Zij waren niet onredelijk hoog en op zichzelf
beschouwd voor de Republiek zelfs gunstig te noemen. De
groote koning wilde haar Maastricht teruggeven en een handelsverdrag, gelijk zij het begeerde, toestaan ; bovendien beloofde hij, haar ten gevalle en ten gevalle van den koning van
Groot-Brittannie, in de Nederlanden een rij van vestingen aan
Spanje te laten, die tot voormuur tegen zijn macht verstrekken
zou. Overigens behield hij Franche Comte en zijn veroveringen
in de Nederlanden, en liet aan Lotharingen slechts een schijn
van onafhankelijk bestaan; van het Duitsche rijk eischte hij
zoo goed als nets voor zich zelf, maar voor zijn bondgenoot
Zweden volkomen voldoening, dat was te zeggen teruggaaf van
al wat het aan Denemarken en Brandenburg verloren had. In
1) Secr. Resol. Holl. 1678 6 April.
2) Al de staatsstukken, die tot den vredehandel behooren, vindt men in de Actes
et Memoires des Negociations de la paix de Nimegue, Amst., 1689.

IN VERBAND MET DEN VREDEHANDEL VAN NIJMEGEN

185

den stand van zaken, bij de gebleken overmacht van Frankrijk,
waren zulke eischen volstrekt niet buitensporig. Zij weken ook
niet ver of van die, waaraan Engeland en de Republiek bij hun
verdrag van Januari van dit j aar hun zegel hadden gehecht : het
grootste verschil bestond daarin, dat Frankrijk zich de vestingen Doornik, Conde, Valenciennes en Ypereren toeeigende :
vestingen van groot belang inderdaad — de oorlogen van later
tijd hebben het bewezen — maar zou men, liever dan ze aan
Frankrijk te later', den noodlottigen oorlog voortzetten en de
waarschijnlijke kans op het verlies van al de Nederlanden
loopen ? Amsterdam was van een ander gevoelen. Met een
overhaasting, die bijna onvoegelijk scheen, verklaarde het zich,
tien dagen nadat de voorwaarden waren aangeboden, voor
haar gave en onvoorwaarlijke aanneming, en gelastte zijn gedeputeerden ter Staten-vergadering „sonder een moment tijds te
versuymen" de overige leden „met de meest pathetique expression en redenen de indispensabele necessiteyt" van den vrede te
betoogen 1). De meeste leden van Holland, en van de overige
gewesten insgelijks, waren van hetzelfde gevoelen, maar konden toch zoo snel niet besluiten. Het ging niet aan, alle bezwaren eenvoudig ter zij de te stellen, de klachten onzer bondgenooten, de verplichtingen der tractaten, de raadgevingen van Zijn
Hoogheid. Het bleek al ras, dat men binnen den gestelden termijn onmogelijk gereed kon komen. Onze gevolmachtigden te
Nijmegen verzochten uitstel, doch verkregen het slechts met
moeite en voor onvoldoenden tijd. De Staten moesten bij Zijn
Majesteit om nieuwe verlenging aanhouden, niet voor zich zelf,
want zij waren bereid, maar ter wille van hun bondgenooten,
van wie zij zich niet konden scheiden zoolang de onmogelijkheid om hen tot deelneming over te halen niet ten stelligste
gebleken was.
Die herhaalde verzoeken om uitstel, in den eerbiedigsten
vorm gesteld, konden den koning niet dan vvelgevallig zijn. Hij
werd er door erkend voor hetgeen hij zijn en schijnen wilde, de
1) Extract uit de Resol. van de Vroedsch. van Amst. van 25 April (in de Secr.
Resol. Holl. van 3 Mei 1678).
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beschikker van het lot der nation. Het Engelsche-Nederlandsche verbond door Willem III tegen hem gesloten, zou hem zoo
goed als zijn vijanden de voorwaarden van vrede hebben voorgeschreven en opgedrongen : dat verbond was echter door zijn
behendige politiek verijdeld, en hij wars het thans, die de wet
stelde en den vrede op zijn voorwaarden aan Europa aanbood,
om binnen den door hem bepaalden termijn aangenomen of
geweigerd te worden. Met de meeste waardigheid en met vertoon van den hoogsten luister vervulde hij de grootsche rol, die
hij op zich had genornen. Hij begaf zich naar Vlaanderen, te
midden van zijn zegevierend leger, en richtte van daar den 18en
Mei een openbaren brief van nederbuigende goedheid aan de
Staten-Generaal, die toonen zou, — zoo luidde ongeveer de
aanhef — dat Zijn Majesteit te midden der reeds door zijn wapenen behaalde voordeelen, en in het vooruitzicht op de nog
veel grootere, die het voortzetten van den oorlog beloofde,
toch zijn roem vooral in het bevorderen van den vrede stelde.
Zijn Majesteit had met genoegen gezien, dat de Staten de door
hem aangeboden voorwaarden billijk achtten, maar nog twee
wenschen koesterden : zij verlangden een wijziging in het handelsverdrag en verzekering, dat, zoo zij vrede metZijnMajesteit
sloten, terwijl Spanje in den oorlog volhardde, de voormuur
van vestingen, dien zij voor zich in de Nederlanden noodig
achtten, hun gegund zou blijven. In beide opzichten wilde Zijn
Majesteit hun ter wille zijn: de verandering in het handelsverdrag stond hij toe, en hij beloofde, als de Staten zonder Spanje
den vrede aannamen en voortaan in den oorlog onzij dig bleven,
de barriere in de Nederlanden, ten gelieve der Republiek, aan
de Spanjaarden te zullen laten, en zelfs Been plaats in de Nederlanden te zullen aantasten. Eindelijk, indien zij het ter bespoediging van de onderhandeling geraden achtten, eenige gedeputeerden tot hem te zenden, verwittigde hij hen, dat zij
hem tot den 27 sten der maand in de buurt van Gent zouden aantreffen. — De Staten ontvingen die letteren met den eerbied
aan zoo grooten monarch verschuldigd, en besloten gebruik te
maken van de vergunning om Zijn Majesteit in persoon door
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een afgevaardigde te begroeten. Van Beverningh werd met die
zending belast. Hij ontmoette den koning in het leger te Wetteren, overhandigde hem een dankbaar en eerbiedig schrijven
derStaten, en verzocht uit hun naam een wapenstilstand van zes
weken, om in dien tusschentijd den algemeenen vrede tot stand
te brengen. Hij werd goedgunstig ontvangen, en keerde binnen
weinige dagen terug met een kort antwoord op den brief der
Staten en met een uitvoeriger memorie, van 1 Juni gedagteekend, waarin Zijn Majesteit hetgeen hij beschikt had verkondigde. Hij stond een wapenstilstand van zes weken toe, die eerst
met 1 Juli zou aanvangen, op voorwaarde dat de Staten zich
verbonden, in geval de geallieerden verzuimden zich dien tijd
tot het sluiten van vrede te nutte te maken, verder gedurende
den oorlog onzijdig te blijven. Tot den l isten Juli hadden zij
tijd om zich daarover te beraden : de hertog van Luxemburg
zou zoo lang aan het hoofd van het leger bij Brussel op hun
antwoord wachten, en had in last onderwijl geen stad in de Nederlanden aan te tasten 1).
Wat hadden de Staten meer kunnen verlangen ? Zij waren
volkomen bereid op deze voorwaarden vrede te sluiten, en zij
beijverden zich hun geallieerden tot instemming over te halen.
Bij Spanj e, dat zonder de Republiek zoo goed als weerloos was,
gelukte hun dit. Maar de Keizer, Denemarken, Brandenburg en
de kleinere Duitsche staten wilden er niet van hooren en overstelpten onze onderhandelaars met bittere ldachten en verwijten. Den 17 den Juni werd er in Den Haag een laatste conferentie met de afgevaardigden dier bondgenooten gehouden, die
vruchteloos afliep als de vorige ; en weinige dagen later, den
22sten, namen de Staten het eindbesluit. Zij kondigden den koning aan, dat zij hun gevolmachtigden te Nijmegen gelast hadden, nog vt5Or den 1 sten Juli den vrede, op de vastgestelde voorwaarden, te teekenen, met diegenen der geallieerden die toetreden zouden, en althans met Spanje, dat zich daartoe bereid
had verklaard.
De zaak scheen dus onherroepelijk beslist. Prins Willem had
1) „ .... avec ordre durant ce temps de n'attaquer aucune Place".
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er in berust 1). Tot het laatst toe had hij een vrede op zulke
voorwaarden verderfelijk genoemd en ontraden, maar hij boog
voor de beslissing der Staten. Den dag na dien waarop het besluit gevallen was, diende hij reeds een voorstel tot vermindering der krijgsmacht in „nademaal de vrede (zoo drukte hij zich
uit) nu alle dagen of immers binnen en voor de expiratie van
dese loopende maandt gesloten stond te worden" 2). Hij schreef
ook ten zelven dage een beleefden brief aan den koning van
Frankrijk, wiens leenman hij was, om Zijn Majesteit, nog eer
de vrede hersteld werd, van zijn diepen eerbied te verzekeren
en zijn belangen bij hem aan te bevelen 3). Alles scheen geschikt
en beklonken. De Fransche koning nam, bij een missive van 30
Juni, acte van het besluit der Staten-Generaal, en willigde op
hun verzoek in, dat, hoewel eigenlijk de zaken in den staat,
waarin zij waren, blijven moesten tot op de uitwisseling der
ratification, niettemin de hertog van Luxemburg nu reeds de
buurt van Brussel en het aan Spanje terugkeerend grondgebied
met zijn leger zou ruimen. Maar onder een voorbehoud, waarop
ik de aandacht bijzonder wensch te vestigen en dat ik daarom
met zijn eigen woorden zal meedeelen : „Nous le chargeons [den
hertog van Luxemburg] pour ce sujet de conferer avec le Duc
de Villa Hermosa [den gouverneur-generaal der Spaansche
Nederlanden], mesme avec vostre Envoye aupres de luy, de la
conduite que devront tenir les officiers, qui commanderont les
troupes, que nous sommes obliges de laisser aux environs de la
vile de Mons".
Het is hier voor de eerste maal, dat wij in de gewisselde
stukken melding vinden van Fransche troepen rondom Mons —
de aanleiding tot den slag van Saint Denis, die wij schijnbaar
uit het oog hadden verloren, maar waarheen men uiteenzetting
der voorafgaande feiten steeds heeft gestrekt. Reeds sedert geruimen tijd 4) hielden Fransche legerbenden de stad Mons ge1) 20 Mei (Rochester Corresp., v. II, p. 16).
2) Resol. Holl. 23 Juni 1678.
4 ) Bij Mignet, t. IV, p. 587.
4) Lord Castlehaven zegt, sedert de verrassing van St. Guilain (11 December
1677).
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blokkeerd, en beletten den toevoer van levensmiddelen derwaarts. Een feit van groote beteekenis. Want Mons was met
Namen de eenige vesting van belang, die de Spanjaarden nog
niet verloren hadden; en, wat ons inzonderheid aanging, wij
hadden er dertien regimenten, minstens 8000 man, in bezetting 1). Het zou iets te zeggen zijn, als die plaats door hongersnood tot overgaaf gedwongen werd en onze soldaten zich krijgsgevangenen moesten geven. Op dat gevaar was bij het handelen
over oorlog of vrede wel degelijk gelet, en in de conferentie met
de bondgenooten van 17 Juni hadden onze gedeputeerden als
een der drangredenen tot vrede er nadrukkelijk op gewezen, dat
de regimenten binnen Mons zich reeds met oneetbaren kost
moesten voeden en zich eerlang, indien de oorlog voortduurde,
zouden moeten overgeven, waarvan het gevolg zou wezen, dat
ook Brussel niet meer te houden zou zijn en de geheele Spaansche Nederlanden gevaar zouden loopen 2). Men had zich gevleid, dat, als eens de vrede gesloten was, de blokkade terstond
zou worden opgeheven 3). Het bleek thans dat dit verre van
zeker was. Dit was de eerste zwarte stip aan den horizon, wel
geschikt om bezorgdheid te wekken. Maar eer 's konings missive nog in handen der Staten kwam, waren er te Nijmegen
reeds plannen van de Fransche regeering uitgelekt, die het
uitzicht op vrede weer geheel in het onzekere stelden.
Zoo vaak er sprake was geweest van het teruggeven van
Maastricht aan de Staten en van de Nederlandsche vestingen
aan Spanje, was er van het tijdstip der ontruiming niet gesproken ; onze staatslieden hadden zelfs niet aan de mogelijkheid
gedacht, dat dit niet terstond bij het uitwisselen der ratification
1) „Mons, oh it y a 13 regiments de 1'Estat, avec un Espagnol et quelque cavalerie mail 1a place si mai fortifiee et pourvue, que sans un secours elle ne peut pas
estre maintenue" (Memoriaal van den graaf van Waldeck, bij Von Rauchbar, George Friedrich van Waldeck, Bd. I, S. 595).
2) Urkunden und Actenstiicke zur Gesch. des Kurf. Ft. W. von Brandenburg
Bd. III, S. 513.
3) Over het approviandeeren eener ingesloten stad gedurende een wapenstilstand, zie o.a. Thiers„ Hist. de la Rev. du 4 Sept. (overgedrukt uit de Enquete parlementaire), p. 81/2, 85/6, 88, 108, 110/11, 112; Busch, Graf Bismarck und seine
Leute, Bd. S. 310, 343/4). Zie ook over de bepaling hieromtrent bij den wapenstilstand van 1813: Thiers, Hist. du Cons. et de l'Emp., t. XV, p. 102, t. XVI, p. 11.
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zou plaats hebben. Maar nu het teekenen van het verdrag zoo
op handen scheen, lieten de Fransche gezanten zich opzettelijk
een enkel woord ontvallen, waaruit de Spaanschen aanleiding
namen om dienaangaande een verklaring te vragen; en nu vernam men: dat de ontruiming niet zou geschieden dan nadat
eerst aan Zweden volkomen voldoening zou gegeven zijn. Het
was immers alleen em aan Zweden zijn verloren grondgebied
terug te bezorgen, dat Frankrijk zoo veel van zijn veroveringen teruggaf : voordat Zweden voldaan was, kon die teruggaaf
dus geen plaats hebben. Dat maakte natuurlijk voor de Republiek en voor Spanje den afzonderlijken vrede volstrekt onaannemelijk ; want bij de onzekerheid van de krijgskans in het
Noorden kon de voldoening van Zweden, en bij gevolg het ontruimen der Nederlandsche vestingen, nog jaren uitblijven; alles werd op deze wijs a fhankelijk van gebeurtenissen, die niet
te voorzien waren, en van de uitlegging, die de Fransche diplomatic bij tijd en wijlen aan het rekbare woord van volkomen
voldoening zou gelieven te geven. Niet slechts de prins van
Oranje en de weinige staatslieden die, even als hij, de gestelde
voorwaarden steeds verderfelijk hadden geacht, maar ook de
voorstanders van den vrede en zelfs de regenten van Amsterdam, begrepen dat, indien de ontruiming niet terstond geschiedde, de vrede niet geteekend worden mocht 1). Zoo stond
men dus weer voor een onoverkomelijk bezwaar. De laatste
Juni verstreek en de vrede was niet geteekend.
Wat Frankrijk zoo overmoedig gemaakt en tot het stellen
van zulk een onredelij ken eisch verleid had, was vooral de
toestand van regeering en parlement in Engeland. De tweedracht was daar op nieuw en heftiger dan ooit uitgebroken, en
Lodewijk XIV had er gebruik van gemaakt, om koning Karel
tot het teekenen van een verdrag te brengen, waarbij deze
tegen een Fransch subs:idie van zes millioen het schorsen van
het parlement en het afdanken van het onlangs aangeworven
1) Vgl. hetgeen D'Avaux, t. I, p. 6, van den invloed van Frankrijks handelingen
in deze op de stemming der Staten zegt.
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krijgsvolk beloofde 1). Van die zijde derhalve achtte Frankrijk
zich veilig, en op de vredelievendheid van Amsterdam en Holland durfde het ook staat maken. Er bestond dus alle reden
om te gelooven, dat de quaestie der ontruiming den vrede niet
zou verhinderen, en dat de groote koning ook in dezen zijn wil
zou doen eerbiedigen. De stellige weigering der onzen om het
verdrag te teekenen was dan ook voor de Franschen een wezenlijke teleurstelling.
Onderwijl had Luxemburg gevolg gegeven aan den bekomen
last en den hertog van Villa Hermosa, benevens onze envoy6s
te Brussel, Dijckvelt en Boreel, uitgenoodigd om over het ontruimen van het Spaansch gebied en het geblokkeerd houden
van Mons met hem te komen beraadslagen. Hij wist toen nog
niets van het te Nijmegen opgerezen geschil. De 1 sten Juli had
de conferentie plaats. Hij stelde voor, wat Mons betrof, dat de
blokkade zou voortduren tot op de uitwisseling der ratification,
maar dat intusschen van week tot week een zekere hoeveelheid
graan, naar het aantal der belegerden berekend, zou worden
binnengelaten. De Spaansche gemachtigden durfden dit zoo
gaaf niet toestemmen, zij namen tijd van beraad en gingen om
nadere bevelen naar Brussel. Maar toen zij den 3den terugkeerden, vonden zij Luxemburg, die intusschen ook nieuwe bevelen,
ten gevolge der opgerezen moeilijkheden in den vredehandel,
ontvangen had, veel minder inschikkelijk dan de eerste maal.
Hij Wilde nu niet meer dan een bepaalde hoeveelheid graan,
20.000 pond per dag, naar de stad doorlaten, een hoeveelheid,
die naar het oordeel der Spaanschen en der onzen te gering was
voor de behoefte. Op die wijs zouden de belegerden langzaam
maar zeker uitgehongerd, en, indien de vrede zoo lang uitbleef
als than weer te vreezen was, ten laatste tot overgaaf gedwongen worden, zonder dat onze legers, door het aan te gaan verdrag gebonden, zelfs een poging tot ontzet zouden mogen wagen. Om die reden meende de regeering van Brussel, in overleg
met onze envoy6s, het verdrag niet te moeten aannemen 2) ; en
1) Verdrag van 27 Mei, bij Mignet, t. IV, p. 578.
2) De stukken, die tot deze onderhandeling behooren, staan gedrukt in den Hollandschen Mercurius van 1678, blz. 132 en vlg.
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de Staten-Generaal keurden dat besluit volkomen goed bij hun
secreete resolutie van den Soon Juli. De overwegingen, die hen
daartoe leidden en die in hun resolutie uiteengezet worden,
geven een duidelijk inzicht in hetgeen zij van deze handelwijs
van Frankrijk dachten en vreesden, en verdienen ook am den
toon waarin zij gesteld zijn, dat ik ze meedeel.
„Ontfangen twee Missiven van de heeren Boreel ende van
Dijckvelt nopende de blocquade van Mons . . . . Waarop
gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat de
gemelte Heeren Boreel ende van Dijckvelt sal worden gerescribeert, dat Haere Ho. Mo. haer wel laeten gevallen de conduite, die sij dienaengaende hebben gebruyckt : dat Haere
Ho. Mo. niet connen begrijpen, dat Sijne Con. Maj. van Vranckrijk intentie soude connen hebben om de stadt ven Mons bij
forme van blocquade ofte hongersnoot te willen vermeesteren,
daer deselve duydelijck heeft verklaert geen plaetsen in de
Spaensche Nederlanden te willen aentasten, ende daer die
voorsz. stadt een gedeelte maeckt van de barriere, die Hochstgemelte Sijne Maj. verclaert heeft in de voorz. Spaensche Nederlanden te willen laeten: dat Haere H. Mo. niet connen sien,
dat daerin veel onderscheyt is, off een plaetse met gewelt aengetast, off door crijchsmacht soodaenich beslooten gehouden
wert, dat degenen die daerin sijn door hongersnoot geobligeert
souden werden de plaetse te moeten abandoneeren ende overgeven: ende dat Haere Ho. Mo. derhalve dat vast vertrouwen
hebben op de generositeyt van Hoochstgemelte Sijne Maj., dat
deselve sal toelaeten dat de voorsz. stadt van genoechsame
levensmiddelen voor haer nootdruft tot den tijt van de ratificatie van het voorsz. tractaet worde voorzien; dat sij sulcx
sullen opnemen voor een singuliere preuve van Sijne Majesteyts
goede affectie tot desen Staet, ende als een evident teecken van.
de condition, bij Hoochstgem. Sijne Majesteyt voorgestelt,
completelijck ende glorieuselijck te willen voldoen. Ende dat
sij, Heeren Gedeputeerden, derhalve alle goede ende crachtige
officien bij den gemelten Heere Hertogh van Luxemburgh,
ende des noot oock omtrent Hoochstgemelte Sijne Majesteyt bij
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brieven, sullen aenwenden, ten eynde deselve gepermoveert
mach worden, de voorsz. stadt met genoechsame levensmiddelen voor haere nootdruft te laten voorsien, bijaldien deselve
Sijne Majesteyts niet soude connen resolveeren de voorn. blocquade in het geheel op te heffen : doch dat gemelte Heeren Gedeputeerden haer niet sullen inlaeten om door eenich tractaet
de voorsz. stadt te stellen off brengen in staet van door hongersnoot te moeten vallen in handen van Hoochstgemelte Sijne
Majesteyt. Dat van 't gust voorschr. is kennisse sal worden
gegeven aen de Heeren Ambassadeurs endePlenipotentiarissen
van desen Staet op de vredehandelinge tot Nijmegen, om gelijcke officien ende devoiren te doen omtrent de Heeren Ambassadeurs ende Plenipotentiarissen van Hoochstgemelte Sijne
Majesteyt van Vrankrijck aldaer" 1).
Men ziet, hoe hoog belang de Staten-Generaal op het behoud van Mons stelden, en hoe zorgvuldig zij zich wachtten
voor het aangaan van een verdrag, dat hun verbieden zou het
revictuailleeren des noods met geweld van wapenen te ondernemen.
Volgens hun resolutie brachten hun ambassadeurs de zaak
terstond bij de Fransche heeren te Nijmegen ter sprake, maar
zonder veel vrucht, gelijk zij in hun brief van 10 Juli aan de
Staten meldden. Aan het eind van een conferentie over deze en
andere aangelegenheden hadden de Franschen bij het opstaan
kortaf gezegd : „indien de stadt Mons in haere handen viel,
naedat de tractaten met haer Ho. Mo. souden geteeckent ende
geratificeert sijn, dat zij die dan souden restitueeren" ; waaruit
de onzen niet zonder reden afleidden, „dat sij bij andere toevallen, het niet en souden doen." Er viel aan den toeleg om de
vesting te vermeesteren zonder eigenlijk gezegde vijandelijkheden te plegen, wel niet te twijfelen. En dat de stad het zonder
toevoer van levensmiddelen niet Lang meer zou kunnen houden,
berichtten tezelfder tijd de envoyes uit Brussel: „dat men binnen Mons met de granen daer binnen sijnde niet langer als
acht dagen soude connen bestaen; ende dat men aen 't Hoff
1)

Seer. Resol. Staten-Generaal, 5 Juli 1678.

Fruin I
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te Brussel sprack, dat, indien Mons wierdt verloren, den Coninck van Vrankcrijck alsdan niet offte seer beswaerlijck naer
den vrede soude luysteren, ende dat alsdan Brussel ende de
verdere plaetsen aldaer, door mancquement van terrein ende
subsistentie voor de noodige trouppes, niet lang sonde connen
bewaert off gedefendeert werden."
Dit een en ander maakte in Holland een diepen indruk. Zij
die aan de grootmoedigheid van den Franschen koning hadden
geloofd, erkenden dat zij teleur waren gesteld, en de talrijke
middenpartij, die bun in den laatsten tijd had aangehangen,
gaf thans aan. Willem III gelijk, en betreurde het dat zijn politiek niet gevolgd was. De Staten zagen dan ook thans naar
hulp uit van de zij de van waar de Prins die steeds had gehoopt,
van Engeland. Van Beuningen en Van Leyden van Leeuwen,
onze gezanten bij koning Karel, kregen in last Zijne Majesteit
de onbinijkheid van den eisch der Fransche regeering, en het
gevaar dat er aan verbonden was, op het levendigst voor te
stellen, en de hoop uit te spreken, „dat Sijne Majesteyt hierin
met desen Staet niet alleen sal concurreeren, maar oock
voors. evacuatie met de meest krachtige middelen helpen bevorderen" 1). Zij behoefden daartoe niet veel aandrang te bezigen. Engeland en zijn koning waren er uit eigen beweging
ten voile toe bereid. Al had de treurige tweedracht tusschen de
kroon en het parlement hen tot nog toe van krachtige maatregelen teruggehouden, argwaan tegen Frankrijk was bij beiden
diep geworteld, en die werd thans door het ontduiken der reeds
vastgestelde voorwaarden van vrede op nieuw gaande gemaakt.
De koning en zijn broeder, de hertog van York, waren daarover
zoowel als het parlement en de natie, verontwaardigd en verontrust. Allen waren het eens, dat men den toeleg van Frankrijk, om zich voor onbepaalden tijd in de Nederlandsche vestingen te nestelen, des noods met de wapenen moest tegengaan.
Het eerste gevolg van deze wending in de politiek was, dat
Karel het tractaat met zijn broeder van Frankrijk, waarbij hij
zich verplicht had zijn nieuw geworven krijgsvolk of te danken,
1) Seer. Resol. Holl., 2 Juli 1678.
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weigerde te ratificeeren 1), en dat het parlement het noodige
geld toestond om het voorloopig nog in dienst te houden. Het
tweede, dat Sir William Temple, die reeds tot plaatsvervanger
van den onlangs uit Holland teruggekeerden gezant, Laurens
Hyde, benoemd was, onverwijld derwaarts werd gezonden met
een geheel andere instructie dan de vredelievende, die voor
hem gereed was gemaakt 2). Hij kreeg in last, aan Hun Hoog
Mogenden het aangaan van een verbond voor te slaan, ten erode gezamenlijk een korten termijn aan Frankrijk te stellen, binnen welken het den vrede, zonder het voorbehoud der evacuatie, sluiten moest, met bedreiging van anders door de contracteerende mogendheden daartoe met de wapenen gedwongen te
worden. Met open aimen werd Temple in Den Haag ontvangen,
ook door de Staten van Holland. Want ook zij waren er van
overtuigd: beter voortdurende oorlog dan een vrede, dieFrankrijk voor onbepaalden tijd in het bezit der Nederlandsche vestingen zou laten. Reeds werd er met de Duitsche bondgenooten
overlegd over het aantal troepen 3) dat zij, zoo noodig, bij het
leger van Zijn Hoogheid zouden kunnen voegen. De Prins
stond op het punt van naar Brussel te vertrekken, en stelde
zijn reis slechts nit wegens de komst van Temple 4). Op geen
gelegener oogenblik had deze met zijn boodschap kunnen aankomen. De onderhandelingen vorderden snel. Den 15 den Juli
opende hij zijn last aan de Staten; den 26 sten was het verdrag
reeds geteekend 5) . Indien Frankrijk v6Or den 11 den Augustus
niet verklaarde of te zien van zijn eisch, om met de ontruiming
der terug te geven Nederlandsche steden en kwartieren te
wachten tot na de volkomen voldoening van Zweden, en met
dien verstande den vrede op de bedongen voorwaarden teekende, zouden de koning van Groot-Britannie en de Staten der
Vereenigde Nederlanden te zamen de wapenen opvatten om
1) Mignet, t. IV, p. 600.
2) Zie deze instructie bij Courtenay, Memoirs of Sir William Temple, v. II, p.
412, 422.
a ) Secr. Resol. Holl., 12 Juli 1678.
4) Temple, Works, v. IV, p. 369, 371.
2) Secr. Resol. Holl., 27 Juli 1678.
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het tot vrede te dwingen, en dat niet op de reeds aangenomen
voorwaarden, maar op die welke Zijn Majesteit en Hun Hoog
Mogenden in hun verdrag van Januari aannemelijk hadden
verklaard.
Niets kon den hooghartigen Lodewijk XIV hatelijkers overkomen dan dit verbond. Niet slechts omdat hij in diergelijke
verstandhouding en samenwerking der zeemogendheden steeds
den grootsten hinderpaal van zijn politiek had gezien, maar
vooral omdat het hem een eisch stelde, dien hij niet kon afwijzen zonder gevaar en niet aannemen zonder vernedering. Tot
nu toe was hij het geweest, die de voorwaarden van vrede had
gesteld: de Republiek had ze eerbiedig en bijna dankbaar van
hem aangenomen en aan Naar bondgenooten opgedrongen. Nu
waren het de Republiek en Engeland, die hem, onder bedreiging met oorlog, den termijn voorschreven, binnen welken hij
een overmoedigen eisch moest laten vallen en den vrede teekenen. Hij was besloten, indien hij een van beiden kiezen moest,
liever de vernedering te lij den dan een oorlog te wagen, waarin
de alliantie met de nog ongerepte macht van Engeland zou
worden versterkt. Maar, eer hij boog, zou zijn diplomatie niets
onbeproefd laten, om zonder krenking van zijn eer uit zijn
scheeve houding te geraken. Reeds was hij bij het naderen van
het gevaar, dat zijn overmoed had verwekt, een schrede achteruit geweken; hij had laten weten, dat hij de vestingen wel
vroeger ontruimen wilde, indien de Staten hem maar een ander
middel, om de voldoening van Zweden te verzekeren, aan de
hand konden doen. Maar op deze proeve van inschikkelijkheid
was nauwelijks acht geslagen, en het gehate verbond was niettemin gesloten. Indien het hem niet gelukte het weer te breken,
eer het nog geratificeerd werd, zou zijn hoogmoed zich dieper
vernedering en grootere offers moeten getroosten.
Van deze neiging tot toegeven bij Frankrijk wist men in
Engeland en in Holland niets. Men vermoedde integendeel dat
de groote koning voor geen bedreiging zou willen wijken. De
prins van Oranje, zoo verzekert ons Temple 1), gevoelde zich
9 Works, v. IV, p. 385, 387, 389.
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voor het eerst in langen tijd weer gelukkig. Zijn vurigste wensch
stond eindelijk vervuld te worden : Engeland zou zijn gewicht
in de schaal werpen, en haar ten voordeele der alliantie doen
doorslaan. Ook zijn eigen belang stond op het spel: zijn stelling
in de Republiek hing of van zijn voorspoed tegen Frankrijk.
Zoodra het verbond gesloten was, vertrok hij naar het Leger,
in het vaste voornemen, om met het ontzet van Mons geen dag
langer te dralen dan noodig was om de Duitsche troepen, die in
aantocht waren, met de zijne te vereenigen. Nog ITO& den 11 den
(het is alweer Temple die het ons zegt 1)), dus eer nog de fatale
tennijn verstreken was, hoopte hij in staat te zijn de blokkade
van Mons te verbreken. Bij het afscheid nemen van de StatenGeneraal en van de Staten van Holland sprak hij niet zoo
stellig, maar toch in denzelfden geest. „Verstaen hebbende dat
de Koning van Vranckrijck ordre had gegeven tot nieuwe mouvementen van sijne legers in de Spaensche Nederlanden, ende
om die door nieuwe detachementen uyt Duytslandt ende van
elders te verstercken, ende dat desselfs troepen haer soo langer
soo meer beneerstichden om de stadt Bergen in Henegouwen
te benauwen ende in Sijne Majesteyts handen te doen vallen,
had hij gemeend dat den dienst van den lande vereyschte, dat
hij voor sijn persoon sich wederom begaf naer het leger van den
Staet, om de macht van den vijandt te observeren, ende tegens
deselve ter handt te nemen wat tot bevordering van het gemeenebest meest soude konnen strecken" 2).
Er was ook geen tijd te verliezen, als men Mons behouden
wilde. De berichten uit de stad, niet vrij van overdrijving naar
het schijnt, schilderden den toestand als hoogst zorgelijk. Might zegt, op grond van Fransche berichten, dat de vesting, toen
eindelijk de blokkade werd opgeheven, op het punt was van te
capituleeren 3) ; en volgens Temple 4) vreesde men Kier te lande
1) „He hoped to engage the French army before the term for signing the peace
should expire" (Works, v. I, p. 364).
Resol. St. Gen. en Resol. Holl. van 24 Juni 1678 (blz. 329).
°) Negociations, t. IV, p. 607.
°) Works, v. I, p. 363, 364.
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dat zij zich nog voor den 11 den Augustus zou moeten °vergeven. Na het vertrek van Willem III uit Den Haag wachtte men
dan ook eerstdaags een poging tot ontzet. Voor de Fransche
politiek was het te wenschen, dat zulk een poging niet gewaagd
werd. Nu zij eens besloten was den oorlog niet voort te zetten,
kwam haar alles ongelegen, wat bij de geallieerden den geest
van oorlog kon aanwakkeren. Waarschijnlijk was het op haar
inblazing, dat Silverkroon, die als commissaris van den koning
van Zweden tijdelijk de plaats van Zweedsch gezant in Den
Haag yervulde, zich bemoeide om een botsing der legers bij
Mons te voorkomen. In de vergadering der Staten-Generaal
van den 3den Augustus berichtte dienaangaande de Raadpensionaris van Holland: „dat den Heer Silverkroon desen morgen
bij hem was gecomen, ende gesproocken hebbende over verscheyden saecken, concernerende het werck van den vrede, onder andere mede hadde geseyt, dat de heeren Ambassadeurs
van Sweden [te Nijmegen], apprehenderende dat beyde de
legers over het secours van de stadt Bergen in Henegouwen
tegen den anderen in actie souden mogen geraecken, ende dat
daerdoor lichtelijcken groote veranderingen in de saecken van
de werelt souden connen voorvallen, haer wel souden willen
laeten employeeren om die sinistre accidenten voor te comen,
ende te procureeren het revictuaillement van de voorsz. stadt
bij minnelijke wegen, ende dat sij in hoope waren van dat sulcx
bij de Heeren Ambassadeurs van Sijne Conincklijcke Majesteit
van Vranckrijck soude connen worden uytgewerckt". De Staten-Generaal verlangden natuurlijk niets liever dan zulk een
bevrijding van Mons langs minnelijke wegen, en zij lieten onverwijld aan hun gevolmachtigden te Nijmegen schrijven: „dat
sij souden trachten te vernemen, off eenige apparentie soude
mogen sijn om 't voors. revictuaillement bij minnelijcke wegen
uyt te wercken, ende dat sij alle meest crachtige officien ende
devoiren souden aenwenden, 't sij bij middel van de gemelte
Heeren Ambassadeurs van Haere Conincklijcke Majesteiten
van Vrankrijck ende van Sweden off andersints, soo sij best
ende bequaemst sullen achten, om te sien off sulcx soude con-
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nen werden geeffectueert" 1). Maar toen Boreel in gevolge
dezen last bij de Zweedsche gezanten navraag deed, bleek het
dat er voor het zeggen van Silverkroon niet de minste grond
had bestaan. Blijkbaar had hij er niets anders mee bedoeld, dan
de Staten of te leiden van het voornemen om tot ontzet van de
bedreigde stad hun leger te laten oprukken. De Fransche ambassadeurs daarentegen spraken op geheel anderen toon, en
bedienden zich van het gevaar, waarin Mons verkeerde, om het
tot sluiten van den vrede, zonder dadelijke ontruiming der
vestingen, de gevolmachtigden der Staten te drijven. In een
secreeten brief van den 6 cien aan de Staten-Generaal schreef
Boreel daarvan het volgende, dat hem in een conferentie met
D'Estrades wedervaren was: „Ick vorders willende spreecken
over het revictuailleeren van Mons door minnelijcke wegen, om
daerdoor alle verwijderinge voor te comen, soo seyde de Heere
Mareschal met wat ijver : Ick twijffelde niet off jegenwoordigh
als wij spreecken soo is Mons niet alleen geblocqueert, maar
wert de vive force aengetast door een leger van drie en vijfftich
duysent man; wij sullen eens sien off men daernae, als wij Mons
genomen sullen hebben, liever vrede sal willen maecken".
Inderdaad, met Mons in handen en onze regimenten, die er
lagen, krijgsgevangen, zou Frankrijk bij den vredehandel een
nog hooger toon kunnen aanslaan. Aan het lot van die vesting
was beiden partijen voor het oogenblik bijzonder veel gelegen.
Maar om die reden lieten de Staten zich dan ook evenmin door
de bedreiging van D'Estrades als door de verlokking van Silverkroon van hun stuk brengen. Uit elke missive van Zijn Hoogheid vernamen zij, dat hij gedurig meer troepen bij zijn leger
trok en in de richting van Mons vooruitschoof. Zij wisten wat
hij voorhad, en lieten hem vrij begaan, zonder eenige bedenking
daartegen te maken.
Intusschen verliep de tijd : de fatale termijn van 11 Augustus 2) naderde met rassche schreden. Wilde Frankrijk den
1) Secr. Resol. Staten-Generaal, 3 Augustus 1678.
2) Elders wordt het voorgesteld dat de vrede nog „v6Or of op den Il de. geteekend kon worden (Secr. Resol. Holl. 8 Augustus 1678, blz. 146 en Secr. Resol.
Staten-Generaal: „voor ofte opten elff den van den maendt").
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oorlog met Engeland vermij den, dan diende het niet langer te
talmen: het moest, zoo eervol mogelijk, maar in alle geval hoe
dan ook, den terugtocht aannernen en den eisch, die zooveel
aanstoot gaf, laten varen. De weg, waarop dit veilig geschieden
kon, lag voor de hand: de Zweden moesten zelf verzoeken, dat
hun ten gevalle de vrede niet langer verschoven werd; dan kon
Frankrijk zonder oneer aan dat verzoek voldoen. En wellicht
was het zoo in te richten, dat daarmee tevens nog een ander
doel bereikt en de verstandhouding tusschen Engeland en de
Republiek verstoord werd 1). Om dit uit te werken liet men de
eerste opening van de zijde der Zweden doen door zekeren
Ducros, een Franschman van geboorte, en die, als zoovelen, in
soldij van Frankrijk stond 2) ; hij was thans envoye van den
hertog van Holstein aan het hof van Westminster, en nam
meteen de belangen van Zweden bij ontstentenis van den
Zweedschen gezant waar. Hij sprak met koning Karel, als uit
zich zelf, over de mogelijkheid dat Zweden, om den vrede te
bevorderen, de Franschen tot het afstaan van hun eisch bewoog, indien namelijk Zijn Majesteit van zijn zijde beloven en
er borg voor blijven wilde, dat Spanje dan in den verderen
oorlog de vijanden van Frankrijk en van Zweden niet zou ondersteunen. Koning Karel liet zich vangen. Met zijn gewone
wuftheid zag hij reeds tegen de gevolgen van zijn verbond met
de Republiek op, tegen de afhankelijkheid vooral, waarin hij
gedurende den oorlog jegens zijn parlement zou geraken, en hij
greep met beide handen het middel aan, dat Ducros hem voorhield, om aan alle moeilijkheden te ontkomen. Hij liet zich
zelfs overhalen, om door Ducros aan Temple te gelasten, met
dezen uit Den Haag naar Nijmegen te reizen en daar de pogingen van de Zweden te ondersteunen.
Zoo was de Fransche kunstgreep volkomen gelukt ; zij werkte alles uit wat de diplomatie er van gewacht had, Ducros gebruikte de weinige uren, die hij op weg naar Nijmegen in Den
Haag vertoefde, om onze staatslieden te overtuigen, dat de
p. 7, 195 sq.
1) Temple, Works, v. I, p. 365, Vgl. Courtenay, v.
2) Zie de lijst der gepensioneerden van Barillon, bij Dalrymple, v. I, Review,
Gh. IV, App., p. 383.
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koning van Engeland, wat hij uit ontzag voor zijn parlement
en yolk ook mocht voorgeven, inderdaad steeds de trouwe
vriend van Frankrijk was, en dat zijn verbond met de Republiek, waarvan de ratificatie ook nog uitbleef, niets was dan
misleiding. Temple zag met evenveel ergernis als spijt het wantrouwen jegens zijn regeering bij onze Staten weer plotseling
in voile kracht herleven ; maar wat kon hij ter geruststelling
daartegen doen ? Hij mocht zelfs niet eens in Den Haag, waar
zijn tegenwoordigheid nu juist zoo noodig was, blijven ; hij
moest het ontvangen bevel gehoorzamen en Ducros naar Nijmegen volgen.
Daar hadden de Fransche ambassadeurs den weg voor den
terugtocht reeds gebaand. In een memorie, den 29 sten Juli aan
de onze overhandigd, hadden zij doen uitkomen, dat hun koning alleen ter verzekering der aan Zweden toegezegde voldoening, de Nederlandsche vestingen niet terstond begeerde te
ontruimen ; maar dat overigens Zijn Majesteit den vrede ernstig verlangde, en daarom gaarne hooren zou wat de Heeren
Staten hem tot opheffing van alle moeilijkheden zouden willen
voorstellen ; indien zij daartoe eenige hunner tot hem wilden
afvaardigen, zou Zijn Majesteit ze tot Saint Quentin te gemoet
gaan; daar zou men dan ook maatregelen kunnen beramen, om
alle vijandelijkheden te voorkomen, dewijl zijn vroegere belofte, van geen plaats aan te tasten, thans was komen te vervallen.
Op dat voorstel hadden zij echter een beleefde maar stellige
weigering van de Staten ontvangen. Thans, den 6 den Augustus,
na de aankomst van Ducros, gingen zij een stap verder, en verklaarden, dat Zijne Majesteit, gehoor gevende aan den wensch
van zijn bondgenoot, zijn voornemen om de ontruiming der
Nederlandsche plaatsen tot na de voldoening van Zweden uit
te stellen, gaarne nit liefde tot den vrede opgaf ; maar er op
bleef aandringen, dat Hun Hoog Mogenden eenige gedeputeerden naar Saint-Quentin of Gent zouden afvaardigen,werwaarts
zich dan ook Zijn Maj esteit zou begeven, ten einde gezamenlijk
maatregelen te beramen om de voldoening van Zweden op andere wijs te verzekeren. De eerste vrucht van zulk een samen-
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komst zou het voorkomen van vijandelijkheden in de Nederlanden wezen en het orde stelden op het revictuaillement van
Mons. — De lokstern was vleiend en liefelijk, maar bedriegelijk
tevens. Hadden de Staten er naar geluisterd en aan de noodiging voldaan, dan hadden zij meteen hun verbond met Engeland verbroken. De zending naar Saint Quentin had onmogelijk binnen den gestelden termijn doel kunnen treffen; de Ilde
Augustus zou voorbij zijn gegaan, zonder dat de vrede geteekend was en zonder dat de oorlog, waarmee Engeland en de
Republiek gedreigd hadden, een aanvang nam. De groote koning zou zijn zegevierende houding, -waaruit een enkele misstap hem had doen vallen, hernomen hebben. Hij zou weer als
vroeger bij Wetteren, uit vrije grootmoedigheid zonder dwang,
zonder tusschenkomst van iemand, de weldaden, die hij verleenen wilde, aan de Republiek hebben toegereikt. Het zou op
nieuw aan heel de wereld, en inzonderheid aan de Hollandsche
regenten, zijn gebleken, dat zoo min bij den koning van GrootBrittannie als bij iemand anders hulp en steun tegen de macht
van Frankrijk te vinden was; dat daartegen geen andere toevlucht bestond dan bij de grootmoedigheid van den machtigen
koning zelf. Maar de Staten bleven eerbiedig doch stellig weigeren : zij waren bereid hun gezanten zelfs naar Versailles te
zenden, doch eerst na het teekenen van den vrede: wat te
Saint Quentin of te Gent geschieden kon, kon ook geschieden
te Nijmegen, en er behoefde ook nets nieuws overlegd te worden : het verdrag van vrede was vastgesteld, het was maar te
teekenen. Overigens toonden zij maar al te zeer, hoe ook zij
naar het eind van den oorlog haakten. Den 6 den Augustus gaven zij daarvan een treurig blijk ; zij lieten den eisch van neutraliteit der Kleefsche landen gedurende den verderen loop des
oorlogs met Brandenburg vallen, en stelden zich daardoor
bloot aan de gevaarlijke nabijheid van een Fransch leger aan
hun zwakste grenzen. Indien zij daarvoor niet terugdeinsden,
scheen het niet ondenkbaar dat zij, als het er op aankwam, den
vrede liever te Saint Quentin zouden gaan halen dan hem voor
goed te zien verdwijnen.
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Terwijl dit op het gebied der diplomatie voorviel, was Willem III op het krijgstooneel steeds bezig met de toebereidsels
tot het ontzet van Mons. Het ging hem daarmee naar wensch :
zijn leger was strijdlustig en krijgshaftig, de Duitsche hulptroepen kwamen wel wat langzaam maar gestadig aan; uit
Engeland werden tot op de laatste dagen aanhoudend troepen
naar de Vlaamsche havens overgescheept 1). De hertog van
Monmouth kwam het bevel over hen voeren ; de hertog van
York dacht zich zelf later aan hun hoofd te stellen. Daar kwam
plotseling de verontrustende tij ding uit Den Haag van de zending van Ducros, en van den argwaan, dien deze bij de Staten
had gewekt. Nooit, getuigde Fagel aan Temple, was Zijn Hoogheid zoo ontroerd als door die Jobstijding 2). Al wat met zooveel moeite en zorg tot stand was gebracht scheen nu plotseling weer in duigen te vallen. Alles stond weer op losse schroeven. Wat er uit die verwikkelingen ten slotte zou voortkomen
was onmogelijk te voorzien. Het kon zijn dat de Fransche hoogmoed niet zou willen buigen, dat de Staten van hun kant evenmin zouden toegeven: dan duurde de oorlog voort. Het kon
ook zijn dat de Staten zich lieten gezeggen om ged€puteerden
te zenden en den vredehandel te Saint Quentin voort te zetten:
dan bleef de onzekerheid voorloopig bestaan. Het kon ook zijn
dat, als de Staten volhielden, Frankrijk op het laatst toegaf :
dan werd het aanstonds vrede. Maar zelfs in dat geval was
Mons nog niet behouden; want de Franschen beweerden immers recht te hebben om tot aan de uitwisseling der ratificatie
de blokkade voort te zetten, en tot zoo lang kon de stad het
onmogelijk uithouden. Zij zou dus den Franschen in handen
vallen, en, indien dan de ratificatie eens niet volgde, of indien
er over de uitlegging van eenig artikel van het verdrag verschil
,ontstond, wat dan? Te midcien van zoo veel onzekers stond
slechts een punt vast : het was voor de geallieerden en inzonderheid voor de Republiek van het hoogste belang, onverwijld,
1) Zie de brieven van den hertog van York aan den prins van Oranje, bij Dalrymple.
2) „The Prince had never been so troubled at any thing in his life" (Brief aan
Ormond bij Temple, Works, v. IV, p. 440).
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hoe eer hoe liever, den knoop door te hakken en de blokkade
met geweld te verbreken. Het schijnt dan ook niet dat de Prins
een oogenblik geaarzeld, een oogenblik er aan gedacht heeft
zijn voornemen op te geven, en evenmin hebben de Staten hem
ooit daartoe aangemaand. Zijn Hoogheid misleidde hen niet.
In brief op brief schreef hij hun, hoe de zaken stonden en wat
hij voorhad. Den Eden Augustus berichtte hij hun uit Sint
Quentyns Linnike : „Wij sijn op huyden met het leger van den
Staet op dese plaetse geavanceert, met intentie van op morgen
onse marche te vorderen naer de zijde van Berghen, wekke
stadt wij vernemen dat meerder ende meerder benaeuwt werdt.
Wij maecken staet dat den Luitenant-Generael Spaen 1) [met
de Brandenburgers] in een ofte twee marchen met ons sal
Wij sijn voornemens met het leger te
connen conjugeren....
avanceren naer den vijandt, soo verre als sal connen geschieden,
omme alsdan te overlegghen wat op hem sal connen werden
ondernomen". En vier dagen later, den 10 den : „Wij hebben geacht onse schuldigheyt te wesen, U Hoog Mogenden te berichten, dat de heer Luitenant-Generael Spaen sijne bijhebbende
trouppes op gisteren met ons hebbende geconjungeert, wij
voornemens sijn op morgen te marcheren naer den vijandt ende
ons te zetten soo naer aen deselve als sal connen geschieden,
omme vervolgens te resolveren ofte men hem sal connen aangrijpen ende op wat maniere". Duidelijker dan in deze brieven
had Zijn Hoogheid well niet kunnen verklaren, dat hij slag zou
leveren, indien hij daartoe de kans schoon zag. Hadden de
Staten dit niet gewild, het stond aan hen tegenbevel te geven,
en zij hadden hun gedeputeerden te velde nevens zijn Hoogheid
om voor het naleven van hun bevelen te waken. Maar zij hebben steeds stilzwijgend hun goedkeuring gehecht aan hetgeen
de Prins berichtte en als zijn voornemen aankondigde. Dit
bewijst dat zij, even als hij, het ontzetten van Mons beschouwden als een zaak op zich zelf, dat, naar hun oordeel, de koning
van Frankrijk geen recht had, noch voor noch na het teekenen
van den vrede, de vesting door uithongering tot overgaaf te
') Zie over hem: Kwartierstaten van de Veluwe, blz. 373.
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dwingen, en dat zij van hun leant met volkomen recht geweld
mochten gebruiken om dit te beletten.
Te gelijk met den laatst vermelden brief van Zijn Hoogheid
ontvingen de Staten de gewichtige tijding uit Nijmegen, dat de
vrede toch nog den 10 den geteekend was. Op het laatste oogenblik hadden de Franschen toegegeven. Al toegevende hadden
zij evenwel nog weer een groot diplomatiek voordeel behaald.
Zij hadden het zoo aangelegd, dat de tijd, voor het verstrijken
van den fatalen termijn, te kort was om de verdragen met de
Republiek en de verdragen met Spanje beide te arresteeren;
alleen die met de Republiek kwamen gereed; en zij hadden nu
onze gevolmachtigden bewogen om die al vast te teekenen 1) ;
die met Spanje zouden dan onmiddellijk, den volgenden dag
reeds, onder handen worden genomen. Het gevoig was, dat de
Staten-Generaal, door de overijling van hun gezanten, zonder
het te willen of te bedoelen, zich van Spanje hadden gescheiden
en reeds in vrede met Frankrijk verkeerden, terwijl nog de
oorlog tusschen Spanje en Frankrijk voortduurde. Zoo als te
voorzien was, trokken de Fransche gezanten te Nijmegen van
dien misslag der onzen behendig partij. Zij wierpen bij het formuleeren der artikels van het verdrag met Spanje allerlei zwarigheden op ; zij kwamen met opvattingen en uitleggingen der
vroeger vastgestelde voorwaarden te berde, waaraan de Spanj aarden nooit gedacht hadden, en die alle ten nadeele van Spanje waren. Dag aan dag ging voorbij zonder dat men met het
verdrag veel vorderde. Ware Mons onderwijl tot overgaaf genoodzaakt geworden, hoe uitnemend zou dan dit voordeel den
Franschen bij den vredehandel te pas zijn gekomen! Zij
mochten de vesting niet behouden, zij hadden daar in het verdrag met de Republiek de barriêre-plaatsen onder begrepen,
die aan Spanje blijven zouden. Maar mochten zij daarom niets
anders in ruil vorderen? Zij zouden niet verzuimd hebben, er
voor te bedingen zoo veel eenigszins doenlijk was.
Doch Mons is niet gevallen. Daarvoor heeft Willem III ge1) Fagel en anderen keurden het zeer af, dat onze gevolmachtigden dit hadden
gedaan (Temple, Works, v. I, p. 370).
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zorgd. Den 14 den 's och tends verkeerde hij in het leger bij Soignies aangaande vrede of oorlog nog steeds in dezelfde onzekerheid. Maar tot den strijd was hij volkomen toegerust. De gelegenheid stond gunstig. Waarom zou hij ze niet hebben aangegrepen ? Er was slechts een reden, die hem had kunnen weerhouden. Een niet onaanzienlijke Engelsche krijgsmacht, acht
of tien duizend man, stond gereed zich bij hem te voegen, zoodra de fatale termijn verstreken en het verbond van 26 Juli in
werking getreden zou, zijn. De hertog van York had Zijn Hoogheid nog onlangs vermaand daarop te wachten; want tot zoo
lang zou Mons het wel kunnen uithouden 1). Maar ook zonder
de Engelschen achtte de Prins zijn leger talrijk genoeg 2). Hij
waagde den slag en hij won hem.
1) In zijn brief van 26 Juli/5 Augustus, bij Dalrymple, v. I, p. 240.
2) Ik weet dat ik de meeste geschiedschrijvers (ook Knoop) tegen mij heb, als ik
beweer dat de Engelsche troepen geen deel aan het gevecht bij Saint Denis genomen
hebben. Mignet, anders zoo nauwkeurig, zegt. (t. IV, p. 626): „L'armee du Prince
d'Orange avait etc renforcee par le Due deMonmouth a la tete d'un corps Anglais";
en Bosscha (Nederlands Heldendaden te land, 1 . uitg. dl. II, 204) : „Het leger van
den Prins van Oranje, nu ook versterkt met een Engelsche hulpbende" enz. In een
aanteekening op deze plaats (blz. 108) verdedigt Bosscha dit gezegde tegen het gezag van Temple. „Temple zegt, dat 7' of 8000 Engelschen op het punt stonden van
zich bij het leger van den Prins te voegen; doch vermoedelijk vergist hij zich Kier,
daar de Engelsche hulpbenden onder Monmouth reeds voor den slag waren aangekomen en werkelijk mede gevoch ten hebben." Mij dunkt, de verzekering van Temple, van wien het niet te denken is, dat hij zich op een zoo gewichtig punt zou vergissen, had Bosscha voorzichtiger moeten maken. Als hij de echte stukken, b.v. de
brieven van Dijckvelt en Van Maerssen, had ingezien, zou hij bemerkt hebben dat
Monmouth met eenig gevolg, doch zonder hulpbenden, bij den slag tegenwoordig is
geweest. „Den Heer Hertog van Monmouth, een quartier voor het gevecht in het
leger gearriveert, heeft Zijn Hoogheid alomme gedurende hetzelve gevolgt, en weet
niet genoegh te roemen over de kloekmoedigheyt ende standvastigheyt van de
troepen van U Hoog Mogenclen", zoo schrij ft Dijckvelt. Het zou ook een zaak van
zoo groote beteekenis zijn geweest, indien de Engelsche troepen de Franschen hadden helpen bevechten, in vredestijd, en eer het verbond van 26 Juli in werking trad,
dat daarover in de diplomatic heel wat te doen zou zijn geweest. — Het misverstand komt hieruit voort, dat er in de beschrijvingen van het gevecht telkens gesproken wordt van de Engelschen, dat is van de Engelsche regimenten in Hollandschen dienst. Sedert den herfst van 1677 (vgl. Historical Account of the British regiments employed in the defence of the Dutch Republic. Londen, 1794) waren alle
Engelschen en Schotten, die onder de Staten dienden, in zes regimenten verdeeld,
en onder het commando van den graaf van Ossory, zoon van den hertog van Ormond, geplaatst (zie Carte's Life of Ormond, Oxford 1851, v. IV, p. 603; Dalrymple, v. I, Review, Ch. III, App., p. 244). Dit heeft geduurd tot in 1688, toen die geheele brigade Zijn Hoogheid naar Engeland vergezeld heeft en daar in soldij van
Groot-Brittanniê is overgegaan; de drie Engelsche regimenten zijn nooit teruggekeerd; wel, in 1701, de drie Schotsche, die later, tot zes vermeerderd, de zooge-

IN VERBAND MET DEN VREDEHANDEL VAN NIJMEGEN

207

Over de bijzonderheden van het gevecht zal ik niet uitweiden. Na de fraaie en duidelijke beschrijving van generaal
Knoop zou dit een overbodig werk wezen. Niettemin vestig ik
de aandacht op 1) twee verschillende verhalen van Engelsche
officieren, die den slag hebben bijgewoond, lord Castlehaven 2)
en majoor Bernardi 3), Zij zijn niet slechts aan generaal Knoop,
maar aan alle Nederlandsche en Fransche geschiedschrijvers
onbekend gebleven, gelijk dan ook de boeken, waarin zij voornoemde Schotsche brigade hebben gevormd, en die eerst bij besluit der Staten van
1782 gedenationaliseerd en met de overige regimenten in Staten-dienst gelijk gesteld zijn. De namen der kolonels van de zes regimenten, die onder Ossory aan den
slag van Saint Denis hebben deelgenomen, worden opgegeven in den Holl. Mercurius van 1678, blz. 184.
1) Ik ben daartoe in staat gesteld door de hulpvaardigheid van Dr. J. P. N. Land
die, toen ik dit onderwerp bestudeerde, to Londen vertoefde, en mij op mijn verzoek nauwkeurige afschriften bezorgde uit boeken, die hier te lande niet te vinden
waren, maar in het Britsch Museum voor de hand lagen. In de eerste uitgave dezer
verhandeling zijn beide fragmenten afgedrukt. (N. v. d. R.)
2) James Lord Audley, Earl of Castlehaven, was katholiek, grondbezitter in Ierland, en pair daar en in Engeland. Het grootste gedeelte van zijn leven bracht hij
onder de wapenen door, tegen de rebellen in Ierland en later tegen de Nederlanders
op de Engelsche vloot. Na den vrede van Breda in 1667 diende hij de Spanjaarden
in de Nederlanden; in 1676 commandeerde hij het Spaansche voetvolk, in 1678
streed hij mee bij Saint Denis onder Villa-Hermosa. — Zijn memoires zijn herhaaldelijk uitgegeven. Het eerst te Londen in 1680. Deze uitgaaf bevat alleen „his engagement and carriage in the wars of Ireland, from the year 1642 to the year 1651".
Maar in het volgend jaar verscheen een nieuwe titel-uitgaaf, vermeerderd met eenige addenda en corrigenda en met een Appendix van 79 blz., „relating wars abroad,
that he bath either seen of known". Een derde uitgaaf verscheen, door de zorg van
Chas. O'Connor of Belanagare Esq., in 1753 onder dezen titel: „The Earl of Castlehaven's Memoirs, or his Review of the late wars of Ireland, with his own Engagement and Conduct therein. To which is added an Appendix and Postcript. The
whole enlarged and corrected by himself. Waterford, 1753."
a) John Bernardi was van Genueesche afkomst, maar uit Engelsche ouders geboren. Na een ongelukkige jeugd trad hij vroeg in krijgsdienst en nam na den vrede
tusschen Engeland en Nederland in 1674, met meer andere afgedankte officieren en
soldaten, dienst in het Leger der Staten. Hij bezat den rang van luitenant bij kapitein Ph. Savage, toen hij den slag van Saint Denis bijwoonde. Hij bleef in Nederlandschen dienst tot in 1687, toen hij, gevolg gevende aan de oproeping van Jacobus II, naar Engeland wederkeerde. Sedert diende hij dezen tegen Willem III. In
1696 nam hij deel aan het zoogenaamde Assassination-plot van Sir George Barclay,
werd gearresteerd en jaren lang gevangen gehouden (Vgl. Macaulay's History,
Chap. XXI, v. VIII, p. 116). In Newgate schreef hij zijn levensgeschiedenis, die in
1729 uitkwam, onder dezen titel: „A short History of the Life of Major John Bernardi, written by himself in Newgate, where he has been for near 33 years a Prisoner of State, without any Allowance from the Government, and could never be admitted to his Tryal." Londen 1729. Macaulay zegt er van: „this autobiography is
not at all to be trusted" (p. 116). Zoo schijnt ook het verhaal van den veldtocht van
1678 uit het geheugen opgesteld, en niet te vertrouwen.
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komen, hoogst zeldzaam zijn. Aan generaal Knoop laat ik het
gaarne over hun waa gde te beoordeelen, mij zelven acht ik
daartoe minder bevoegd; ook liggen de bijzonderheden van het
gevecht buiten mijn bestek. Aileen wil ik herinneren aan hetgeen generaal Knoop heeft verhaald van den bijna roekeloozen
moed, waarmee de Prins in persoon zijn troepen tegen den
vijand aanvoerde, en die, zonder de tijdige tusschenkomst van
Ouwerkerk, noodlottig had kunnen afloopen. Bedenken wij,
tot verklaring van die schijnbare roekeloosheid, dat het den
Prins niet te doen was om te vechten maar om te overwinnen;
dat groote belangen op het spel stonden, belangen die hem
dierbaarder waren dan het leven. Een neerlaag zou voor de
geallieerden even verderfelijk zijn geweest, als een overwinning,
die tot ontzet van Mons kon leiden, heilrijk was. Hij, die daarvoor zoo veel menschenlevens waagde, mocht het zijne niet
voorzichtig ontzien
De overwinning was niet beslissend : generaal Knoop heeft
het erkend, en vooral op zijn gezag neem ik het aan. Maar voor
Luxemburg was toch de neerlaag even stellig als vernederend.
Zulk een uitslag had hij onmogelijk geacht en als onmogelijk
aan anderen voorgesteld. Weinige dagen te voren had D'Estrades nog aan Temple gezegd, dat de stelling, waarin Luxemburg zich geplaatst had, zoo sterk was, dat hij ze met tien
duizend man tegen veertig duizend onder den prins van Oranje
gemakkelijk verdedigen kon. En aan Louvois had Luxemburg
in denzelfden geest geschreven : „C'est un poste, oil le Prince
d'Orange seroit fou de nous venir attaquer" 2). De moreele
neerlaag, die zijn overmoed dus geleden had, was niet gering,
en zij verklaart de bitterheid, waarmee hij na den afloop den
Prins beschuldigde van hem overvallen te hebben, wetende
dat het vrede was.
Wat zouden de gevolgen van dit eerste gevecht geweest zijn,
indien de oorlog had voortgeduurd ? Zou Mons in een tweeden
1) „He went into the field .... resolved to relieve Mons or die in the attempt"
(Temple, Works, v. I, p. 364).
2) Rousset, t. II, p. 512.
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slag ontzet zijn? Wie durft het zeggen ? Den volgenden dag,
terwij1 de Prins met zijn hoofdofficieren overlegde wat verder
te ondernemen, kwam de koerier met Fagel's brief. De vrede
was gesloten; dat wist men thans. Maar op welke voorwaarden?
Hoe moest het gaan tot op de ratificatie? Wat zou er worden.
van Mons en de blokkade ? Daarvan sprak de brief geen woord.
Het is hier de plaats om het antwoord, dat Zijn Hoogheid aan
Fagel zond, en waaruit wij reeds den gewichtigsten zin bespraken, in zijn geheel te beschouwen. Wij zullen het thans eerst
volkomen verstaan, nu wij de omstandigheden, waaronder het
geschreven is, nauwkeurig hebben leeren kennen.
„Mijn Heer, UEd. sal uyt mijn publicque missive aen den
Staet vernemen 't geen in 't furieus gevecht van gisteren is
voorgevallen. Hoe het sal worden opgenomen bij ons volck en
weet ick niet ; maar ick kan UEd. voor Godt verklaren dat ick
niet geweten en heb als dese middagh, door UEd's missive van
den 13den, dat de vrede gesloten was. Ende hebbende geen
brieven van den Staet, soo sal ick de groote wegh gaen 1) ende
mijn best doen om Mons t' eenemael t' ontsetten. Ick blijve
onveranderlijck, Mijn Heer, UEd. dienstwillighe vriend
G. PRINCE D'ORANGE."

Welk een bedwongen kracht in die weinige woorden! Het
slot, dat de echtheid van den brief, indien er ooit aan getwijfeld
werd, voldingend zou aantoonen, is vooral opmerkelijk. Het
ontzet van Mons wordt niet opgegeven, al is de vrede geteekend, zoolang geen tegenbevel van de Staten komt, kan niettegenstaande den vrede nog een tweede poging worden gewaagd.
Maar dat was toch te stout gesproken. Eerst diende althans gebleken te zijn, dat de Franschen de uithongering van Mons
dachten voort te zetten tot aan de ratificatie, eer men hen op
nieuw kon aangrijpen. Den volgenden dag werd Dijckvelt naar
Luxemburg gezonden om over een wapenstilstand te handelen;
en het gevolg was dat voorloopig een wapenschorsing van
tweemaal vier en twintig uren werd aangegaan, om de nadere
1) Huygens, Journaal, dl. II, p. 416.
Fruin I

14
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bevelen van Lodewijk XIV in te wachten. Die bevelen luidden
boven verwachting gunstig: de blokkade werd opengebroken
en Mons langs minnelijke wegen gerevictuailleerd.
Ik zeg, die gunstige uitkomst was buiten verwachting. Als
wij onze en de Fransche geschiedschrijvers raadplegen, zouden
wij dat niet vermoeden. Zij spreken van het ophouden der
vijandelijkheden en het vrijgeven van Mons als van iets dat van
zelf sprak en niet kon uitblijven. Uit hetgeen vroeger gebeurd
was, moeten wij echter tot het tegenovergestelde besluiten. Er
was geen reden te bedenken, waarom thans de Fransche regeering haar recht anders zou opvatten en handhaven dan weinige
weken geleden, te minder omdat nog voor weinige dagen haar
ambassadeurs te Nijmegen dat recht hadden volgehouden. Wat
mag haar dan that's tot ander inzicht, tot ander gedrag tenminste, geleid hebben? Zeker boven?i de wensch om alles te
vermij den, wat den vrede met de Republiek in gevaar brengen
kon. Maar zou niet ook de uitslag van het jongste gevecht, en
de vastberaden houding van den Prins na het gevecht, daartoe
bijgedragen hebben? Want dat Zijn Hoogheid het voortdurend
uithongeren van Mons niet werkeloos dacht aan te zien, kan
aan de Fransche generaals niet ontgaan zijn. Ware na het eindigen van de wapenschorsing geen uitzicht geopend op het revictuailleeren langs minnelijke wegen, buiten twijfel zou de
Prins het dan op nieuw beproefd hebben langs den weg van
geweld, en dat moesten de Franschen in het belang van den
vrede voorkomen. Men kan mij tegenwerpen, dat dit slechts
een gissing is. Ik erken het, maar een gissing die gegrond is op
hetgeen wij met zekerheid weten, en, laat mij er dit bijvoegen,
een gissing die niet bij mij het eerst is opgekomen. Toen de hertog van York de tijding van den gesloten vrede en kort daarop
de tijding van den geleverden veldslag had ontvangen, was hij
van gevoelen dat het, niettegenstaande den vrede, bij dien
66nen slag niet blijven zou. In zijn brief van gelukwensch aan
Willem III 1) schreef hij : „We are very impatient for the to
morrow's letters, and hope to hear you have gained your point
I) Van 12/22 Augustus, bij Dalrymple, v. I, p. 245.
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and relieved Mons". Het toegeven van den Franschen koning
heeft verder geweld overbodig gemaakt. Maar had hij volgehouden, ik voor mij ben overtuigd, dat de Prins in dat geval
niet zou hebben gerust, voor hij of Mons ontzet Of een beslissenden neerlaag geleden had. Maar, zal men mij misschien
vragen, denkt gij dan, dat de Staten-Generaal, die zoo naar den
vrede hadden verlangd, dit gedoogd zouden hebben? Op die
vraag behoef ik geen waarschijnlijk antwoord te gissen, ik kan
een zeker antwoord geven. Niet slechts gedoogd zouden zij het
hebben, zij zouden het gaarne hebben gezien. Zij hebben dit
met zooveel woorden verklaard. De 19den Augustus namen zij
kennis van een brief, twee dagen te voren door Zijn Hoogheid
geschreven, waarin hij zich beklaagde niets vernomen te hebben van de voorwaarden, waarop de vrede gesloten was, niets
aangaande het al of niet voortduren der vijandelijkheden en
het lot van Mons tot op de uitwisseling der ratification, zoodat
hij zich genoodzaakt had gezien een wapenschorsing van twee
dagen met Luxemburg aan te gaan, in afwachting van nadere
bevelen van Lodewijk XIV. Die brief gaf aanleiding tot gewichtige deliberation. Hadden de Staten geoordeeld, dat uit
het sluiten van den vrede het ophouden der vijandelijkheden
van zelf volgde, het is duidelijk wat zij in dezen hadden moeten
besluiten en aan Zijn Hoogheid ten antwoord geven. Maar zij
kwamen tot een tegenovergesteld besluit. Het is zoo belangrijk,
dat ik het met de eigen woorden wil meedeelen.
„Ontfangen een missive van S. H.. . . . Waarop gedelibereert
sijnde, is goedgevonden ende verstaen, dat aen hoochgemelte
Sijne Hoocheyt sal worden gerescribeert, dat, gelijck Hare Ho.
Mo. groote redenen hebben gehadt om haer te vernoegen over
de ongemeene conduite ende dapperheyt, bij deselve in het
jongste gevecht betoont, haer oock seer laten gevallen, dat
Sijne Hoochheyt, kennisse becomen hebbende van de geslooten
vrede, den Hertogh van Luxemburg daervan heeft doen adverteeren, ende een stilstant van wapenen met hem aengegaen.
Dat Hare Ho. Mo. in het sluyten ende teekenen van de voorschr.
vrede wel gaarne hadden gezien, dat de hostiliteyten oock had-
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den mogen cesseeren, immers de termijnen wat te eerder ingaen
ende particulierlijck oock dat de stadt Mons bij minnelijcke
wegen hadde mogen werden gerevictualieert, als dock sullende
maecken een gedeelte van die barriêre, die in de Spaensche
Nederlanden soude werden gelaeten; maer dat bij de Heeren
Ambassadeurs van Sijne Conincklijcke Majesteyt van Vrankrijck niets heeft connen werden geobtineert, noch nopende het
eerder ingaen van de voorschr. terminen, noch nopende het
voorschr. revictuaillement, hoewel de inconvenienten, die
daeruyt souden connen spruyten, aen haer wel voorgehouden
sijn geweest ; dat mitsdien daervan in het voorschr. tractaet
van vrede niets heeft connen influeren, ende vervolgens daervan oock geene advertentie heeft connen werden gegeven aen
Hoochgemelte Sijne Hoocheyt. Dat hare Ho. Mo. daerom oock
wel gepersuadeert zijn, dat niets anders heeft connen werden
gedaen dan het ontzet van Mons voors. te ondernemen; ende
dat aen diegenen, die het voors. outset feytelijcker wijse hebben willen beletten, ende de voors, stadt door hongersnoot tot
overgave obligeeren, alleen geimputeert ende toegeschreven
moet worden het gevecht, dat daeromtrent voorgevallen is.
Dat aen Haer Ho. Mo. niets soo welgevallig sal wezen dan dat
de voorschreven stadt mach werden gesecoureert door minnelijcke wegen, ende niet door de wapenen, ende dat Hoochgemelte Sijne Hoochheyt sulcx mach obtineeren; maer wetende
aen de eene zijde, dat de voors stadt is een van de plaetsen, die
de voors. barriêre souden helpen constitueeren, als hiervoren
is geseyt, ende dat mitsdien aen de zijde van Sijne Coninkclijcke
Majesteyt van Vranckrijck met geen recht ter werelt kan worden gepretendeert, dat Sijne Majesteyt die voors. stadt soude
mogen blijven benauwen ende dwingen om door gebreck in sijne
handen te moeten vallen; ende dat aen de andere zijde de conservatie van deselve stadt aen de Spaensche Nederlanden ten
uytersten importeert : dat Hoochgemelte Sijne Hoocheyt het
voors. revictuaillement door minnelijcke wegen niet connende
obtineeren, Haere H. Mo. aen desselfs wijsheyt ende voorsichtigheyt bevoolen Iaeten het secours van dien te ondernemen,
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soo veel Sijne Hoocheyt sulcx mogelijck, ende door soodanige
middelen als deselve daertoe dienstichst sal oordeelen."
Het overige van de resolutie staat met ons onderwerp in
geen nauw verband. Maar hetgeen ik ervan heb medegedeeld,
is, dunkt mij, zeer gewichtig. De Staten keuren goed en nemen
als het ware voor hun verantwoording, wat de Prins tot nog
toe heeft gedaan, en zij machtigen hem, voor het geval dat de
toevoer van levensmiddelen naar Mons belet mocht blijven,
het ontzet te ondernemen met de middelen die hem dienstig
zullen schijnen, hetgeen hier niet anders beteekenen kan dan
met geweld van wapenen. En wat dit besluit der Staten-Generaal dubbel opmerkelijk maakt, het is een bloote herhaling
van het advies van de Staten van Holland 1), van dat gewest,
dat meer dan eenig ander voor den vrede geijverd had. Hoe
afdoend weerlegt die omstandigheid de geruchten, die de correspondenten van D'Estrades hem hadden overgebriefd, volgens welke Amsterdam en de meeste steden overtuigd zouden
geweest zijn, dat Zijn Hoogheid, wetende dat het vrede was,
met bijbedoelingen den slag had geleverd, en hem dat zeer
kwalijk zouden hebben genomen 2). Ik merk dit op, om in een
nieuw voorbeeld te toonen, hoe bedriegelijk de vertellingen
van zulke om loon dienende correspondenten 3) plegen te zijn.
De ware gezindheid der Staten, zooals zich die in hun resolution uitspreekt, geeft nu ook het antwoord op de vraag, die
hier als van zelf bij ons oprijst hoedanig zou de gang van zaken zijn geweest, indien de tijding van het sluiten van den
vrede den prins van Oranje twee dagen vroeger, eer hij den
slag aanving ,bereikt had? Er bestaat geen reden om te vermoeden, dat Zijn Hoogheid dan den 14 den anders zou hebben
gehandeld, dan hij nu den 16 den heeft gedaan. Hij zou hoogstwaarschijnlijk begonnen zijn met het revictuailleeren van Mons
langs minnelijke wegen te beproeven.Was dat gelukt,zooals het
na den afloop van het gevecht, onder andere omstandigheden
') Zie Sect-. Resol. Hell., 19 Augustus 1678.
2 ) Mignet, t. 1V, p. 628.
Dat de correspondenten van D'Estrades in diens soldij stonden, bericht Temple in een zijner brieven (Works, v, IV, p. 383).
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gelukt is, er zou geen veldslag hebben plaats gehad. Was het
daarentegen mislukt, hadden de Franschen, even als eene
maand te voren, zich voor gerechtigd gehouden om de blokkade tot op de ratificatie van den vrede voort te zetten, dan
zou de Prins zich door den vrede niet verplicht hebben geacht
toe te zien, hoe de vijand voortging met de vesting nit te hongeren en tot overgaaf te noodzaken; hij zou gehandeld hebben
in den geest der resolution van de Staten, en de slag van Saint
Denis zou slechts van eenige dagen later dagteekenen dan
thans het geval is. Daarom behoefde Zijn Hoogheid, indien hij
op den 14" 11 werkelijk de tijding nit Nijmegen had ontvangen,
deze geenszins verborgen te houden. Zij veranderde den stand
van zaken ten opzichte van de blokkade van Mons niet wezenlijk. Of het oorlog dan of het vrede was, dit stood vast, buiten
bedenking, de vesting moest langs minnelijke wegen of door
geweld worden ontzet, hoe eer hoe liever. Zoo wordt dus de
stellige verklaring van Willem III, dat hij van den vrede nog
niet wist toen hij den vijand aantastte, van alle zijden, langs
alle wegen van mijn betoog, bevestigd.
Zoodra de wapenstilstand geteekend en het behoud van
Mons verzekerd was, verliet de Prins het leger en keerde naar
Honselaarsdijk, waar zijn gemalin zich ophield, en naar Den
Haag terug. Als wij de spionnen van D'Estrades zullen gelooven, kwam hij er met de bedoeling om den vrede, vOOr het
uitwisselen der ratification, nog weer te verbreken, zoo hij kon.
De waarheid is, dat hij daaraan zelfs niet dacht. Wij kunnen
omtrent zijn gezindheid en oogmerken op dat tijdstip bij beter
ingelichte en geloofwaardiger getuigen naricht inwinnen. Sir
William Temple kwam Zijn Hoogheid terstond na zijn terugkomst in Den Haag begroeten en over de groote gebeurtenissen
der laatste dagen onderhouden; en van dat onderhoud gaf hij
weinige dagen later- een uitvoerig verslag in een brief aan zijn
vriend, den hertog van Ormond. 1). Wij vernemen daar, dat
Willem III, zooals doorgaans, ook thans een vast plan had afgebakend, welks verwezenlijking de maat zijner krachten niet
1) Brief van 30 Augustus: Works, v. IV, p. 441.
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te boven ging. Hij betreurde den vrede op de bedongen voorwaarden, maar hij berustte er in, als in een afgedane en onveranderlijke zaak. Slechts een enkelen misslag, door de onzen
begaan, zou hij nog trachten te verhelpen. Onze gevolmachtigden hadden zich laten verleiden hun verdrag te teekenen, eer
dat met Spanje nog gereed was, en daaraan was het te wijten
dat de Franschen te Nijmegen zich thans onhandelbaar betoonden en van de Spanjaarden nieuwe voordeelen zochten te
winnen. Die fout was gelukkig niet onherstelbaar. Wij moesten
onverzettelijk volhouden, dat wij ons verdrag niet zouden ratificeeren voor en aleer ook de vrede van Frankrijk met Spanje
gesloten en geteekend was. Zoo zou de Fransche koning een
van beide moeten kiezen, of zijn chicanes op te geven, of den
oorlog met de gansche alliantie, thans door Engeland versterkt, te hervatten. Een even wel berekend als wel uitvoerbaar
plan. Verder strekten zich ook de wenschen van Zijn Hoogheid
niet uit. Had hij meer gewild, had hij, zoo als zijn vijanden
meenden, onzen vrede ongedaan willen maken : ook daartoe
zou het hem niet aan een gereede aanleiding hebben ontbroken.
Engeland zelf bood hem zulk een gelegenheid aan. Aan het
wufte hof van Karel II had, sedert de zending van Ducros naar
Nijmegen, op nieuw een ommekeer in de politiek plaats gegrepen, en thans voerde er de zucht naar oorlog weer den boventoon. De overwinning van Saint Denis zal op die verandering
wel van invloed zijn geweest ; andere reden althans is er niet
voor aan te wijzen. Maar, hoe dit zij, geheel in strijd met de
eerste brieven van Van Beuningen, waarin gemeld werd dat de
koning het gedrag der Staten en het sluiten van den vrede
goedkeurde 1), verscheen onverwachts, als buitengewoon gezant van Engeland, Laurens Hyde in Den Haag, met last om
namens zijn meester aan de Staten voor te houden, dat de vrede
door hun gevolmachtigden zonder deelneming van Spanje gesloten, in strijd was met het verbond van 26 Juli tusschen
Groot-Brittannie en de Republiek, en uit dien hoofde door Hun
Hoog Mogenden niet mocht worden geratificeerd, dat daar1) Temple, Works, v. I, p. 381, en Resol. Holl. van 25 Augustus 1678 (blz 436).
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entegen, nu de 10 de Augustus voorbij was gegaan zonder dat
Frankrijk aan den eisch, bij dat verbond gesteld, voldaan had,
de casus belli, daarin voorzien, geacht moest worden ontstaan
te zijn; en dat dan ook Zijn Majesteit bereid was, indien de Staten met hem instemden en openlijk aankondigden. hun vredesverdrag niet te willen ratificeeren, terstond daarop den oorlog
aan Frankrijk te verklaren en zijn Leger bij dat der Republiek
te voegen. Temple stond verbaasd„ toen Hyde hem dien last
kwam openen. Aaiistonds begeleidde hij hem naar den prins
van Oranje, om dezen, eer hij zich tot de Staten wendde, kennis te geven van hetgeen hij kwam doen. De beschrijving, die
Temple van deze ontmoeting geeft 1). kenteekent Willem III,
zoo als hij toenmalezezind was, voortreffelijk. De Prins hoorde
wat Hyde te zeggen had aandachtig aan, zonder verbazing
aan den dag te leggen of iets stelligs te antwoorden. Maar toen
Hyde zijn afscheid had genomen, en Zijn Hoogheid met Temple alleen was gebleven, hief hij zijn handen twee-, driemaal
omhoog en zeide: „Is iets ter wereld om beurten zoo warm en
zoo koud als dat hof van u? Toen ik laatst in een vliegenden
storm uit Engeland overkwam, trof het mij, den ganschen
nacht door, onder het loeien van den wind, den schipper aan
den man die het roer hield telkens te hooren toeroepen : Steddy,
steddy 2) . Die vermaning komt in de politiek evenzeer als in de
stuurmanskunst te pas. Wat kan, in Gods naam, thans het
voorstel van Hyde voor goed doen, na het kwaad dat de zending van Ducros zoo kort geleden gebrouwen heeft ? Had ik den
koning mogen raden, ik zou gezegd hebben: zorg dat de Republiek haar vrede niet ratificeert, als die van Spanje niet vooraf geteekend wordt, en bemoei u vervolgens om den algemee1) Works, v. I, p. 382, IV, p. 433, 443, 447.
2) Deze anecdote van den Prins schijnt Temple zeer getroffen te hebben. Hij
komt er meermalen op terug, en zinspeelt er nog op in een brief aan Zijn Hoogheid
van 2 Januari 1679/80, uitgegeven in de Archives van Groen van Prinsterer, t. V,
p. 376: „The Bosors [lees : „The boson's," d. i. „the boatswain's," naar de matrozen
uitspraak van het woord] „steddy, steddy" will come, when Mademoiselle Brederode's prophecy is fulfilled, but till then I do no not expect it". Ik vermoed, dat
Mademoiselle de Brederode voorspeld had, dat Willem III nog eens koning van
Groot-Brittannie zou worden. Een andere anecdote, waarbij de Prins zich verge lijkt met een die tegen den stroom oproeit, bij Temple, Works, v. I, p. 297/8.
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nen vrede voor Duitschland op redelijke voorwaarden te bemiddelen. Zooveel is thans nog uit te werken, meer niet. Daartoe kan ons de boodschap van Hyde misschien nog van dienst
zijn; maar aan den anderen kant, wie weet hoe zij op de achterdocht van Amsterdam en Holland ten kwade werken zal?"
De uitkomst toonde weldra, dat de vrees van den Prins maar
al te gegrond was geweest. Zoodra had Hyde zijn last aan de
Staten-Generaal niet geopend, of de regenten der Hollandsche
steden meenden lont te ruiken : het werd er op toegelegd, dachten zij, den pas gesloten vrede weer te breken; het was een afgesproken stuk tusschen den Prins en zijn Engelsche verwanten.
Om dien toeleg te verijdelen stelde Holland nog denzelfden dag
aan de Staten-Generaal voor, terstond, zonder op de ratificatie
van hun verdrag te wachten, een of twee buitengewone gezanten naar Lodewijk XIV of te vaardigen 1). Een onbezonnen
besluit, dat hoogst nadeelig op de onderhandelingen te Nijmegen tusschen Frankrijk en Spanje zou hebben gewerkt, maar
dat gelukkig bij de Staten-Generaal gekeerd werd, en telkens
afgewezen zoo vaak Holland het op nieuw voorstelde 2). Nog
veel vijandiger betoonde zich Amsterdam. Het verlangde, dat
de Staten hun verdrag met Frankrijk onverwijld zouden ratificeeren, zonder te wachten totdat de vrede met Spanje gesloten
was. Tot driemaal kwam de stad bij de Staten van Holland met
haar voorstel te berde, dat namens de provincie bij de StatenGeneraal in dien geest zou worden geadviseerd. Maar de meerderheid wilde zich daartoe niet leenen, en bij de laatste beraadslaging bleef Amsterdam in dezen geheel alleen 3). De wijze
en gematigde staatkunde van Willem III zegevierde. Op het
voorstel van Hyde antwoordden de Staten : dat Hun Hoog Mogenden met vertrouwen de uitkomst der onderhandelingen te
Nijmegen te gemoet zagen, en zich vleiden dat de vrede tusschen Frankrijk en Spanje getroffen en geteekend zou worden,
eer nog de termijn, die voor het uitwisselen der ratificatien van
1) Resol. Holl. van 25 Augustus 1678.
Resol. Holl. van 26 en 27 Augustus 1678.
') Secr. Resol. Holl. van 30 Augustus 1678; Resol. Holl. van 5, 8 en 14 September 1678.
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hun verdrag bepaald was 1), verstreek ; maar dat, zoo Frankrijk
onverhoopt geen vrede met Spanje sloot of den gesloten vrede
niet ratificeerde, in dat geval, naar het oordeel van Hun Hoog
Mogenden, het verbond van 26 Juli van kracht zou wezen en
nageleefd zou moeten worden 2). Onder bedreiging derhalve
met oorlog werd Frankrijk genoopt van al zijn onredelijke eischen ten nadeele van Spanje, den een voor en den ander na,
of te zien, en eindelijk den 17 den September een verdrag op de
vroeger vastgestelde voorwaarden te teekenen. Nu gaven twee
dagen later de Staten ook verlof om de ratificatien van hun
verdrag uit te wisselen, maar altijd onder voorbehoud, dat,
indien Frankrijk den vrede, dien het met Spanje had gesloten,
niet binnen den gestelden tijd ratificeerde, ook hun ratificatie
nietig en van geen waarde zou wezen 3). Al deze voor zijn hoogmoed zoo krenkende verklaringen en bepalingen liet Lodewijk
XIV zich welgevallen, en hij betoonde zich zoo doende wijs
en boven de bedenkingen eener kleingeestige ijdelheid verheven. De voordeelen toch, die hij door den gesloten vrede in
veiligheid bracht, waren groot, zoo groot als hij ze bij zijn propositie van 15 April zelf had bedongen. Alleen de wijs, waarop
de vrede tot stand kwam, was niet zoo streelend voor zijn hoogmoed als hij zich vroeger had voorgesteld. Zijn weigering om de
terug te geven vestingen aanstonds bij de ratificatie van den
afzonderlijken vrede met Spanje en de Republiek te ontruimen,
was een misstap geweest, die hem uit den hoogen stand, waarin
hij zich geplaatst had, had doen afdalen; en iedere poging later,
gewaagd om de verloren houding te hernemen, was mislukt. In
plaats van aan zijn tegenpartij de wet te stellen, had hij ten
slotte zich naar haar eisch moeten voegen.
Aan wie de eer van deze voor de geallieerden nog dragelijke
en voor de Republiek in het bijzonder niet ongunstige uitkomst ?
Temple, die alles had bijgewoond, zegt in een brief aan den
lord treasurer Danby van 20 September 4), nadat de vrede met
1 ) Binnen zes weken: de laatste dag was,dus 20 September.
Resol. Holl. van 5, 14, 19 September 1678.
4 ) Rego'. Holl, en Resol. Staten-Generaal van 19 September 1678.
4) Works, v. IV, p. 455.
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Spanje geteekend was: „De vastberadenheid van onzen koning en het redden van Mons door den prins van Oranje hebben
de zaken gebracht waar zij thans zijn". Het behoud van Mons
was ontegenzeggelijk in de eerste plaats aan Willem III te
danken; doch de vastberadenheid, die Temple wat al te hoffelijk in zijn koning roemt, wat was zij anders dan de geest van
den Prins, dien deze den wuften vorst voor een korte poos had
weten in te boezemen ?
(Veyslagen en Mededeelingen der Koninlkyke
Academie van Wetenschappen, Afdeeling
Letterkunde, 2e Reeks, dl. VII, blz. 26-99.
Overgedrukt in: Willem III en de slag van
Saint Denis (1678) door R. Fruin en W. J.
Knoop, ' s-Gravenhage, 1881, blz. 7-103.)

NASCHRIFT

1)

(1877)
Ik moet de aandacht nog eens vragen, voor een korte mededeeling over het onderwerp, door generaal Knoop en mij reeds
herhaaldelijk besproken: den slag van Saint Denis. Sedert ik er
over handelde, heb ik het geluk gehad nieuwe berichten dienaangaande uit een nog niet gebruikte, hoewel sedert lang toegankelijke bron te putten; en wat ik daaruit tot aanvulling en
verbetering van mijn voorstelling der toedracht van zaken heb
gewonnen, mag ik niet achterhouden.
De bescheiden, waarvan ik spreek, berusten in de boekerij
der Koninklijke Academie van Wetenschappen 2) onder de
papieren der familie Huygens, en wel bepaaldelijk die van den
jongeren Constantijn, den secretaris vanWillem III, wel bekend
uit zijn Journaal van 1688-1696, dat door de zorg van het
1) Vroeger gedrukt onder den titel: Nadere mededeeling betreffende Willem III
en den slag van Saint Denis.
2) Catalogus, nieuwe uitg., Dl. I, St. I, blz. XI vlg.

220

DE SLAG VAN SAINT DENIS

Historisch Genootschap te Utrecht het licht ziet. Soortgelijke
dagverhalen van vroeger jaren zijn nevens dat Journaal tot ons
gekomen en worden in die boekerij bewaard; zij zijn echter
minder uitvoerig en zeer onvolledig. 1k kende ze tot nog toe
slechts uit de beschrijving, die professor Jorissen er eenige jaren
geleden van gegeven heeft ; het lezen en bestudeeren er van
had ik wegens andere bezigheden nog uitgesteld. Eerst dezer
dagen had ik aanleiding en vrijen tijd om ze ter hand te nemen,
en nu vond ik er in, wat ik verzuirnd had er vroeger in te zoeken, merkwaardige berichten betreffende de krijgsbedrijven
van 1678 en inzonderheid den slag bij Saint Denis.
De schrijver van het dagboek, de jongere Constantijn, munt
noch door zijn doorzicht noch door zijn karakter uit; hij is een
zeer alledaagsch man: als zoodanig doet hem zijn uitgegeven
journaal kennen, en de nog onuitgegeven dagboeken geven van
hem geen hooger dunk. Zelf klein en bekrompen, heeft hij geen
oog voor hetgeen groot is, geen begrip van de grootheid der
mannen met wie hij verkeert. Willem III en zijn vertrouwden
maken in zijn verhaal volstrekt geen schitterend figuur. Wie
den Prins met den maatstaf, dien Huygens aanbiedt, zou meten,
zou zich verbazen over het groote dat Zijn Hoogheid ontegenzeggelijk heeft tot stand gebracht, en zou dit meer aan de omstandigheden dan aan de verdiensten van den vorst willen
toeschrijven. Welk een verschil, als wij ons van den Willem III
van Huygen's Journaal tot den Willems III van Temple's
Gedenkschriften wenden! Zooveel hangt er van af, wie het portret schildert, wanneer wij ons een voorstelling van iemand vormen zullen. Maar ter verschooning, ter gedeeltelijke verschooning althans, van Huygens wijs ik er op, dat de Prins zich aan
zijn secretaris ook niet op zijn gunstigst vertoonde. Zijn Hoogheid (kon het anders) ? zag op den kleingeestigen man, die in
karakter en verstand zoo ver beneden hem stond, uit de hoogte
neer, en bediende zich slechts van hem voor het dagelijksche
werk. Vertrouwen schonk hij hem niet. Een sprekend voor' Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetensch., dl. III, 2 0 R., blz.
211 vlg.
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beeld hiervan kan u uit het gedrukte Journaal bekend zijn. Het
manifest, dat de Prins bij zijn overtocht naar Engeland uitvaardigde, draagt, gelijk het behoort, de onderteekening van
den secretaris. Maar hoort wat deze ons nu zelf verhaalt 1).
„Des avonds brachten mij Preswitz en Hompesch het manifest van Zijn Hoogheid, daar mijn naam onder stond, als het
gecontrasigneerd hebbende, hoewel ik het te voren nooit gezien had." Dit eene voorbeeld teekent ons voor goed de verhouding tusschen den vorst en zijn geheimschrijver, die van
de geheimen niets verneemt. En dit was niet iets nieuws in
1688. Jaren te voren hield de Prins zijn secretaris reeds op een
eerbiedigen afstand. In het dagregister van 1675 vinden wij
ontboezemingen als deze: „S. A. me pane avec quelque sorte
de civilite et de familiarite, plus qu'a l'ordinaire, pendant que
je faisois signer mes depesches." Met dat al bleef hij jaar aan
jaar in deze dienstbaarheid, die voor iemand van eenig zelfgevoel geen maand te verdragen zou geweest zijn.
Ik heb op deze verhouding van onzen dagboekschrij ver tot
zijn grooten meester vooraf de opmerkzaamheid willen vestigen, om te waarschuwen, dat wij bij hem geen onthullingen
van geheimen, geen menschkundige beoordeeling van drijfveeren en bedoelingen te wachten hebben. Maar aan den anderen kant verliezen wij niet uit het oog, dat hij wegens zijn
ambt tot de omgeving van den Prins behoorde, en al was hij
niet bijzonder scherpzinnig, toch van nabij veel moest zien wat
de scherpstzienden uit de verte niet konden waarnemen. Met
de meeste aandacht derhalve luisteren wij gaarne naar al wat hij
ons weet te vertellen, al behouden wij ons ook ons eigen oordeel
voor aangaande hetgeen hij niet gezien heeft, maar waarschijnlijk acht en vennoedt.
Eer ik hem thans het woord geef en laat mededeelen wat hij
heeft bijgewoond, zij het mij vergund nog kortelijk te herinneren aan hetgeen ons uit de echte stukken, die ik in mijn verhandeling ontleed en verklaard heb, omtrent den gang van
zaken gebleken was. Er was gebleken, dat in de eerste dagen
1) Journaal, dl. I, biz. 8.
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van Augustus een veldslag tot ontzet van Mons noodzakelijk
was. De vredehandel te Nijmegen bleef slepen ; nu eens scheen
de vrede nabij, dan verdween weer dat uitzicht, en dreigde de
oorlog op nieuw. Intusschen heette het dat de wapenen stilstonden, maar niettemin werd Mons door de Franschen ingesloten en uitgehongerd, en beweerden dezen recht te hebben
daarmee voort te gaan, niet slechts tot op het teekenen, maar
tot op het ratificeeren van den vrede. Het verlies van zulk een
vesting, met een aanzienlijk Nederlandsch garnizoen, zou op
den verderen vredehandel een allerongunstigsten invloed uitoefenen. Daarom was het ontzetten van Mons een dringende
noodzakelijkheid, hetzij de uitzich ten op vrede zich bevestigden of weer verdwenen. Wilden de Franschen het inbrengen
van voorraad in de stad niet goedschiks gedoogen, dan moesten
zij met geweld van voor de stad worden verjaagd, om het even
v6Or of na het teekenen van den vrede. Zoo oordeelde de Prins,
en zoo oordeelden ook de Staten 1). Zelfs nadat de afzonderlijke
vrede tusschen de Republiek en Frankrijk geteekend was,
besloten de Staten-Generaal, op advies van de Staten van
Holland, dat Frankrijk geen recht ter wereld had om Mons door
uithongering tot overgaaf te dwingen, en dat dus Zijn Hoogheid, indien hij het approviandeeren niet langs minnelijke wegen bewerken kon, het ontzet behoorde te ondernemen met
zoodanige middelen, als hij daartoe dienstig zou oordeelen. En
dienovereenkomstig zou dan ook de Prins, naar het zich laat
aanzien, niettegenstaande den vrede, een tweede poging tot
ontzet gewaagd hebben, indien niet de Franschen de insluiting
goedschiks hadden opgeheven. Uit deze toedracht der gebeurtenissen volgt van zelf, dat het bloote bericht van het sluiten
van vrede niet voldoende zou geweest zijn om een slag, als die
bij Saint Denis den I 4 den Augustus geleverd is, te voorkomen.
1 ) Huygens zelf schreef den 30 s1on Juli uit het kamp te Vilvoorden aan zijn te
Parijs vertoevenden broeder Christiaan: „On commence a mieux espêrer de la paix
depuis qu'il est venu des lettres d'Angleterre, portant que la France semble de
vouloir consentir a l'evacuation." Het is zijn eenige brief uit dien tijd van het jaar:
de volgende is van 5 October.
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Het opgeven der blokkade door de Franschen was daartoe noodig. Had dus de Prins vi5Or den 14 den de tijding van den vrede
ontvangen, dan zou hij op dien dag hebben moeten handelen,
gelijk hij den 16den gehandeld heeft: hij zou de Franschen hebben moeten sommeeren om het beleg te staken, en bij weigering
een poging wagen om de insluiting te verbreken. Maar hij had
de tijding eerst na den 14 den ontvangen, hij verzekerde dit
plechtig; en, zoo zijn woord niet genoeg was, er waren bijkomende bewijzen in overvloed die het staafden.
Dit alles staat vast en kan door goen tegenstrijdige berichten
van oningewijden in de zaken aan het wankelen worden gebracht. Het eenige waarover onzekerheid bestaat en verschillende meeningen mogelijk zijn, is de vraag, in hoever de Prins reden
had om te gelooven dat de vrede op handen was, en in hoever
hij uit dien hoofde zedelijk verplicht was den slag nog vooreerst
uit te stellen, in afwachting van nadere tijdingen. Juist aangaande die vraag bevat nu het dagboek van Huygens mededeelingen, die van groot gewicht zijn. Over den gang der staatszaken
leert het niets nieuws ; het bevestigt slechts van ter zijde wat wij
reeds van elders wisten. Uit zijn korte aanteekeningen straalt
door, wat wij buitendien vermoedden, dat de Prins met zijn gewone vastberadenheid, zonder zich aan geruchten en waarschijnlijkheden te storen, op zijn doel, het ontzet van Mons,
gestadig aangaat. Den 7 den Augustus deelt Zijn Hoogheid aan
Van Naerssen, den gedeputeerde te velde, mee : „qu'à. Nimêgue les Suedois se mettoient a la raison"; hij wist dit uit een
brief van Fagel, maar daarom vertraagt hij toch niet in zijn
optocht tegen den vijand. Den 10 den wordt in het leger en ook
aan het hof verteld „que la paix estoit autant que faite" ; niettemin wordt tegen den volgenden dag bevel gegeven om voort
te trekken. Den 11 den en den I 2den schijnen de berichten van
vrede niet bevestigd te zijn. Het leger naderde, hoewel langzaam, den vijand meer en meer. Maar den 13 den 's morgens vertoonde iemand I) aan Huygens een exemplaar van den op last
') De Wilde, eerste klerk der secretarie onder Huygens, die veel van Huygens'
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der Staten gedrukten brief vanVan Beverningh van den10 den 1),
„par laquelle it mandoit a Messieurs les Etats, que ce jour la ils
avoient adjuste tousles articles avec les Ambassadeurs de France, et qu'on avoit donne ordre pour les faire transcrire et mettre
au net, en intention de signer ce traitte encore ce mesme soir."
Natuurlijk kende de Prins dien brief ook; toch wordt dien dag
weer opgemarcheerd. Den 14 den gaat de slag aan. Belangrijk
is het verhaal dat het dagboek er van geeft, al bevestigt het
slechts wat wij hoofdzakelijk reeds weten. lk zou het dan ook
zeker hier inlasschen, indien ik mij niet vleide met de hoop, dat
het Historisch Genootschap, hetwelk het Journaal van 1688
en volgende jaren heeft uitgegeven, ook de vroegere soortgelijke dagregisters, en daaronder dat van 1678, in druk zal willen
bezorgen 2). Voor dat geval gun ik het gaarne het voorrecht en
de eer am het eerst deze beschrijving van den immer gedenkwaardigen veldslag in het licht te zenden. 1k wil alleen mededeelen, dat ook Huygens den slag verloren achtte, en den volgenden ochtend aangenaam verrast werd door de tij ding, dat
de vij and 's nachts was afgetrokken en zich zoo doende overwonnen verklaard had. Van meer gewicht voor de vraag, waarmee wij ons bezighouden, is hetgeen hij laat volgen : „Comme
S. A. alloit se mettre a table, le marquis de Grana nous dit,
qu'il avoit lettres du marquis de los Balbassos, que la paix avoit
ete sign& le 11 e apres minuit." Blijkbaar zijn dit de brieven,
die de Spaansche koerier uit Nijmegen had overgebracht, te
gelijk met den brief van Van Beverningh aan Zijn Hoogheid.
En toch meende Van Beverningh, of beweerde hij althans te
meenen, dat die koerier onder weg was aangehouden, zoodat de
brief niet aan Zijn Hoogheid in harden was gekomen. Natuurlijk heeft Huygens ons nets ter opheldering dier duistere zaak
te verhalen. Hij vervolgt : „S. A. dit a table, qu'Elle avot eu
werk verrichtte ( Journaal, dl. II, blz. 428) en soms met voorbijgaan van dezen direct met den koning handelde (ibid. blz. 548), gelijk men zich met zaken ook wet
tot hem bij voorkeur wendde.
2 ) Pamfletten van Meulman, N°. 5714.
2) Dit is geschied in 1881 (N. v. d. R.).
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une lettre de la conclusion de la paix du Rpensionaire, mais
point de l'Estat; et que cependant. Elle avoit dessein de servir
l'Estat aux occasions qui se presenteroyent. Cela sembloit bien
extraordinaire cependant, que le Rpessionaire luy mandant
cela et quantite de particuliers en ayant des nouvelles, S. A.
n'en avoit pas de l'Estat ; et il y avoit lieu de juger qu'il y avoit
de mystere, surtout S. A. ne se plaignant pas de cela, ni aussi
tous les joins passes, quand apres les lettres de 1' 11 e, par lesquelles Elle sceut que la paix devoit se signer au plus tard ce
jour la., Elle ne temoigna pas estre faschee de ce qu' Elle n' en
recevoit pas d'avis." Omtrent het gebeurde op de volgende dagen, de conferenties van Dijckvelt met Luxemburg en van den
intendant Robert met Zijn Hoogheid, waaruit vooreerst een
wapenstilstand en ten slotte het debloqueeren van Mons voortvloeide, bericht het dagboek niet dan bekende zaken. Belangrijk is alleen nog het verslag van hetgeen den secretaris den
17den, terwijl het lot van Mons nog hangende was, bij ZijnHoogheid wedervoer. „Le soir, comme je fis signer a S. A. des choses,
Elle dit : Ick en kan niet bedencken, wat duyvel, waerom dat
se me niet en schrijven ; ick geloof dat ze in den Haeg allemaal
geck geworden sijn. Ick weer niet hoe het er staet ; ick heb het
tractaet niet, noch niet met alle. Daer is nu weder andere brouillerie in den wegh gekomen. De Raadpensionaris schrijft me een
briefje van vier regelen." Het dagverhaal eindigt met den2Osten,
toen de Prins, nu eindelijk zeker dat zijn doel bereikt en Mons
gered was, zich gereed maakte om het leger te verlaten en naar
Den Haag terug te keeren.
Zietdaar, wat de secretaris van Willem III ons omtrent het
gedrag van zijn meester voor en na den slag van Saint Denis
verhaalt. Het geeft stof tot meer dan een opmerking. Wij zien
duidelijk, dat Huygens de houding van den Prins vreemd en
raadselachtig vindt. Hij verklaart niet te begrij pen, hoe het
mogelijk is dat Zijn Hoogheid den 15 den het officieele bericht
van den vrede nog niet heeft ontvangen, terwijl toch ZijnHoogheid uit den brief van den Raadpensionaris en een aantal particulieren uit de brieven van hun vrienden er kennis van dragen.
Fruin I

15

226

DE SLAG VAN SAINT DENIS

Hij had reden zich hierover te verwonderen ; maar niettemin
was het zoo. Wij weten dat de Prins zoowel bij de Staten als bij
den Raadpensionaris zich over dit verzuim beklaagde, en aan
dezen, die met de waarheid bekend waren, zou hij geen onwaarheid, waarin voor hen een verwijt lag opgesloten, hebben durven voorwenden, gesteld dat hij het gewild had. De betuiging
van den Prins is boven allen twijfel verheven. Maar er is een
ander feit, waarvan niemand buiten Huygens gewaagt, hetgeen niet zoo ten voordeele van Zijn Hoogheid kan worden uitgelegd. Den 13den, den dag v6Or den veldslag, kende men in
het leger den brief, door Van Beverningh op den I O den uit Nijmegen aan de Staten-Generaal gezonden, en op hun last terstand gedrukt en uitgegeven. Aan zulk een bijna officieel stuk
kon geen verstandig man, hoe voorzichtig en achterdochtig hij
zijn mocht, geloof weigeren. En uit Bien brief volgde, dat het
sluiten van den vrede, althans van een afzonderlijken vrede
tusschen de Republiek enFrankrijk, zoo goed als verzekerd was.
Ware mij dit feit vroeger bekend geweest, ik zou zeker tegenover
generaal Knoop niet hebben volgehouden, wat ik op grond van
hetgeen bekend was met recht volhouden mocht, dat de Prins
bij het aangaan - ,an den slag geen reden had om aan het spoedig sluiten van den vrede te gelooven. Het blijkt thans, dat hij
alle reden had om er zich van verzekerd te houden. De gedrukte brief van Van Beverningh liet daaromtrent nauwelijks eenigen twijfel over; en dat de Prins desniettegenstaande den vijand
heeft aangegrepen, zonder nadere tij ding of te wachten, en zonder vooraf te onderzoeken of Luxemburg thans ook genegen
zou zijn in het approviandeeren van Mons te bewilligen, is iets
dat ik niet verdedigen kan 1). Wij moeten thans wel aannemen,
1) Vooral in het niet sommeeren van Luxemburg ligt de fout. Anders, het sluiten
van den vrede had niet noodzakelijk het opheffen der blokkade ten gevolge. Daaromtrent was ook werkelijk bij den vrede alles onzeker gebleven (vgl. boven blz.
429; Res. Staten-Generaal 19 Augustus 1678) en Luxemburg, als hij weet dat de
vrede gesloten is, acht zich niet bevoegd zonder uitdrukkelijk bevel het approviandeeren toe te laten. Had hij een tegenovergesteld bevel gekregen, dan zou de Prins
terecht een tweede gevecht hebben geleverd (zie boven blz. 428). Met te meer recht
mocht hij dus den 14" slag leveren, niets enders van den vrede wetende dan dat
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dat Zijn Hoogheid vast besloten was den strijd te voeren zoolang totdat het officieele bericht van den vrede het hem stellig
kwam verbieden: juist zooals hij in zijn antwoord aan Fagel
schreef, en aan zijn officieren, volgens Huygens' aanteekening,
aankondigde. Zijns ondanks zal hij dan door den drang der omstandigheden verhinderd zijn geworden dat opzet ten voile uit
te voeren. Dat hij het zich had voorgenomen strekt hem, mijns
inziens, niet tot eer. Wel was het doel dat hij voorhad goed en
groot, maar in onze oogen kon dit de rniddelen niet goed maken. De slag is geleverd en het leven van honderden opgeofferd
zonder dat de noodzakelijkheid er van gebleken, zonder dat zij
onderzocht was.
Een andere opmerking zou ik gaarne verzwijgen, als de oprechtheid het toeliet. Wat zullen wij thans, na hetgeen wij vernomen hebben, van den brief aan Fagel denken waarop wij zoo
vast vertrouwden. ? „Ik kan voor God verklaren, dat ik niet
geweten heb als dezen middag, uit uw missive van den 1 3 den,
dat de vrede gesloten was." Die plechtige betuiging is letterlijk
waar, maar ook slechts naar de letter 1). Dat de vrede gesloten
was, wist de Prins eerst sedert dien middag, maar moet hij al
sedert den 13den, toen hij den brief van Van Beverningh had
gelezen, voor meer dan waarschijnlijk gehouden hebben. Tusschen zoo groote waarschijnlijkheid en stellige zekerheid bestaat het verschil meer in naam dan inderdaad : en het doet ons
leed dat de groote Willem van Oranje zich met zulk een sophishij waarschijnlijk gesloten zou worden, maar op voorwaarden die niet absolutelijk
naar den zin der Staten waren. Werkelijk waren zij niet naar hun zin, juist ten opzichte ook van Mons. Er bestond dus den 13 den reden om te vechten, als Luxemburg het approviandeeren weigerde. Maar de Prins had den 13d en behooren te doen
wat hij den 16 d en deed en Luxemburg sommeeren. Hij deed dit, omdat hij den
15 d en wel zekerheid van den vrede had, maar er niet de voorwaarden van kende
(vgl. boven blz. 427); den 13d e. had hij hooge waarschijnlijkheid zonder voorwaarden. Hierbij komt dan verder, dat de nood nog niet zoo dringend in Mons was, of
eenige dagen wachten waren mogelijk geweest. — Dat hij met den slag den vrede
dacht te breken, heb ik weerlegd; zijn drijfveer was alleen lust in vechten: hij wilde
liever met geweld, dan Tangs minnelijken weg het ontzet van Mons bewerken. Hij
zag echter zeif in, dat de Staten dat nietzouden goedkeuren. Van daar zijn plechtige verzekering aan Fagel.
Vgl. een soortgelijke onoprechtheid van Willem II: Archives, t. IV, p. 282.
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tische onderscheiding verdedigt, en dat hij het doet onder aanroeping van Gods heiligen naam.
(Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Academie van Wetenschappen, Afdeeling
Letterkunde, 2e Reeks, dl. VII, blz. 234 vlg.
Overgedrukt in: Willem III en de slag van
Saint Denis (1678) door R. Fruin en W. J.
Knoop, 's-Gravenhage, 1881, blz. 124 vlg.

VAN SYPESTEYN'S GESCHIEDKUNDIGE
BIJDRAGEN 1)
I
(1864)

Wie belang stellen in de geschiedenis van ons land hebben
zeker met groot genoegen vernomen, dat Jhr. J. W. van Sypesteyn tot medehelper van den archivaris van het Koninklijk
Huis, Mr. Groen van Prinsterer, was aangesteld. De vrees, dat
bij het sterven van Groen het Huisarchief zonder opzicht blijven en weer als van ouds ontoegankelijk worden zou, werd door
deze benoeming, die tevens designatie was, voor goed weggenomen. En de aangewezen opvolger had zich reeds door menigen verdienstelijken arbeid als navorscher een geschiedkundigen naam gemaakt. Men mocht vertrouwen dat hij met het uitgeven van hetgeen het archief belangrijks bevat zou voortgaan, naar het voorbeeld van den man, aan Wien hij werd toegevoegd.
Deze goede verwachting is waarlijk niet beschaamd. Reeds
in het vorig jaar gaf Van Sypesteyn een boekje uit over de onderlinge verhouding van Nederland en Brandenburg in 1672 en
1673, dat getuigde hoe ijverig hij al aanstonds de schatten, die
voortaan ook aan zijn zorg waren toevertrouwd, ten nutte der
historie gebruikte. En thans zendt hij de eerstelinge in het
1) Verschenen in de Gids, 1864, 1865 en 1866, naar aanleiding van: Geschiedkundige Bijdragen, uit onuitgegeven stukken bewerkt door Jhr. J. W. van Sypesteyn. — Eerste tot derde aflevering. 's-Gravenhage, Gebroeders Van Cleef, 18641866.
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licht van een, wij hopen lange, reeks van Geschiedkundige Bijdragen, waarin de resultaten van zijn nasporing in het archief
meegedeeld worden. Wij begroeten deze eerstelinge met ingenomenheid; en ik haast mij ze bij het belangstellend publiek
in te leiden. Zulk een arbeid mag niet onopgemerkt blijven
liggen.
De geachte uitgever heeft recht om te verwachten, dat hem
bij het aanvaarden van zijn taak ronduit gezegd zal worden wat
bevoegde beoordeelaars over zijn methode denken. 1k ben
daartoe bereid. Het zal mij aangenaam zijn indien de aanmerkingen, die ik mij veroorloven moet, van eenigen dienst mogen
wezen bij het voortzetten van het werk; en ik hoop, dat de geachte uitgever deze aankondiging zal willen beschouwen als
een blijk der bijzondere belangstelling, waarmede ik zijn Bijdragen ontvangen heb.
Ik begin met de betuiging, dat ik, in plaats van hetgeen ons
wordt gegeven, liever iets anders zou ontvangen hebben. lk
had gewenscht, dat Van Sypesteyn het werk van zijn voorganger, waar deze het gestaakt heeft, had opgevat. Groen heeft de
tweede serie der Archives gesloten met de brieven van 1688.
Thans lag aan de beurt orn gedrukt te worden de correspondentie tusschen Willem III en Heinsius, die door alien, wien
het te beurt gevallen is ze door te zien, door Macaulay, door
Sirtema van Grovestins, door Groen zelven als allerbelangrijkst geroemd wordt. De uittreksels, die er van gegeven zijn,
zijn volgens Groen volstrekt niet voldoende. „Qu'on les publie donc en langue hollandaise, ces lettres d'un grand homme
eminemment hollandais, qu'on les publie toutes et sans en rien
retrancher". Zoo zegt de uitgever der Archives3 ik wenschte
dat hij deze woorden bepaaldelijk tot zijn medehelper had gericht, en dat deze er gehoor aan gegeven had.
Maar misschien begreep Van Sypesteyn dat hij zich niet
mocht haas ten een taak te aanvaarden, die door Groen niet
stellig was afgewezen. De mogelijkheid bestaat, dat Groen zich
nogmaals van het staatstooneel in zijn studeerkamer terugtrekt, en een derde serie der Archives opent. Indien Van Sype-
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steyn om zulk een bedenking het uitgeven der begeerde briefwisseling verdaagd had, wij zouden hem daarvan zeker geen
verwijt maken, en het hem niet euvel duiden dat ons geduld
zoo lang op de proef wordt gesteld.
Maar buiten de voortzetting der Archives was er nog een ander werk, dat zich als van zelf aan den medehelper van Groen
moest opdringen. De beide serieen der Archives vorderen een
supplement. Wij hebben reden om te gelooven, dat enkele stukken van belang indertijd aan de nasporing van Groen ontgaan
zijn. Wij weten met zekerheid, dat na de uitgave der Archives
nieuwe schatten van oorkonden in het Huisarchief zijn neergelegd. Een en ander zou overvloedige stof tot een supplement
geleverd hebben. Ik had gehoopt van den medehelper dit toevoegsel tot den arbeid van zijn principaal in de eerste plaats
te zullen ontvangen. Ik erken het op gevaar of van onbescheiden te wezen, dat mij zulk een vervolg of zulk een supplement
op de Archives aangenamer zou geweest zijn dan de Geschiedkundige Bijdragen, waarvan thans de eerste aflevering voor
ons ligt.
Maar laten wij niet ondankbaar zijn, en het aangebodene
niet versmaden, omdat wij aan een ander geschenk de voorkeur zouden geven. ledere nuttige bijdrage tot de kennis onzer
geschiedenis is ons welkom. Wij willen daarom onbevooroordeeld onderzoeken, welke waarde het geschonkene heeft.
Bijdragen, als die Van Sypesteyn levert, onderscheiden zich
van een uitgaaf als de Archives van Groen hoofdzakelijk hierin,
dat in de laatste de bescheiden de hoofdzaak, in de eerste daarentegen slechts bijzaak zijn. In de Bijdragen is het betoog van
den uitgever het wezenlijke, de bescheiden dienen slechts als
pikes justificatives, om het betoog te staven. Had Groen dezen
vorm van bewerken en uitgeven gekozen, hij zou aan de geschiedenis den grooten dienst niet bewezen hebben, waarvoor zij
hem thans dankbaar is. Want hoe hooge waarde wij toekennen
aan de proldgomanes, die ieder deel der Archives inleiden, wij
achten ze gering in vergelijking met de stukken zelven. En
toch, Van Sypesteyn zal de eerste wezen om het te erkennen,

232

VAN SYPESTEYN ' S GESCHIEDKUNDIGE BIJDRAGEN

met de prolegomenes van zijn voorganger staan zijn verhandelingen niet gelijk. Ook in zijn werk derhalve trekken de onuitgegeven stukken het eerst onze aandacht.
Welke zijn de nieuwe bescheiden, die deze eerste aflevering
bevat ? Vooreerst (Bijl. I) eenige brieven van Mauregnault en
van Pieter de Huybert aan prins Willem Frederik van Nassau,
over de pogingen der stadhoudersgezinden in Zeeland, om den
jongen Prins in 1652 de posten zijner voorouders te verzekeren,
en gedurende zijn minderjarigheid den stadhouder van Friesland als zijn luitenant aan te stellen. Een brief over hetzelfde
onderwerp van De Witt aan Van Beverningh is hierbij gevoegd. De verzameling vormt een tamelijk goed geheel, en
is niet onbelangrijk.
Vervolgens wordt (Bijl. II) de zoogenoemde Harmonie van 3
December 1655 nog eens in haar geheel afgedrukt. Waartoe dit
dienen moet, heb ik niet begrepen. Het stuk is onder anderen
te vinden in de Secreete Resolution, die bij de Brieven van en aan
de Witt behooren, en in ieders handen zijn.
Dan volgt (Bijl. III) een brief van De Ruyter aan Willem
Frederik, die alleen om den persoon van den schrijver aanmerkelijk is, maar nets nieuws bevat.
Daarop (Bijl. IV) een bundel stukken, betreffende het plan,
bij gelegenheid der restauratie in
door De Witt beraamd, om den jongen Prins als kind
kind
van staat voor rekening
van Holland een zorgvuldige opvoeding te geven. In dezen bundel vinden wij vooreerst een uittreksel uit een journaal van
Buysero, den secretaris van Zijn Hoogheid, in het Huisarchief
bewaard, en reeds, in een Fransche vertaling, door Sirtema van
Grovestins uitgegeven. Verder eenige brieven tusschen Buysero en Oudart, secretaris der prinses van Oranje, gewisseld,
eveneens in het Huisarchief berustend ; en bovendien een briefwisseling tusschen De Witt en den Amsterdamschen oud-burgemeester De Graeff van Zuidpolsbroek, deze laatste in het
Rijksarchief voorhanden. — Zonder het belang dezer verzameling van stukken gering te stellen, opper ik toch de vraag, of zij
wel bij voorkeur boven andere verdiende gedrukt te zijn. Het
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journaal van Buysero was bekend ; het overige is van mindere
waarde, als wij de briefwisseling tusschen De Witt en De Graeff
uitzonderen. En het gaat mij aan het hart, dat de correspondentie van De Witt, die zich nagenoeg in haar geheel in het
Rijksarchief bevindt, op deze wijs, bij stukken en brokken, aan
den dag wordt gebracht ; zij verdiende afzonderlijk te worden
uitgegeven, evengoed als de Archives de la maison d'OrangeNassau en de Gedenkstukken van Oldenbarnevelt. Door het afdrukken in allerlei boeken van enkele belangrijke brieven uit
de overrijke verzameling, maakt men het hoe langer hoe moeielijker om voor het geheel een uitgever te vinden, althans zoolang de regeering haar ondersteuning aan zulke werken blijft
ontzeggen.
Hetzelfde geldt van Bijl. V, den brief van De Witt aan Van
Beverweerd, gezant der Republiek in Engeland, en van Bijl.
VII, den brief van De Witt aan Willem Frederik, waarin dankbetuiging voor betoonde medewerking. Daarentegen is de
brief van Willem van Haren aan den stadhouder van Friesland
(Bijl. VI), over de verandering, door Holland in het formulier
van voorbidden voor de overheid gemaakt, belangrijk, en aan
het Huisarchief ontleend.
Behalve deze, onder de Bijlagen geplaatste stukken, vinden
wij nog in de verhandeling ingelascht eenige brieven en gedeelten van brieven, sommige uit het Huisarchief, andere uit het
Rijksarchief afkomstig.
Zietdaar wat ons Van Sypesteyn in deze eerste aflevering
mededeelt. In de volgende belooft hij de geheime onderhandeling van De Witt met de gezanten in Engeland, over het uitleveren van de Acte van Seclusie, toe te lichten. Zoo hij daartoe
de brieven van De Witt uit de verzameling in het Rijksarchief
denkt of te drukken, blijf ik het betreuren, dat hij niet liever
uit den rijkdom van het minder toegankelijke Huisarchief geHeft te putten.
Wat de wijs van uitgeven betreft, veroorloof ik mij insgelijks een paar aanmerkingen. Ik kan niet goedkeuren, dat Van
Sypesteyn in dit opzicht van het voorbeeld van Groen is afge-
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weken. Deze geeft onveranderd wat hij vindt : eigenaardige
spelling, schrijffouten zelfs, alles komt in druk zooals het in het
handschrift staat. En zoo behoort het ook. Gaat de uitgever
eens aan het veranderen, waar zal hij dan ophouden ? Van Sypesteyn heeft zich op dien gevaarlijken weg begeven; hij heeft
de spelling gemoderniseerd, niet bedenkende, dat er tusschen
de woordenkeus en den stijl en de spelling een natuurlijk verband bestaat : aan oud-hollandsche taal past een oud-hollandsche spelling. Verder heeft hij in sommige stukken zijn korte
opmerkingen en verklaringen tusschen haakjes ingelascht, een
gebruik, dat hij evenmin van Groen heeft afgezien.
Doorgaans heeft Van Sypesteyn zijn stukken juist gelezen,
maar ik durf niet beweren dat hij altijd juist gelezen heeft.
Hier en daar is de zin zoo onbegrijpelijk, dat ik aan verkeerde
lezing moet gelooven. Zoo schrijf t ergens 1) Willem Frederik
aan De Witt : ik wil uw woorden opnemen als een voorschrift
om mij naar te gedragen, „als zijnde het zekerste en het beste
niet der volkeren van Septentrion". 1k zou willen weten of De
Witt dit begrepen heeft, ik moet erkennen het niet te begrijpen.
— Op een andere plaats 2) verzekert De Huybert aan pries Willem Frederik, dat hij bereid is Zijn. Excellentie „te helpen aandoen en confoceren" de waardigheid van luitenant-kaptein-generaal. Wat is hier confoceren? Denkelijk een verkeerde lezing
voor confereren. — In het journaal van Buysero heeft de uitgever den stijl wat verbeterd, door hier en daar het ontbrekende lidwoord of voornaamwoord tusschen haakjes in te voegen.
Zoo die bijvoeging niet baat, zij schaadt ook doorgaans niet
Maar op een plaats is zij toch geschikt om den lezer van den
weg te helpen. Er staat 3), „dat Z. H. alles met gemak kan
bekomen....
dat Z. H. hetzelve niet zal ontschieten, veel min
dan (het) offer der designatie was". Wat een „offer der designatie" is, en hoe het hier ter plaatse te pas zou komen, begrijp
ik niet wel. 1k lees: „veel min dan of er de designatie was". De
1) Biz. 97.
2) Blz. 199.
Blz. 233.
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uitgever heeft zich door de oude spelling van of er laten misleiden, hij heeft in de twee aaneengehechte woorden een substantivum vermoed, en door het voorvoegen van het artikel
zijn gissing aan den lezer opgedrongen. Een afdoend voorbeeld
ten bewijze mijner stelling, dat de uitgever in de oorkonden
niet het minste moet veranderen.
Evenmin kan ik het goedkeuren, dat Van Sypesteyn uit de
bescheiden, die hij uitgeeft, stukken weglaat. Ik houd het met
het devies van zijn voorganger: „publier sans en rien retrancher". Waarom krijgen wij van het journaal van Buysero
„alleen hetgeen betrekking heeft tot de handelingen met De
Witt en zijn vrienden" ? 1k kan zelf wel op die vraag het antwoord geven: het afgedrukte gedeelte moet dienen om een betoog te staven ; wat daartoe niet strekken kan blijft bijgevolg
achterwege. Maar dit antwoord bevredigt ons niet. Wij verlangen de oorkonden in haar geheel, zooals zij zijn, niet voor
zoover de uitgever ze tot bewijs van zijn voorstelling van noode
heeft. Door het weglaten van hetgeen Buysero aangaande zijn
conferentie met de Prinses op 7 Juli had aangeteekend (en hetgeen gelukkig bij Sirtema van Grovestins te vinden is), wordt
het verhaal van de conferentie met den raadpensionaris op den
volgenden dag vrij onduidelijk.
De uitgever is zonder twijfel bekend met hetgeen over zijn
onderwerp in druk bestaat : een verdienste, die niet zoo algemeen is als wel betaamde. Vele uitgevers van niet zeer belangrijke nieuwe bescheiden toonen zich onbekend met oneindig gewichtiger stukken, die sedert lang waren uitgegeven. Dit
is geenszins het geval met Van Sypesteyn. Maar toch ook hij
verraadt sums onbekendheid met hetgeen hem als uitgever te
pas had kunnen komen. Op blz. 35 citeert hij een plaats uit de
Mernoires de Jean de Witt; hij neemt daaruit aanleiding om
over dit boek te spreken ; hij zegt, dat het blijkbaar in het Hollandsch geschreven, doch eerst in deze vertaling gedrukt is, en
dat men alle reden heeft om te twijfelen, of het wel van de hand
van De Witt is. Men heeft niet de minste reden om te twijfelen.
Het is algemeen bekend, dat de 1116noires de Jean de Witt niets
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anders zijn dan de vertaling van de Aenwysing der heilsame
politieke Gronden en Maximen van Holland van Pieter de la
Court. Van Sypesteyn kan daar de door hem aangehaalde plaats
op blz. 513 in het oorspronkelijke Hollandsch terugvinden. Misschien zal het hem verrassen tevens te vernemen, dat desniettemin de woorden, die hij aanhaalt, en die hij gebruikt om er uit
of te leiden, hoe De Witt over het stadhouderschap zal gedacht hebben, toch toevallig van Jan de Witt zelven zijn. Het
staat vast, dat De Witt het boek van Pieter de la Court, het
Interest van Holland, in handschrift gelezen en verbeterd, en
met twee geheele hoofdstukken vermeerderd heeft. Simon van
Leeuwen had „op de drukpersse van Jan Blaauw tot Amsterdam de door den eygen handt van den Raadtpensionaris de
Witt vermeerde copie" gezien 1). En onder de manuscripten,
door Tydeman nagelaten, moet zich ditzelfde handschrift, met
de beide toegevoegde hoofdstukken, bevinden 2). Van dit boek
nu, het Interest van Holland, is de Aenwysing der Gronden en
Maximen een latere redactie, en daarin komen nagenoeg onveranderd de toevoegsels van De Witt weer voor. Juist het
slot er van heeft Van Sypesteyn uit de Memoires de Jean de Witt
aangehaald. Ware hij bekend geweest met de bibliographische
bijzonderheden, die ik hier vermeld, hij zou aan de bedoelde
woorden meer gehecht en er meer uit afgeleid hebben. In het
voorbijgaan zij gezegd, dat de beide hoofdstukken, door De
Witt in het Interest van Holland geschreven, een uitnemende
bijdrage leveren tot de geschiedenis van zijn bewind tot op de
restauratie der Stuarts. Zij zijn, naar mijn oordeel, veel belangrijker dan al wat in de laatste tijden over die geschiedenis is
uitgegeven ; zij molten in waarheid den naam van Gedenkschrift van De Witt, of liever nog den naam van Verweerschrift dragen ; zij zijn een apologie der stadhouderlooze regeering en bepaaldelijk een beoordeeling van haar buitenlandsche politiek. Vooral de voorstelling van onze verhouding
Gesch. der Holl. Staatsregering, dl. III, blz. 554. — Zie over een en
1)
ander het hiervoor herdrukte stuk. (N. v. d. R.).
2) Bilderdijk, Gesch. des Vaderlands, dl.
blz. 376.
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tot de Noordsche mogendheden is allerleerzaamst. En toch
hebben de geschiedschrijvers verzuimd uit deze rijke en heldere bron te putten.
In een beoordeeling van de verhandeling zelve van Van Sypesteyn zal ik mij niet begeven. Zij strekt hoofdzakelijk am
prins Willem Frederik te rehabiliteeren. Van Sypesteyn heeft
geen vrede met het harde oordeel, dat Bilderdijk in weinig
woorden en op hoogen toon over Zijn excellentie geveld heeft.
Zelfs de uitspraak van Groen voldoet hem niet, tenzij verklaard op een wijze, die mij gewaagd voorkomt. Volgens Van
Sypesteyn was de prins een rechtschapen en bekwaam man,
die zich wel door De Witt heeft laten beetnemen, maar die, met
De Witt vergeleken, toch geen kwaad figuur maakt. Het kan
zijn dat deze voorstelling juist is, maar ik ben er niet van overtuigd. Ik vestig mijn oordeel minder op gezegden van Zijn Excellentie dan op feiten. Voor 1650 heeft prins Willem gedurig
tot maatregelen van geweld tegen Holland en Amsterdam aangezet, eer nog de provincie of de stad iets had gedaan wat geweld wettigen kon. Na den vrede met Engeland koesterde hij
eveneens plannen van geweld, die alleen in een doldriftig brein
konden opkomen. Hoezeer aan Willem H ten nauwste verbonden, was hij na diens dood aanstonds in de weer om, ten
koste van den pas geboren Prins, de nalatenschap te exploiteeren, en bepaaldelijk het stadhouderschap van Overijsel
te bejagen. Eerst toen het bleek, dat de tegenpartij de vernedering van het geheele Huis van Oranje-Nassau beoogde, heeft
hij zich de gemeene belangen van het Huis en die van haar
hoofd, den jongen Prins, aangetrokken. Toch toonde hij zich
weer bereid om de anti-stadhouderlijke Harmonie, die Holland beraamd had, bij de andere provinciên aan te prijzen, zoodra hij hopen kon zoodoende den rang van veldmaarschalk te
verdienen. Maar hij had zich bedrogen ; de begeerde post was
niet voor hem bestemd; met ijdele belof ten had hij zich laten
vangen. Zietdaar de feiten, waarop mijn oordeel over prins Willem Frederik voornamelijk berust ; ik behoef er wel niet bij te
voegen, dat het ongunstiger is dan het oordeel van Van Sype-

238

VAN SYPESTEYN ' S GESCHIEDKUNDIGE BIJDRAGEN

steyn. Eerder zou ik met de woorden van Groen kunnen instemmen: „Il etait le protecteur naturel du jeune Prince. Si
d'abord it ne remplit pas scrupuleusement ce devoir, plus tard
instruit par l'experience, it parait avoir compris, qu'il fallait,
dans l'interet commun, se rallier franchement autour du jeune
enfant". Tot verontschuldiging van den vorst moeten wij echter bedenken, dat hij kort te voren door Frederik Hendrik ten
behoeve van Willem II grievend verongelijkt was, dat hem de
stadhouderschappen van Groningen en Drente op slinksche
wijs waren onttrokken, en dat hij zelfs Friesland niet zou behouden hebben, als het mogelijk was geweest het hem te ontnemen. Geen wonder dus, dat hij van de gelegenheid gebruik
maakte om ruimschoots op het kind te verhalen, wat hij door
de afgunst van den vader en den grootvader te kort gekomen
was.
Over De Witt schijnt Van Sypesteyn niet gunstig te denken.
Het is een bewijs van zijn strikte rechtvaardigheid en van zijn
onbevangen oordeel. Hij, de afstammeling van „Oom van Sypesteyn", dien De Witt hoogachtte en liefhad, en die wederkeerig aan dezen achting en liefde betoonde, hij laat zich door geen
familiezwak, door geen natuurlijke sympathie voor den grooten man, aan wien hij verwant is, verleiden tot een gunstiger
oordeel dan hij verdiend acht. Maar is zijn oordeel inderdaad
naar verdienste ? Ik betwijfel het, Niet dat ik met het stadhouderlooze regeeringsstelsel bijzonder ben ingenomen; maar
ik reken het billijk bij het beoordeelen er van to letten op de
gebreken en misbruiken, die het voorafgegane stadhouderlijke
bewind gekenmerkt hadden. Het was niet enkel heerschzucht
en partijschap, die na 1650 tegen het aanstellen van een stadhouder, die tevens kapitein-genera,a1 wezen zou, deed ijveren.
Een maar al to billijke bezorgdheid, voor de bedreigde vrijheid,
een gegronde vrees voor een eigendunkelijke en avontuurlijke
politiek werkten daartoe mede. Ik laat het terugzetten van het
Huis van Oranje ten sterkste, vooral omdat het geschiedde in
strijd met den vurigen wensch der natie en uitsluitend in het
belang eener zelfzuchtige en oneerlijke aristocratie, maar niet
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omdat de regeering van een stadhouder op zichzelf zooveel
voortreffelijker zou geweest zijn dan de stadhouderlooze. Wij,
nakomelingen, beoordeelen het verleden te vaak uit ons oogpunt, in het licht dat ooze ondervinding heeft doen opgaan.
Wij zijn geneigd De Witt en zijn vrienden hard te vallen, omdat zij den grooten Willem III buiten de regeering hielden.
Maar zij hebben onzen Willem III niet geweerd; zij hebben een
jong mensch, van wien zij niet meer wisten dan dat hij een
goeden aanleg had, het roer van staat niet willen toevertrouwen, voor hij eerst op minder gewichtigen post getoond had
wat er in hem stak. Wij, gewoon aan het erfrecht, waarnaar de
eene Willem den anderen als koning opvolgt, keuren het af, dat
de Staten van Holland het recht van Willem III om aan Willem II op te volgen, miskenden. Maar wij vergeten, dat het
stadhouderschap iets anders was dan een koningschap, en dat
de erfelijkheid van den post van stadhouder bijna even ongerijmd is als de erfelijkheid van den post van minister des konings. De arme Willem V heeft ondervonden wat het is naar
erfrecht een ambt te bekleeden, waartoe men naar den aard zijner talenten niet berekend is.
Maar ongevoelig begin ik te doen, wat ik gezegd heb niet te
zullen doen; ik ben op weg om de verhandeling van Van Sypesteyn zelve te gaan bespreken. En Loch, ik begrijp, dat deze
eerst met juistheid beoordeeld kan worden, als de volgende bijdragen, die hetzelfde tijdvak betreff en, de voorstelling des
schrijvers in haar geheel zullen ontvouwd hebben.
Naar die volgende afleveringen zien wij met verlangen uit.
Zij zullen, volgens de aankondiging, gewichtige onderwerpen
behandelen, waarover de schrijver zeker veel nieuws zal hebben mee te deelen. Moge het letterkundig publiek door zijn belangstelling hem voortdurend tot zijn verdienstelijken arbeid
lust geven!
(De Gids, 1864, dl. I, blz. 511 vlg.)
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II
(1865)
Het is mij aangenaam nu reeds de tweede aflevering der Geschiedkundige Bijdragen van Van Sypesteyn te mogen aankondigen. De spoed, waarmede deze tweede aflevering de eerste gevolgd is, getuigt zoowel van de goede ontvangst van het
werk door het publiek als van den ijver des geachten auteurs.
Van Sypesteyn heeft mijn aankondiging der eerste aflevering
ten goede geduid, en de aanmerkingen, die ik mij veroorloofd
had, niet kwalijk genomen. Hij heeft juist gedaan, zooals ik geloof, dat een schrijver ten opzichte van zijn recensenten doen
moet. Hij heeft gebruik gemaakt van de opmerkingen, die hij
na rijpen rade moest toestemmen ; hij heeft de andere beleefdelijk aangehoord, zonder er veel aan te hechten. Hij blijft
zichzelf gelijk, met wijziging van hetgeen hij waarlijk te verbeteren acht.
Onder de aanmerkingen, die hij toegeeft, behoort in de eerste
plaats mijn afkeuring van het veranderen der spelling. In deze
tweede aflevering krijgen wij de stukken reeds onveranderd,
zooals zij in de archieven gevonden worden. Ook worden zij volledig, zonder uitlating, afgedrukt. Daarbij moet ik evenwel opmerken, dat ik mij niet verklaard had tegen het uitlaten van
stellig onbelangrijke volzinnen. Groen van Prinsterer, dien ik
ten voorbeeld stelde, heeft dit in de Archives niet zelden gedaan.
Maar ik heb mij verklaard tegen het weglaten van belangrijke
gedeelten, alleen omdat zij voor het betoog van den auteur
overbodig zijn. Ik vermoedde dat dit met het journaal van
Buysero kon gebeurd zijn. Het schijnt echter het geval niet geweest te zijn. En de auteur verzekert ons ten overvloede, dat
hij zelf zulk een wijs van uitgeven afkeurt en geenszins zal navolgen. Ook een andere aanmerking heeft bij hem weerklank
gevonden. Hij gevoelt zelf dat wij van den bezorger van 's Konings Huisarchief liever stukken uit dat archief dan uit het
meer toegankelijke Rijksarchief verlangen. In deze tweede aflevering, wier inhoud reeds bijeengebracht was, ontvangen wij
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nog wel grootendeels bescheiden, die in originali in het Rijksarchief bewaard worden; maar voor de volgende afleveringen
belooft de uitgever bij voorkeur stukken, die hij in het archief
van het Koninklijk Huis gevonden heeft. Van Sypesteyn komt
in het voorbericht van deze tweede aflevering ook nog terug op
het vroeger door hem uitgesproken oordeel over de politiek
van De Witt ten opzichte van het Huis van Oranje. Hij verklaart zijn uitspraak nog nader, en betoogt dat hij en ik in
ons oordeel niet zooveel verschillen als het mij was voorgekomen. Het is zoo, wij keuren het beiden af, dat De Witt het Huis
van Oranje, tegen den zin der natie, terug heeft gezet, en eveneens nemen wij beiden de omstandigheden in rekening, die deze
handelwijs tot op zekere hoogte verontschuldigen. Maar in den
gang onzer redeneering, waardoor wij tot deze slotsom geraken,
bestaat toch een aanrnerkelijk onderscheid, hetgeen de lezer,
desverkiezende, door vergelijking kan leeren kennen, en waarover het niet noodig is verder uit te weiden.
De nieuwe aflevering, tot wier beschouwing wij thans willen
overgaan, handelt bijna alleen over het ontstaan en de strekking der beruchte Acte van Seclusie. De vraag, zoo dikwerf geopperd en zoo verschillend beantwoord, of De Witt en zijn
vrienden Cromwell hebben opgezet om zulk een acte, als voorwaarde van den vrede, te vorderen, wordt onderzocht, en toegelicht met een schat van allerbelangrijkste brieven, grootendeels tusschen den raadpensionaris en de Hollandsche gezanten te Westminster gewisseld. 1k kende die rijke verzameling
sedert lang, en ik had reeds mijn oordeel over de geheele zaak
gevestigd, toen ik dit werk in handen nam. Met genoegen bespeurde ik, dat wij het, wat de hoofdzaak betreft, eens zijn.
Het betoog van den geachten schrijver leidt tot dezelfde slotsom als waartoe mijn onderzoek mij gebracht had. 1k word daar
door in mijn gevoelen bevestigd, en ik vertrouw dat het Van
Sypesteyn zal gelukken het letterkundig publiek van de juistheid zijner voorstelling te overtuigen. Daartoe zou ik echter
wel wenschen, dat zijn uiteenzetting iets duidelijker en zijn redeneering iets bondiger ware uitgevallen.
Fruin I

16
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De Witt heeft nooit aan Cromwell den eisch van uitsluiting
van het Huis van Oranje uit de hooge posten der Republiek in
den mond gegeven. Dit blijkt genoegzaam uit de correspondentie, die Van Sypesteyn ons voorlegt. Maar wij moeten erkennen, dat die briefwisseling verre van volledig is. Van Beverningh was een secuur man, en had Iiefst zijn brieven in zijn eigen bewaring; hij vraagt ze dan ook, zoo dikwerf zij over een
gewichtig onderwerp loopen, van zijn correspondent terug.
Juist die zorg is geschikt om achterdocht te verwekken ; en een
ergdenkend vijand der stadhouderlooze partij zou allicht vermoeden, dat de bewaarde papieren de voile en zuivere waarheid niet spreken.
Maar er is een ander bewijs voor de onschuld der anti-stadhouderlijken en bepaaldelijk van Jan de Witt. Om te gelooven
dat De Witt het vorderen der bewuste acte had uitgelokt, moet
men aannemen, dat het uitreiken dier acte aan Cromwell voordeelig was voor de anti-stadhouderlijken, of althans tij dens de
vredehandeling als zoodanig werd aangemerkt. Maar het tegendeel is waar. Het overgeven der acte kon niet dan de partij benadeelen, en De Witt was te scherpzinnig om dat niet te voorzien. Daaruit volgt ten stelligste, dat hij aan het ten laste gelegde geen schuld kan hebben. De beschuldiging is opgekomen
bij menschen zonder inzicht in de bedoelingen en belangen der
toenmalige staatspartijen, bij een Van Messen en bij een Van
Ruyven, en geloofd door mannen zonder oordeel, zooals de
stadhouder van Friesland.
Ziehier wat er van de zaak is. De Witt en de zijnen wenschten
een republiek zonder eminent hoofd. Na het bestuur van Frederik Hendrik en Willem II, na de wel mislukte, maar toch
bijna gelukte onderneming tegen Amsterdam, wilden zij, niet
zonder goede reden, de zoo tijdig opengevallen posten van stadhouder en kapitein-generaal niet meer vervullen. Maar het
yolk, dat tegen zijn regenten bescherming behoefde en die alleen bij een representant der monarchie vinden kon, verlangde
dat de jonge Prins, zoodra hij meerderjarig werd, in de plaats
van zijn vader treden en nu reeds daartoe gedesigneerd wor-
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den zou. Een regeering, die op het cardinale punt het tegendeel wil van hetgeen het yolk begeert, is op den duur onbestaanbaar. Het eenige, wat de anti-stadhouderlijken hopen
konden, was, dat de natie gedurende de jeugd van den Prins
van zienswijze veranderen, of althans onverschilliger worden
zou, en op den duur niet zou ijveren voor hetgeen zij thans zoo
ijverig ter harte nam. De partij moest om die reden haar oogmerk verbergen, en een beslissing vermijden; zij moest alles
aan de toekomst overlaten, in de hoop, dat die vreedzamer dagen en kalmer gemoederen geven zou. Vast te stellen dat nooit
een prins van Oranje worden mocht wat zijn vaderen geweest
waren, zou een bravade zijn geweest, die niet slechts nutteloos
was, zoolang het yolk er niet in toestemde, maar zelfs gevaarlijk, omdat zij den vijanden een mikpunt voor hun slagen aanbood. Maar nog onvoorzichtiger, onzinnig in de hoogste mate
zou het geweest zijn, de eeuwige uitsluiting van het Huis van
Oranje te doen voorkomen als prijs voor een nadeeligen, vernederenden vrede, die toch reeds gelaakt en verfoeid werd door
alien, die, zonder inzicht in den wezenlijken toestand der Republiek, niet overtuigd waren van de onmogelijkheid om den
oorlog langer voort te zetten. Zoo zou zich de vernedering van
Oranje in de verbeelding des yolks vereenzelvigd hebben met
de vernedering der natie, en de verheffing van den Prins als
rehabilitatie van het vaderland door de menigte op het vurigst
verlangd zijn geworden.
Dit alles wist en begreep De Witt volkomen. Tot het laatst
toe heeft hij het beloven, en daarna het uitreiken der Acte
van Seclusie verschoven. Jets moest natuurlijk aan Cromwell
worden ingewilligd. Er lag dezen te veel gelegen aan het weren
van den neef van Karel I uit de regeering der Republiek, dan
dat hij van zijn eisch eenvoudig en ten voile afstand zou hebben
gedaan. Hij moest iets tot zijn verzekering bekomen: dat was
hem niet te weigeren. En De Witt was ook wel genegen iets
toe te staan. Hij meende dat Cromwell genoegzaam gedekt zou
wezen, indien de vrede, voor zoolang de tegenwoordige regeeringsvorm der Republiek duren zou, gesloten werd, met dien
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verstande, dat bij verandering in den regeeringsvorm (d.i. bij
het herstel van het stadhouderschap), de Protector zelf zou
beslissen, of hij den vrede bewaren dan wel den oorlog hervatten wilde. Deze bepaling, minder geschikt om het yolk te
verbitteren, zou bovendien het voortduren van het stadhouderloos bewind beter verzekerd hebben : immers verandering van
regeering stelde dan bloot aan het gevaar van oorlog met het
machtige Engeland. De acte, in dien zin gesteld, zou Been verbod maar een waarschuwing geweest zijn. Maar Cromwell liet
zich niet gezeggen. Alleen voor de Acte van Seclusie was de
vrede te koop.
De Witt en de zijnen zijn geeindigd met dien prijs, hoe onwillig ook, te betalen. Hebben zij daar wel aan gedaan ? Was de
vrede zulk een prijs waardig ? In :het beantwoorden van deze
vraag moet ik van Van Sypesteyn eenigermate verschillen. Hij
meent : voor de partij van De Witt was de vrede onmisbaar en
tot elken prijs begeerlijk ; voor het land daarentegen was hij
zeker zeer gewenscht, maar nog niet zoo noodzakelijk dat hij
voor zoo diepe vemedering gekocht behoorde te worden.
Ik geloof, dat de geachte schrijver zich hier vergist ; dat het
land inderdaad door het voortduren van den krijg ten gronde
gericht zou zijn, en dat er niet de minste kans bestond om een
paar jaren later een voordeeliger vrede te treffen. Het bleek
overtuigend, dat wij tegen Engeland niet waren opgewassen.
Het was roekeloos geweest ons den oorlog op den hall te halen,
toen wij dien met geringe opoffering hadden kunnen voorkomen.
Thans zou het onverantwoordelijk geweest zijn, nu de smartelijke ervaring onze minderheid zoo treffend had bewezen, ons
aan nieuwe volkomen zekere slagen bloot te stellen. Het zou
ons met den vrede gegaan zijn, als den koning van Rome met de
Sibyllijnsche boeken : voor telkens mindere waarde zou ons telkens dezelfde prijs zijn gevraagd. Door te talmen met toe te
slaan, zouden wij gedurig slechter koop hebben gekregen. Ik
kan hier, in deze aankondiging, niet bewijzen, dat inderdaad de
toestand des lands zoo wanhopig was, en dat hij alle uitzicht
op een voordeelig voortzetten van den oorlog moest benemen.
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1k wil maar een bijzonderheid vermelden, die door geen onzer
geschiedschrijvers geboekt is. Wij hadden volkomen gebrek
aan geschut. Nog was het geschuthuis. in Den Haag niet gebouwd ; uit Zweden waren wij gewoon onze kanonnen te krijgen. Maar nu had de Zweedsche regeering, die blijkbaar tot Engeland overhelde, reeds schepen met voor ons bestemd geschut
in lading aangehouden, en het liet zich aanzien, dat, bij het
voortduren van den krijg, de aanvoer uit Zweden geheel zou
ophouden. De Witt geeft in een brief van later dagteekening,
waarin hij van dezen oorlog terloops gewag maakt, het ontbreken van geschut als een der knellendste drijfveeren tot den
vrede op. En bij het aankomen van den tweeden Engelschen
oorlog, in 1665, was het een der eerste zorgen van de Staten
om een voortreffelijke geschutgieterij in Den Haag te vestigen.
— Over het deerlijk verloopen van den handel, en over andere
nadeelige gevolgen van den krijg zal ik niet uitweiden : zij zijn
honderd malen uiteengezet, en aan een ieder bekend.
Behalve de correspondentie van De Witt over den vredehandel, deelt ons Van Sypesteyn nog een eigenhandige nota mede
van Willem Frederik van Nassau, stadhouder van Friesland,
die hij in het huisarchief van den hertog van Anhalt gevonden
heeft. Zij behelst „redenen, waaruyt ich oordeele dat Cromwell
vrede sal moeten maecken met dese provintien, en dat uyt noot
en daerom gaet by van sijn harde eisching, en dat voor een
korten tijt tot goede occasie". Een kostelijke bijdrage tot de
kennis van dat onstaatkundige en onverstandige hoofd! Hoe
steekt de brabbeltaal en de inbeelding van den graaf bij het
scherpe en juiste oordeel van den raadpensionaris en bij diens
bondigen redeneertrant of ! En dan zal men het den staatsman
nog euvel duiden, dat hij soms zijn geduld verloor, en den vorst
behandelde, zooals hij verdiende, met minachting !
Een brief van Cornelis Tromp aan Johan Maurits, den Brasiliaan, waarin de beruchte Verhoeff, „den persoon die de harten
van de Ruwaert van Putten en de Raetpensionaris de Witt
heeft gebergt", voor een post wordt aanbevolen, geeft Van
Sypesteyn aanleiding om de veel besproken vraag, of Tromp in
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den moord der De Witten betrokken is geweest, nog eens te
bespreken. De brief, dunkt mij, geeft hierover geen nieuw licht.
Hij bewijst zeker, dat de admiraal de harten der gebroeders liever in bewaring van een derde, dan kloppend in hun eigen borst
zag, maar daaruit volgt nog niet, dat hij aan het plegen van
den moord eenig aandeel, welk dan ook, gehad heeft. En de
reputatie van Cornelis Tromp zal door het kennelijk welgevallen, waarmee hij van de misdaad van Verhoef spreekt, ook
niet veel verliezen : de waarheid is, dat zij niet veel te verliezen
heeft. Bij deze gelegenheid deelt de auteur ons nog iets mee
over een ander vergrijp, waaraan de admiraal zich schuldig
schijnt gemaakt te hebben, en waarover hij op zijn sterfbed berouw heeft getoond : het betreft een testament, dat niet was
zooals het behoorde ; de eigenlijke toedracht evenwel blijkt niet
uit hetgeen ons wordt meegedeeld. Zooveel is zeker, dat Tromp
door de bladzijden, die Van Sypesteyn aan zijn nagedachtenis
wijdt, niet in de achting van het tegenwoordig geslacht zal rijzen. Hij heeft het er naar gemaakt ; hem geschiede dus naar zijn
werken!
Ten slotte geeft ons de schrijve:r nog een paar brieven over
den laatsten tocht van De Ruyter naar de Middellandsche zee
ten beste, en een missive van den vice-admiraal Jan de Haen
aan de admiraliteit van Rotterdam, .waarin over balsemen van
het lijk van De Ruyter gesproken wordt. Op zichzelf niet zeer
gewichtig, ontleenen deze brieven het belang, dat zij ons inboezemen, aan den vromen held, dien zij betreffen, — een ander mensch dan die Tromp, al durfde deze zich zelf met hem
meten.
Maar genoeg. De lezer ziet, dat ook deze tweede aflevering,
in nog hooger mate dan de eerste, wetenswaardige bijzonderheden bevat, en hij zal ongetwiifeld met mij instemmen in den
wench, dat de schrijver ons nog op een tal van soortgelijke
Bijdragen moge onthalen.
(De Gids, 1865, dl.

blz.1-80 vlg.)
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III
(1866)
De derde aflevering van Van Sypesteyn's Geschiedkundige
Bijdragen handelt grootendeels over onderwerpen van krijgskundigen aard, bepaaldelijk over de veldtochten van 1694 en
1695, de veroveringen van Huy en van Namen, waarvan de eer
in de eerste plaats aan Menno van Coehoorn toekomt. De uitgever, die eenige jaren geleden Het Leven van Menno van Coehoorn had geschreven, gevoelde zich natuurlijk opgewekt dien
vroegeren arbeid aan te vullen met de belangrijke stukken, die
hem sedert in het Huisarchief waren voorgekomen. Hij bespreekt ze in zijn Inleiding uitvoerig, en, voor zoo ver wij, die
geen deskundigen zijn, kunnen oordeelen, met kennis en doorzicht. Men zal het ons ten goede houden, dat wij hierover in
geen bijzonderheden komen; al waren wij niet onbevoegd, wij
zouden toch ongenegen zijn om deze histoire-bataille te behandelen.
Van meer algemeen belang zijn de brieven en bescheiden, die
ons aangaande den Frieschen stadhouder, Hendrik Casimir
II, worden meegedeeld. Zij verspreiden eenig nieuw licht over
het zeer merkwaardige en slechts gebrekkig gekende tijdvak
tusschen den vrede van Nijmegen en de expeditie van Willem
III naar Engeland (1678-1688). De prins van Oranje had in
die jaren zijn grootsche, maar gevaarlijke politiek te verdedigen tegen de bedenkingen en belemmeringen der oude Wittiaansche partij en tegen de stelselmatige tegenwerking van den
stadhouder van Friesland, die zich door zijn aanzienlijken neef
en ambtgenoot geminacht en verongelijkt rekende. Het 5de
deel der Archives is niet rijk aan bescheiden, die deze politieke
schermutselingen kunnen toelichten, en daarom zijn ons de
stukken in deze aflevering der Geschiedkundige Bijdragen dubbel welkom.
De belangen der beide stadhouderlijke takken van den Nassauschen stam waren in sommige opzichten dezelfde, en door sa-
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menwerking het best te bevorderen, doch in andere opzichten
tegenstrijdig. Tegenover de naijverige Staten hadden de stadhouders hun macht gelijkelijk te handhaven, en elk had er belang bij dat de bevoegdheid van den ander vermeerderde en althans niet verminderde. Legde Holland zijn stadhouder aan
banden, Friesland zou zich haasten dat uitlokkende voorbeeld
te volgen, en omgekeerd. Maar aan den anderen kant, de stadhouder van Holland en nog van vier andere provincien streefde
er naar om stadhouder van al de gewesten, van de geheele Unie
te worden. Oldenbarnevelt had indertijd op dien hoogen post
voor Maurits het oog gehad, en Frederik Hendrik had dien
bijna voor zijn zoon Willem II bernachtigd. Had deze zijn ouderen neef, Willem Frederik, overleefd, hij zou reeds geworden
zijn, wat nu eerst een eeuw later Willem IV werd. De jongere
tak moest dus, uit den aard der zaak, de toenemende grootheid
en macht van den ouderen met argwaan, met bezorgdheid gadeslaan. Uit deze onderlinge verhouding moeten wij het gedrag der Friesche stadhouders, bepaaldelijk van Willem Frederik en zijn zoon Hendrik Casimir II, ten opzichte hunner
neven van Oranje verkiaren en hiernaar beoordeelen.
Hendrik Casimir had bovendien een bijzondere reden omWillem III niet te beminnen. Deze, zes jaren ouder dan hij, was
hem van de jeugd af, ten voorbeeld, ten beschamend voorbeeld
gesteld. Hij was altijd nalatig, en verdiende berisping ; zijn
neef was altijd een model van ijver en plichtsbetrachting. De
brieven van zijn moeder, Albertine, die in de Archives staan
afgedrukt, zijn vol van zulke vergelijkingen, die den jongen
Hendrik zeker voor den braven neef niet hebben ingenomen.
En evenals in de kinderjaren bleef het later gaan : Willem
III was en bleef de groote man, die door sommigen bewonderd,
door anderen gehaat en gevreesd, door allen als een man van
gewicht behandeld werd. Met hem vergeleken had de stadhouder van Friesland niets te beteekenen. Hij gevoelde het zelf, en
Willem III liet het hem ten overvloede meer dan noodig was
gevoelen. De prins van Oranje verlangde natuurlijk, want zijn
eigen belang bracht het mee, met den prins van Nassau op goe-
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den voet te staan, zijn bijstand te ondervinden en hem wederkeerig tegenover de Staten te steunen ; maar hij wilde hem niet
als zijn gelijke behandelen en nog minder als zoodanig aangemerkt en behandeld worden. Hij verlangde, als hoofd van het
geslacht, als eerste in de Republiek, als oudste in jaren en boven vergelij king uitmuntend in bekwaamheid, met eerbied,
met ondergeschiktheid bejegend en geeerd te worden. Juist die
ondergeschiktheid was den stadhouder van Friesland ondragelijk en hij kon het niet van zich verkrijgen haar te betoomen.
Vandaar dat samenwerking somwijlen, als de omstandigheden
er toe noopten, voor een poos plaats greep, maar vriendschap,
weérzijdsche gehechtheid steeds bleef ontbreken.
Samenwerking werd omstreeks 1685 dringend gevorderd.
Tot op dien tijd had de tegenwerking van Holland, door Hendrik Casimir begunstigd en door diens provincien gestijfd, den
grooten Willem belet met eenige kracht de heerschzucht van
Frankrijk te beteugelen. Maar daar werd het Edict van Nantes,
eer het nog herroepen was, op het schandelijkst overtreden ; de
provincien werden door protestantsche vluchtelingen uit Frankrijk overstroomd. De burgerij, die zich gewoonlijk door de
wijsheid der Heeren naar willekeur liet regeeren, begon den
zeer bepaalden wensch, om Frankrijk niet langer te believen,
aan den dag te leggen. Wie oogen had voor de teekenen des
tijds, kon zien dat Willem III van nu of voor zijn politiek op de
goedkeuring en de medewerking der natie kon rekenen. De
raadslieden van Hendrik Casimir zagen het in, en hun liefde
voor het bedreigde protestantisme maakte hun het samenstemmen met het yolk gemakkelijk. Terwiji de regenten van Amsterdam nog aarzelden en onwillekeurig naar de roepstem
hunner burgers luisterden, sloten reeds de gemachtigden van
Hendrik Casimir den 21 sten Maart 1685 het accoord, dat hem
verplichtte de politiek van Willem III te bevorderen. Wij wisten dit reeds, hoofdzakelijk uit de depeches van den Franschen
gezant D'Avaux. Maar de eigenlijke voorwaarden der overeenkomst waren ons onbekend gebleven, totdat Van Sypestein ze
ons in deze aflevering heeft meégedeeld. In Bijlage XXII heeft
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hij ons een copie van het door Fagel eigenhandig geschreven en
door den Prins onderteekende stuk, hetgeen, blijkens een brief,
die in de Archives voorkomt, ook door den stadhouder van
Friesland goedgekeurd en geteekend moet zijn.
De voorwaarden zijn opmerkelijk genoeg : Hendrik Casimir
verbindt zich om de buitenlandsc he politiek van Willem III
zoo veel hij kon in de hand te werken ; zijn raad zal aan den anderen kant door Zijn Hoogheid overwogen en zoo mogelijk gevolgd worden. In de binnenlandsche zaken zullen beiden elkanders „crediet, autoriteyt ende gesagh" bevorderen. Wat de
onderlinge verhouding betreft : „de Prince van Nassau sal byzonder noyt naerlaeten sodanigen respect ende deference te
hebben voor den heere Prince va:n Orange, als deszelfs eminentie in verscheyde gesighten meriteert"; de prins van Oranje
aan den anderen kant, „wil den Heere Prince van Nassau van
syne bysondere gunste, affectie ende genegen vrientschap verseekert hebben". In dezen geest worden verder enkele quaestieuse punten, waar de bevoegheid van den een met die van
den ander in botsing kwam, geregeld, en overigens afgesproken
dat in het vervolg alles in der minne en niet door vijandig tegenstreven geschikt zal worden. -- Hendrik Casimir had dus
gebogen en toegegeven, niet Willem III. Deze had nooit iets
anders begeerd dan wat hem thans werd ingewilligd. Volgens
D'Avaux had hij eenige maanden te voren onbewimpeld gezegd : „qu'il ne pretendoit aucune chose sur lui (le prince Henri
Casimir), et qu'il vouloit seulement conserver les mémes prerogatives a l'egard du Prince de Nassau, que ces ancetres avoient eu a l'egard de ceux de ce Prince". Maar ten onrechte had
Zijn Hoogheid gemeend, dat een verzoening niet mogelijk was,
zoolang professor Van der Waaijen de raadsman van Hendrik
Casimir zou blijven. Deze, eerst predikant te Middelburg, en in
1676 als zoodanig door Willem III af- en zelfs de provincie Zeeland uitgezet, en om die reden door den stadhouder van Friesland aanstonds, tegen het advies der andere professoren, tot
hoogleeraar te Franker aangesteld en weldra tot vertrouwden
raadsman bevorderd, had zeker een ouden wrok op den Prins
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te koelen; maar tegen Lodewijk XIV had hij meer dan persoonlijke grieven : tegen dezen had hij de zaak van het bedreigde protestantisme te verdedigen, en, tot zijn eer zij het
gezegd, hij offerde aan het algemeen belang zijn wraak op, en
werkte tot de verzoening der beide neven ijverig mede. Hij liet
zich persoonlijk door Willem III bevredigen met een verklaring, van 4 Juni 1685, waarbij het vroegere bevel van uitbanning uit Middelburg en Zeeland ingetrokken, en het geheele besluit van afzetting krachteloos gemaakt werd. Deze nog al curieuse acte staat verscholen in het 4de deel van de Geschiedenis
der N ederlanden van Le Clerc.
De verzoening tusschen de beide neven was niet hartelijk,
niet duurzaam, wij zagen het reeds. Maar het misnoegen van
Hendrik Casimir werd gedurig machteloozer, naarmate het
aanzien van prins, van koning Willem zich verhief, en het gevoel zijner machteloosheid schijnt hem op den duur gekalmeerd
te hebben. Toen hij in 1696 stierf, was hij althans niet in openlijke vijandschap met Willem III, die dan ook, in strijd met het
testament van Frederik Hendrik, bij zijn uiterste wilsbeschikking den Frieschen tak boven den Brandenburgschen bevoordeeld heeft.
Wij zijn dank schuldig aan den uitgever voor de zorg, waarmeé hij zijn belangrijke bescheiden uitgegeven en toegelicht
heeft. Stellige misvattingen hebben wij in zijn arbeid nagenoeg
geen bemerkt. Alleen de ongeteekende brief van D'Avaux, Bien
hij tot 1685 of 1688 brengt, had vroeger geplaatst moeten worden ; hij dateert van 23 Juli 1682, zooals blijkt uit de zinsnede :
„ 1 e memoire, que le Sr. Petkum a presente ce matin", want
geen andere memorie dan die van de opgegeven dagteekening
(te vinden in den Mercurius van dat jaar) kan hier in den samenhang van den brief bedoeld wezen.
Ik zou deze weinige opmerkingen, die ik erken dat niet veel
beteekenen, zeker niet te beide hebben gebracht, en liever gewacht hebben tot ik deze aflevering tegelijk met een volgende
kon aankondigen, ware het niet dat alle hoop op een volgende
aflevering voor goed vervlogen is. De verdienstelijke uitgever is
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reeds, in de kracht van zijn leven, tot onberekenbare schade der
wetenschap, gestorven. Voor alien, die het voorrecht hebben
gehad hem te kennen, zal hij onvergetelijk blijven; want hij
was niet slechts een geleerd en bekwaam, hij was een rechtschapen en weiwillend man, dien men niet kennen kon zonder
hem te achten. Door een aantal verdienstelijke historische werken heeft hij zich een blijvenden naam verworven; maar toch,
hoeveel meer zou hij hebben verricht, hoeveel hooger roem zou
hij hebben verworven, indien hem nog eenige jaren levens waren gegund. Vooral als uitgever van belangrijke bescheiden
zou hij de wetenschap nuttig zijn geweest.
Als mede-arbeider van Groen van Prinsterer, als aangewezen
opvolger van dezen, had hij het overrijke Huisarchief te zijnen
gebruike ; en met genot bracht hij daaruit het belangrijkste aan
het licht. Al zijn beschikbaren tijd gebruikte hij om den voorraad te schiften, te ordenen, bruikbaar te maken. Weinige
weken voor zijn dood leidde hij rond in den rijkdom, dien
hij beheerde, toonde mij hoeveel belangrijks er, zelfs nog na de
uitgave der Archives, voorhanden was, hoeveel bepaaldelijk
over het tijdvak van Willem V. Vol ijver en opgewektheid was
hij bezig met de bouwstof voor voigende afleveringen zijner
Bijdragen te verzamelen : hij wilde de correspondentie van
prins Frederik, den vroeg gestorven broeder van koning Willem I, hij wilde de Memoires van prins Willem II, die hij te Dessau gevonden had en die hij uiterst belangrijk achtte 1), weldra in het licht geven. Weinig dacht ik, dat deze plannen om
zulke reden onuitgevoerd zouden blijven. In de kracht van
den mannelijken leeftijd in schijnbaar uitnemende gezondheid
verliet ik hem, om hem nooit weer te zien. Moge een ander volvoeren wat hij zich had voorgenomen! Moge Groen van Prinsterer een even waardigen mede--arbeider vinden, als hij in
Van Sypesteyn verloren heeft !
(De Gids, 1866, dl.

blz. 189 vlg.)

1) Later uitgegeven door Wynne in zijn Geschillen over de afdanking van het
krijgsvolk. (N. v. d. R.).
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