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I tot en met 15.

TER INLEIDING.

Het eerste deel van mijn biografie van Prins Willem III omvat diens
bij uitstek Nederlandsche periode. Het eindigt met den partieelen vrede
van 1674 en de ordening van de Nederlandsche zaken na de ontruiming van het grondgebied door de Franschen. Daarna begint de
specifiek Europeesche periode van dezen Oranje-Vorst, die ik in een
volgend deel zal behandelen.
De aanleiding, om den Stadhouder-Koning — zooals ik Willem III
het liefst r,.oem — opnieuw tot onderwerp van studie te maken, thans
uitvoeriger en dieper dan in mijn jongere jaren, ligt in de publicatie
van het archief van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland,
waartoe de Hertog van Portland mij toestemming verleende, en in de
(nog te verwachten) publicatie van correspondentie van Willem III uit
verscheidene andere archieven, die ik bijeengebracht heb. De waarde van
dit nieuwe, uitgebreide materieel voor de kennis van dit leven moge mijn
boek zelf aantoonen.
De illustratie heeft vooral ten doel den hoofdpersoon en zijn naaste omgeving te laten zien. Portretten van Zuylesteyn, den gouverneur, en Odijk,
den vertegenwoordiger van den Eerste Edele in Zeeland, heb ik tevergeefs
gezocht. Evenzoo een jeugd-portret van Hans Willem Bentinck. Enkele
historie-prenten van gebeurtenissen, waarbij Willem III betrokken was,
mogen de voorstelling hiervan verlevendigen. Als titelprent nam ik
Raguineau's portret van 1664, omdat dit den indruk, dien ik mij van den
Prins in deze periode gevormd heb, het best weergeeft.
Aan Hare Majesteit de Koningin betuig ik eerbiedigen dank voor de
mij eenige jaren geleden verleende vergunning, om van de verzamelingen
van het Koninklijk Huis-Archief gebruik te mogen maken.

lo

Ter Melding.

Graaf Bentinck van Amerongen kan ik niet dankbaar genoeg zijn voor
de vriendelijkheid en welwillendheid, waarmede hij mij tegemoetkwam
bij het gebruik maken van het rijke, op Amerongen bewaarde archief
der familie Reede en van portretten uit zijn verzameling.
Mr. A. Staring, te Wassenaar, hielp mij bij de illustratie en ik ben
hem hiervoor tot grooten dank verplicht.
Het geleerden-apparaat, dat men in de noten vindt, heb ik niet durven
weglaten. Er is veel tot dus verre onbekends in, dat men in vroegere
werken over dezen Prins en zijn tijd tevergeefs zou zoeken.
Men bedenke hierbij, dat de veel voorkomende afkortingen R. A.,
R. 0. en B. M. resp. beteekenen: Algemeen Rijksarchief (Den Haag),
Public Record Office en British Museum (beide Londen).
De illustration zijn voor een groot deel ontleend aan de verzamelingen
van het Rijks-Prentenkabinet te Amsterdam. Wanneer dit niet het geval
is, wordt , de herkomst vermeld. Mevrouw Van Stolk heb ik te danken
voor een Arent uit de buitengewoon belangrijke collectie, die is bekend
als Atlas Van Stolk.
Bekende werken zijn doorgaans met een woord geciteerd. Een lijst der
volledige titels zal ik aan het slot van deel II opnemen. Evenzoo een
overzicht van vroegere biografieen.
N. J.

EERSTE HOOFDSTUK.

OM DE WIEG VAN WILLEM III.

Met het doodsbed van zijn vader stond de geboorteklok van Willem III
onder een dak. In de kraamkamer was alles, tot de wieg toe, met zwart behangen 1). Het was een heel somber levensbegin, dat van de heldenfiguur, die de
Stadhouder-Koning werd. En bij al de levensblijheid, die van hem in latere
jaren kin uitgaan, bij al de grootheid, welke hij bereikt, is het toch, alsof
altijd iets van die somberheid in het diepste van zijn wezen is blijven hangen
en de geheele verschijning heeft beinvloed. Willem III staat in latere jaren
ver van de meeste menschen, hoe veelvuldig zijn aanraking met de menschenwereld was, hoe diep zijn invloed op die wereld is geweest. Dit eenlingschap
staat met zijn jeugd althans in zeer nauw verband: zij was voor een groot
deel weinig verzorgd, niet vroolijk, noch gelukkig, en de indrukken van
de jeugdjaren zijn voor den rijpen leeftijd doorgaans van blijvende
beteekenis.
Maandag 14 November 165o, 's avonds tusschen half negen en negen
uur, werd de Prins in het stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof voorspoedig, hoewel als een acht-maandsch kindje, geboren, en men constateerde,
dat het een gezond kind was 2). Reeds direct schijnt aan de eerste verpleging
niet de noodige aandacht besteed to zijn, want drie dagen na de geboorte nam
1) Strickland, I, 275, foot (naar een citaat uit Temple, I, 470, dat echter niet klopt).
2) De intendant van het Hof, Heenvliet, in zijn Journaal (Kronijk Historisch Genootschap, XXV, 552). Een bediende van Willem II, Frederik Schoon, die de geboorte op
kwart wick negen stelt, zegt over de gezondheid niets (aanteekeningen in Kronijk Historisch
Genootschap, 1849, IS). — Strickland, t. a. p., spreekt van „a weakly, fragile infant", maar
zij noemt niet een contemporain getuigenis. — Burnet, I, 568, zegt, dat het een 8-maandsch
kind was. — De Winterkoningin schrijft, dat de geboorte was „vet ie happilie" (Wendland i3).
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men met schrik waar, dat het prinsje niet zoog, en men wist niet, „off het
kints faute was, off dat het soch van de minne niet ras genoech en volgde".
Inderhaast had een consult van drie doktoren plaats, en mevrouw Lesley,
een Schotsche waarschijnlijk 1), bracht uitkomst: haar borst laafde den
zuigeling en het gevaar week. De ontwikkeling nam daarna, naar het schijnt,
een normaal verloop. Maar een door en door gezonde jongen werd
Willem III niet. Aangenomen, dat de waarneming van zijn physieken toestand bij de geboorte juist is geweest, volgt de conclusie, dat het Willem III
gegaan is als zoo menig kind, over welks voorspoedigheid ouders zich bij
de geboorte verblijden: hij werd een man van een zeer zwak physiek
gestel. En met deze omstandigheid zal elke beschouwing over hem ter dege
rekening moeten houden. Hij had een teer lichaam, waarin een zeer sterke
geest huisde. In hoe verre het gebrek aan goede verzorging in de eerste
dagen, die haast symptomatisch voor heel de opvoeding werd, hieraan
schuld is, kan niemand beslissen.
De niet zeer overvloedige berichten over Willem's levensdageraad vertellen ons veel to weinig. Men had het hoofd vol met velerlei zaken in het
prinselijk paleis, waar men door het ontstellende en zoo geheel onverwachte
overlijden van Willem II voor zeer groote moeilijkheden was geplaatst.
Een goed overdachte leiding ontbrak van meet af. Bij hen, die tot het geven
van leiding geroepen waren, openbaarde zich groot verschil van inzicht,
animositeit zelfs, zoodat het reeds eenige dagen na 's Prinsen geboorte
tusschen de grootmoeder en den hofmeester der jonge moeder tot een
heftige uitbarsting kwam 2).
Willem II en zijne echtgenoote, prinses Mary Stuart, dochter van koning
Karel I van Engeland, waren jonge menschen nog, toen het noodlot hen
op den 6en November 165o zoo zwaar trof. Zij werd juist negentien op den
dag van de geboorte van haar zoon, hij was vier en twintig, toen de dood
hem wegmaaide.
Elk oordeel over Willem II is beperkt: door het feit, dat hij zijn levenswerk geheel onvoltooid moest achterlaten. Het staatmansbeleid van zijn
1) Ik vind haar niet verder vermeld. Misschien is zij familie van Alexander Leslie,
graaf van Leven, die in dienst der Republiek was geweest en later het Schotsche leger
commandeerde (Worp, IV, 1o). Of de vrouw van Robin Leslie, die genoemd wordt bij
Wendland, 25.
2) Journaal-Heenvliet, t. a. p., 557.
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grootvader, prins Willem I, en het opportunistische staatmanschap van
zijn vader, Frederik Hendrik, hebben hem in zijn jonge jaren stellig geheel
ontbroken. Hij moge nog zoo innemend en wellevend, mild en dapper,
nog zoo goed uiterlijk gevormd en bekwaam zijn geweest — Johan de Witt
zelfs constateerde de laatste eigenschap in hem 1) —, hij was bovenal on-

Kraamkamer van Willem III.
Gravure van Romeyn de Hooghe(?)

bezonnen, geneigd tot een ongebonden leven en zijne ver reikende plannen
brachten niet alleen het belang van den Staat op de helling, maar zelfs
de positie van zijn Huis in gevaar. Bij zijn dood ontstond een hevige reactie
in de Republiek tegen de laatste, als direct gevolg van Willem II's politiek.
Zeer snel was de positie van het Huis van Oranje-Nassau in Nederland
1) Ook Aitzema, III, 553: „dat by was van seer goede hersenen ende oordeel". — Cf
ook Dohna, 271, noot (onderaan op p. 272).
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gegroeid. Door den „Vader des Vaderlands" gegrondvest, maar niet in
vasten vorm gegoten, vooral in trouwe aanhankelijkheid der bevolking een
sterken stut vindende, was zij daarna door Oldenbarnevelt, die er een
eminent landsbelang mee diende, begunstigd. Dan had zij geprofiteerd van
den val van den landsadvocaat, die een leidersplaats open liet. Maurits in
zijn laatste jaren, en vooral Frederik Hendrik, kon de leider van den
Staat in militair en in staatkundig opzicht worden.
Een scherpe omgrenzing der stadhouderlijke bevoegdheden bleef uit,
maar een bepaalde vorm werd nu aan de positie van het Huis toch wel
gegeven. Geen souvereiniteit bezaten de Prinsen van Oranje, ofschoon zij
eenige souvereine rechten uitoefenden. Deze waren inhaerent aan de waardigheid van stadhouder, eens den plaatsvervanger van een werkelijken
vorst. De Staten hadden de vage omschrijving der bevoegdheden uit dien
vroegeren tijd onveranderd gelaten, ze alleen wat aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Zij hadden geen geheel nieuwe positie voor de
Oranje-prinsen gevonden, nadat de pogingen, om deze zelf souverein te
maken, na de vermoording van prins Willem I, spoedig geheel waren opgegeven. In theorie werden de stadhouders nu de plaatsvervangers der
Staten van de verschillende gewesten, bij wie zelf de souvereiniteit was
gaan berusten — plaatsvervangers, die toch weer door hun invloed op de
samenstelling der stedelijke regeeringen de souvereinen zelf beinvloedden.
Vooral van beteekenis was de stadhouderlijke waardigheid, omdat de
Oranje-vorsten haar in verscheidene gewesten tegelijk bekleedden, waardoor
zij als van zelf een zekere eenheid representeerden, zooals deze ook reeds
in de geheel onomschreven positie van Willem I in diens latere jaren gelegen had. Ja, onder Frederik Hendrik ging het er op lijken, of deze waardigheid in alle gewesten in een hand zou geraken. Aan het einde van zijn leven
was hij alleen nog geen stadhouder in Friesland, maar hier was aan zijn
zoon de survivance bij het overlijden van zijn neef Willem Frederik, den
toenmaligen vertegenwoordiger der Friesche Nassau's, geopend. Dan lag
de baan open voor een positie als gouverneur-generaal, als landvoogd, waartoe Holland, tot tweemaal toe, tevergeefs getracht had Maurits te doen
benoemen. Een centrale civiele positie dus, nadat de centrale militaire
positie, die reeds verworven was.
Want de waardigheid van kapitein-generaal, oorspronkelijk met die van
stadhouder verbonden, was hiervan eenigermate los geraakt, toen de StatenGeneraal, eigenlijk bij verrassing, Frederik Hendrik vlak na Maurits' dood
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tot kapitein-generaal der Unie hadden benoemd. Zij werd nu als van zelf
vereenigd met die van admiraal-generaal, die Maurits reeds bezeten had,
omdat zij van ouds samenhing met het stadhouderschap van Holland en
Zeeland. Opperbevelhebber van leger en vloot, hoogste civiele ambtenaar
met zekere souvereiniteitsrechten in welhaast alle gewesten — terwiji aan
den zoon de opvolging
in de meeste waardigheden was toegezegd —,
men ziet, hoe Frederik
Hendrik dicht bij een
overheerschende centrale positie stond, die
tot een wezenlijke versterking van het centrale gezag, bij normale
ontwikkeling tot souvereiniteit over het geheele gebied der Unie,
had kunnen leiden, veel
vroeger en onder veel
gelukkiger omstandigheden dan waaronder
deze ontwikkeling ten
slotte inderdaad haar
beslag gekregen heeft.
Hier voelt men duidelijk, wat voor ons
staatsleven de beteekenis van den vroegen
G. van Honthorst, Willem II, Prins van Oranje.
dood van Willem II is
(Rijksmuseum).
geweest. De normale
ontwikkeling werd van zelf onderbroken. De benoeming van Willem Frederik
tot stadhouder van Groningen en Drente zette haar direct al een goed eind
terug. Maar dat de schok zoo hevig aankwam als in 165o het geval was, lag aan
buitengewone omstandigheden, lag aan de hevige botsing, die tusschen een
der souvereinen en den leider had plaats gehad, vlak voor Willem's heengaan.
Het ligt voor de hand, dat het bij de zoowel op militair als op civiel gebied
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schaars omschreven bevoegdheden van den Oranje-vorst tusschen hem en
de eigenlijke souvereinen gemakkelijk tot geschillen van allerlei aard kon
komen. De nieuwe dragers der souvereiniteit, de zelfbewuste regenten der
Hollandsche steden vooral, waren zeer naijverig op hunne macht, die zij
in de eerste plaats gebruikten tot handhaving hunner vrijheden in stad en
gewest, waartoe de aard der Staten-inrichting hun alle gelegenheid bood;
velen onder hen zagen met onrust de wassende Oranje-macht, die, reeel
vastgelegd in de cumulatie van een al maar stijgend aantal waardigheden,
ook een ding op zich zelf was, gesproten uit den ideeelen band van de wapenbroederschap in den grooten strijd tegen Spanje. Men voelt het direct
bij het optreden van Frederik Hendrik, dat er zorg komt voor het behoud
van de „vrijheid". De misere van den landsheerlijken tijd, in allerlei vorm,
was nog niet vergeten. Zouden nu de stedelijke patriciers, die zich reeds als
een regeeringsklasse gingen vormen en s voelen, hunne pas verworven en
immers goed gebruikte zelfstandigheid moeten afstaan aan een nieuwe
„tyrannie" ? Was een nieuwe „slavernye" op komst ?
Frederik Hendrik's handige staatsmanskunst had de klippen doorgaans
weten to omzeilen. Zij had nimmer meer dan het practisch bereikbare vastgehouden en sommige pogingen in centraliseerende richting, die op groot
verzet stuitten, zonder veel bedenken opgegeven. Het gewin was toch
groot genoeg geweest, in het bizonder in de bevestiging van de positie
van het Oranje-Huis en in den over het geheel gelukkig gevoerden strijd
tegen Spanje. De Republiek was een geeerbiedigde mogendheid geworden,
zij was bloeiend in handel en in nijverheid, in koloniale ondernemingen,
in kunst en wetenschap. Groote binnenlandsche twisten waren na het Bestand uitgebleven. Het Huis van Oranje was welvarend, bezat een aanzienlijk grondgebied en zijn luister ging tot ver buiten de landsgrenzen:
in uiterlijke vormen nam het wel degelijk een monarchale positie in.
Toch was tijdens Frederik Hendrik de tegenstelling, die ik aanduidde,
verscherpt. Vooral de buitenlandsche politiek, waarop Frederik Hendrik
een zoo overwegenden invloed had, gaf er aanleiding toe. De nauwe aansluiting bij Frankrijk door het of- en defensief verdrag van 1635 was door
de regenten lang niet met onverdeelde instemming gezien. De dynastieke
band, die het huwelijk van prins Willem en de Engelsche prinses Mary
tusschen de Huizen van Oranje en Stuart gelegd had en die bijna nog versterkt zou zijn geworden door een huwelijk van de oudste dochter van
Frederik Hendrik met den Engelschen kroonprins, vond wel op zich zelf
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geen afkeuring, maar stellig deden dit de gevolgen, die er voor Frederik
Hendrik uit voortvloeiden. De sympathie, die het Hof voor de Engelsche
royalisten aan den dag legde, de geldelijke steun, dien de stadhouder
zelf hun verleende, konden moeilijk gaarne worden gezien door de meerderheid der Nederlanders, die zelf een soortgelijken strijd tegen den Spaanschen koning gevoerd hadden en eigenlijk nog voerden, als de Engelsche
Parlementspartij tegen de Stuarts had aanvaard. Hier, ten opzichte van
deze door zuiver dynastiek belang ingegeven politiek van Frederik Hendrik,
moest een zeer gewichtig verschil van inzicht en opvatting tusschen zeer
vele Nederlanders en Oranje tot uiting komen 1). En dit was te ernstiger
bij de latente tegenstelling tusschen Oranje- en Staten-macht, die reeds
aanwezig was, hoewel hier de verhoudingen zich anders voordeden.
Tijdens Frederik Hendrik bleef een botsing dreigend, er kwam geen
uitbarsting. Toen de tegenstelling zich toespitste om het beloop der vredesonderhandelingen met Spanje te Munster, vooral toen hier de vraag van
het sluiten van een afzonderlijken vrede, buiten Frankrijk om, wat het
verdrag van 1635 nauwelijks gedoogde, aan de orde kwam, was de stadhouder ziekelijk en minder dan ooit tot scherp optreden geneigd. En toen
Willem II zijn vader opvolgde, greep ook hij niet direct straf in. Zonder veel
verzet zijnerzijds 2) kwam de vrede binnen een jaar na zijn optreden tot stand,
en daarmede scheen een belangrijk object van strijd uit den weg geruimd.
Maar kort na het sluiten van den vrede begon de jonge stadhouder
een actief optreden, waarvan de grondgedachte was de geheele hervatting
van zijns vaders politiek, met inbegrip van het vasthouden of beter hernieuwen van de alliantie met Frankrijk, wat dan tot het heropenen van den
oorlog met Spanje zou moeten voeren. Het zal wel nooit zijn uit te maken,
welke motieven Willem II tot dit alleszins zwaarwichtige besluit hebben
gebracht. De losbandige leefwijze, waaraan de stadhouder zich veelal overgaf, doet de ernst, de weloverwogenheid er van betwijfelen. Of niet de lust,
om door de aansluiting bij Frankrijk eigenlijk de zaak van zijn schoonvader of na diens onthoofding van zijn zwager, Karel II, te dienen, de voor1) Hierop heeft vooral prof. Geyl gewezen in zijne artikelen over Stuart en Oranje in
English Hist. Review Juli 1923, p. 355 vlg., Gids, 1923, II, 45 vig., Bijdr. Vad. Gesch.,
VI', 217 vlg., en VI', 46 vlg.
2) Men bemerkt eigenlijk alleen duidelijk een poging tot verzet tegen de ratificatie (Jour
nalen van Willem II, uitg. Kramer, in Bijdr. en Mededeelingen Hist. Gen., XXVII, 448
vlg., 460 vlg.).
2
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naamste drijfveer was ? Stellig heeft Willem II de Stuart-zaak minstens
even zeer ter harte genomen als zijn vader gedaan had. Hij leende zijn zwager,
bij diens onderneming naar Schotland, het aanzienlijke bedrag van twee
millioen gulden, dat hem door Amsterdam was voorgeschoten 1), en hij
zou niets liever gezien hebben dan dat de Staten den agent van Karel II
in Den Haag officieel hadden erkend.
Niemand zal kunnen verdedigen, dat de Nederlandsche „raison d'etat"
deze politieke gedragslijn voorschreef. De onttrekking van de Zuidelijke
Nederlanden aan Spanje, die het eigenlijke program van de alliantie van
1635 was, kon men, nu Spanje de Republiek als een onafhankelijken Staat
erkend had, niet meer als een levensbelang, dat het hervatten van den
oorlog gebood, beschouwen. Inmenging in den binnenlandschen strijd in
Engeland, al was de stemming na den „moord" van den Koning vrij wat
omgeslagen en al had men in kerkelijke kringen met de nu in Engeland
overheerschende Independenten van Cromwell weinig op 2), lag geheel
buiten Nederland's roeping. Inderdaad ! de stadhouder speelde een uitermate gevaarlijk spel met zijn politieke intrigues, waar de Staten geheel
buiten werden gehouden.
In feite beheerschte de tegenstelling van Willem's aggressieve buitenlandsche politiek en de doelbewust vredelievende der Staten den binnenlandschen strijd over de troepen-afdanking van de jaren 1649 en 165o
voor een goed gedeelte. En hier kwam nu de „vrijheid" met de „tyrannie"
in een scherp conflict, waarbij men, den strijd op zich zelf beschouwende,
kan zeggen, dat de stadhouder meer dan de Staten van Holland, die den
tegenstand belichaamden, om zijn strijd voor het behoud van een krachtige
weermacht, in de toenmalige omstandigheden het ware landsbelang diende.
ZOO verward werden de verhoudingen.
Willem II won, ofschoon met moeite en zonder met zijne door het
Staten-gezag nauwelijks gewettigde dwangmaatregelen de tegenpartij neer
te slaan of ook maar geheel te ontmoedigen. Hij had de Unie hersteld, zooals
hij het uitdrukte —, in zekeren zin althans en het centrale gezag overigens
latende in den vorm waarin het was.
En na zijn overwinning begon hij aan de uitwerking van zijn buiten1) Het wordt in dit verband begrijpelijker, dat ook een Amsterdammer als Willem
Boreel, die in 165o als gezant naar Parijs ging, Karel II geld voorschoot (zie Willem III —
Bentinck, I 400).
2) Geyl, Gids, t. a. p., 54 vlg.
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landsch politiek program. Maar hier ziet men toch niet die vasthoudendheid
en die doorzettingskracht, die de stadhouder in den strijd met Holland
getoond had en die noodig zouden geweest zijn, om hier zijn zin door te
zetten. De ver strekkende voorstellen, die Willem II ter Staten-Generaal
liet inbrengen, werden in de naar aanleiding er van genomen resolution
verwaterd, maar de tendenz bleef toch onmiskenbaar gevaar opleveren.
Tegelijkertijd was de stadhouder bezig aan het treffen van een nadere overeenkomst met Spanje aangaande nog niet geregelde pretension van zijn Huis,
bepaaldelijk ten opzichte van Bergen-op-Zoom 1). Er was een ontwerp
gereed — en toen de stadhouder stierf, stelde zijn Raad als een der eerste
dingen aan de orde, dat dit ontwerp moest worden afgedaan 2). Het was
inderdaad voor de financier van het Oranje-huis een aangelegenheid van
belang. Maar, vraagt men zich af: was de stadhouder dan toch wezenlijk
ernstig van plan geweest den oorlog te hervatten en was hij overtuigd van
de noodzakelijkheid hiervan ? Of... ? „Het is zeer problematisch", schreef
de Spaansche gezant in Den Haag, „of wij bij dit ongeval (van 's Prinsen
overlijden) hebben verloren of gewonnen" 3).
Maar wat ook Willem's beweegredenen en doeleinden waren, de botsing
met de Hollandsche regenten, met Amsterdam vooral, was er niet minder
hevig om geweest. En in dit geschil deed zich een omstandigheid voor,
die een groote beteekenis had: ook een belangrijk deel der bevolking, bepaaldelijk te Amsterdam, stond in dezen strijd, voor zoover wij dit kunnen
waarnemen, niet aan de zijde van Willem II. De trouwe aanhankelijkheid
aan de Oranje's zelf was momenteel sterk geschokt.
Tegen dezen achtergrond moet men beschouwen wat er na den dood
van Willem II gebeurde, moet men beoordeelen wat de regenten, en niet
alleen die in Holland, toen gingen ondernemen. En men mag daarbij ook
niet over het hoofd zien, dat aan het Hof van Oranje, waar de jonge Willem in
de wieg lag, een sterke Engelschgezindheid de overhand behield, ja! in nog
sterkere mate kreeg, omdat thans een Engelsche prinses er de leiding had 4).
1) Wicquefort, I, 340 vlg. In deze onderhandelingen was sprake geweest van het
hertogdom Limburg voor Willem II. (Zie het rapport over de „vuylicheden" van Cuylenburgh, in Secrete Res. Holland 1651-1652, R. A.).
2) Journaal-Heenvliet, 545.
3) Bussemaker, Verslag van een voorloopig onderzoek in Lissabon, Sevilla, Madrid,
Escurial, Simancas en Brussel naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland — ('s Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon, 1905), 182.
4) Hoe de omgeving van Karel II voor Holland gevoelde, blijkt zeer scherp uit deze
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Reactie tegen de Oranje-macht.

Een zeer sterke reactie trad in tegen de groote Oranje-macht in de Republiek. De Staten van Holland gingen vO6r, met zeldzame eenstemmigheid
en met krachtig initiatief 1). Er waren zeer vele bekwame mannen onder
de regenten van 165o, en van groote durf: Adriaan Pauw uit Amsterdam,
die weldra raadpensionaris zou worden, Jacob de Witt uit Dordrecht, een
der door Willem II op Loevestein gevangen gehouden heeren, die uit
zijn ambten had moeten treden en daarin nu direct hersteld was; onder
de jongeren Hieronymus van Beverningk uit Gouda, Koenraad van Beuningen, secretaris van Amsterdam, Johan de Witt, noon van Jacob, die nog
in 165o pensionaris in zijn geboortestad werd, en zij alien waren bezield
van de heilige overtuiging, dat de „ware vrijheid" moest worden gered.
Wat dan ook voortreffelijk gelukte, want niet alleen Holland, maar ook de
andere gewesten, behalve Groningen en Drente, stelden voorloopig geen
stadhouder meer aan en de Staten-Generaal benoemden geen kapiteinen admiraal-generaal. De stadhouderiijke prerogatieven vervielen aan de
gewestelijke Staten of aan de stedelijke regeeringen zelve. En reeds besloot
de Amsterdamsche vroedschap, dat in de toekomst geen vereeniging van
de militaire en civiele waardigheden der laatste Oranje's in een hand meer
geoorloofd zou zijn. Overigens werd de nieuwe staatsrechtelijke toestand
niet in elk opzicht in besluiten vastgelegd. Grootendeels was het een stilzwijgende ommekeer, die zich het duidelijkst in de feiten manifesteerde.
De Groote Vergadering van 1651, op Holland's initiatief samengekomen,
bezegelde de nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen, zonder ook harerzijds
fundamenteele besluiten te nemen. Alleen het leger werd meer dan voorheen
in handen der regenten gebracht door het recht tot verplaatsing van troepen,
het z. g. n. recht van patenten, aan provincials en zelfs aan stedelijke goedkeuring te binden.
Het was een geheel bloedelooze omwenteling, die zich in het einde van
165o voltrok en die natuurlijk ook ten gevolge had, dat de buitenlandsche
politiek van tendenz veranderde en elk aggressief karakter verloor. Zij werd
zonder eenigen tegenstand van beteekenis — een poging van de Noordelijke gewesten ter Groote Vergadering, om het aanstellen van een stadhouder
uiting van Clarendon, Karel's kanselier, uit 1652: „I hope you do not thinke we have
any here so clownishly bred on our Court to understand Dutch" (Clarendon State Papers ,
III, 129).
1) Deze reactie, van de zijde der regenten bekeken, behandelde ik in mijn Johan de Witt,
ze druk (Ned. Hist. Bibl.), 3o vlg.
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als noodzakelijk te bepleiten, bleef een slag in de lucht — tot stand gebracht.
Maar de gevolgen waren er groot genoeg om : voor de Republiek als geheel
en voor elk der gewesten in het bizonder, omdat het staatsgezag onmiskenbaar moest verzwakken, en verder voor het Huis van Oranje, dat zijn positie
vernietigd, ja zijn geheele toekomst bedreigd moest achten. Voor de jeugd
van het jonge Prinsje in de wieg waren deze dingen van beslissenden aard.
Zeer opmerkelijk is het, dat de regenten zich zoo zeer als een aaneengesloten phalanx voordeden. Er is wel eenige aarzeling ook buiten de
Noordelijke gewesten, bepaaldelijk in Overijsel 1); maar haast overal, tot
in Zeeland toe, waar de invloed der Oranje's door de waardigheid van
Eersten Edele en het bezit der beide markiezaat-steden grooter dan ergens
elders was geweest, maakten vele regenten, ook edelen, een zeer gemakkelijke volte face in hunne gezindheid ten opzichte van het Oranje-Huis.
Het bood een weinig verkwikkelijk schouwspel, deze verandering van front
der regeerders buiten Holland, pas een half jaar nadat ze den stadhouder
tegenover Holland hadden gesteund ! Ook zij opteerden voor de „vrijheid",
nu ze onder den druk van Willem II vandaan waren, — zeer geneigd echter,
om de nieuwe vaan te verlaten, wanneer dit wenschelijk werd. De politieke geschooldheid buiten Holland, moet men bedenken, was nog heel
gering.
Heel beleefd bleven de Staten tegenover het Oranje-Huis. De Staten
der meeste gewesten of hunne afgevaardigden, en ook de andere hooge
colleges van Staat, maakten, zoodra het mogelijk was, hunne opwachting
bij de jonge moeder, waarbij vele vriendelijkheden werden gewisseld. Zij
waren aanwezig bij den doop van den jongen Prins en deden mede aan den
statigen optocht bij de begrafenis van den vader. Er werd niet over gedacht
de Prinses-Royale te verzoeken hare woning in het Binnenhof te ontruimen.
Alleen het staatsiebed, dat de Staten-Generaal haar toegedacht hadden voor
de bevalling, deed geen dienst: het zou niet gepast hebben in de rouwkraamkamer en bleef bewaard, totdat het aan Karel II, nadat het rad der
fortuin zich voor hem gekeerd had, werd aangeboden 2). Maar al de beleefdheid was uiterlijk. Tot daden ten gunste van de Oranje's toonden zich
slechts enkelen bereid.
Haast al te gemakkelijk vielen de vruchten, die zij van den dood van Wil1) Zie den brief van Rutger van Haersolte van 29 November 165o (bij Worp, V, 55)
2) Strickland, 275.

22

Regenten-vriendelijkheid.

lem II oogstten, den „patroonen der ware vrijheid" in den schoot. Verzet
was er bijkans niet. Frankrijk, dat zoo nauw met Willem II gelieerd geweest
was, dacht aan een poging, om den jongen Prins te helpen en de gewesten
te vermanen het niet zonder kapitein-generaal te stellen; het trachtte de
poging uit te voeren door de zending van een buitengewonen gezant,
Pomponne de Bellievre, die echter spoedig bemerkte niets te kunnen uitrichten en, zeer ontevreden over zijn ontvangst, even spoedig vertrok 1).
Aan de zijde van Oranje zelf ontbrak het aan 'eiders en aan alle organisatie,
terwijl een hopelooze verdeeldheid zich voordeed. Wel mocht Constantijn
Huygens verzuchten: „c'est chose deplorable, et qui veritablement faict mal
au coeur aux gens de bien et d'honneur, de veoir, qu' apres que Dieu en sa
misericorde infinie a voulu consoler la tres illustre Maison d'Orange Nassau dans l'extremite de ses afflictions, par l'heureuse naissance d'un heritier masle, que, dis-je, ce precieux enfant, son unique soustien apparent,
vienne a servir malheureusement a sa division" 2). En Johan van Reede
van Renswoude, een Utrechtsch edelman, die zijn trouw aan het Oranjehuis voorloopig gestand bleef doen, mocht tot „enicheyt" aansporen 3),
zooals ook anderen deden. Het gaf niet met al. De gelegenheid, om door
eensgezind optreden van hen, die in de eerste plaats tot bescherming van
den jongen Prins geroepen waren, te trachten iets uit de debacle te redden,
bleef ongebruikt.
Paleis op het Binnenhof tegenover paleis in het Noordeinde. Schoondochter tegenover Schoonmoeder. Dit was het onstichtelijk tooneel, dat
het Oranje-Huis na den dood van Willem II te zien bood.
De figuur van prinses Mary Stuart, dochter van Karel I en Henriette
Marie van Frankrijk, is niet gemakkelijk te kennen. Het valt moeilijk
met sympathie over haar te spreken, al legt men al haar jonkheid, al haar
ongelukkige levensomstandigheden door de vernedering van haar eigen
Huis en van het Huis, waarin ze getrouwd was, in de schaal. Fruin heeft
haar grillig en onaantrekkelijk genoemd 4). Wel terecht ! Zij was ook heel
hooghartig en trotsch, en zij liet zich op hare koninklijke afkomst veel
voorstaan. Zij moet wel een echt Stuart-kind geweest zijn, met zin voor
kunst en lust in praal, van zekere distinctie, naar het schijnt, niet zonder
1)
2)
3)
4)

Recueil des Instr., Hollande, I, II vlg.
Memoires, 97.
Journaal-Heenvliet, 56o; cf. Huygens bij Worp, V, 56.
Verspreide Geschriften, IV, 103.
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intelligentie, ook wet hartstochtelijk. Zij bleef zich altijd Engelsche gevoelen
en is in Nederland nooit ingeleefd. Vreemd stond zij tegenover Prinses
Amalia, een Duitsche gravin immers maar, boven wie ze zich ver verheven achtte ; vreemd stond zij tegenover den Nederlandschen adel en eerst
recht tegenover de regenten. Haar echtgenoot had zij om zijn elegance en
om zijn moed bewonderd, misschien liefgehad, en door zijn overlijden
was zij diep getroffen : „she is nothing as skin and bones", schreef haar tante 1).
Zij bracht het eerste jaar van haar weduwen-staat in diepen rouw en
in afzondering door. Haar zedelijk gedrag liet niet te wenschen en als
waardige weduwe won zij reputatie 2), — althans in de eerste jaren. Een
poging van den hertog van Buckingham, die zich verstoutte naar haar hand
te dingen, werd zeer ongunstig opgenomen 3).
Wat bij haar vooral hindert, is, dat zij zoo weinig ernstig besef aan den
dag legde voor haar allereerste plicht, de bescherming van de belangen
van haar zoontje. Zeker, zij beval hem in de audienties, die zij na de bevalling verleende, in de welwillendheid der Heeren aan. Maar men hoort
niet het eigene, het spontane, dat de Moeder doet spreken voor haar kind.
Uit haar hart komt het, als het gaat om de belangen van hare broeders,
al kon zij deze Lang niet in die mate begunstigen als haar man gedaan had.
Als haar jongste broer, de hertog van Gloucester, uit de Engelsche gevangenis
ontslagen wordt, zendt zij haar koets naar Brussel, waarheen hij gekomen
was, om hem naar Breda te laten brengen 4). Dit is spontaan. In de zaken
van het Oranje-Huis bepleit zij in de eerste plaats die van zichzelf, niet
die van haar zoon. Zij beroept zich op een niet geteekend en niet gedateerd,
ook niet geheel voltooid testament van haren man 5), om de voogdij alleen
voor zich op te eischen: het was, zeide zij, „Funicque honneur que feu
S. A. luy avoit laisse pour maintenir aucunement respect en sa personne,
et qu'elle n'en desisteroit" 6). Of zij op deze wijze de belangen van haar
kind het best behartigde, vroeg zij zich niet af. Om de heerschende partij
in het gevlei te komen, gaf zij zelfs te kennen zich alleen met de opvoeding
van den Prins en de voogdij en de administratie der goederen te willen
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wendland, II.
Burnet, I, 300.
Strickland, 280; Green, 186-187.
T. a. p., 281.
Kronijk Hist. Genootschap, 1854, 500.
Journaal-Heenvliet, 567
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bemoeien, maar niet met „materie van Staat". Zij vertrouwde, dat de provincien op de diensten van het Huis wel acht zouden slaan, zij verzocht
den Staten van Holland aan de kwaliteit van „peet" die van „vader" te
willen toevoegen 1). De gedachte kwam zelfs op, dat Holland aan de voogdij
zou deelnemen, waartoe de heer van Beverweert, natuurlijke zoon van
Maurits en invloedrijk edele, Cornelis de Graeff van Zuidpolsbroek en
Abraham van Beveren, heer van Barendrecht, machtige regenten uit Amsterdam en Dordrecht, werden genoemd en waarin men een eerste, nog
vage uiting kan zien van het educatie-plan van latere jaren 2). Het scheen
zoo kwaad niet bedacht. Er school alleen deze rekenfout in, dat het in de
bestaande omstandigheden niet mogelijk was Holland wezenlijk voor den
Prins te interesseeren. Erger was het, dat de geheele houding der Prinses
beheerscht werd door de valsche illusie, dat het haar zou gelukken alleen
meesteres in de voogdij, en dus in de zaken van het Oranje-Huis, te worden.
Het was niet alleen haar eigen belang, met dat van hare Stuart-verwanten,
dat hier overheerschte. Ook die van hare Engelsche omgeving sprak mee,
en vooral deed dit het belang van den superintendent van hare hofhouding.
Johannes Polyander a Kerckhoven 3), heer van Heenvliet, zoon van een
zeer bekend Leidsch hoogleeraar, had zich ten tijde van Frederik Hendrik
aangenaam bij het Hof weten te maken en was luitenant-houtvester van
Holland geworden. Betrokken in de onderhandelingen over het huwelijk
van Willem II, had hij zelf in tweede huwelijk een aanzienlijke Engelsche,
Catharine Wotton 4), weduwe lady Stanhope, gehuwd en was door Karel I
in zijn hooge waardigheid aan het Hof zijner dochter benoemd. Sedert
voelde hij sterk Engelsch. Hij was ambitieus en handig genoeg en gaf zich
onmiddellijk na den dood van Willem II alle moeite, om zich te handhaven.
Natuurlijk zou zijn positie het best gediend worden door de complete
uitvoering van het testament van Willem II, die hem en zijne vrouw, die
op Mary veel vermocht, grooten invloed verzekerde, en men bemerkt in
zijn eigen Journaal zeer duidelijk, dat hij de leider was, die de politiek
der Prinses-Royale aangaf. Hij deed dit stellig met eenig beleid, beriep
zich op zijn aanstelling, die door Karel II na den dood van zijn vader
1) Journaal-Heenvliet, 557 en 567.
2) Journaal-Heenvliet, 556 en cf. 568, 57o.
3) Memoires Fr. de Dohna, 65 vlg.
4) „That the lady Stanhope is of very sovereign use in many respects about the Princess": Clarendon State Papers, III, 52.
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bevestigd was, om zich alleen als in dienst der Prinses-Royale te beschouwen,
en hield den Raad van wijlen Willem II, die zelfs door het Hof van Holland
gemachtigd moest worden, om zijn functie te blijven waarnemen, zooveel
mogelijk op een afstand 1). Hij voelde heel goed waar de gevaren lagen.
Toen een gerucht opkwam, dat de Moeder zich door Engelsche raden zou
laten dienen en haar zoontje door „gelijcke Ministers" laten opvoeden,
werd dit uitdrukkelijk tegengesproken: voor de opvoeding zouden „d'ingesetenen van dese Provintie" worden gebruikt 2), zooals ze ook voogden uit
Holland had verzocht. Er werd eveneens bekend gemaakt, dat de PrinsesRoyale van plan was de hofhouding nog voor 1 Januari te beperken 3),
wat stellig een zeer verstandige daad was. Wanneer men er Heenvliet
op wijst, dat het ietwat zonderling mocht heeten aansluiting bij Holland
te zoeken, dan durft hij zelfs verklaren, dat dit gewest Willem II niet gehaat had, wat de stadhouder kort voor zijn dood zou hebben ingezien 4).
Hiertoe is hij stellig gekomen, omdat hij begreep zonder Holland in geen
geval zijn doel te zullen kunnen bereiken. „D'intentie" was, meende hij,
„my en mijn wijff wech te jagen op 't aanraden van quade menschen,
dat ik hoope voor te komen" 5). Daar spreekt hij zijn beweegreden al heel
duidelijk uit.
Of de Prinses-Douairiere met hare raadslieden inderdaad plan gehad
heeft Heenvliet van het Hof te verdrijven, weet ik niet 6). Vast staat dat zij
zich met groote energie verzet heeft tegen het doel, dat Heenvliet trachtte
te bereiken, en evenzeer, dat dit volkomen begrijpelijk en gerechtvaardigd
was. Hoe zou zij er in kunnen berusten, dat de belangen van het OranjeHuis gelegd werden in de handen van een zelf nog minderjarige vrouw,
zij het dan misschien in de voogdij bijgestaan door eenige leden uit de Staten
van Holland ? Inderdaad, van hare zijde had Heenvliet veel te vreezen.
Amalia van Solms, nog geen vijftig jaar en in de voile kracht van haar
Leven, was geen bizonder hoogstaand karakter. Wel is zij veel aantrekkelijker
en schranderder dan hare schoondochter, ook hartstochtelijker: zij kon
1) Journaal-Heenvliet, 554.
2) Id., 568.
3) Id., 570.
4) Id., 562---563.
5) Id., 557.
6) Dat zij vooral handelde uit afkeer van Heenvliet, zooals Sir Edward Nicholas uit
Den Haag schreef (Nicholas Papers, I, 220; cf. Geyl, in Bijdr. Vad. Gesch., t. a. p., 222) ,
geloof ik niet.
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ongemakkelijk uitvallen. Anders dan Mary Stuart had zij zich in Nederland wel ingeleefd en de belangen van het Oranje-huis, die zij zeer goed
begreep, lagen haar heel nauw aan het hart. Constanter roemt haar om

G. van Honthorst, Prinses Amalia.

Kaiser Friedrich Museum. Berlijn.

„la parfaicte connoissance des affaires du Monde, de cet Estat et de cette
Maison", en hield haar voor „la plus utile et plus necessaire tutrice que
l'on puisse choisir au monde pour cest enfant" 1). Een beter getuigenis
kan men moeilijk voor haar wenschen. Zij trad geheel anders op dan hare
1) Mêmoires, 104.
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schoondochter: niet alleen bestreed zij Bier aanspraken op de voogdij,
maar zij wees tevens in een kloek rondschrijven aan de Staten der gewesten,
reeds op 20 November, op de verdiensten van de Prinsen van Oranje, die
„de gronden deser Regeringe ghefondeert" hadden, en sprak de stellige
verwachting uit, dat de Staten bij de „bestellinghe" van het kapitein- en
admiraal-generaalschap en van het stadhouderschap zouden letten op de
aanspraken van haren kleinzoon 1). Zij gaf hiermede duidelijk te kennen
en herhaalde in wat gereserveerder termen haren aandrang in een memorie
aan de Groote Vergadering 2) — zich niet tot de huiselijke aangelegenheden te willen bepalen.
Haar optreden was meer nationaal, was althans veel meer in het algemeen
belang van den Oranje-prins dan dat van de Prinses-Royale, en zou misschien meer uitwerking gehad hebben, ware het door de laatste gesteund
geworden. Amalia van Solms heeft het verstaan niet in de eerste plaats
haar eigen belang op den voorgrond te brengen en zij vond krachtigen steun
bij Huygens, den trouwen secretaris van Frederik Hendrik en Willem II
en lid van den Raad van Zijne Hoogheid. Bij Huygens was elk zweem van
hier zijne particuliere belangen te dienen afwezig en in dit opzicht vormde
hij een levend tegenbeeld van Heenvliet. Constanter heeft nimmer geaarzeld
voor de belangen van het Oranje-Huis op de bres te gaan staan, al ondervond hij lang niet altijd den dank, dien hij hiervoor verdiend had, ook niet
van de zijde der Prinses-Douairiere 3), die toch ongetwijfeld vooral het
betrekkelijk groote succes, dat zij in den strijd met hare schoondochter
ten slotte behaalde, door zijn onvermoeide en verstandige werkzaamheid
verwierf. Huygens pleitte van den beginne of voor verzoening; hij had
het liefst de voogdij-zaak in het Oranje-Huis zelf opgelost, en ook toen dit
onmogelijk bleek, ijverde hij in geschriften en in daden voor een minnelijke
schikking. Geen der andere vijf raden is de Prinses-Douairiere van zoo veel
nut geweest: twee stonden aan Huygens' zijde, drie helden min of meer
over tot Heenvliet 4), al had de Raad van diens zijde niet veel goeds te
verwachten.
Steun vond de Prinses-Douairiere ook van de zijde van Frederik Willem,
1) Aitzema, III, 460.
2) Id., 339.
3) Ik denk hier vooral aan wat met zijn raadslidmaatschap in 1651 geschiedde (Huygens,
IVI6moires, XC vlg.).
4) T. a. p., XC.
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den Grooten Keurvorst, gehuwd met hare oudste dochter, Louise Henriette,
en het is heel begrijpelijk, dat deze verstandige, soms wat heel kort aangebonden Brandenburgsche staatsman zich niet buiten de regeling der zaken
van het Oranje-Huis, waarin trouwens zijne schoonmoeder hem gaarne
betrok, hield 1). Ook de belangen der Hohenzollerns waren hierbij gemoeid
en eigenlijk begint met zijn optreden in de voogdij-kwestie een bovenal
door dynastieke overwegingen geleide politiek, die wij gedurende den
heelen tijd van Willem III meermalen zullen kunnen opmerken. Van zelf
stond de Keurvorst aan de zijde der Douairiere. De Prinses-Royale sloot
ook hem uit, verklaarde zelfs zich met den Keurvorst in niets te willen
„vermengen" 2).
Wat afzijdig van de beide hoofdgroepen stond Willem Frederik, de
Friesche stadhouder. Hij is een geborneerd man, zonder groote begaafdheid, wel ambitieus en met neiging tot actie. Natuurlijk heeft hij getracht
van de gewijzigde omstandigheden te profiteeren, zooals de meeste menschen
in zulk een geval zouden doen. Hij achtte het geheel natuurlijk, dat de
stadhouderlijke waardigheid in Groningen en Drente, die geruimen tijd
aan zijn familie behoord had, aan hem kwam, toen men in deze gewesten
na den dood van Willem II een stadhouder wilde hebben, terwijl de jonggeborene nog moeilijk hiervoor in aanmerking kon komen. Hier hernam
het Huis van Nassau-Dietz, wat het aan dat van Oranje-Nassau verloren
had: het was een episode in den meestal niet scherp uitkomenden, maar
toch aanwezigen naijver tusschen deze beide Huizen, dien wij in den tijd
van Willem III ook meer dan eens zullen tegenkomen. Willem Frederik
wilde eigenlijk toch wel wat meer dan de beide stadhouderschappen. Zou
men niet een representant voor den jongen Prins in de waardigheden van zijn
vader kunnen aanwijzen 3) ? Die zou voor hem de plaats kunnen bewaren,
en ongetwijfeld dacht de Friesche stadhouder hierbij aan zich zelf. Maar
juist deze aspiration, en in sterke mate ook reeds zijn benoeming in Groningen en Drente 4), wekten wantrouwen in zijne bedoelingen, en daarom
1) Kleinschmidt, 138 vlg. Ook Huygens vroeg zijn „toestemminghe" in zijn optreden
(Worp, V, 64-65).
2) Journaal-Heenvliet, 563
3) Zeer merkwaardig is zijn brief aan Huygens van Januari 1651: Archives, 11 5 , 23,
en Worp, V, 6o.
4) Zie hierover vooral de brieven van Aerssen van Sommelsdijk uit December 165o
(Archives, t. a. p.).
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lieten de anderen hem buiten het spel, dat ze onderling speelden. Eerst
iets later, toen de ervaring leerde, dat de handelingen van ieder voor zich
geen resultaat opleverden, zijn althans de Prinses-Douairiere en Willem
Frederik elkander iets genaderd, zonder echter ooit tot een geheele, goed
overlegde samenwerking te geraken. Van samenwerking tusschen de PrinsesRoyale en den Frieschen stadhouder is haast nimmer sprake geweest.
Voor het beloop van de dingen voor het Oranje-Huis was de verhouding
der beide hoofdfiguren beslissend, en deze was zeer slecht. Zij was reeds
voor den dood van Willem II gekenmerkt door alle gemis aan hartelijkheid,
zij nam nu zeer scherpe vormen aan, want het verschil in opvatting over
de te volgen gedragslijn werd natuurlijk verergerd door persoonlijke animositeit van de beide prinsessen en van hare omgevingen. Zeer zelden ontmoetten elkander schoonmoeder en schoondochter: in het eerste jaar na
's Prinsen geboorte alleen op den dag van diens doop !
Zij twistten over alles, waarover het maar mogelijk was het niet eens
te zijn. Over den doopnaam van den jonggeborene, dien de Moeder naar
haar vader en oudsten broeder wilde noemen, terwifi de Grootmoeder, die
hier haar zin kreeg, opkwam voor den naam van den eigen vader en grootvader. Over de rangorde bij den doop zelf en over die bij de begrafenis
van Willem II, waartoe het Hof der Douairiere eerst zelfs niet was uitgenoodigd 1). Etiquette-aangelegenheden en als zoodanig van gering belang,
maar die zeker relief krijgen, omdat haast altijd de strijd liep over de prioriteit van een Engelschen of een Nederlandschen verwant: of mevrouw Heenvliet dan wel Albertine Agnes, dochter der Douairiere, of een dochter
van Brederode, nicht der Douairiere, het kind naar de kerk zou dragen;
of de hertog van York dan wel Emmanuel, naam-Prins van Portugal 2), bij
de begrafenis de eerste rouwdrager zou zijn !
Overwegend was de felle strijd over de regeling der voogdij. De Douairiere had hierin al spoedig — doch, naar het schijnt, niet met Huygens'
instemming — de Staten van Holland betrokken, verzoekende, dat deze
orde zouden willen stellen op het sterfhuis. Zij gaf tevens aan Cats, den
raadpensionaris, den wensch te kennen, dat zij voogden zouden aanwijzen:
deed dit de souverein, dan werd hiermede het Huis van Oranje als „Maison
1) Worp, V, 74.
2) Kleinzoon uit het huwelijk van prins Emmanuel van Portugal met Emilia, dochter
van Willem I.
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illustre", en als zoodanig onttrokken aan het gewone recht, van zelf erkend.
Maar zij werd teleurgesteld in hare verwachting, want de Staten besloten
alleen het advies van het Hof van Holland in te winnen. En deze gedragslijn bleven ze volgen, toen de Moeder om erkenning harer aanspraken, op
grond van het testament van Willem II, zich tot hen wendde. Ook prinses
Mary werd bedrogen in hare verwachting, die zij, niet direct in hare eerste
memorie, maar in die van 22 December uitsprak, dat de Staten, gezamenlijk
met haar, voogden zouden willen aanwijzen, wat natuurlijk een heel andere
bedoeling had dan het verzoek der Douairiere, want de aanwijzing, die de
Prinses-Royale verzocht, zou geschieden op grond van het testament, waarin
een bepaling met dergelijke strekking voorkwam: deze voogden zouden
met haar samen de voogdij voeren, en welk aandeel hun hierin zou toekomen,
is toen niet duidelijk uitgesproken 1). Het werd niet nader onderzocht,
want de Staten dachten er niet aan zich ernstig met de belangen van het
Oranje-Huis in te laten. Er rees in hun college alleen verschil over
de vraag, of zij zelf zouden zoeken te bemiddelen in het geschil tusschen
de beide prinsessen en bij het mislukken hiervan voogden zouden aanwijzen dan wel of zij de zaak aan het Hof zouden renvoyeeren, en in
dit geval in welken vorm. Ten slotte werd besloten het Hof op te dragen
eerst te tenteeren „viam concordiae" en anders er op te „disponeren".
Dordrecht had bij de beslissing zelfs gezegd, dat men „geen voochden uyt
den Staet" zou mogen nemen 2), waartoe de Staten in Januari 1651 inderdaad besloten, en Amsterdam, dat de Prinses-Royale eerst zeer „favorabel"
voor hare belangen gemeend had, had ten slotte hare wenschen niet helpen
vervullen 3): toch mag men hier reeds een begin zien van het verschil
in houding, dat tusschen de Amstel- en de Merwede-stad op den duur
in haar beider politiek tegenover het Oranje-huis duidelijk zou aan den
dag komen.
Men heeft gewoonlijk gemeend, dat het besluit der Staten een overwinning van de Prinses-Royale beteekende. In werkelijkheid was het slechts
1) In een memorie van het Hof van 16 December is sprake van deze voogden in verband met 's Prinsen opvoeding, in de bovenbedoelde van 22 December van voogden in
verband met de hervorming der Hofhouding (beide: Journaal-Heenvliet, 568 en 57o).
2) Resolution Holland 14 Januari 1651; Aitzema, III, 466.
3) Journaal-Heenvliet, 572-575. De discussie in de Staten van 5 Januari, zooals die op
p. 573 medegedeeld wordt, kan niet juist zijn weergegeven. Men lette b.v. op het verschil
in houding van Dordrecht daar en op p. 575.
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een halve overwinning, in zoo verre n.l. de Staten den wensch der Douairiere
geheel hadden afgewezen. De hoofdzaak was, dat het Hof de zaak in handen
kreeg. Reeds voor deze beslissing van 5 Januari 1651 was de strijd tusschen
partijen voor het Hof begonnen bij de overlegging en opening van de stukken van Willem II. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de beide
Prinsessen en van den Keurvorst: de laatsten verlieten de zaal, toen het
testament zou gelezen worden, waarbij zij niet aanwezig wilden zijn. Na
de beslissing van de Staten kon de behandeling der zaak zelve een aanvang
nemen. Het bleek spoedig, dat het Hof er niet in zou slagen een minnelijk
accoord te bewerken. Vooral Huygens, met hulp van Johan Dedel, een der
raadsheeren, gaf er zich zeer veel moeite voor: hij stelde er zijne „Considerations Pacifiques sur le subject de la tutele du jeusne Prince d'Orange",
model van verstandig betoog, voor op en deed in een „Lettre a un ami de
condition" een eerste practisch voorstel voor een schikking aan de hand 1).
Deze geschriften, al hadden ze geen direct resultaat, hebben er toch stellig
veel toe bijgedragen, om de zaak van het aangaan van een accoord op den
goeden weg te brengen; zij hebben het denkbeeld, dat een accoord toch
mogelijk moest zijn, onder de leden van het Hof bevorderd. Gerard
Crommon, collega van Dedel, maar meer overhellende tot de PrinsesRoyale, begon, op aansporing der Douairiere, de basis van een accoord te
ontwerpen. Ook hij zonder direct succes !
Ondertusschen bestreden de partijen elkander fel. Vooral toen de PrinsesRoyale er toe overging de zegels te verbreken, die de Raad na den dood
van Willem II op diens koffers en kabinetten had laten aanbrengen, en
ambtenaren en magistraten in de van het Huis van Oranje afhankelijke
heerlijkheden en steden te benoemen 2), kwam het tot zeer scherpe protesten van den Keurvorst en de Douairiere. En begrijpelijkerwijze bevorderde dit de kans, om een accoord te bemiddelen, niet.
De onderhandsche pogingen hiertoe duurden voort tot in Mei, ofschoon
het Hof reeds einde Januari aan de Staten verklaard had, „datter by middel
van accoort niet te doen was". Eindelijk moest het Hof wel een vonnis
uitspreken, maar juist in den inhoud hiervan ziet men duidelijk den invloed
der voorafgaande accoordsbemoeiingen. Het vonnis toch van 3o Mei is
een compromis tusschen de wederzijdsche aanspraken, want wel werd de
1) Beide stukken: Huygens, Mernoires, t. a. p., 97 en 115.
2) Een heele lijst in Journaal-Heenvliet, 592 vlg.
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Prinses-Royale als voogdes erkend, maar met toevoeging van den Brandenburger als mede-voogd voor het beheer der goederen en voor de persoon
van den pupil, terwijl de Douairiere als toeziende voogdes werd aangewezen;
de collatie van „alle beneficien ende ambten" en het benoemen van de
„officieren, justicieren ende andere" werd aan de Prinses-Royale, op naam
van den Prins (behalve voor die tot haar weduwengoed behoorden), gegeven.
Een compromis, dat Amalia van Solms niet aanstond, zooals te begrijpen
valt: zij wilde niet alleen toezien, maar een stem in het kapittel hebben 1).
Zij ging in hooger beroep bij den Hoogen Raad, en een nieuwe wisseling
van stukken en nieuwe pogingen tot een minnelijke schikking hadden
plaats. Onderwijl kwam eind Juni de Keurvorst zelf met zijne gemalin
in Den Haag. Samen zagen zij op een Zondag-morgen, toen de moeder
naar de kerk was, den jongen neef, tegelijk met Johan Maurits van Nassau,
den Braziliaan, nu als Brandenburgsch stadhouder fungeerende in de
Kleefsche landen, die ook al naar Den Haag was gekomen voor de hangende
voogdij-kwestie 2). Hunne schoonzuster bezochten ze niet. Maar het bruuske
optreden van den Brandenburger maakte een slechten indruk: hij liet
Heenvliet en ook Beverweert, die, al stond hij blijkbaar meer aan de zijde
der Prinses-Royale, toch niet ambtelijk in het geval betrokken was, insinueeren zich van bemoeiingen met de voogdij te onthouden; tegenover
Heenvliet deed hij dit in zeer onhebbelijke bewoordingen en Beverweert
beklaagde zich zelfs, dat hij gedreigd had hem te laten „bastonneren" 3).
De verdediging - der beide heeren was niet moeilijk, en de Staten van Holland, tot wie de Prinses-Royale zich met een gerechtvaardigde klacht
wendde, terwijl de Douairiere trachtte de zaak te vergoelijken, aarzelden
geen oogenblik hen in hunne bescherming te nemen; zij besloten tegelijk
te overwegen, hoe voortaan zou kunnen worden voorkomen, dat „geen
groote personnagien sich binnen de steden off forten van desen Staet

1) Kleinschmidt, 143.
2) 29 Juni gaven de „Graven van Nassau" den wensch te kennen, dat ze in de voogdij
niet zouden worden vergeten (Journaal-Heenvliet, 6o8). Jean Francois Desire, graaf van
Nassau, „gentilhomme de la Chambre de S. M. I. et colonel d' un regiment hauts allemands pour le service de S. M. te.", verleende commissie op Etienne van de Werve, „avocat
postulent" in Den Haag, om in zake der voogdij van Willem III voor hem op te treden
(commissie van 24 Februari 1651: H. A. 258o; een memorie van hem; ald., 2581).
3) Aitzema, III, 555.
3
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sullen hebben te begeven, sonder prealable kennisse ende goetvinden van
de Regeringe". De Keurvorst, die ondertusschen al weer vertrokken was,
mocht het zich voor gezegd houden, en de Staten gaven kort hierop een bewijs van vertrouwen aan Heenvliet door hem, onder eenigen tegenstand
van Wolfert van Brederode, een nieuwe commissie als luitenant-houtvester
van hun gewest te geven.
De heftige uitbarsting tijdens het keurvorstelijk bezoek, waarbij ook de
kwestie over de opening van Willem II's kabinet een rol gespeeld had,
verhinderde niet, dat de Hooge Raad op den weg van het Hof voortging
en eveneens een compromis tot grondslag van zijn vonnis (29 Juli), waarbij
dat van het Hof vernietigd werd, legde. Hierbij werden tot voogden aangewezen de Prinses-Royale, de Keurvorst, de Prinses-Douairiere en Frederik
Lodewijk, hertog van Landsberg 1), werden de pretension van anderen afgewezen en werd gelast het Kabinet in zijn vorigen staat te herstellen. Dit
vonnis, evenmin als dat van het Hof met redenen omkleed, zoodat men
naar de motieven in het duister tast, viel dus voor de Moeder heel wat
minder guns tig uit; over de begeving der ambten werd in het geheel niet
gesproken. Zooals van zelf spreekt, kwam nu zij in verzet en verzocht revisie.
Maar, vOOrdat de Hooge Raad hierover besloot, deed de President een nieuw
voorstel tot een onderlinge overeenkomst, en het ligt voor de hand te vermoeden, dat hiertoe onderhands de weg was voorbereid, want dit voorstel
werd eindelijk met succes bekroond.
Den langen strijd moede, ook om geldelijke zwarigheden, waarmede de
Prinses-Royale zich bedreigd zag 2), misschien tevens om den hertog van
Landsberg 3) buiten de voogdij te houden, werden de beide prinsessen en
de Keurvorst het op 13 Augustus eens: dat de Prinses-Royale de helft en de
Douairiere met den Keurvorst de andere helft der voogdij zouden krijgen
en dat zij „met gemeen advijs ende conjunctim" zou worden gevoerd;
dat een nog hangende kwestie over het prinsdom Oranje nader zou worden
gesteld ter decisie der beide Hoven van Justitie, evenals die over de verge1) Hij was in het proces opgetreden, ook voor zijn broeder Lodewijk Philips, hertog
van Simmern, als kleinzoon van Emilia (secunda), dochter van Willem I, gehuwd met
Friedrich Casimir, paltsgraaf van Zweibrucken-Landsberg.
2) Dit blijkt uit hare insinuatie van 31 Juli (Journaal-Heenvliet, 633).
3) Cf. Aitzema, III, 557, en Huygens, Memoires, LXXXIX. Er werd echter nog een
afzonderlijke acte opgemaakt, voor het geval hij krachtens het vonnis van den Hoogen
Raad zou willen meedoen, en daarbij werd hij niet afgewezen (Journaal-Heenvliet, 664).
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ving van ambten in de plaatsen, die de Prinses-Royale op grond van de
testamentaire beschikking en de huwelijksche voorwaarden rekende als tot

G. van Honthorst, de Groote Keurvorst en zijn gemalin.
Mauritshuis.

haar weduwen-goed to behooren, dat de collatie elders half om half zou
worden verdeeld bij loting, behalve in Zeeland, waar zij in Vlissingen
aan de Moeder en in Veere aan de andere partij zou komen, terwiji het
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stellen van den eersten edele in Zeeland aan de voogden samen zou blijven;
dat de leden van den Raad een nieuwe commissie zouden krijgen en dat
elke helft der voogdij er nog een lid bij zou voegen, terwijl verder de begeving van raadsplaatsen bij tourbeurten zou plaats hebben.
Met wat goeden wil, mag men verzuchten, zou een dergelijke schikking
heel wat vroeger te bereiken zijn geweest, en het ligt stellig vooral aan de
groote onverzettelijkheid van prinses Mary en Heenvliet, die eerst langzamerhand de noodzakelijkheid hadden ingezien, om wat water in hun wijn
te doen, dat er zoo lang en zoo fel gestreden was. Ten slotte hadden zij bij
lange na niet gekregen, waarop ze gemikt hadden. Evenmin had de Douairiere haar doel geheel bereikt, al had ze met het bereikte de meeste reden
tot tevredenheid, te meer, omdat de Keurvorst haar machtigde in de
zaken der voogdij voor hem te handelen 1).
Men zal gaarne gelooven, dat het onweer met het accoord niet geheel
wegtrok. Over het kabinet, dat in het accoord niet genoemd was, vielen,
kort nadat het laatste definitief vastgesteld was (1 September), tusschen
de vertegenwoordigers van de beide partijen „hooge woorden", zoodat het
leek, of men opnieuw zou breken 2). Maar zoo ver kwam het niet. Men
kon nu ten minste een begin maken met een regeling van allerlei hangende
zaken: het accoord met Spanje, dat de Spaansche gezant, zoolang de
twisten duurden, geweigerd had te teekenen, waartoe hij nu overging 3);
het opmaken van een staat van inkomsten en uitgaven, het betalen der
schulden. Harerzijds verzocht de Prinses-Royale Beverweert, Heenvliet,
Crommon, De Graeff en Nanning van Foreest van Alkmaar, die ook lid
van den Raad van Rekeningen van den Prins was, haar met hunne adviezen
te willen bijstaan, daarmede aan haar plan, om Holland aan zich te trekken,
een begin van uitvoering gevende; De Graeff had bedenktijd gevraagd,
maar spoedig, met goedkeuring van de burgemeesters van Amsterdam,
aangenomen; Foreest had dit direct gedaan 4). Deze houding bewijst, dat
men zich het antagonisme van Oranje en Loevestein bij vele personen
niet te scherp moet denken.
1) Acte van 2 Augustus 1651 (H. A. 1579; ald., 258o, het origineele verdrag van
13 Augustus 1651).
2) Journaal-Heenvliet, 646, en Aitzema, III, 557.
3) Aitzema, III, 558.
4) Id., 643, 644, 647. — De aanneming van De Graeff blijkt uit de missive der Prinses
aan hem van 1 September 1651 (H. A., 2583, fol. 2o).
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Ons lange verhaal over de voogdij ging over het hoofd van het Prinsje
in de wieg heen. Toch was het noodig het te doen, want de verhoudingen,
die er in aan het licht komen, hebben Willem III's jeugd voor een groot
gedeelte beheerscht. Hij kon zijn Moeder en Grootmoeder moeilijk dank
weten voor de wijze, waarop zij, in haren onderlingen strijd, zijne belangen
hadden waargenomen. Niets hadden zij voor hem uit de debacle van de
staatkundige positie zijner voorouders gered. Zelfs de waardigheid van
eersten edele in Zeeland, over de vervulling waarvan de Prinses-Royale
althans aan de Staten van Zeeland geremonstreerd had 1), hadden zij niet
kunnen behouden: zij bleef voorloopig onvervuld, omdat de Zeeuwsche
Staten boudweg beweerden, dat zij bij het stadhouderschap behoorde. De
magistraatsbestelling in de markiezaatsteden liep zelfs gevaar, toen de meerderheid der Zeeuwsche Staten Vlissingen en Veere wilde dwingen haar
aan zich te trekken. Maar deze zelf verzetten zich; zij achtten zich aan hun
heer gebonden. Hier, in Zeeland, vond de anti-Oranje-gezinde beweging
eenigermate een rem uit de kracht der tegenpartij zelve. In Middelburg
echter werd de zeer Oranje-gezinde fractie, die aan het roer was, in het
voorjaar van 1651 gewipt. En overal elders had de nieuwe plooi zonder
Oranje zich vastgezet. De Prinsessen ondervonden er ook den terugslag van in
hare particuliere belangen. Van een pensioen voor de Prinses-Royale werd
heelemaal niet gesproken en het pensioen, dat de Staten-Generaal op het
punt gestaan hadden aan de Prinses-Douairiere toe te kennen, werd opgehouden: het zou te duur gekocht zijn, nu „aen het faveur van gemelte
Princesse niet zooveel en is gelegen", meende Johan de Witt voor Holland 2), en in de andere gewesten schijnt men er net zoo over gedacht
te hebben.
Over den Prins zelf vertellen onze bronnen voor dit eerste levensjaar
niet veel. In April had men van min moeten veranderen, omdat de voeding
der dienstdoende aanleiding gegeven had tot „accidens facheus" 3).
Het hoogtepunt in dit jaar was de doop op 15 Januari 's namiddags 4)
1) Aitzema, III, 553; in de Notulen van Zeeland komt in 1651 over deze memorie
niets voor.
2) Brieven van De Witt, I, 19, en Res. Holland 23 Juni en 18 Dec. 1651; cf. Kleinschmidt,
die echter ten onrech,te aanneemt, dat de Douairiere f 40.000 jaargeld kreeg.
3) Journaal-Heenvliet, 609; Green, 173. Van 28 April 1651 tot 28 October 1653
fungeerde als min Elisabeth van den Brouck, vrouw van Christiaan Boers (Nassausche
Dom. 500, fol. 218, R. A.).
4) Zie de beschrijving o. a. bij Aitzema, III, 551.
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in de Groote Kerk. Er was groote belangstelling, zooals bij de geboorte,
toen de Haagsche bevolking levendige vreugde betoond had. Maar goede
orde was er niet: het was overvol in de met rouw behangen kerk, tot op
het orgel toe, het gezang ging slecht en de preek was niet te verstaan. De
doopeling werd gedragen door de oudste dochter van Brederode, de gravin
van Dohna, nadat Albertina Agnes, dochter van Frederik Hendrik, en
mevrouw van Heenvliet om etiquette-quaesties waren afgevallen; de
koningin van Bohemen, de Prinses-Douairiere, verscheidene andere in Den
Haag aanwezige prinsessen en prinsen en edelen kwamen in het gevolg
mede, maar een der aanzienlijksten, de hertog van York, jongere broeder
der Prinses-Royale, schitterde, ook al om een etiquette-kwestie, door afwezigheid; de Staten-Generaal, de Staten van Holland en Zeeland, de steden
Delft, Leiden en Amsterdam, als peetvaders fungeerende, waren door
deputatien vertegenwoordigd en gaven na afloop der plechtigheid hunne
geschenken 1). Ds. Tobias Tegnejus hield de predicatie, op den tekst van
Marcus ro, vs. 14: „laat de kinderkens tot mij komen"; hij kon ze om het
lawaai niet ten einde lezen, en de aanbeveling aan de Staten, om den Prins
mettertijd tot de waardigheden zijner voorouders te verheffen, moet daarom
verloren zijn gegaan 2). De doop, waarbij koningin Elisabeth het kind
droeg, geschiedde door Ds. Herman van der Linden (Lindanus): Willem
Hendrik werd de naam, niet Karel Willem, zooals de Moeder gewenscht had.
Het was voor jaren lang de laatste maal, dat de Staten zich om,
den Prins bekommerden. Op 8 Maart waren zij vertegenwoordigd
bij de begrafenis van Willem II. Daarna hadden zij voorloopig met het
Oranje-Huis niet meer te doen. De Prins mocht de eerste ingezetene in
den lande zijn, als meer dan een ander wilde de regeering hem niet erkennen 3). De vorstelijke praal bij den doop, in het bijzonder een hermelijnen
zwart-op-wit bont, waarmede het kind bedekt was geweest, had sommigen
al aanstoot gegeven. Het Oranje-Huis, en daarmede de Prins, ging voorloopig de eenzaamheid in.
1) Bestaande in rente-brieven resp. van f 8000, f 5000,f 2000 (deze, van Zeeland, kwam
pas later), f 600, f 1000, f 1200.
2) Knuttel, Cat. 7042.
3) Zoo drukte een voornaam staatsman het in 1655 uit (Aitzema, III, 1170).
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ONDER VROUWEN-LEIDING.

Bij den dood van Willem II zei de raadpensionaris Cats, dat er, evenals
in een kerk of een groot paleis, ook in den Nederlandschen Staat „pylaren
ende kroonen ofte groote kandelaers" waren: de pilaren waren de provincien
of de Staten hiervan; de Prins was een „kroon ofte groote kandelaer", die
veel licht en ornament gegeven had; het verlies hiervan kon gemakkelijk
worden hersteld, omdat de pilaren bleven en den kandelaar zoowel konden
als moesten vervangen 1). Cats toonde hiermede een zeer juist, theoretisch
inzicht in de staatkundige verhoudingen in de Republiek, maar vergat,
dat het yolk niet veel anders wist, zooals Aitzema het uitdrukt, dan dat
de Prins was „Souverain ende Erfheer van 't Landt", waartoe de positie
van het Huis ook alle aanleiding gaf.
De Staten konden den luister van Oranje moeilijk vergoeden. Men
voelde het vooral in Den Haag, waar de burgerij door „leverantie ende
andersints van 't Hof wierdt gebeneficeert". De residentie moet door het
verdwijnen van de schitterende hofhouding van Frederik Hendrik en Willem
II veel van hare levendigheid hebben verloren. De tijden waren er voor
het Oranje-Huis niet meer naar, om goede sier to maken, en van den weercmstuit verloren ook de secundaire hofhoudingen als die van de koningin
van Bohemen, die luide klachten aanhief over hare armoede 2), haren glans.
Van de om het Oranje-Huis fladderende prinsen van Portugal hoort men niet
meer: zij verdwijnen uit de Republiek, evenals zoovele officieren van
') Aitzema, III, 458.
2) Wendland, 15 en passim.
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vreemde nationaliteit, die, nu het vrede was, geen emplooi meer vonden,
en de meeste Engelsche royalisten, die in Den Haag niets meer te verwachten hadden. De zwierige losbandigheid van den kring, waarvan Willem
II het middelpunt was geweest, had een einde. Zij moge nog wat voortgeleefd hebben in personen als den heer van Odijk, zoon van Beverweert,
als den ritmeester Buat, — deze figuren raken toch op den achtergrond.
Het dorp der dorpen werd bepaald stiller.
Een andere aristocratische, mondaine kring trekt meer de aandacht. Hier
vindt men weidra, in het losse verband van de „Union de la Joye" 1),
freules van Brederode en van Nassau, behoorende tot die families, die,
zonder den band met Oranje geheel los te maken en altijd bereid, om,
wanneer het Loevesteinsche getij mocht verloopen, de bakens opnieuw
te verzetten, met op den voorgrond tredende figuren uit de regenten, bepaaldelijk Johan de Witt, en ook Huygens, gaarne betrekkingen onderhielden, die voordeelen konden afwerpen. Men lacht en danst er, men maakt
er plezier, er heerscht een zeer galante toon, maar de moraliteit staat er op
hooger peil dan bij de losbollen uit Willem II's omgeving.
De kring zelf laat zien, hoe zich nieuwe maatschappelijke verhoudingen
in de hoogere kringen aan het vormen zijn. Er is weinig vaste richting
in, het beklijft op den duur ook niet. In elk geval is er een sterke neiging
onder de hoogere aristocratie, om zich met de nieuwe machthebbers te
verstaan. Hadden niet Johan Maurits van Nassau, Willem Frederik en
de heer van Brederode, zelf een zwager van de Douairiere, onmiddellijk na
den dood van Willem II, zich aan de Staten gerecommandeerd 2) ? Sloot niet
Beverweert, op wien de Groote Keurvorst zoo boos was, dat hij hem nog
10 jaar later voor een „hoerenkind" uitschold 3), zich bij de Loevesteiners
aan, even goed als Brederode, de veldmaarschalk, en de heer van Wassenaar-Obdam, die spoedig luitenant-admiraal van Holland zou worden ?
leder zoekt in de eerste plaats zijn eigen voordeel, maar de nieuwe heeren
hebben niet zoo heel veel aan te bieden: de hoogere militaire waardigheden
hielden ze zelfs liefst onvervuld, naarmate ze open kwamen. Wel lieten
ze zich de vriendelijke stemming der adellijke heeren gaarne aanleunen;
alleen voor Aerssen van Sommelsdijk, den grooten steun van Willem II,
1) Brieven van De Witt, I, 266 vlg.
2) Aitzema, III, 461.
3) Meinardus, '43.

Huwelijk van Willem Frederik.

41

maakten ze een uitzondering: hij moest zich van staatszaken onthouden.
De Oranje-Prinsessen staan van zelf buiten dit nieuwe. Men merkt
niet veel van hen of hare
hoven in Den Haag in
de eerste jaren na 165o.
Amalia van Solms vertoefde
's zomers meermalen te
Aken, Kleef of Turnhout,
een der heerlijkheden, die
haar bij het verdrag van
1647 tusschen Spanje en
het Oranje-Huistoegewezen
waren. Van hieruit bezocht
ze in Augustus 165z Brussel 1), en te Kleef werd in
Mei van ditzelfde jaar het
huwelijk van hare tweede
dochterAlbertina Agnes met
Willem Frederik gesloten 2).
De Douairiere had hierin
meer berust dan dat zij er
zich over verheugde. Eigenlijke toenadering bracht de
nieuwe verbintenis tusschen
de Huizen van Oranje en
Nassau, waarvan wel niemand toen de groote beteekenis, die ze voor de toekomst zou krijgen, heeft be- W. de Geest, Willem Frederik, vorst van Nassau.
vroed, dan ook niet teweeg.
Oranje-Nassau-Museum, Den Haag,
Tot samenwerking tusschen
de Douairiere en haren nieuwen schoonzoon kwam het althans niet: de
belangen, die beiden voorstonden, bleven uiteenloopen.
Ook de Prinses-Royale was dikwijls uit Den Haag afwezig, dan op hare
152.
1) Worp,
2) Hare „dote" werd vastgesteld op f 5.000 (H. A., 2583).
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buitenverblijven in Holland, Teylingen of Honsholredijk, dan te Breda
op het kasteel, en in 1651 dacht ze ook reeds over een refs naar Frankrijk
om hare moeder te bezoeken 1). Heel druk was ze met hare Stuart-verwanten. In 1651 was de hertog van York haar gast, en dit gaf aanleiding
tot een zeer gespannen verhouding tot het buitengewone gezantschap, dat
hier namens de Engelsche Republiek een nauwe alliantie kwam aanbieden:
het gezantschap werd door de Haagsche bevolking algemeen met groote
antipathie begroet en in de zeer duidelijke manifestation hiervan hadden
Engelsche royalisten, ook de Prinses 2), de hand; om een uitbarsting te
voorkomen, werd York, die reeds bij den intocht der gezanten tijdelijk
Den Haag verlaten had, bewogen naar Honsholredijk te gaan en in Juni
keerde hij naar Parijs terug 3). In 1653 vertoefde de hertog van Gloucester
geruimen tijd ten Hove en noode liet zijn zuster hem heengaan, toen zijn
moeder hem naar Frankrijk opontbood 4).
Het is niet alleen uit de veranderde omstandigheden verklaarbaar, dat
de Prinsessen de residentie gaarne vermeden. De financieele toestand dwong
tot groote besparing en zuinigheid. Geen inkomsten meer uit staatsambten,
geen jaargelden, want ook aan de Prinses-Royale en haren noon hadden
de Staten niet de minste geldelijke liberaliteit bewezen. Groote vorderingen
op het huis Stuart, zonder rente besomd op f 2.797.859, waarvan geen
terugbetaling, geen rente zelfs voorloopig was te verwachten 5 ), terwijl
Spanje de geldelijke verplichtingen, die het tegenover het Oranje-huis op
zich had genomen en die in 166o berekend werden op f 1.918.500 6 ), niet ten
voile nakwam. Vele schulden: aan de stad Amsterdam, omdat Willem II borg
gebleven was voor de leening van 2 millioen aan Karel II in 165o, waarvan
rente moest worden betaald 7); aan leveranciers, die meermalen om betaling
vroegen en lastig werden, toen deze uitbleef. Zelfs de eereschulden van
Willem II konden niet afgedaan worden 8 ). Er kan dan ook geen sprake van
1) Journaal-Heenvliet, 626.
2) Geyl, in Bijdr., t. a. p., 231 vlg.
3) Clarke, I, 50-51.
4) Green, 197-108.
5) Volgens een staat dezer schulden: H. A, 2595. Bij het bedrag is inbegrepen
1 44 0.000 als vordering wegens den bruidschat van prinses Mary; het grootste bedrag der
geleende gelden is f 315.000, door Frederik Hendrik in 1642 verschoten.
F) Opgave in H. A. 2582 II.
7) Geyl, in Gids, t. a. p., 65, noot 1. Het contract hiervoor van 27 April 165o: R. A.,
Nass. Dom. 600, fol. 102.
8) Worp, in Bijdr. Vad. Gesch., HP°, 188.
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geweest zijn, dat de Prinses-Royale voor hare broeders of dezer aanhangers
nu nog bedragen van beteekenis beschikbaar heeft gehad. Natuurlijk werden
hiertoe pogingen aangewend, en Mary werd zelfs van harteloosheid beschuldigd 1 ), omdat zij niet aan alle aanvragen kon voldoen. Een duidelijk
beeld van den financieelen toestand is moeilijk te verkrijgen. De gewone
inkomsten mogen voldoende geweest zijn, om de gewone uitgaven te dekken,
er bleven genoeg buitengewone over, die den toestand vrij bedenkelijk
moeten hebben gemaakt 2). Van een consequent ingrijpende leiding, om in
de nieuwe omstandigheden goede orde op de financien te stellen, valt niet
veel te bemerken, al was de Raad van Z. H. ijverig in deze richting werkzaam 3)
en al werd er een groote bezuiniging in de Hofhouding aangebracht 4).
De verhouding tusschen beide Prinsessen had na de regeling der voogdij
hare scherpste kanten verloren. Toch werd zij volstrekt niet goed, en
samenwerking was er ook nu niet of haast niet. Zeer duidelijk komt dit uit
in wat er met het Prinsdom Oranje gebeurde 5). De Prinses-Royale had, op
grond van een beschikking van haren echtgenoot, de regeering hierover
onmiddellijk na zijn dood voor zich opgeeischt. Maar de gouverneur,
Frederik van Dohna, een neef van de Douairiere, kwam hare bevelen niet
na, en het Hof van Holland stelde haar door een uitspraak van 1652 in het
ongelijk in zake de validiteit van de beschikking, waarop zij zich beroepen
had. Een voorloopige regeling bij de overeenkomst van Mei 1654 nam de
1) Green, 202-203 ; Eva Scott, 393-394; Strickland, 300.
2) De kosten van de begrafenis van Willem II alleen bedroegen f 118.272-9-91 /2 (H. A.
2509). Uit aanteekeningen van Foreest (in het bezit van prof. Blok) volgt, dat er in 1651
2 millioen door Spanje werd betaald. Aan de hofhouding enz. werd van Juli 1650 tot Juli
1651 uitgegevenf 2.647.343-7-51/2. Verminderd met de 2 millioen, bleef over f 647-343.51/2,
„die uyt het princelijck inkomen zijn gefurneert". In Januari 1653 waren de uitgaven
(rente inbegrepen) — „behalven het extraordinaris, dat noch te regleren staet" — begroot
op f 43 6.22o-15-10 en de inkomsten op f 544.706-7-7. De schulden bedroegen f 320.000;
voor f 200.000 hiervan zouden obligatien worden uitgegeven en f 120.000 zou worden
genegotieerd door de rentmeesters. De financieele positie der Prinses-Douairiere is stellig
beter geweest: zij kon zelfs de Oranje-zaal in het Huis ten Bosch voltooien.
3) Over de werkzaamheden van dezen Raad zou een nuttige studie te schrijven zijn uit
de gegevens in het Naussausche Domeinarchief. Hij kreeg een nieuwe instructie op 3o
Januari 1652, waarop de raden, die 29 November 1651 nieuwe commission hadden ontvangen, 15 Februari 1652 den eed aflegden (Nass. Dom. boo, fol. 125, 136, 140).
4) Een lange lijst van ontslagen „officieren" en „domestiquen" van Willem II: t. a. p.,
fol. 175, v°.
5) Zie J. M. Sernee, Het geschil over het Prinsdom Oranje in de jaren 1650-1660
(Amsterdam, 1916).

44

Het Prinsdom Oranje.

moeilijkheden, die uit deze omstandigheden voortvloeiden, niet weg.
Prinses Mary bleef er met volharding naar streven haar doel te bereiken
en waagde zich daartoe op een zeer gevaarlijk pad : zij begon de Fransche
regeering, door middel van hare moeder, voor hare belangen te interesseeren en begreep niet, dat zij hiermede den wolf in het schaapshok binnenhaalde. ZOO werd er gesold met wat, althans naar den uiterlijken schijn, toen
als het voornaamste bezit van het Oranje-huis moest beschouwd worden.
Ook in de zaken van de „tutele" van den jongen Prins heerschte in den
beginne groot verschil van opvatting. Het bleek in de bijeenkomsten van,
de van weerszijden aangewezen gevolmachtigden 1): Weimann, de Brandenburgsche gezant, was hierbij de voornaamste woordvoerder van de zijde
van de Douairiere en den Keurvorst, Heenvliet van de zijde van de
Prinses-Royale, die ook door Foreest en Crommon vertegenwoordigd was.
Van de aanwezigheid der andere, door haar aangezochte Hollanders blijkt
niets, ook niet van die van De Graeff.
Het ons bier meest interesseerende punt uit de deliberation was de formeering van een hofhouding voor Willem III, waartoe 1 48.000 jaarlijks
besteed zou moeten worden, terwijl vroeger voor de kinderen uit het Oranjehuis f 24.000 was geraamd. Het voorstel hiertoe ging uit van Heenvliet,
die er tevens op aandrong, dat de „douairie" van prinses Mary — die
krachtens hare huwelijksche voorwaarden en een codiciliaire beschikking
van haren echtgenoot op f 150.000 aanspraak maakte — zou worden vastgesteld en dat hare „dimissie" uit het sterfhuis op „honorable" wijze zou
geschieden. De toeleg was duidelijk genoeg, maar de andere partij gaf niet
zoo maar toe. Wilde men een afzonderlijke hofhouding, bracht zij in,
dan moest er ook een gouverneur of gouvernante worden aangesteld, die
de bevelen van alle voogden zou hebben na te komen. Ook deze wenk
liet aan duidelijkheid niet te wenschen. Heenvliet riposteerde, dat de
moeder de functie van gouvernante in de eerste jaren zelf wilde vervullen,
wat haar „byzonder contentement" zou geven „tegens haere menichvuldige
droefheden"; de eigen hofhouding, die de anderen dan niet noodig
oordeelden — de Prins kon met „goet mesnagie" bij zijne moeder leven —,
zou niet zooveel meer behoeven te kosten dan wat anders toch voor den
1) Hiervan bestaat een door den secretaris Oudart gehouden register met notulen van
6 September 1651-18 April 1652 (H. A. 2584), dat als een vervolg op Heenvliet's
Journaal beschouwd kan worden. Het in den tekst volgende is er aan ontleend.
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Prins zou moeten worden uitgegeven. Men werd het er ten slotte over eens,
dat voorloopig van het aanstellen van een gouverneur zou worden afgezien
Tot deze oplossing heeft klaarblijkelijk een ontmoeting van de beide
Prinsessen in het begin van December 1651 iets bijgedragen. „Het incident
van de bijeencompste" wordt het in de conferentie der gevolmachtigden
genoemd, maar er werd over het besprokene „diverselijck" gerapporteerd.
Ongetwijfeld heeft men hier een poging te zien van prinses Amalia, die
door Weimann in de conferentien meer dan eens hare „grote affectie" voor
hare schoondochter liet betuigen, om prinses Mary in betere stemming
te brengen. Dit verklaart hare toeschietelijkheid in de gouverneurs-aangelegenheid, waardoor de Prinses-Royale in de opvoeding van haren zoon
voorloopig geheel de vrije hand behield.
Haar doel bereikte de schoonmdeder echter nog niet. Misschien had
de zenuwachtige hofdame, die tijdens de samenkomst, ten huize der
Koningin van Bohemen, limonade op „my nieces muff" stortte 1),
de stemming al wat bedorven. In Augustus 1652 stond de Prinses-Douairiere de betaling van een half jaar van de „douairie" toe in de hoop,
dat dit zou leiden tot „quelque civilite reciproque" 2). Teekenend genoeg !
Inderdaad schijnt de tegemoetkoming der Douairiere nu een goede uitwerking
gehad te hebben, want men kwam eenigen tijd later op streek in het regelen
van verschillende aangelegenheden, die tot dus verre al maar moeilijkheden
hadden opgeleverd. De „douairie" werd, na uitspraken van het Hof en den
Hoogen Raad 3), bij minnelijk accoord van 29 April 1653 4) definitief geregeld; de Prinses-Royale kreeg haar f 15o.000 per jaar, zooals zij gevraagd
had, en hiertoe werden de opbrengsten van verscheidene rentmeesterschappen bestemd. Kort daarop werd ook de hofhouding van den Prins
„geformeert", wat met het voorgaande nauw samenhing. In Mei 1654 en
Februari 1655 werden nieuwe overeenkomsten aangegaan 5), zoo over diverse
punten betreffende de „tutele" als andere betreffende het Huis in het
algemeen. Men maakte hierbij ook gebruik van „arbiters", die in December
1) Strickland, 279. Ik veronderstel hierbij, dat de datum van den hier geciteerden brief
is December 1651 en niet December 1652.
2) Worp, V, 148-15o.
3) Aitzema, III, 823-824.
4) H. A. 25822.
5) Alsvoren; de eerste in Engelsche vertaling: Thurloe, II, 284.
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1651 waren benoemd en waartoe zoowel Ruyl uit Haarlem als Van Beverningk behoorden 1). Bij laatstgenoemd accoord werd onder meer besloten
de helft van de schuld aan Amsterdam of te doen, waartoe de Oranjepolder en goederen onder IJselstein zouden worden verkocht, terwijl ook
maatregelen zouden worden genomen, om de andere schulden te betalen.
Maar verder dan tot het vereffenen van deze geschillen, die een zekere
„entente" voorbereidden, kwam men niet, en dat het zoo ver kwam, was
vooral toe te schrijven aan voortdurende inschikkelijkheid van den kant
der grootmoeder.
De Prinses-Royale bleef weinig toeschietelijk. Ook aan Karel II, die,
na zijne zware nederlagen tegen Cromwell naar Frankrijk teruggekeerd,
verschillende pogingen in het werk stelde, om zijn zuster te bewegen tot
het aannemen eener andere houding tegenover hare schoonmoeder 2), gelukte dit toch eigenlijk niet. Hij wilde ook, dat prinses Mary zich zou verstaan met Willem Frederik. Maar zij weigerde dit laatste obstinaat, misschien
ook onder invloed van Beverweert, dien men in Karel's omgeving weinig
vertrouwde. Clarendon, die als minister van den koning in ballingschap
fungeerde, noemde haar om hare houding in deze dingen niet ten onrechte
„passionate and unreasonable in that as in all other things" 3). En zij won
met hare houding niets, het allerminst voor haar zoontje.
Zelfs de prachtige gelegenheid, die zich door den in den zomer van
1652, zeer tegen den zin der Staten, uitgebroken oorlog met Engeland
bood, om iets voor het Oranje-Huis te bereiken, bracht de Prinsessen niet
tot krachtige samenwerking. Bewegingen ten gunste van den jongen Prins
ontstonden er genoeg, en het was voor de regenten even dreigend als voor
het jonge Prinsje hoopgevend, dat in de moeilijkheden, waarin het vaderland geraakte, zoo velen zich om uitkomst naar Oranje wendden. De PrinsesDouairiere schijnt wel de hand in sommige der bewegingen gehad te hebben: De Witt althans verweet haar dit later zeer duidelijk en dreigend 4).
De Prinses-Royale hield zich gereserveerder, en Willem Frederik ageerde
op eigen houtje: Karel II zag in hem zelfs den voornaamsten persoon
in de Republiek en meende hem van goede gezindheid voor de Stuart-zaak

1)
2)
3)
4)

H. A. 2584, op 8 December.
Eva Scott, 363 en cf. 384; Green, 195 en 197.
Clarendon State Papers, III, 97, 102, 115, 122.
Kroon, 92.
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bezield 1), wat hem van verschillende kanten bericht werd 2). Maar elke
krachtige actie werd door gebrek aan eensgezindheid bij de leiders verlamd,
en dientengevolge hielden de bewegingen in Zeeland en Gelderland en
verscheidene steden van Holland een disparaat karakter.
Het ernstigst was de beweging in Zeeland, waar de Staten, hoewel zeker
niet met instemming van alle regenten, besloten den Prins ter StatenGeneraal als kapitein-generaal voor te dragen, met Willem Frederik als zijn
plaatsvervanger; een aanwijzing tot stadhouder, waarvan een oogenblik
sprake was, werd echter tegengehouden, evenzeer als een erkenning van
de waardigheid van eersten edele. In Gelderland werd, op instigatie van
Alexander van der Capellen, bekend medestander van Willem II, door
twee kwartieren een dergelijk besluit betreffende het kapiteinschap-generaal
genomen 3). In Holland was het een voor de regenten bedenkelijk symptoom,
dat de stemming te Amsterdam, in 165o zeer anti-Oranje-gezind, begon
te kenteren 4). Te Den Haag gaf het jonge yolk met de kermis van 1652
en 1653 en opnieuw in Augustus van het laatste jaar uitdrukking aan zijn
liefde voor den Prins: er hadden ernstige baldadigheden plaats als het
aan Harden schieten van de schuttervendels, waaruit op bevel der Gecommitteerde Raden van Holland het Prinsen-wapen verwijderd was 5). Op
verscheidene plaatsen weigerden de matrozen monstering anders dan op
naam van den Prins van Oranje. Te Enkhuizen brak in Juni 1653 een
formeel oproer uit, dat met troepen-tending bedwongen moest worden.
Te Haarlem — en dit was het gevaarlijkste — nam de stadsregeering terzelfder tijd een besluit, om ter Staten van Holland een voorstel tot verheffing van den Prins te doen.
Hoe berooider, hoe ellendiger men was, hoe harder men riep: „Vive
le Prins en geen vrede met Engelandt", zei Aitzema, die den waren
aard der beweging toch miskende. Er werd hier uiting gegeven aan het
in de historische traditie wortelende instinct, dat alleen Oranje de noodige
zekerheid kon geven, en dit instinct liet ook een deel der regenten nimmer
onberoerd.
1) Clarendon State Papers, III, 97.
2) Secretaris Nicholas gaf echter uit Den Haag heel andere berichten: hij vertrouwde
Willem Frederik heelemaal niet (Nicholas Papers, II, 24).
3) Worp, V, 153.
4) Wagenaar, XII, 285; Geyl, in Bijdr., t. a. p., 67, noot.
5) Fruin, Verspreide Geschriften IX, 56.
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Maar de groote meerderheid der Hollandsche Staten, onder voorgaan
van Johan de Witt, die in Juli 1653 als raadpensionaris was opgetreden
en krachtig door Amsterdam gesteund werd, stond pal tot handhaving der
„ware vrijheid". En zij slaagde erin, desnoods met krachtsbetoon, zooals
te Enkhuizen, of ook wel met handig beleid alle aanslagen af te weren. Zich
bewust van hare kracht, ofschoon het in den oorlog niet geheel naar wensch
ging, wees zij alle pogingen tot samenwerking van de zijde van Karel II,
die gehoopt had van de oorlogsconjunctuur te profiteeren, maar deerlijk
bedrogen uitkwam, af, in het juiste besef dat zij, door bevordering der
Stuart-belangen, ook die van Oranje zou dienen. Alleen Gelderland toonde
zich bereid „het interesse van Coninck Carel de tweede" te „embrasseeren"1).
Het geluk diende de Loevesteiners in zOOverre, dat zij door het diplomatieke
beleid van den jongen raadpensionaris, dat begunstigd werd door Cromwell,
die, juist als protector opgetreden, er geen nut in zag den strijd met de
Nederlanders op de spits te drijven, er in April 1654 in slaagden, den voor
hen niet al te nadeeligen vrede van Westminster te sluiten.
Hoogst ongunstig was deze vrede voor Stuart en Oranje beide. De StatenGeneraal hadden den Engelschen eisch, om de Stuarts en hunne aanhangers
niet meer op het grondgebied der Republiek toe te laten, aangenomen.
Die van Holland hadden zelfs aan Cromwell's verlangen voldaan, om hem
een acte te overhandigen, waarbij zij verklaarden geen Prins van Oranje
tot stadhouder of admiraal van hun gewest te zullen benoemen en er niet
toe te zullen medewerken hem als kapitein-generaal der Unie te doen aanstellen. Hier was nu de reactie op de nauwe verstandhouding, die sedert
Frederik Hendrik tusschen de huizen van Oranje en Stuart bestaan had,
al heel duidelijk. Het initiatief tot de acte van seclusie was van Engeland
uitgegaan. In de Republiek was zij op veel tegenstand gestuit, van de StatenGeneraal zou zij niet te verkrijgen zijn geweest en De Witt, alweer in nauwe
samenwerking met Amsterdam, had pas zijne uiterste krachten ingespannen 2), om haar door Holland te doen aannemen, nadat hij tot de vaste
overtuiging gekomen zou zijn, dat Cromwell den eisch niet wilde laten
vallen. Stellig mag men aannemen, dat de goedkeuring door Holland vergemakkelijkt is geworden door den aard van den partijstrijd in de Republiek, die immers door de buitenlandsche politiek der laatste stadhouders
in zoo hooge mate was beheerscht.
1) Worp, V, 185-186.
2) Zie mijn Johan de Witt,

2e

druk, 75 vlg.
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De daad van Holland lokte scherpe kritiek uit, zoowel binnen als buiten
de Staten-vergaderingen. Maar de stormloop, die door enkele gewesten ter
Staten-Generaal werd ondernomen, vooral door Friesland en Groningen,
de gewesten van Willem Frederik, liep toch spoedig dood. Ook nu bleek
een eensgezind optreden tegen het machtige Holland niet mogelijk. Toch
bleef er een pijnlijk gevoel van over, vooral toen het onware gerucht, dat
De Witt de acte eigenlijk aan Cromwell zou gevraagd hebben, verspreid
werd en zeer gereedelijk ingang vond, en men ontkomt niet aan den indruk,
dat Holland's handelwijze de heerschende faktie duurzaam kwaad heeft gedaan; al bleek dit niet direct, de acte bleef een angel in het lichaam van
de heeren der „ware vrijheid", die door zich tegenover Engeland te binden
zelf een deel dier vrijheid hadden prijsgegeven. Wel was dit niet de hoofdzaak. Deze lag veel meer in de overtuiging, dat aan het Huis van Oranje
onrecht was aangedaan, wat De Witt in zijn beroemde deductie tot verdediging van Holland's handelwijze — waarin hij de theorie der heerschers
van het oogenblik op grondige wijze uiteenzette — tevergeefs trachtte weg
te redeneeren met een becijfering van wat de Oranje-vorsten tot vergoeding
hunner diensten wel hadden genoten.
Voor een keer deden, tegenover deze bedreiging, de beide Prinsessen
dan toch samen een stap. Zoodra het gerucht van wat er aan de hand was
naar buiten begon door te dringen, richtten zij zich met een memorie
tot de Staten-Generaal met het verzoek om te bewerken, dat Holland
„de saeke, die in alien deele van sware importantie is", niet ten uitvoer
zou brengen; zij herinnerden daarbij aan de lange en trouwe diensten
der Oranje-vorsten en wezen op de „tedre ende onnoozele jaren" van den
jongen Prins, wien de weg tot de waardigheden zijner voorouders niet
„sonder merckelijke vlecke ende prejuditie van de eere sijns persoons ende
geboorte en kan worden afgesneden". In forsche bewoordingen wendde
de Keurvorst zich zijnerzijds met een dergelijk betoog tot de Staten van
Holland, wien de memorie der Prinsessen ook werd voorgelegd 1).
Beslissende uitwerking kon men van dit optreden moeilijk verwachten.
Toch legden de Hollandsche Staten de memorie der Prinsessen niet zonder
meer ter zijde. Zij besloten naar aanleiding ervan nog een poging te Londen
te laten doen, om de overhandiging der acte, die toen nog niet uitgereikt
was, te voorkomen. De poging slaagde natuurlijk niet. En toen de acte
1)

Aitzema, III, 928.
4

5o
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eindelijk afgegeven was, lieten de Staten den beiden Prinsessen door
een deputatie mededeelen, dat zij niet uit haat tegen het Oranje-Huis
hadden gehandeld, maar uit een „evidente necessiteit", en hen tevens
aansporen zich van action tegen wat besloten was te onthouden 1). De
raadpensionaris, lid der deputatie, nam de gelegenheid te baat tot een
hartige toespraak tot de Prinses-Douairiere, vooral naar aanleiding van de
Orangistische bewegingen tijdens den oorlog in Den Haag. De toegesprokene, die vroeger al verklaard had, dat zij, indien zij tot hunne vergadering had behoord, als goede patriot niet anders zou hebben kunnen handelen dan de Staten, raakte zeer onder den indruk, kreeg er een „koortsje"
van en — wat de hoofdzaak was — zag er van af een brief aan de andere
gewesten over het geval te schrijven 2). Prinses Mary kwam er genadiger
af bij het bezoek, dat de deputatie haar bracht. Zij ontzag, onder invloed
van Heenvliet en Beverweert, toch Holland altijd wat meer en zij had ook
niet de minste moeite gedaan, om haar broeder in aanraking met Holland
te brengen. Geen wonder, dat men in de omgeving van Karel II slecht
over hare beide voornaamste raadslieden te spreken was 3). Hier komt de
zwakheid aan Oranje's zijde weer heel duidelijk uit. Zelfs de Douairiere
zag er toch eigenlijk ook tegen op Holland al te veel te ontstemmen, ook
omdat ze haren schoonzoon in het Noorden niet te best vertrouwde: zij
had zelfs haar sterken afkeer van diens aanstelling tot luitenant-kapiteingeneraal uitgesproken op zulk een wijze, dat het De Witt ter oore kwam;
gebeurde dit, dan zou ze liever het land verlaten 4) !
Onder de bestaande omstandigheden was de negatieve uitkomst van al
de Oranje-bewegingen tijdens den oorlog toch wel heel begrijpelijk. De
Witt had een oogenblik verbaasd gestaan over den indruk, dien „twee weduwvrouwen" met de „doode letter van een humbel geschrifte" en „het ijdel
geluid van den naem van een kindt" hadden kunnen maken 5). Hij vond
weldra al zijn gerustheid terug en verwaarloosde naar zijn aard de beteekenis der volksbewegingen, die hadden plaatsgehad en waarin zich ook predi1) Secrete Resolution Holland, I, 142, 159-160.
2) Kroon, 89 vgl.; Brieven van De Witt, I, 164 en 193. Wat Chanut, de Fransche gezant
schrijft, nl. dat De Witt haar met een uitzicht op een jaargeld had gepaaid (Archives, 115,
247), is niet zeer aannemelijk.
3) Clarendon State Papers, III, 84; Nicholas Papers, III, Ii6; cf. Green, 201, en
Wendland, 36.
4) Brieven van De Witt, I, Fol.
5) Brieven van De Witt, I, 161.
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kanten-stemmen hadden doen hooren, geheel. Waarover zou hij zich druk
maken, nu de Oranje-partij zich zoo gemakkelijk had laten terugduwen ?
Ook van buiten dreigde geen enkel gevaar, dat de positie der Loevesteiners
tegenover het Oranje-Huis zou kunnen bedreigen. Met Engeland kon men
zich vereenigd achten in gemeenschappelijk verzet tegen Oranje en Stuart
beide. En Frankrijk, dat nog in 1651 eenige neiging aan den dag gelegd
had om de Oranje's, waarmede het zoo nauw verbonden was geweest, te
steunen, begon nu eenige toenadering tot de andere partij te toonen, wat
vanzelf bevorderd werd door de omstandigheid, dat er kans ontstond op
een verbinding met Cromwell tegen Spanje — reden, waarom Karel II
reeds in 1654 Frankrijk verliet.
Voor het Oranje-Huis werd de ontwikkeling der dingen hoogst bedenkelijk. Was het onder den indruk hiervan, dat de onderlinge verhouding der
leden, althans tijdelijk, iets beterde ? Hebben de benarde omstandigheden
misschien ook bijgedragen tot de reeds genoemde overeenkomsten van 1654
en 1655 ? Het is mogelijk, maar voor vruchtbare samenwerking was het
thans te laat. In feite merkt men van een Oranje-partij in de eerste jaren
na 1654 niet veel en de leden gingen meestal hun eigen weg. De Douairiere
reisde in 1654 1), kort na het einde van den oorlog, naar Berlijn, om tegenwoordig te zijn bij de bevalling harer dochter, en verbleef hier geruimen tijd.
De Prinses-Royale, die een indruk van groote rusteloosheid begon te maken
en afleiding zocht in dansen en gecostumeerde feesten 2), trok in hetzelfde
jaar naar Spa en Aken, waar ze een langbegeerde samenkomst met haren
oudsten broeder had en zelfs ook Willem Frederik ontmoette, toen deze
zijn opwachting bij Karel II kwam maken 3). In 1655 deed ze een Rijnreisje met hem en in 1656 ging ze voor bijkans een heel jaar naar Frankrijk
op bezoek bij hare moeder, en men meent soms, dat een fantastisch plan
tot een huwelijk met den jongen Franschen koning haar toen heeft beziggehouden 4). Op dat oogenblik was de onderlinge verhouding zoowel tot
hare schoonmoeder als tot Willem Frederik beter dan ze nog ooit geweest
was 5). Kort voor haar vertrek naar Parijs traden de beide Prinsessen als
meters op bij den doop van een dochter van Willem Frederik, die, met
1)
2)
3)
4)
5)

Thurloe Papers, II, 496.
Strickland, 282.
Id., 287 vlg.
Id., 301 vlg.; Green, 236 vlg.; Burnet, I, 3oo; Geyl, in Gids, Nov. 1927, 257.
Strickland, 306; Nicholas Papers, IV, 239, 241; Worp, V, 25o.
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groote statie, in Den Haag plaats had. Zij vertrok zonder eenige vrees,
dat Willem Frederik hare belangen zou benadeelen. Op hare terugreis
bezocht ze opnieuw Karel II, toen te Brugge, en zij zal wel niet vermoed
hebben, dat deze juist bezig was aan een plan, om Spanje en de Republiek
te vereenigen tegen Frankrijk en Engeland, waarbij hij zich gaarne bereid
toonde de belangen van zijn neefje op te offeren 1). Willem Frederik zijnerzijds, die en in 1653 en in 1654 — ook door zijn reis naar Spa — aan De
Witt nog heel wat, eigenlijk wel erg overbodige, zorg had gebaard, vond
het ten slotte ook voor zich het meest geraden den Raadpensionaris te benaderen 2). Zelfs regelden zij samen de geschillen in Overijsel, waar een
der hier bestaande partijen den Prins tot stadhouder had verheven, met
Willem Frederik als zijn luitenant, en zij poogden een harmonie over verschillende twistpunten in de Republiek tot stand te brengen. Maar de
Friesche stadhouder was geen partij voor De Witt. Hij schoot er door de samenwerking zijn luitenant-stadhouderschap bij in, terwijl het stadhouderschap van den Prins tevens van de baan raakte, en ook verder vond hij
weinig voordeel in de nieuwe richting zijner politiek, die eigenlijk alleen De
Witt ten goede kwam. Het schijnt haast, of de Prins zelf voor het oogenblik
uit de toekomst-berekeningen, zelfs van die hem het naast bestonden, verdwenen was.
Dit Prinsje was ondertusschen aan de luiers ontgroeid en al had men
het schouwspel beleefd, dat een „strijdbaar yolk in verlegenheid heul"
bij hem had willen zoeken, toen hij — volgens een pamfletschrijver 3) —
nog niet zoo ver was gekomen, de toekomst liet zich allesbehalve schitterend aanzien.
Er valt weinig over te vertellen, hoe hij opgroeide. Of hij een dartel kind
was, of hij gemakkelijk leerde loopen en praten, zijn omgeving veel last
bezorgde, ik weet er niets van. Mijn bronnen zeggen mij alleen, dat hij in
December 1652 nog eens ongesteld was, vrij ernstig zelfs, aan een koliek 4).
Overigens schijnt hij in deze jaren een normaal, gezond kind te zijn
geweest, al was hij waarschijnlijk reeds nu niet sterk 5). Zoo ziet hij
1) Geyl, in Gids Nov. 1927, 255, noot I.
2) Mijn Johan De Witt, 2e druk, 115 vlg.
3) Geyl, t. a. p., in Bijdr., t. a. p., 67.
4) Strickland, 279.
5) „Valetude fuit a teneris saepe dubia", zegt Jac. Trigland in zijn lijkrede (Knuttel,
no. 14720), 9.
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er ook uit op het oudste portret, dat er van hem is: heldere oogen, bolle
wangen, en hij heeft bepaald plezier in de geit, waarmee hij speelt 1).
1653 bracht eenige beroering in zijn jonge leven. Zijn oom, Karel II,
vereerde hem de orde van de kousenband, waarvan de insignien hem op
den 4en Mei met eenige plechtigheid werden uitgereikt 2). In Juni werd
hij als baron van Breda ingehuldigd 3), en toen hij van hier in Augustus
naar Den Haag terugkeerde, waar het toen juist heel woelig was, moest hij,

Zinneprent op den intocht van Prins Willem III en zijne Moeder te Breda.

na bij het voorbijvaren van Dordrecht door een groote menigte te zijn
toegejuicht, in de residentie voor een der vensters van het Paleis op het
Binnenhof aan de luidruchtige toeschouwers worden vertoond 4). Ik durf
niet raden naar den indruk, dien deze dingen op hem maakten. Gewoonlijk
kijken kinderen naar iets buitengewoons met verbaasde oogen, en haasten
zich dan naar hun speelgerei terug.
1) Titelprent bij De Witt Huberts. — Verder verschillende jonge portretten in meisjeskleeren: zie Moes, in Je Maintiendrai, 281 vlg.
2) Strickland, 282-283; Green, 197, noot 3.
3) Zijne moeder had hem deze — uit hare „douairie" — 31 Januari 1653 overgedragen
(H. A. 2583, fol. 95).
4) Aitzema, III, 826-827; Green, 204.
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Voor den jongen Prins bleven deze buitengewone dingen voorloopig
uitzondering. Zijn jeugd verliep zonder schokkende gebeurtenissen, rustig,
in eenzaamheid zelfs, meermalen buiten Den Haag. Zijn omgeving was
die zijner moeder, waarin het Engelsche element overheerschte. Hij moet
er de mooie Anna Hyde, die in 1654 hofdame der Prinses-Royale werd 1)
en later de moeder van zijne toekomstige vrouw, gekend hebben. Een
eigenlijke gouvernante had hij in de eerste jaren niet: zijne moeder fungeerde
als zoodanig. Dat is in normale gevallen de best denkbare toestand, maar
men mag het toch met recht betwijfelen, of deze moeder geschikt was
haar zoontje een behoorlijke opvoeding te geven. Weimann, in de disputen
over de benoeming van een gouverneur of gouvernante , bepleitte de aanstelling
hiervan onder meer met het motief, „dat veel disputen werden vernomen onder de vrouwen alreets". Het geeft ook te denken, dat hij een persoon wilde,
„die men verstaen conde", die „eerlijck, beqaem, spreeckbaer" was 2).
VOOrdat het tot de instelling van een eigen hofhouding kwam, had de
Prins reeds een „ecurie", althans een stalmeester, Antoine Descamps, en
een paar kamerheeren, van wie de baron Schomberg, de later zoo beroemde
maarschalk, er een was 3). Zijne bedienden kregen in 165z een eigen livrei,
die de Prinses-Royale, tot groote ergernis van hare schoonmoeder, die er
niet in gekend was, had laten maken 4). Zijnerzijds protesteerde de Keurvorst tegen de aanstelling van Descamps en Schomberg, „als te seer becommerlycke ende lastige officieren voor soo een jonge Prince, die nog een tijdt
sonder grooten train soude dienen opgevoet te worden" 5).
Maar in Mei 1653 kwam het toch tot de instelling van een „grooten
train": dit hangt samen met de regeling van de „douairie" zijner moeder,
die terzelfdertijd tot stand kwam. Deze eerste eigen hofhouding van Willem III bestond uit ruim twintig personen 6); aan het hoofd stond „Mrs.
11 Strickland, 291 vlg.
2) Register van Oudart (als hiervOcir, p. 44) op 14 en 16 Nov. 1651.
3) Register alsv. 18 Nov. en vlg. dagen; hij en Descamps schijnen door de PrinsesRoyale uit de hofhouding van Willem II eigenmachtig te zijii overgenomen voor Willem
III; Descamps komt reeds als stalmeester van Frederik Hendrik voor. Een lijst van de
hofhouding van 29 Oct. 1652 komt voor in de bovengenoemde aanteekeningen van Foreest;
deze komt in substantie (behalve de namen) overeen met die in Mei 1653 geformeerd is
en zal dus wel als ontwerp zijn te beschouwen.
4) Register alsv. 9 Jan. 1652 en vlg. dagen.
5) Register alsv. 9 Jan. 1652.
€) De door den Raad van Z. H. en de gemachtigden der beide Prinsessen op 5 Mei
1653 goedgekeurde staat: R. A., Nass. Dom. 600, fol. 187.
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Dijck" 1 ), er was een „doctor medicinae" in den persoon van Petrus Augustinus
Rumpf 2), er waren twee pages, als hoedanig in 1654 fungeerden Jhr. Johan

Willem III en zijne tante prinses Maria (1653).
(Den Haag, Mauritshuis).

Boreel, zoon van den gezant te Parijs, en Jhr. Frederik van Reede, zoon
van Renswoude 3), en verder was er bedienend, grootendeels vrouwelijk
1) Zit wordt ook wel „juffrouw Dijck" genoemd, maar is toch een Engelsche, die in
Juni 166o naar Engeland terugging (alsv. 6o1, fol. 169). In Juni 166o was zij aangenomen
als „drooge min" voor den Prins (alsv. 600, fol. 268); misschien is zij de vrouw van Jean
Dike, die paarden voor de Prinses uit Engeland haalde in 1654 (genoemd H. A. 2583, fol. IN-).
2) Hij werd geacht van 14 November 165o of te zijn aangenomen en kreegf Soo per jaar,
3) Volgens de lijst van 5 Juli 1654 (R. A., Nass. Dom. 600, fol. 25o); op een lijst van 3o
December 1653 komen als pages voor „Du Plessis" en „Mouillie".
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personeel. Buiten de eigenlijke hofhouding 1) golden als te zijn in 's Prinsen
dienst de leden van den Raad, Pieter Post 2), als schilder en architect,
Anthony Smets, als kaart- en instrumentmaker, een „fontanier ende grottier", een kunstbewaarder, een wapen- en geschutbewaarder. Uit zuinigheidsoverwegingen kwamen de Prinsessen in Mei overeen de „hooge
domesticque charges" voorloopig onvervuld te laten, waardoor Schomberg
en Descamps verdwenen 3). Daarentegen kwam er in Juli 1655 een waste
gouvernante, wier aanstelling werd geacht te zijn ingegaan op 1 Januari
1653 4), zoodat men moet aannemen, dat zij reeds vroeger — waarschijnlijk
vooral bij afwezigheid van de Prinses-Royale — als zoodanig had dienst
gedaan. Het was Mrs. Walburg Howard-van den Kerckhoven, tweede
dochter van Heenvliet uit diens eerste huwelijk, weduwe van Thomas
Howard, die als opperstalmeester van de Prinses gefungeerd had 5). De
geheele hofhouding — het jaargeld van de gouvernante a f moo niet medegerekend — kostte jaarlijks ruim f 30.000, waarbij nog kwam een bedrag
van ruim f 10.500 voor levensmiddelen, kaarsen, turf en dergelijke, f 3500
voor kleedgeld en ruim f 2400 voor de stal 6). Een vrij hoog bedrag, dat de
financien van het Huis sterk moet hebben belast. Men mag wel aannemen,
dat de Prinses-Royale er ook voor hare hofhouding, waarvan de samenstelling onbekend blijft, voordeel van moet hebben getrokken: de jonge
Prins zal toch wel niet dezen heelen bedienden-stoet voor zich noodig
hebben gehad en evenmin alleen hebben gegeten van de tafel, die volgens
de indeeling der hofhouding voor hem bestemd was.
1) Nass. Dom. 600, fol. 285, R. A.
2) Post werd gecontinueerd — a f 200 per jaar — volgens acte van 8 Juli 1654 (alsv.
fol. 251 en 258).
3) Bij acte van 13 Juni 1654 werd Schomberg f 1000 toegekend voor zijne diensten
van 1 Januari 1652 tot 3o Juli 1654, en voor die van 16 October 1647 tot 31 December
1651 f 4000 (alsv., fol. 248 en 149).
4) Volgens de acte van 7-14 Juli 1655 werd haar f too° p. j. toe gekend en verdet
f 150 kostgeld per maand, als de Prinses afwezig was (alsv., fol. 248). Hare benoeming
was goedgekeurd bij de overeenkomst van 26 Mei 1654.
5) 9 Mei 1653 kreeg „monsr. Howard, premier escuyer de S. A. R.", paspoort om naar
Frankrijk te gaan (H. A. 2583, fol. 96 vo.); kort daarna schijnt hij gestorven te zijn (in
1653 werd een derde zoon, Willem, geboren).
6) Begin 1656 nam de Prinses-Royale de verzorging van de behoeften van 's Prinsen
hofhouding aan voor f 10.660; een aannemer, Pierre Bonjour, had f 12.700 berekend
(Nass. Dom. 601, fol. 16 en 22); Maart 1656 nam zij de verzorging der kleeding en met
ingang van i Januari 1657 Casper Leenmans die der „ecurie" aan voor de in den tekst
genoemde bedragen (alsv., fol. 72 vo. en 34).
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Belangwekkender zou het zijn na te gaan, hoe de jonge Willem nu eigenlijk opgevoed werd. Getheoretiseerd werd er genoeg over, wat men als een
bewijs mag beschouwen, dat de zaak van groot belang werd geacht. Balthasar
Gerbier, de avontuurlijk aangelegde zwerver, die zich met alles en nog
wat placht in te laten, diende er zelfs den Prinsessen ongevraagd over van
advies, waarnaar wel niet geluisterd zal zijn 1). Belangrijker is een „Discours
sur la nourriture de S. A. Monseigneur le Prince d'Orange" 2), in 412 paragrafen, dat uit de eerste jaren moet dateeren, want het projecteert een opvoeding van het 4e tot het 16e jaar: het is merkwaardig vooral om de algemeene opmerkingen, die er in worden gemaakt en die soms een moderne
opvatting verraden.
De schrijver, die onbekend is, acht — niettegenstaande de voor het oogenblik ongunstige omstandigheden — voor den Prins een groote toekomst
weggelegd. Daartoe is een sterke gezondheid noodig, en deze moet door
lichaamsoefeningen, als balspel en rijden, eerst op een houten paard, worden
bevorderd: het eerste deel der opvoeding moet vooral hiertoe worden besteed. In welke trappen de ontwerper zich dan de opvoeding verder verdeeld denkt, maakt hij niet duidelijk; een bezoek aan Leiden staat nog
niet op zijn program. Wel het leeren van latijn, maar alleen om dit als de
moeder der „langues occidentales" te verstaan, niet om er de grammatica
van te bestudeeren. Mocht de Prins neiging krijgen om er zich een volmaakte
kennis van eigen te maken of zich toe te leggen op de „arts lesquels on
appelle auxiliaires" of op de „estudes de la philosophie", dan houde men
hem „doucement" terug. Heel noodig is het voor hem kennis te krijgen
van de „vertus et vices" en om den loop van de zaken der wereld goed te
begrijpen. Hiertoe moet hij onderwezen worden in aardrijkskunde en geschiedenis, niet om de voorbeelden der geschiedenis na te volgen, want
personen en dingen zijn altijd verschillend, maar om zijn oordeel te vormen.
Hiertoe kunnen niet de feiten alleen dienen, maar meer wat hieruit kan gehaald worden, „pour faire jouir son action d'une heureuse issue". Dit
onderwijs moet ook aanschouwelijk (met atlassen en boeken) gegeven
worden, en aan de schrijfkunst dient op wat lateren leeftijd veel aandacht
te worden gewijd. Van groote beteekenis is onderwijs in den godsdienst:
de eerste deugd is immers de vrees voor God, maar de Prins moet vrijgehouden worden van „toute bigotterie et devotion exterieure" en zich niet
1) Zie hierover Dr. M. G. de Boer, in Oud-Holland 1893, p. 156; het is uit 1658.
2) Handschrift (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).
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bemoeien met de twisten der theologen, die ondernomen worden „plustot
par ambition ou par autre imbecillete humaine que par necessite". Edelmoedigheid, grootmoedigheid, de waarheid van het Christelijk voorschrift:
„doe aan anderen niet wat gij niet wilt, dat u geschiedt", moeten hem
steeds als prijzenswaardig worden voorgehouden. Gemakkelijkheid in den
omgang moet hij leeren: behoudens in de aan het onderwijs bestede uren,
waarbij een gouverneur, een onderwijzer en een page te pas komen, moet
hij houden „chambre ouverte, que tout le monde qui est accoustume de
venir, y puisse entrer". Hij moet ook veel wandelen, wanneer „la disposition de l'air" het niet verhindert. Waar het vorstelijk beroep in de toekomst
wenkt, dient zeer veel aandacht te worden besteed aan het leeren der krijgskunst, waarover het „discours" zeer uitvoerig handelt. De justitie komt
dan aan de beurt, evenals de zaken van Staat, waarbij „les nouvelles de tout
ce que se passe au monde" te pas worden gebracht. Hiertusschen door worden verscheidene algemeene zedelessen neergeschreven: matigheid moet
worden in acht genomen, omdat zij vooral dient ter bestrijding van die
ondeugden „lesquels s'exercent au jeu, au yin et avec les dames"; veinzen
is verboden, maar „le dissimuler point, car it appartient quelques fois a la
civilite de faire paroitre de ne voir ou de n'ouir point ce que l'on scait ou
voit ou oyt". In het bijzonder moet deze regel geleerd worden: „Qui est
maistre de soy mesme, it est maistre de touts autres." De Prins moet er
zich voor wachten op duivelsche wijze het twistvuur tusschen de partijen
aan te stoken. Natuurlijk moet hij tegenover de Generaliteit en tegenover
alle gewesten een „affection interieure et singuliere" toonen, maar met Holland moet hij in nauwe verstandhouding leven.
Deze laatste opmerking wijst in de richting van Heenvliet of iemand uit
diens kring als auteur van dit opmerkelijke plan, dat typisch is voor de wijze,
waarop men zich in de 17e eeuw een vorsten-opvoeding dacht. Ware het
in allen deele als leiddraad gevolgd, dan zou men niet kunnen zeggen,
dat de opvoeding van Willem III op lager peil had gestaan dan die der
vroegere Oranje-prinsen in Nederland. Maar van de uitvoering, waarvan
ten slotte alles afhing, weten wij weinig. De militaire opvoeding, die vooropgesteld werd, kwam in elk geval niet tot haar recht. Enkele Jeeringen eruit
vindt men later in zoo sterke mate bij Willem III terug, dat er haast niet
aan getwijfeld kan worden, of de leider van het onderwijs heeft er zich
door laten beinvloeden. Ook een enkele bizonderheid wijst in de richting
van het „Discours". Wanneer de Prinses-Royale in Juli 1654 naar Spa
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reist, schrijft zij onderweg aan Mrs. Howard 1), om haar te vermanen de
haar gegeven bevelen strikt op te volgen. Bij mooi weer moet zij den Prins
laten wandelen of bij zijn grootmoeder brengen. „Laisez les portes fermees
jusques a onze heures du matin, et iusques a trois les apres diners, et
monstrez lui alors a ceux qui le viennent voir", — precies volgens het
voorschrift van het „Discours". Mevrouw Howard en de andere dames
moeten de openbare vertooning bijwonen, legt de
Prinses verder uit, de lakeien
in de deur of in de galerij,
de hellebaardiers ter plaatse
waar die der Prinses plegen
te staan, en een hiervan
moet altijd aanwezig zijn.
Dit geeft een niet onaardig
kijkje op de wijze,waarop de
Prins zijn tijd doorbracht.
Maar hoe nu eigenlijk Mrs.
Howard met hem omging,
wat Mrs. Dijck voor hem
deed, daarover blijven wij in
het duister tasten. Aerssen
is over de heele opvoeding
zeer ontevreden 2): hij wijt
haar aan de „perfide direction" van Heenvliet, maar hij
is hier om zijn slechte geDs. Cornelis Trigland.
zindheid tegenover Holland
(Gravure van Suyderhoef, naar J. Reijkens).
een zeer partijdig getuige.
.
Met het eigenlijke onderwijs werd in April 1656 een begin gemaakt.
Toen werd, uit een viertal 3), de Haagsche predikant Cornelis Trigland
aangesteld tot „directie van de eerste opvoedinge ende instructie" van
den Prins, opdat hij zou worden „opgetrocken ende geinstrueert in de vreeze
Gods en de ware Christelijck Gereformeerde religie", waartoe nadere regels
1) Brief van 13 Juli 1654 uit Diest: H. A., 2583, fol. io6.
2) Nicholas-papers, III, 116.
3) Aitzema, III, 13o8.
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Cornelis Trigland.

zouden worden vastgesteld l). Trigland bleef zijn predikantsambt waarnemen
en werd, op kosten der voogden, vervangen, wanneer hij zijn pupil buiten
Den Haag moest vergezellen 2). De aanstelling van dezen Hollander was het
werk van de Prinses-Douairiere tijdens het verblijf van hare schoondochter
te Parijs; deze verzette zich, op Heenvliet's raad, niet, omdat het y olk liever
een „ministre flamand" dan een „francais" bij den Prins zou zien 3).
Trigland, die den Prins anderhalf uur per dag les gaf, kreeg volgens
zijn opdracht het godsdienstig onderwijs voor zijn rekening. Hoe hij dit
opvatte en hoe ver hij zijn onderwijs uitbreidde, is in bijzonderheden niet
bekend. De algemeene richting laat zich wel schatten. Deze Haagsche
predikant 4), die bekend stond als een geleerd man, behoorde tot de orthodoxe richting in de kerk, maar was geen drijver; in staatkundigen zin was
hij natuurlijk voor Oranje: hij heeft waarschijnlijk het streven van Willem
II begunstigd. Ongetwijfeld heeft hij zijn leerling in een streng Gereformeerd-kerkelijke richting opgevoed en hem tevens zijn toekomst als die
van een vorst voorgehouden. Hij was met den jongen Prins zeer ingenomen,
vond in hem een „divinum ingenium", reine zeden, een voortreffelijke
inborst: „unice sese ad virtutem adjungere" 5). Soms trof hij, onverwacht
's Prinsen slaapvertrek binnentredende, hem op de knian biddende, dat
hij „nutritius ecclesiae, columne religionis" zou mogen worden. Was hier
een diepe godsdienstigheid in ontwikkeling ? Het mag zijn, maar deze is
dan nog niet tot die voile rijpheid gekomen, die Trigland er misschien
van verwacht heeft. Een Christenvorst naar het ideaal van David, dat
Trigland hem in 1666 in een afzonderlijk geschrift 6) voorhield en op de
nabootsing waarvan de tendenz van zijn onderwijs wel gemikt zal hebben,
is Willem III nimmer geworden. Zijn sterke gehechtheid aan de Gereformeerde kerkleer, de predestinatie inbegrepen, en zijn vaste overtuiging
harer waarachtigheid zijn altijd onverdacht gebleven, en hiertoe zal Trigland's invioed stellig het zijne hebben bijgebracht. Ook Willem's ernstige
aard, die zich in de volgende jaren weldra begon te openbaren, kan onder
1) Commissie van 8-24 April 1656 (R. A., Nass. Dom. 601, fol. 28).
2) Alsv. 739, fol. 37 vo.
3) Geyl, Gids, Nov. 1927, 261. Mrs. Howard veigezelde de Prinses naar Frankrijk
(Nicholas Papers, III, 239).
4) Zie over hem Dr. E. J. W. Posthumus Meyes, Kerkelijk 's Gravenhage ('s Gravenhage 1918), 16 vlg.
5) Zie de lijkrede van Willem III, door Jac. Trigland, 11 (t. a. p.).
6) Idea sive Imago Principis Christiani — (Anno MDCLXVI).
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den indruk van Trigland's persoonlijkheid tot ontwikkeling gekomen zijn.
Men mag bij het schatten van Trigland's beteekenis voor de ontwikkeling
van Willem III nimmer uit het oog verliezen, dat deze predikant de eerste
man was, met wien de jonge Prins in nauwe en voortdurende aanraking
kwam op een leeftijd, wanneer wat gevoelige kinderen zeer voor indrukken
vatbaar zijn. Waren Gereformeerden godsdienstzin noch ernst zal hij
van zijne moeder — en evenmin van iemand uit hare omgeving, als ik wel
zie — hebben geleerd.
Het onderwijs in schrijven, lezen en rekenen begon later dan dat in den
godsdienst. Het werd eerst alleen gegeven in den tijd, dat de Prins te Breda
vertoefde, dus ongeregeld 1), en wel door Abram de Raguineau, voorlezer
in de Fransche kerk aldaar. Hoogstwaarschijnlijk heeft Willem, vOOrdat
deze lessen een aanvang namen, reeds schrijven en lezen geleerd: in 1656
wilde men hem ten minste een brief laten schrijven, maar zijn moeder
vond beter, dat Trigland het voor hem deed 2). Welke taal de Prins in deze
jaren gewoonlijk- sprak, durf ik niet met zekerheid zeggen: waarschijnlijk
het meest Engelsch, want in 1659 vond Huygens het alleen noodig deze
taal te onderhouden, terwij1 Nederlandsch en Fransch bepaald geleerd
moesten worden.
Van Raguineau is weinig bekend en de invloed van zijn onderwijs in de
elementaire vakken, die hij doceerde, op 's Prinsen vorming zal waarschijnlijk niet grooter geweest zijn dan die van een gewonen meester op
1) Bij ordonnantie van 24-3o Juni 1659 (R. A., Nass. Dom. 739, fol. 37)

werd hem.

f 3000 toegekend voor de lessen, die hij den Prins en zijn pages „sedert eenigen tijd" ge-

geven had.
2) Strickland, 317-318. Het eerste brief je dat Willem III zelf met een echte kinderhand geschreven heeft (zie het facsimile) moge hier volgen (het is zonder datum, maar
zal wel uit omstreeks dezen tijd dateeren; het wordt bewaard in Lambeth Palace, mss.
no. 645, fol. 88):
Sire,
Il y a longtemps, que je devrois avoir respondu aux tres honorables lettres de Vostre
Majeste, si je ne l'ay fait, ce n'a pas est6 faute de bonne volonte, mais de mon incapacite,
n'ayant pa plustost manier la plume; je vien me presenter a V. M. pour luy immoler mes
voeux; pardonnez donc, Sire, mon retardement et me permettez de vous dire que je tascheray
selon le bon conseil de V. M. de m'esveiller a l'estude, suivant de loin votre exemple et des
autres Grands qui se sont signalez de cette gloire d'avoir heureusement marie les bonnes
lettres et les sciences avec les armes et fait aussi bien des loix salutaires que des grandsexploits; je n'ad jouteray rien sinon la protestation que je fay destre a jamais, Sire,
De Votre Majeste
le tres humble et tres obeisst. serviteur et neveu
G. P. d'Orange.
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zijne leerlingen. Maar Raguineau was ook schilder, en het vermoeden ligt
voor de hand, dat hij de ontwikkeling van 's Prinsen later zeer evidente
belangstelling in de schilderkunst bevorderd heeft.
Met dit stellig niet zeer goed geregelde en evenmin zeer veelzijdige
onderwijs heeft Willem III het tot zijn negende jaar moeten doen. Een
zeer duidelijke voorstelling van zijn persoon kunnen wij ons in dezen tijd
moeilijk maken. Uiterlijk zag hij er toen goed uit. De mazelen, die hem in
den herfst van 1656 aantastten en zeer ziek maakten, schijnt hij spoedig
te boven te zijn gekomen. Een Duitscher, die hem niet lang daarna zag,
spreekt van hem als „ein junger schOner Herr sehr lustig", gekleed in een
jakje en een zwart zijden hoedje met een vederbosch op het hoofd 1).
Dezen indruk van een aanvalligen jongen met een vriendelijk, innemend
uiterlijk, geven ook de portretten van Cornelis Janssen van Ceulen en Adriaan
Hanneman uit deze jaren 2). Hij lijkt opvallend veel op zijn vader, nu de
neus zich nog niet gezet had in den sterk gebogen vorm, dien hij later zou
krijgen, en nu ook nog niets van een hoogen rug te zien was. Zijn borst
is zeer smal en het geheel wat teer, maar op het zeer fraaie schilderij van
Van Ceulen, dat in het bezit van graaf Bentinck op het kasteel te Amerongen
hangt en hem op negenjarigen leeftijd afbeeldt, heeft hij een frissche kleur.
Misschien was dit een gevolg van het veelvuldig verblijf buiten Den Haag,
waar hij ook reeds die liefde voor het buitenleven kan hebben opgedaan,
die hem altijd is bijgebleven.
Enkele trekjes doen zijn aard even uitkomen. Hij zit heel stil op het doopmaal van zijn nichtje in Januari 1656, waar behalve de Prinsessen en de
ouders ook Johan Maurits en Prinses Louise van de Palts met gedeputeerden uit de Staten-Generaal en uit den Raad van State aanwezig waren 3).
Dat laat zich begrijpen. En men kan er zich ook in denken, dat een jongen
van zes jaar beteuterd wordt, als hij een voornaam heer moet bezoeken
en dan in de kamer een grooten hond vindt, zooals het Prinsje overkwam,
toen hij in December 1656 een Zweedschen prins, die Den Haag aandeed,
moest gaan begroeten. Tot Jan Zoet, toen deze hem op zijn zesden verjaardag kwam gelukwenschen 4), vergezeld van zijn in oranje, wit en blauw
1) Geciteerd bij De Witt Huberts, 45-46.
2) Cf. Moes, t. a. p., 285.
3) Nicholas Papers, III, 241; Evelyn, IV, 222 (bij Strickland, 281-282, verkeerd gedateerd en ten onrechte in verband gebracht met de geboorte van een zoon van Willem
Frederik, die pas in Februari 1657 ter wereld kwam).
4) Thurloe, V, 715.
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uitgedoschte dochter, en een hoogdravend vers 1) declameerde, zei hij bij
het afscheid eenige vriendelijke woorden, en de 13 „bilz", die de Haagsche

Cornelis Janssen van Ceulen, Willem III (1658).
(Windsor).

magistraat hem op dien dag aanbood, aanvaardde hij gaarne en hield er
zelfs een „oratie" bij, hopende „dat sij met alien ijver souden volharden,
1) Knuttel, no. 7782.
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om goede ende heylige ordres ende wetten te beramen door de genade
Godts, tot welstand van den Staet ende ingesetenen" 1). Daar is stellig een
souflieur bij te pas gekomen. Zulke dingen bedenkt een jongen van zes
jaar niet.
Meer zal hij zich vermaakt hebben, toen in 1659 een Partsisch prinsesje
van zeven jaar, Elisabeth Charlotte geheeten, kleindochter van de koningin
van Bohemen en dus een ver nichtje van de Oranje's, in Den Haag op bezoek
kwam met hertogin Sophie van Brunswijk, hare tante. Eenmaal speelden
ze samen, dat het een aard had, en rolden juist over een Turksch tapijt, toen
Liselotte, zooals ze gewoonlijk genoemd werd, weg moest 2). Maar als
Willem haar „fait l'amour", is Liselotte heel onaardig; tot Mrs. Howard,
die de koppelaarster speelde, zei ze: „ich dencke, es wiirde mir gehen,
wie esche pudelgen, da man auch so viel schOn sachgen an verhis and
miiszte tharnach in der eschen wohnen" 3). Liselotte was reeds als jong
meisje heel geestig en het geeft te denken, dat tante Sophie, die zooveel
aardigheden van haar weet te vertellen uit de weken van haar verblijf in
Den Haag, nooit een bon mot van Willem III mededeelt. Het is mogelijk,
dat Liselotte het Prinsje, dat ze in ontwikkeling stellig ver vooruit was,
ook een beetje vervelend heeft gevonden: de bewondering kwam pas later,
toen bleek wat het Prinsje vermocht, Stellig heeft ze de uiterlijke omstandigheden van het oogenblik goed geschat, en het is maar te hopen,
dat Willem de portee van haar fabel niet begrepen heeft ! Zij heeft hem
ook naar Leiden zien gaan, want juist in deze dagen kwam er een gewichtige verandering in 's Prinsen opvoeding, waarmede een nieuwe periode
in zijn leven begint.
In de algemeene omstandigheden van het Oranje-huis was op dat oogenblik niets ten goede gekeerd. De financieele toestand gaf voortdurend aanleiding tot bezorgdheid, waaraan de velerlei uitgaven der Prinses-Royale
voor hare reizen en anderszins geen goed zullen hebben gedaan. Er viel
bovendien een kostbaar proces te voeren met de gravin van Isenghien
over goederen in de Zuidelijke Nederlanden, waarbij deze zich beriep op
de huwelijksche voorwaarden van prins Willem I en Anna van Buren 4).
1) Haegsche wekelijksche Mercurius 6 November 1656. Wat „bilz" zijn?
2) Green, 321-322; cf. Wendland, 122.
3) Bodemann, 20; cf. Wendland, 200.
4) Worp, V, 254, 279.

Cornelis Janssen van Ceulen, Willem III ( + 1660?).
(Kasteel to Amerongen).
5
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Pogingen bij de Staten tot deelneming aan de opvoeding.

Meer dan eens moest geld worden opgenomen. In 1657 werd „cleynen
sausie, sijnde een facet diamant steen, wegende stijff 39 caraten", verpand
bij Mattheus Hoeuft 1). In October van dit jaar besloten de Prinsessen
tot het instellen van een „continueel ordinaris besogne", dat elken Zaterdagmiddag zou plaats hebben tot bespreking van den financieelen toestand
en waar zij zelf zoo noodig bij aanwezig zouden zijn 2). Van de uitwerking
merkt men niet veel. Misschien is een der resultaten, dat Pieter Ardes,
in April 166o benoemd tot tresorier en rentmeester-generaal van den Prins,
in 1661 belast werd met het tot stand brengen van een rente-reductie op
de obligatien, loopende ten laste van bet Huis, van 5 op 4% 3).
De verhouding tot de Staten bleef ongewijzigd. De Prinses-Douairiere,
misschien aangemoedigd door de glorieuse ontvangst, die haar bij haar
terugkeer uit Berlijn in 1655 te Amsterdam ten deel viel, gaf zich spoedig
daarna nog eenige moeite, om hen te bewegen deel te nemen aan 's Prinsen
opvoeding, maar had niet het minste succes. In hetzelfde jaar kwam er een
voorstel van Zeeland ter Staten-Generaal in, dat men wel aan het initiatief
der Douairiere zal mogen toeschrijven —, om twee personen aan te wijzen,
een kerkelijk en een politiek man, voor het onderwijs van den Prins;
het viel zonder meer, toen Holland zich verzette op grond, dat geen provincie het recht had zich te bemoeien met de opvoeding van een ingezetene
van dit gewest 4). Een verzoek van de Prinses-Douairiere zelf direct aan
Holland werd in Augustus 1656 geweigerd op grond van de resolutie van
14 Januari 1651 5). De Prinses moest er zich mede vergenoegen, dat de
Staten-Generaal haar lieten bedanken voor hare mededeeling betreffende
de opdracht aan Trigland 6).
Aan deze pogingen bleef de Prinses-Royale vreemd. Zij hoopte in de
eerste plaats op een herstel der zaken van haar Huis 7), die dan meteen de
positie van de Oranje's in Holland zou ten goede komen, zooals zij gemeend
1) H. A. 2583.
2) H. A. 25822.
3) R. A., Nass. Dom. 6o1, fol. 139 vo. en 201 vo. — Er zijn in dit register meerdere bewijzen, dat geld moest worden opgenomen, zelfs op de lijfrenten, die de Prins bij zijn
geboorte had gekregen (fol. 156 vo., 164 vo., 23o vo.); ook Château Renard in Frankrijk werd
verkocht (id., 208).
4) Brieven van en aan De Witt, III, 85; Resolutien van Consideratie, 240.
5) Brieven van en aan De Witt, III, 262; Resolutien van Consideratie, 267.
6) Res. Staten-Generaal 15 Maart 1656 (R. A.).
7) Zie haren brief aan Heenvliet van 9 Maart 1658 bij Geyl, Gids, Nov. 1927, p. 263.
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zal hebben. Holland bleef zij ontzien. Ze liet geen kwaad humeur blijken
— behalve in eigen omgeving — over de houding der Staten, als deze
haar broeders, wanneer een hunner zich over de grens waagde, meedoogenloos uitwierpen, vooral toen George Downing, de man van het aanmatigend optreden, hier Engeland kwam vertegenwoordigen 1). Wel vond zij
gelegenheid Karel II eenige ondersteuning te verleenen, toen hij in 1658
een paar ondernemingen tegen Engeland ontwierp, die hopeloos mislukten 2).
Zij vertoefde, ook na haren terugkeer uit Parijs, zeer veel buiten Den Haag
en booze tongen beweerden, dat zij een liaison had met Harry Jermyn,
later graaf van St. Albans, die veel aan haar Hof verkeerde, zoo zelfs dat
Karel II meende er haar over te moeten vermanen ! De pot verweet de
ketel — als Mary tenminste zwart was, wat niet zeker is 3).
In hare verhouding tot hare schoonmoeder kwam opnieuw een ommekeer
ten kwade, toen de loop van de gebeurtenissen in Oranje heel ongunstig
begon te worden 4): deze historie blijft bij voortduring een der allerduidelijkste illustration van het over het algemeen toch wel heel slechte beheer
van de zaken van het Oranje-Huis tijdens deze periode van de minderjarigheid van Willem III. De Prinses-Royale was hier haar eigen weg blijven
gaan, heel onnoozel meenende, dat zij met hulp der Fransche regeering
hare eigen positie tegenover Dohna zou kunnen versterken. Maar Frankrijk
vond in oneenigheden, die ook in het Prinsdom voorvielen, weldra aanleiding zich zelf met de zaken van Oranje te gaan bemoeien. Prinses Amalia
besefte het gevaar en trachtte in 1659 door de Staten-Generaal, die haar
hierin ter wine waren, en Maria te vermanen tot samenwerking en Frankrijk
tot inbinding. Het kwam in Februari 166o tot een nieuwe overeenkomst
der beide Prinsessen, waarbij zij aannamen hare geschillen over het Prinsdom
door der Staten bemiddeling te laten oplossen en, zoo noodig, ze aan arbitrage van twee leden van het Hof te onderwerpen. Maar het was te laat.
1) Zie zijne talrijke berichten over de Stuarts in 1658 in het 7e deel der Thurloe-Papers,
91, 12o, enz.; verder Green, 226, 268 vlg; Strickland, 297; Geyl, t. a. p., 266.
2) Geyl, t. a. p., 262--264. De Prinses schijnt aan Karel II in dezen tijd een vast
maandgeld van f loon te hebben gegeven. Het totaal der schulden van Karel II aan haar
werd blijkens een opgave uit de rekeningen van wijlen Heenvliet (in R. 0., State Papers,
Foreign, Holland 1660 begroot op ruim f 64 .000 of £ 5818-15-4. Dit staat buiten het bedrag, dat Karel II aan het Huis Oranje schuldig was.
3) Cf. Burnet, I, 30o; Geyl, t. a. p., 262, 265. — Volgens Strickland, 314, had de Prinses
in 1656 de hand van den hertog van Palts-Neuburg geweigerd.
4) Het volgende naar Sernee, t. a. p.
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Protesten.

Onder voorwendsel van de oneenigheden te Oranje liet Lodewijk XIV
krachtens een overeenkomst met Dohna van zo Maart 166o het Prinsdom
bezetten: hij zou het in bewaring nemen tot de meerderjarigheid van den
Prins, maar begon direct na de bezetting alvast met de vestingwerken der
hoofdstad te laten sloopen. Het was de eerste inmenging, die op den duur
tot de opslorping van deze enclave in het Fransche grondgebied zou leiden.
Groote consternatie en verontwaardiging in Den Haag ! De PrinsesDouairiere protesteerde scherp te Parijs en Weimann namens den Keurvorst niet minder scherp over het gedrag der Prinses-Royale bij de StatenGeneraal. Mary riep Dohna ter verantwoording, die niet kwam, en riposteerde
bij de Staten-Generaal tegen Weimann's aanklacht. Maar hiermede werd
niets bereikt dan dat de verhouding der Prinsessen opnieuw grondig bedorven raakte. Niemand deed voorloopig ernstig zijn best, om het Prinsdom
terug te krijgen. De Staten gaven aan de Douairiere alleen eenig uitzicht
op steun en deden niet veel meer, toen hen een verzoek bereikte van de
Prinses-Royale om voorspraak te Madrid, ten einde Spanje te vermanen
tot het nakomen zijner verplichtingen 1). Het Oranje-Huis moest de gevolgen van Frankrijk's onrechtmatige daad, uitgelokt door de slechte verhoudingen in zijn boezem, dragen en zijn aanzien hierdoor opnieuw zien
verminderen. De toekomst werd al somberder. Alleen uit Engeland, waar
na Cromwell's dood spoedig binnenlandsche verwarring was ontstaan,
kwam een straal van licht door de toenemende hoop op een restauratie
der Stuarts.
Men zou willen weten, welken indruk de inbezitneming van Oranje
op den jongen Prins maakte, en mag wel aannemen, dat deze niet gering
is geweest. In latere jaren voelde hij schendingen van zijne dynastieke
belangen zeer sterk. Maar hij was nu nog jong en ik zou niet gaarne
het begin zijner vijandschap tegen Frankrijk aan deze gebeurtenis willen
toeschrijven, zooals men wel gedaan heeft. Toch hangt het misschien wel
hiermede samen, dat de Fransche gezant, De Thou, die natuurlijk de daad
zijner regeering trachtte te verdedigen, kort hierna constateerde, dat zich
in 's Prinsen geest begon te ontwikkelen „quelque semence de fierte" 2).
1) Brief van 21 April 165o uit Breda (H. A. 2583, fol. 152); Res. Staten-Generaal 24
April 1660 (R. A.).
2) Archives, 11 5 , 205.

DERDE HOOFDSTUK.

DE PRINS TE LEIDEN. - DE EERSTE COMMISSIE
VAN EDUCATIE.

Wat de voogdessen heeft doen besluiten hun pupil naar Leiden te laten
gaan, is niet heelemaal duidelijk. De, bij uitzondering, zeer Oranje-gezinde
regeering der stad had in 1658 de Prinses-Royale verzocht haar zoon ter
studie naar Leiden te zenden 1). Dit verleidelijke aanbod, waarmede de
Prinses zich zeer ingenomen toonde, heeft natuurlijk invloed gehad. En
verder waarschijnlijk de overtuiging, dat het gewenscht was den Prins, die
tot dus verre vooral door vrouwen omringd geweest was 2), in een andere
omgeving te brengen. Hiertoe kon de Universiteitsstad, waar meermalen
jongelieden van 's Prinsen leeftijd hunne voorbereidende opleiding kregen
en waar ze dan ook reeds tot de Universiteit behoorden, hoewel dit met den
Prins niet het geval is geweest, uitnemende diensten bewijzen.
Het besluit werd reeds in het voorjaar van 1659 genomen, maar eerst in
November uitgevoerd. Ten slotte vrij plotseling, want 3 November kregen
de Staten-Generaal, die toen besloten den Prins te laten „valediceren",
er officieel kennis van — einde October liep te Leiden nog maar alleen
het gerucht — en reeds 4 November deed de Prins zijn intocht in
de stad 3).
Met het oog op de nieuwe omgeving was einde October 's Prinsen Hofhouding nieuw samengesteld en uitgebreid. Mrs. Howard trad of als gouvernante 4) en Mrs. „Dijck" verdween ook van het tooneel. Gouverneur
1)
2)
3)
4)

Geyl, in Gids, Nov. 1927, p. 261.
De Thou klaagt hierover nog in Augustus 166o: Archives, 11 5 , 199.
Blok, in Bijdr. Vad. Gesch. V 7 , 176-177.
In een brief van 17 November heet zij „jadis sa gouvernante" (Bodemann, zo).
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werd nu Frederik van Nassau, heer van Zuylesteyn, natuurlijke zoon van.
Frederik Hendrik en als zoodanig een oom van den Prins. Als eerste edelman van de „bedcamer" werd Charles Henri van den Kerckhoven, baron
Wotton en heer van Blydestein, zoon van Heenvliet, aangesteld; Johan
Boreel, heer van Vrendijck, en Frederik van Reede werden resp. hofmeester en stalmeester. „Directeur" van 's Prinsen studien werd professor
Henricus Bornius, die speciaal belast werd met het onderwijs in de latijnsche taal „en andere wetenschappen"; dat in de Fransche taal „en andere
wetenschappen" werd opgedragen aan den protestantschen Franschman
Samuel Chapuzeau; dat in lezen, schrijven, teekenen, cijferen „ende anders"
aan Abram Raguineau, die hiertoe uit Breda naar Leiden verhuisde en ook
dezelfde vakken aan de pages onderwees. Trigland zou een- of tweemaal
per week naar Leiden komen, om zorg te dragen, dat de Prins bleef opgevoed
in de „vreese Godts" en den waren Christelijk-Gereformeerden godsdienst 1).
Hoofdpersoon in deze nieuwe omgeving werd dus Zuylesteyn, die als
aanzienlijk edelman hiervoor geschikt mocht worden geoordeeld. Hij gold
als een „un homme de coeur, de sens et d'esprit" 2), en het pleit voor
hem, dat hij zijn leerling aan zich heeft weten te binden. Op zijn losbandige
leefwijze was, vooral in zijn jonge jaren, veel aan te merken geweest; na
den dood van Willem II had men weinig van hem gemerkt 3). Vooral
Aersen schijnt zich voor zijn benoeming beijverd te hebben; de PrinsesDouairiere was er zeer weinig mee ingenomen 4) en gaf noode toe, zooals
ze gewoonlijk deed, wanneer hare schoondochter iets wilde, en voor de
laatste zal het stellig tot aanbeveling gestrekt hebben, dat Zuylesteyn
met een Engelsche, Mary Killigrew 5), gehuwd was. De Thou noemt hem
goed Franschgezind en gaf hem daarom de voorkeur boven Renswoude
1) Al de commission — en nog enkele voor lagere ambten als „camerling", „camerdienaer", „sommelier", portier — vindt men in R. A., Nass. Dom. 6oi, fol. 88 vlg.; zij
zijn van 31 October 1659, behalve die van Wotton, die reeds van 2 April 1658 dateert, maar
3 November 1659 bevestigd is.
2) Archives, 11 5 , 187, en Memoires F. de Dohna, 58 (waar hij „Commandeur de
Buren" wordt genoemd).
3) Bij acte van 28 Augustus 1653 was besloten hem f 3000 te ,,avanceeren" voor hem
vroeger toegezegde gelden en f 10.000 voor hem te „negotieeren" tot betaling zijner schulden
(R. A., Nass. Dom. 600, fol. 208).
4) Wendland, 104, I19.
5) Zij was een dochter van William Killigrew; hare moeder is de Mrs. Mary Killigrew,
hofdame van de Prinses-Royale, die in 1654 stierf (Strickland, 291).
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en Johan van Gent, een Geldersch edelman, die ook genoemd waren.
In het algemeen werd hem opgedragen den Prins op te leiden „en toutes
vertus, bonnes moeurs et autres qualites convenables a sa naissance", zijn
Hof en de methode der studien en oefeningen te leiden, waartoe hij hem
altijd moest vergezellen. Deze opdracht werd in een door Huygens gestelde,
reeds van Mei dateerende, instructie nader uitgewerkt 1). Het is niet een
der opmerkelijkste stukken van Huygens. Hoewel het uit den aard der zaak
wel eenige punten van overeenkomst met het „Discours" heeft, staat het
niet op hetzelfde peil. De schrijver gaat, evenals die van het „Discours",
uit van de veronderstelling, dat de Prins eenmaal tot de hooge waardigheden
zijner voorouders zal geroepen worden, al zegt hij dit niet duidelijk. Zijn
omgang met grooten en kleinen „qui oblige les malveuillens a perdre leur
rancune, et anime les bons a l'affectionner de plus en plus", zal veel kunnen
bijdragen „de se restablir en leurs esprits"; hij en zijn gevolg moeten er
zich vooral van onthouden met disrespect van de regeering of hare leiders
te spreken. Hierop moet de gouverneur goed letten en den Prins ook voorhouden, hoeveel deferentie zijne voorouders hun altijd hebben betoond
en hoe zij zich daardoor in het gezag en het vertrouwen, dat zij zich verworven hadden, hebben bevestigd. De godsdienstige vorming moet in het
bizonder worden bevorderd, en van personen, die goddeloos of atheist
zijn, moet den Prins afkeer worden ingeboezemd, evenals „van de groote
misdaad van Godsschending", die dezulken begaan. Tevens van alle ondeugden als dronkenschap en „gourmandise". Geschiedenis, aardrijkskunde, die voor rekening van den gouverneur zelf komen, schrijven waarbij
hij moet leeren „un traict aise et gracieux", een vorst waardig, Latijn
Nederlandsch en Fransch — terwijl hij het Engelsch, zoover hij dit al
kent, niet moet vergeten —, rekenkunde en wiskunde, „la vraye science
des Princes", muziek indien de Prins hiertoe neiging heeft, al is het maar
alleen, om een psalm te leeren zingen, en een beetje teekenen worden als
onderwijsvakken genoemd. Bij de voeding en de lichaamsoefeningen moet
rekening worden gehouden met zijn gestel, dat niet is „des plus robustes".
Aan schermen, paardendressuur, balspel en dergelijke moet pas gedacht
worden, als hij sterker geworden zal zijn. Dansen mag hij wel — een dansmeester werd dan ook spoedig in dienst genomen 2); ook biljarten en zich
1) Memoires, 163; een copie in Nass. Dom. 6oi, fol. 92 (R. A.), is 31 October gedateerd.
2) Bernard Duka (R. A., Nass. Dom. 6oi, fol. iso).
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bewegen in de buitenlucht, hetzij te voet, te paard of in karos. Tot belooning
voor goede vlijt mag hij van tijd tot tijd naar Den Haag. Van een militaire
opleiding wordt in het geheel niet gesproken.
Een goedig stuk van weinig karakter, waarbij het vooral bevreemdt, dat
nergens gesproken wordt van of aanknooping gezocht bij de tot dus ver
genoten opvoeding: het is of alles nog van meet of moet beginnen ! Het blijft
de vraag, of Zuylesteyn en de leeraren er zich erg stipt aan gehouden
hebben. Van de laatsten, die onder toezicht van Zuylesteyn stonden, was
Bornius de voornaamste. Hij had in zijn jongere jaren aan Cartesianisme
gedaan, maar werd spoedig na zijn komst naar Leiden (165i) door de Cartesianen als afvallige beschouwd 1). Te Leiden doceerde hij ethica. Waarschijnlijk zullen zijne oude relatien met het Oranje-Huis — hij was vroeger hoogleeraar geweest aan de illustre School te Breda — en ook die met de familie
Huygens hem tot aanbeveling hebben gestrekt. Toch blijft zijn keuze, juist
om zijn weinig streng-kerkelijke opvattingen, opmerkelijk. Heel ongelukkig
was de keuze van Chapuzeau, die hier te laude een schuilplaats had gezocht
voor de vervolging, waaraan hij zeide in Frankrijk te hebben blootgestaan 2),
maar de gastvrijheid slecht beloonde door vele schulden te maken en, ruim
een jaar na zijn aanstelling bij den Prins, bankroet te maker', hij was niet
veel meer dan een avonturier, en men vat eigenlijk niet, hoe men hem voor
's Prinsen opvoeding heeft kunnen engageeren.
Willem III was niet de eerste Oranje-vorst, die naar Leiden kwam om
te studeeren. Zoowel Maurits als Frederik Hendrik waren hem vOOrgegaan,
maar op iets ouderen leeftijd: zij hadden wel tot de Universiteit in directe
verbinding gestaan. Willem III stond hier officieel geheel buiten: in de
instructie van Zuylesteyn is van de Universiteit geen sprake, behalve inzooverre bezoeken aan de voornaamsten van de Academie zoowel als van
den Magistraat worden voorgeschreven als nuttig.
Wel deed de Universiteit met de stadsregeering en de burgerij mee aan de
plechtige ontvangst van den jongen Prins, toen hij op 4 November 1659,
begeleid door moeder en grootmoeder en gevolg, zijn intocht in de stad
hield 3). Hij nam er zijn intrek in het Prinsenhof, door de zorgen der regeerders in orde gebracht. De ontvangst geschiedde, zooals men mochtverwachten ,
1) Zie over hem het artikel van den heer De Waard in Nieuw Ned. Biogr. Wdb., III,
kol. 147.
2) Brieven aan De Witt, I, 264-3) Zie Blok, t. a. p., 177 vlg.
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met groot eer- en feestbetoon. De Prins, zegt een beschrijver, toonde zich
uitermate vriendelijk, toen hij door de stad reed en zeer werd toegejuicht.
Eenige dagen na den intocht hield professor Antonius Thysius in het
groot-auditorium der Universiteit een rede over de daden van het OranjeHuis, waarbij de Prins aanwezig was 1). Het waren echte Oranje-dagen,
die van deze vestiging van den Prins te Leiden. De stemming van een groot
deel der bevolking kwam er opnieuw tot uiting, zooals altijd bij dergelijke
gelegenheden. Men merkt alleen eenig onbehagen bij curatoren en sommige
professoren, onder wie vrienden van de regeering in Den Haag niet ontbraken. Dit kwam tot uiting in de geringe toeschietelijkheid, aan Bornius
betoond, toen hij een regeling wilde treffen voor de vereeniging van
zijn nieuwe taak met die aan de Universiteit, die hij bleef waarnemen.
De gedachte der Prinsessen, om hun pupil in een Oranje-gezinde stad
met haar vermaarde Universiteit, een tijdlang voor zijn geestelijke ontwikkeling te laten doorbrengen, zal niemand ongelukkig mogen noemen. Voor zijn
geestelijke verzorging mocht de Prins wel wat meer hebben dan tot dus
verre gedaan was. De omgeving was zeer behoorlijk opgezet. Er behoorden
ook nog een paar pages, eenige lakeien en hellebaardiers toe. De heele
„treyn" kostte ten naasten bij f 53.000, waarbij, evenals tijdens het verblijf
in Den Haag, de keuken aanbesteed was voor f 19.000; voor kleeren bleef
f 3500 berekend en voor „menus plaisirs" stond nu f 15o per maand. Voegt
men hierbij de onkosten, die in Den Haag vielen, voor de leden van den
Raad en andere ambtenaren, die op ruim f 43.000 werden geschat, dan komt
men op ruim f 97.000, wat, gegeven de financieele omstandigheden, een
hoog bedrag moet worden genoemd 2).
Uiterlijk was alles goed verzorgd, en men mag ook niet zeggen, dat de
hofhouding met een bepaald-Engelsche of andere tendenz was ingericht.
Maar ten slotte kwam het voor het succes op de uitvoering aan.
Helaas ! weten wij hiervan niet genoeg, om er veel van te zeggen. Chapuzeau was een mislukking: hij verdween na zijn failliet in Februari 1661
en zijn invloed op den Prins kan dus niet van beteekenis zijn geweest.
Een plaatsvervanger wordt nergens genoemd 3). Misschien dat in deze
1) Worp, V, 325.
2) Deze cijfers zijn ontleend aan een „lijst van de hoffhoudinge" van den Prins van 14
Januari 166o (H. A. 2571); over de huishouding vindt men ook verscheidene bizonderheden in een artikel van Mej. J. Mulder in het Jaarverslag over 1927 van de Vereeniging
„Oranje-Nassau Museum", 16 vig.; de eindcijfers varieeren hier ten deele.
3) Molhuysen, Bronnen, III, 142* en 166 vlg.
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omstandigheden de verklaring ligt van het feit, dat de Prins later zulk
erbarmelijk Fransch schreef. De Fransche gezant vertelt, dat Mary Killigrew haar man en den Prins tevens beheerschte 1), en een Engelsche trek
in de opv oeding wordt ook van anderen kant geconstateerd, niet ten on-

Zinneprent op de studie van den Prins te Leiden.
(Atlas van Stolk).

rechte, zooals spoedig zal blijken 2). Echter — hoe Zuylesteyn zijn deel
der opvoeding uitgevoerd heeft, hoe Bornius en Raguineau en misschien
nog anderen 3) het hunne, daarover zwijgen onze berichten ten eenen male.
TA
1)) AU., 197.
2) Id., 215-216.
3) In een der oudste biografieen van den Prins (uit 1674: zie het Aanhangsel in deel II)
worden als opvoeders te Leiden naast Bornius ook genoemd Gronovius (Johannes Fredericus), Van Tienen (Adriaen Beeckerts van) „en andere geleerde mannen"; maar hieromtrent
is overigens niets bekend.
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Ook weten wij niets van 's Prinsen aanraking met Leidenaars, tenzij bij
een enkele feestelijke gelegenheid. Niets van zijne indrukken van het studentenleven, waarin het, juist toen hij in Leiden kwam, woelig toeging.
Niets van die van de geleerdheid der professoren en de moeilijkheden,
waartoe onder meer de verhouding van philosophie en theologie aanleiding
gaf en waarin ook zijn leermeester betrokken was 1). Niets van gebeurtenissen
van belang: alleen een korte vermelding van een „accident" in Maart 166o,
waarvan de aard echter verborgen blijft 2).
Eenig denkbeeld van de opvoeding geven de boeken, die voor Willem
uit de Hof-bibliotheek ontboden werden. In 1659, toen hij nog in Den
Haag was, had hij hieruit reeds militaire werken, en ook de „Effigien"
der Prinsen van Oranje, te leen gehad. Nu liet men stedeboeken van
Braun, Van Meteren, een Fransche kroniek komen; later — maar dit niet
alles in den Leidschen tijd — werden Bor en Van Reydt, Caesar, Tacitus
en levens van Plutarchus, „Hugo Linschoten", eenige deelen van „den
nieuwen atlas" (blijkbaar van Blaeu), werken over Fransche geschiedenis
en over militaire zaken gehaald 3). Maar wat deed de Prins, wat deden
de leeraren met die boeken ? Daarop komt 't aan, en daarover zegt niemand
iets. Was Willem III ook maar niet zoo zwijgzaam geweest, als hij later zou
blijken te zijn ! Dan zou men uit zijn eigen uitingen wel een en ander hebben
kunnen afleiden.
Zwijgzaamheid is een eigenschap, die sommige biografen reeds in dezen
tijd in hem constateeren. Het is zeer goed mogelijk, dat zij gelijk hebben,
evenals wanneer ze opmerken, dat hij veel geest aan den dag legde. Vrij
scherp kenschetst hem een biograaf, die zijn werk in 1692 uitgaf 4) : „il
se faisait distinguer (n.l. te Leiden) par la vivacite de son esprit et par un
certain air de grandeur, plittOt que par la richesse de ses habits ou par la
magnificence de son train". Nog iets scherper in een bepaald opzicht een.
ander uit 1703 5): „quoiqu'il efit beaucoup d'esprit, il ecoutoit fort et

1) Molhuysen, Bronnen, III, 158.
2) Brief van de Prinses-Royale van 15 Maart 166o (H. A. 2583).
3) Dit blijkt uit de lijst in Hs. Kon. Bibl., Den Haag, 131 D 4o, waarin ook verscheidene
recu's van uitgeleende boeken. De bibliothecaris, Smets, teekende bij de lijst aan, dat
Van Meteren nooit terugkwam, wat hij te meer betreurde, omdat het een exemplaar met
aanteekeningen van Frederik Hendrik was.
4) Histoire de Guillaume III, Roi d'Angleterre (Amsterdam 1692), I, 221.
5) Histoire de Guillaume III (Amsterdam, 1703), I, 28.
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parloit peu, it n'interrompait jamais personne, mais it repondoit toujours
fort a propos". Maar met deze woorden en nog minder met een panegyrische
uiting van een der bekendste biografen 1), dat zij, die hem kenden, verzeker •
den „n'avoir vu d'enfant dont on eilt lieu de se promettre d'aussi grandes
choses que de ce jeune Prince", bemantel ik toch niet het feit, dat er een
wezenlijk gemis aan inzicht in 's Prinsen Leidsche periode, evenals in de
vroegere, bestaat.
Een paar dingen meen ik echter wel vast te mogen leggen. Een overheerschende figuur, die een buitengewonen invloed op den Prins heeft
gehad, ontbrak. Een consequente uitvoering van het goed bedoelde opvoedingsplan mag men niet aannemen: van iemand als Zuylesteyn viel
niet veel leiding te verwachten, vooral niet in wetenschappelijk opzicht;
misschien heeft ook 's Prinsen zwakke gezondheid, waarop Huygens immers
reeds wees, de opleiding hinderend in den weg gestaan.
Juist was de Prins een half jaar te Leiden, toen de omstandigheden
om hem heen een keer te zijnen gunste schenen te nemen. Ten gevolge
van de Restauratie van Karel II op den Engelschen troon, die in Mei
166o haar beslag kreeg ! Nu ging de verwantschap van Oranje en Stuart
haren invloed in Nederland weer op andere wijze uitoefenen dan ten tijde
van Cromwell, ofschoon Karel II nooit zoo ver is gegaan als de Protector
door de „inclusie" van den Prins in plaats van zijn „exclusie" te eischen.
Wel mocht men verwachten, dat de oom op eenigerlei wijze zijn invloed
ten gunste van zijn neef zou trachten aan te wenden, en in zoo verre vormde
de Restauratie voor onze regenten in zekeren zin een bedreiging.
Toch heeft niemand in Nederland den val der Republiek in Engeland
betreurd, ook de heerschende partij niet. De verhouding tot de republikeinsche regeering in Engeland, die voortdurend het handelsbelang sterk
op den voorgrond had geplaatst, evenals Engelands maritieme positie, had
ook na den vrede van Westminster veel te wenschen gelaten. Niettegenstaande alle pogingen van de heeren in Den Haag, in het bizonder van De Witt,
om- met de Engelschen goede vrienden te blijven ! In de laatste jaren van
Cromwell zelf had het oorlogsspook opnieuw gedreigd, en ook na zijn
dood waren de moeilijkheden niet van de lucht. Kon men misschien van
een Stuart-regeering beter verwachten ? Zou zij misschien de acte van
1)

Samson, I, 352.
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navigatie ongedaan maken ? In elk geval, alles was beter dan de bestendiging
van een regeering in Cromwelliaanschen zin.
Hartelijk verheugd was natuurlijk de Prinses-Royale. Hier was de
vervulling van de hoop, die zij zoo lang gekoesterd had, uit liefde voor
haren oudsten broeder, dien zij zelfs boven haar eenig kind had gezegd
lief te hebben 1), voor het
Huis Stuart in het algemeen, dan ook voor haar
zoon, die in elk geval van
den ommekeer mee kon
profiteeren. Bij hare schoonmoeder was de blijdschap
misschien met wat bitterheid
vermengd. Eenmaal was het
haar vurige wensch geweest
een barer dochters met een
koningszoon te laten trouwen, maar toen Karel II
zelf om de hand van hare
dochter Henriette ernstig
aanzoek deed, — een paar
jaar voor de Restauratie, —
had ze hem een blauwtje
laten loopen 2). Iemand in
zulke bekommerde omstandigheden als waarin toen
S. Cooper, Karel II.
Karel verkeerde, kon men
(Miniatuur; Rijks-Museum).
toch niet tot zijn schoonzoon
maken ! Prinses Henriette
huwde in 1659 den vorst van Anhalt; alleen prinses Marie bleef over. Maar
de Koning, die de oude Prinses hare liefdeloosheid niet vergaf, kwam niet
om deze, ongetwijfeld tot groote teleurstelling van de moeder en tot
vreugde van de Prinses-Royale, die haar schoonzusters niet waardig gekeurd had, om de bruid van haren koninklijken broeder te worden. Uit
1) Thurloe, I, 664 (cf. Geyl, in Gids, Nov. 192'7, 262, noot 2, en nog ald., 265, foot I).
2) Carte, Ormond, III, 637, en Thurloe, VII, 438.
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menschlievend oogpunt behoeft niemand prinses Marie te beklagen, die
het lot kent, dat Catharina van Braganza, de Portugeesche prinses, die
Karel's vrouw is geworden, ten deel is gevallen.
Te Breda kwam, reeds in April, de heele Stuart-familie samen 1). De Staten
lieten het oogluikend gebeuren, dat nu de vrede van Westminster in dit
opzicht geschonden werd. En nauwelijks kwamen de eerste berichten, dat
tot de Restauratie besloten was, of zij namen een allervoorkomendste houding tegenover den Koning en de zijnen aan. Zooals ook de Fransche regeering en de Spaansche te Brussel zich haastten te doen ! Alle drie noodigden Karel II uit over haar grondgebied de terugreis naar zijn land te aanvaarden. Een heele stroom van gezanten en van Engelschen, die hun souverein hunne opwachting gingen maken, kwam op het kleine Breda, dat ze
alien nauwelijks kon herbergen, af.
Karel opteerde voor de reis over Den Haag. Stellig in de eerste plaats
uit zuiver politieke overwegingen: over Spaansch grondgebied kon hij bezwaarlijk terugkeeren, want het land, dat hem als souverein erkend had,
was nog met Spanje op voet van oorlog; daarmee verviel ook de mogelijkheid van een terugkeer over Frankrijk, waartegen om de wijze, waarop het
hem behandeld had, voor het oogenblik nog sterke antipathie bestond bij
hem en bij Clarendon, sedert een paar jaar zijn kanselier. Juist om dezelfde
reden kan niet aangenomen worden, dat hij uit liefde voor de Staten over
Den Haag verkoos te reizen 2). Maar hier wees dan toch de verwantschap
met Oranje heen: misschien kon hij er voor zijn neef iets bereiken, misschien was 't ook mogelijk van de machtige Republiek, die zooveel geld
had, iets voor zichzelf gedaan te krijgen. Van den beginne af, reeds te Breda,
nam hij ook zijnerzijds tegenover de Staten een zeer voorkomende houding
aan.
In dit teeken van groote wederzijdsche tegemoetkoming verliep de heele
aanraking van Karel II en de Staten: zoowel bij de begroetingen te Breda
namens de Staten-Generaal en de Staten van Holland, voor welke laatste
Beverweert hier het woord voerde, als bij die onderweg op de reis naar
Den Haag en bij de audientien, die de Koning aan de beide Staten-colleges
en deze aan hem verleenden. Sedert de komst op Hollandschen bodem,
1) Zie voor bizonderheden: Verwikkelingen, 3 vlg., waarnaar ik voor het geheele volgende gedeelte verwijs; cf. mijn Johan De Witt, 2e druk, 184 vlg., en Geyl, in Gids, Dec.
1927, p. 371 vlg.
2) Cf. Clarendon State Papers, III, 749.

(Gravure van J. Philippe, naar J. Toorenvliet).
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bij den Moerdijk, traden Hare Edel Groot Mogenden, souvereinen in hun
gebied, als gastheeren op en zij legden een zeer groote liberaliteit aan den
dag: door het beschikbaar stellen van het prachtige huis van Johan Maurits
voor 's Konings logies, door luxueuse gastmalen, door royale geschenken
aan 's Konings broeders, de hertogen van York en Gloucester, en aan aanzienlijke personen in het gevolg, als den markies van Ormond en den graaf
van St. Albans. Ook de Prinses-Royale, die op eens een persoon van gewicht werd en bij de voorbereiding der ontvangst voortdurend geraadpleegd
was, profiteerde van de goedgeefschheid: zij kreeg f 1 oo.000 als schadeloosstelling voor het haar vroeger toegedachte ledikant, dat nu den Koning
ten geschenke werd aangeboden. Deze zal wel meer ingenomen zijn geweest
met de f 120.000, die hij met hulp van een invloedrijk Amsterdamsch regent,
Andries de Graeff, oom van De Witt, in de groote koopstad kon opnemen.
Zoo uiterlijk leek het een waar verzoeningsfeest, dat daar in de laatste
week van Mei in Den Haag werd afgespeeld, tusschen de Staten, de Stuarts,
de Oranje's en de Nassau's. Want ook deze laatsten deelden in de pret:
Johan Maurits en Willem Frederik met zijne gemalin waren aanwezig,
even goed als de Prinses-Douairiere met hare nog ongehuwde dochter,
de koningin van Bohemen en Georg Wilhelm, hertog van BrunswijkLuneburg, die toevallig de Republiek bezocht. Eveneens de jonge Prins,
die naar Delft zijn ooms en zijn moeder was tegemoetgereisd en met hen
in een karos den blijden intocht in Den Haag mede maakte. Hier
woonde hij alle feesten bij, ook een troepen-revue bij Zorgvliet, samen met
de hertogen van York en Gloucester en Willem Frederik. Het kan haast
niet anders, of de feestweek ter eere van zijn oom, den Koning, die voortdurend heel vriendelijk voor hem was, moet grooten indruk op den Prins
hebben gemaakt. De Koning van Engeland werd een nog belangrijker
element in zijn bestaan dan hij — men denke aan het jongensbriefje
vroeger al lang was. Maar ook nu vertelt niemand iets over zijne indrukken. Hem vond een Engelschman „a very pretty boy", zijn gouverneur
„a fine man", zijn gevolg „very inconsiderable for a prince" 1).
Hoofdpersonen in deze feestweek waren de Koning en de eerste ambtenaar der ontvangende souvereinen, hun Raadpensionaris, die in de zeven
jaren van zijn ambtsbekleeding een zeer invloedrijke positie in Nederland
en in Europa zich had verworven. Er was een groote tegenstelling in wezen
') Samuel Pepys, Memoirs — comprising his diary, op 14 Mei 166o 0. S.
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tusschen den epicurist en cynicus, den uiterst lichtzinnigen en onbetrouwbaren Karel II en den oprechten, moreel hoogstaanden, ernstigen
Johan de Witt. Toch vonden zij elkander bij deze gelegenheid in de talrijke
particuliere conferenties, die zij hadden: zij hadden elkander noodig. Karel II,
nog wat vreemd in zijn nieuwen luister, niet wetende, wat de toekomst in
Engeland hem zou brengen, zonder eenigen bondgenoot, kon best een ruggesteun van de Republiek verdragen. De Witt, die sedert een paar jaar zijn
politiek beslist op een samengaan met Frankrijk en Engeland richtte, had
reeds meermalen een alliantie met Engeland gezocht en sloeg deze ook
thans voor, en al kreeg hij zijn wensch, om haar direct te sluiten, niet vervuld — de Koning moest toch eerst zien hoe de stemming in Engeland
was, — Karel II gaf, ook in het openbaar, duidelijk genoeg te kennen,
dat hij er volstrekt niet afkeerig van was. In andere punten van buitenlandsch
beleid konden zij zelfs geheele overeenstemming van inzicht vaststellen.
Uit dit oogpunt moet men de houding beschouwen, die Karel II ten
opzichte van de belangen van zijn neef aannam. Hoeveel affectie hij aan de
Prinses-Royale en haren zoon betoonde, hoe zeer hij deze reeds bij de
eerste begroetingen vanwege de Staten te Breda openlijk uitsprak, hij maakte
ze aan zijn eigen staatkundig belang ondergeschikt, nu reeds en in de toekomst eveneens. Voor het oogenblik eischte dit belang de machtige Hollandsche regenten niet te ontstemmen, en zoo is het verklaarbaar, dat hij zich
door De Witt gemakkelijk liet gezeggen, om voor den Prins niet de waardigheden zijner voorouders te vragen: bij een vrij yolk, had de raadpensionaris
geargumenteerd, moest men alles uit eigen beweging hebben; de gezindheid
van „regenten ende onderdanen", voegde hij hieraan toe, was zoo, dat
den Prins, als hij meerderjarig werd, het bevelhebberschap over het leger
vanzelf ten deel zou vallen 1). Daarom bepaalde de Koning zich in de
rede, die hij bij zijn audientie bij Hare Hoog Mogenden en bij Hare Edel
Groot Mogenden hield, tot een aanbeveling in algemeene bewoordingen
van de belangen van zijne zuster en haren zoon, „deux personnes qui me
sont extremement cheres". De Witt, die de woorden van den Koning
op schrift vroeg, antwoordde er in de Staten van Holland ook in tamelijk
algemeene en zeer complimenteuse woorden op, besluitende, dat de verdiensten van 's Prinsen voorvaders nog zoo versch in de herinnering lagen,
dat men er niet aan behoefde te twijfelen, of de wenschen van Zijne Majesteit
1) Brieven van en aan Johan de Witt, IV, 108.
6
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zouden worden vervuld. Deze laatste uiting was in staat meer verwachting
te wekken dan het in De Witt's bedoeling kan hebben gelegen er in te leggen.
Maar toch, hoe men het neme, er was jets veranderd in de Haagsche
atmosfeer. De Staten van Holland, De Witt zelfs, hadden moeten erkennen,
dat de Prins jets meer was dan zij tot dusverre aan zichzelf hadden willen
bekennen. Het streven kon toch blijven de toekomst zoo lang mogelijk vrij te
houden, zonder vaste toezeggingen betreffende den Prins, en het
nageslacht niet te binden, want dit, meende De Witt, was in een vrije Republiek heel erg ongeoorloofd. Eigener beweging deden Hare Edel Groot Mogenden dan ook niets voor den Prins noch tijdens 's Konings verblijf, noch
na zijn vertrek uit Scheveningen, waar een Engelsche vloot hem was komen
afhalen en waar de Koningin van Bohemen, de Prinses-Royale en de jonge
Prins hem tot aan boord van het Engelsche Admiraalschip, pas in „Royal
Charles" herdoopt, dat hem met een heele vloot was komen afhalen, uitgeleide hadden gedaan.
De veranderde stemming kwam spoedig verder tot uiting, toen het
bleek, dat de Restauratie een nieuwe Orangistische beweging op gang
gebracht had, die haast alle gewesten beroerde. De tijd van stilstand voor
de Oranje-gezinden was voorbij. De regeeringen van Amsterdam en Haarlem noodigden de Prinses-Royale en haren zoon te bezoek. In de eerste
stad werd een week lang feest gevierd (15-21 Juni), in de tweede vier
dagen (28 Juni-2 Juli). Nieuwe uitingen van de aanhankelijkheid der bevolking aan Oranje, nieuwe gelegenheid tevens, om door dit eerbetoon
aan zijne zuster en zijn neef Karel II, die zelf een uitnoodiging van Amsterdam, om de stad te bezoeken, had moeten afslaan, te gunstiger te stemmen.
Met een groot gevolg van meer dan 125 personen 1) ondernamen de vorstelijke personen de beide reizen. Wat de Prins voor indrukken medenam van
de machtige koopstad en de aanzienlijke industrie-stad, die hij nu voor
het eerst zag ? Misschien heeft hij zich het best vermaakt, toen tijdens het
bezoek aan Haarlem een uitstapje naar Elswout, het buiten van den grootkoopman Gabriel Marcelis te Overveen, werd ondernomen: hier liet de
gastheer in een omheining een jongen haas los, die de Prins „met ijver"
achterna zat en ving 2). Een primaire uiting van zijn hartstocht voor de
jacht !
1) Volgens de opgave in Nass. Dom. 601, fol. 176 (R. A.).
2) Zie De Witt Huberts, 58 vlg.; over het bezoek aan Haarlem nog Rogge, in Eigen
Haard 1904, no. 51.
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Kort voor het bezoek aan Haarlem viel het eerste besluit van een Statencollege, dat een bepaalde toekomst aan den Prins beloofde en dus aan de
beweging een positief resultaat scheen te zullen geven. Het kwartier van
Nijmegen besloot 27 Juni den Prins te designeeren tot het kapitein- en
admiraal-generaalschap der Unie en de beide prinsen van Nassau tot veldmaarschalk te eligeeren, en tevens maatregelen te nemen, dat voor zijn
opvoeding „na de humeuren deser landen" zou worden zorg gedragen.
Het was maar een klein begin : de andere kwartieren moesten zelfs nog in
het besluit gekend worden, vOOrdat het de Staten-Generaal kon bereiken.
Toch heeft De Witt, uit dit besluit en uit de algemeene stemming,
de gevolgtrekking gemaakt, dat Holland thans de leiding moest nemen,
om de zaak in eigen handen te houden. Hij ging er toe over het hem door
zijn oom Zuidpolsbroek aan de hand gedane „expedient", dat de Staten
van Holland zich met 's Prinsen opvoeding zouden belasten, te aanvaarden,
lanceerde dit het eerst in een gesprek met Laurens Buysero, griflier van 's
Prinsen Raad, en zette zich weldra ernstig aan het werk, om het te verwezenlijken. Het was het oude, reeds in 165o opgeworpen denkbeeld, maar nu
in omlijnden vorm. De Raadpensionaris trof het in zoo verre, dat prinses
Mary, getrouw aan haar sedert 165o gevolgde gedragslijn, het meest op
Holland was blijven hopen. Toch toonde zij zich volstrekt niet bereid
De Witt's voorstel, zooals hij het haar liet voorleggen, aan te nemen: er
was daarbij geen sprake van eenige vaste belofte voor 's Prinsen toekomstige
positie. De Prinses wenschte bepaald de designatie van haren zoon tot de
waardigheden zijner voorouders en hield hieraan obstinaat vast, zich
erop beroepende, dat haar broeder niets minder verwachtte. Eerst na omstandige besprekingen met De Witt zelf, die er altijd op tamboereerde,
dat men niets moest afdwingen en bij gelegenheid zelfs de acte van seclusie
als waarschuwend voorbeeld van dwang aanhaalde, en na een vruchtelooze
reis naar Amsterdam, waar zij met Zuidpolsbroek overlegde, begon zij te
weifelen en eenige neiging te toonen, om zich tevreden te stellen met een
door Zuidpolsbroek nader bedachte en door De Witt met bezwaard hart
overgenomen formuleering, dat de opvoeding zou dienen, om den Prins,
die als Kind van Staat zou worden aangenomen en voor wiens onderhoud
de Staten zouden zorg dragen, voor te bereiden tot de waardigheden zijner
voorouders.
In de memorie, die zij 3o Juli bij de Staten van Holland indiende, stelde
de Prinses, onder mededeeling, dat zij van plan was een reis naar Engeland
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te ondernemen, het verzoek tot de educatie op den voorgrond, maar zij
liet toch niet na de hoop uit te spreken, dat de Staten haar reeds direct
eenige verzekering zouden willen geven, dat zij den Prins te eeniger tijd
tot de waardigheden zijner voorouders zouden bevorderen. Een bedekt
verzoek om de designatie lag hier eigenlijk wel in. Eenige dagen later
wendde de Prinses zich tot de Staten-Generaal, met een memorie in ongeveer dezelfde bewoordingen, zonder hun echter de zorg voor de educatie
te vragen 1).
Ondertusschen begon de beweging ten gunste van den Prins buiten
Holland meer positieve resultaten op te leveren. Zeeland had den Ten
Augustus, zonder nog de memorie van de Prinses aan de Staten-Generaal
te kennen, het besluit genomen tot 's Prinsen designatie, zoowel tot het
kapitein- en admiraal-generaalschap als tot het stadhouderschap en tot
de waardigheden van eersten edele van het gewest; hij zou deze waardigheden op zijn i 8e jaar aanvaarden en op zijn i 6e toegang krijgen tot den Raad
van State, en ondertusschen zou voor zijn opvoeding worden zorg gedragen
ten deele door de Staten-Generaal, ten deele door Holland en Zeeland
samen; een buitengewone deputatie zou dit in Den Haag ter Staten-Generaal en ter Staten van Holland gaan bepleiten, en de Zeeuwsche Staten
gaven van hunne resolutie kennis aan den Prins zelf in een schrijven,
dat aan hunne bedoelingen voor de toekomst niet den minsten twijfel
liet. Hunnerzijds verklaarden Friesland en Groningen zich onmiddellijk
bereid aan het verzoek der Prinses te voldoen. Gelderland volgde in
September. Op Overijsel mocht in elk geval, misschien ten slotte ook op
Utrecht, gehoopt worden. De Fransche gezant achtte de Restauratie ook in
de Republiek verzekerd.
Maar hoewel de Prinses, waarschijnlijk ook onder den invloed van de
Zeeuwsche resolutie, die zij had helpen bevorderen, sterke neiging toonde
aan den wensch tot een designatie vast te houden, durfde zij zich toch niet
van Holland los te maken. En toen haar koninklijke broeder, die na
zijn terugkeer in Engeland zijn belang bleef zien in het onderhouden
van goede betrekkingen met De Witt, — onder invloed van Beverweert, die
als gezant in Engeland vertoefde, — haar den raad gaf zich met Holland's
aanbod te vergenoegen, toen heeft zij eindelijk, noode, berust. In Holland
zelf was vrij groote eensgezindheid: behalve de Ridderschap onder invloed
1) Beide memories bij Aitzema, resp. IV, 648, en VI, 6o8.

De opvoeding door Holland alleen.

85

van den heer van Wimmenum, Leiden en Enkhuizen was geen enkel lid
der Staten voor de onmiddellijke designatie; Dordrecht wilde zelfs van geen
enkele belofte voor de toekomst weten. Het gelukte De Witt ten slotte een
formuleering te vinden, die alien bevredigde en met algemeene stemmen
werd goedgekeurd. De resolutie, definitief op 28 September vastgesteld,
kwam overeen met Zuidpolsbroek's laatsten voorslag. De Prins zou „als
een weerdich pant ende een instrument van groote hoope voor desen Staet
nae behooren werden opgetrocken ten dienste deser Landen in de ware
Christelijke Gereformeerde Religie, in alle princelijcke deughden ende in
de kennisse van de humeuren, rechten ende costumen deser landen, om
alsoo bequaem te worden tot de bedieningen van de hooge charges ende
employen, bij sijne voorvaderen ende bloedverwanten op commissie van
de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt bekleedt". Men
mist de woorden: Kind van Staat, maar de zorg voor 's Prinsen domeinen
en rechten en zelfs de toezegging van een jaargeld werden vastgelegd en
deze dingen bevatten een stellig aangename bijkomstigheid. D at de Staten
nu ook de acte van seclusie introkken, was alleen een formeele handeling:
voor Karel II had zij natuurlijk geen waarde.
Prinses Mary was niet tevreden met het resultaat, dat inderdaad ook
niet voldeed aan Karen wensch: de belofte voor de toekomst stond er, maar
gebonden aan en afhankelijk gemaakt van de opvoeding. De toekomst
was door De Witt dus toch eenigermate vrij gehouden, ofschoon niet zoo
als hij dit zelf wel gewenscht moet hebben. Hare mededeeling, dat ze Holland's besluit slechts als een eersten stap beschouwde tot een „verdere
ende complete" resolutie, wekte wrevel, te meer omdat men vermoedde,
dat Aerssen haar in dezen tot raadsman had gediend. Het is niet onmogelijk :
Heenvliet was in Maart i 66o gestorven en Beverweert vertoefde in Engeland.
Toch was Holland's overwinning groot genoeg. De beweging in de andere
gewesten kwam niet verder. Met Zeeland's aanbiedingen werd geen rekening
gehouden. Ja! de samenstelling der commissie, die met de opvoeding zou
worden belast en die geschiedde op een aanbeveling van de Prinses-Royale,
was zoo goed als de heerschende partij in het gewest het maar kon wenschen:
Beverweert, de heer van Barendrecht uit Dordrecht, Zuidpolsbroek, Foreest
en De Witt. Geen regent uit een Oranje-gezinde stad werd zelfs ook maar
voorgedragen !
Deze nominatie was de laatste officieele handeling, die de Prinses —
te Hellevoetsluis, waar een Engelsch eskader op haar te wachten lag — in
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Nederland verrichtte. Ondoordacht ! In de vreugde, dat ze kon gaan naar
het land harer geboorte, dat ze altijd verre boven haar nieuwe vaderland
had gesteld —, zoo zelfs dat ze het als de grootste straf beschouwde, wanneer ze hier haar leven zou moeten doorbrengen 1) ! Hier schijnt de complaisance voor Holland plotseling wel heel ver gedreven. Op zichzelf kon men
de politiek der Prinses niet geheel verkeerd achten : zonder medewerking
van Holland was voor den Prins niet veel te verwachten ! Maar toch was het
onnoodig en onverstandig de Oranje-gezinden voor het hoofd te stooten
en aan de Orangistische beweging buiten Holland zoo weinig aandacht te
schenken als de Prinses-Royale deed; alleen Zeeland kreeg van haar en van
hare broeders in Engeland een beleefden bedank-brief ! Onverstandig was
het ook de Prinses-Douairiere geheel buiten hare bemoeiingen te sluiten,
waartoe de slechte verhouding na de historie met het Prinsdom het hare
bijdroeg, en na de Restauratie had ze hare schoonmoeder eerst recht niet
noodig.
Prinses Amalia leed onder deze behandeling. Zij was al onaangenaam
getroffen door het niet noemen van haren naam in de aanbevelingen van
Karel II aan de Staten. En nu werd zij door hare schoondochter heelemaal
uitgeschakeld. Zij dreigde zich uit de voogdij te zullen terugtrekken 2),
als dat zoo verder moest gaan, steunde dan toch uit eigen beweging en met
een eigen memorie, van Turnhout uit, waar ze den zomer doorbracht, het
verzoek van prinses Mary bij de Staten van Holland en bedankte ook de
Zeeuwsche Staten, maar zij kwam in verzet tegen de aanbeveling voor de
educatie-commissie. Zij zond zelf, ongevraagd, ook een aanbeveling, waarop
heeren uit Haarlem, Leiden en Enkhuizen en twee Orangistische edelen
benevens een der presidenten van de beide Hoven van Justitie voorkwamen ;
het stuk werd terzijde gelegd. De Douairiere had alle reden zich miskend
te achten: zij vormde immers de helft der voogdij ! Toch was zij einde September uit Turnhout op weg gegaan, om van hare schoondochter afscheid
te nemen: er was haar ook weer alles aan gelegen de verhouding niet hopeloos te brouilleeren; Karel II was nog altijd ongetrouwd ! Maar toen ze
te Delftshaven kwam, was Mary al weg. Willem Frederik, die zijne schoonmoeder vergezelde, reisde inderhaast naar Hellevoet en kon zijne schoonzuster nog op zee vaarwel zeggen. Schoonmoeder en schoondochter namen
1) Green, 31o.
2) Cf. ook Kleinschmidt, 186.
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geen afscheid — en de Friesche stadhouder meende zijne schoonmoeder
zelfs te moeten verontschuldigen 1).
De Prins had zijne moeder begeleid: dat ze hem niet meenam, is zonder
meer verklaarbaar uit het feit, dat zijn opvoeding door Holland stond aan
te vangen. Zij waren 3o September 's ochtends half tien uit Den Haag vertrokken 2) ; maar in Den Briel door een onverwachte begroeting van den
magistraat, die een „collation" aanbood, vrij lang opgehouden, kwamen zij
pas 's avonds 6 uur te Hellevoet. Daarom moesten zij aan land overnachten,
en begaven zich 3o September aan boord van het admiraalschip van het
eskader, dat de Prinses was komen afhalen. Het getij hield de afreis op
en — curieuse bizonderheid ! — de Prinses „at alleen in haar cabinet",
terwijl haar zoon en zijn oom Willem Frederik dit elders deden. Om 3 uur
had het afscheid plaats. Wat moeder en zoon toen gedacht hebben — de
eerste had te kennen gegeven, dat ze zou terugkeeren — en of Willem III
zich dit afscheid nog herinnerde, toen hij 1 o jaren later van dezelfde plaats
naar Engeland overstak ?
Het werd i October, vOOrdat de vloot het anker voorgoed kon lichten.
De Prins was met Willem Frederik den vorigen dag naar Den Briel teruggekeerd, werd hier opnieuw met „een deftige maaltijd" onthaald en ging
den eersten October naar Den Haag.
Zijn tiende verjaardag werd hier ruim een maand later opgewekt gevierd, met een feestmaal in de Oude Doelen, door den magistraat aangeboden, met een ontvangst door de officieren van het Oranje-Blanje-Bleu
vendel der schutterij op de Nieuwe Doelen. Hij kreeg hier het burgerschap van het dorp der dorpen, en de Haagsche burgemeester Willem van
der Does tooide hem bij die gelegenheid met den zilveren keten, dien Karel V
aan de stad had geschonken 3). Het zag er toen naar uit, of de Prins weer
Hagenaar zou worden: de opvoeding door Hare Edel Groot Mogenden was
in het vooruitzicht, en de commissie van educatie gaf weldra haren wensch
te kennen hem dichtbij, onder de directe hoede der Staten, te hebben.
Die commissie kreeg een curieuse, ook zeer interessante, geschiedenis.
1) Aitzema, IV, 647.
2) Een beschrijving van de reis in H. A. 2592.
3) Van der Does, 's Gravenhage — ('s Gravenhage, 1668), 42. Ten onrechte spreekt
hij in een noot van den keten van het Gulden Vlies(!), wat meermalen is nageschreven.
Zie over den keten: Catalogus van de Geschied- en Oudheidkundige voorwerpen van het
Gemeente-Museum van 's Gravenhage door A. J. Servaas van Rooyen, 3e druk ('s Gravenhage, 1908), 35.
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Hare taak op zichzelf was al niet zoo heel eenvoudig, maar werd bepaald
ingewikkeld, doordat zij ook hare verhouding tot de voogden zou moeten
afbakenen — voogden, die het onderling niet te best eens waren en van wie
de eene althans de samenstelling der commissie afkeurde. Hare besluiten,
stelde zij in hare eerste vergadering, direct in October, vast, zouden aan
de beide Prinsessen worden medegedeeld ter beoordeeling; eerst daarna
zouden zij definitief worden gearresteerd en in zaken van belang zouden
de Staten zelf dit doen. Door tegenkanting van de Douairiere hield deze
„ordre ende forme" geruimen tijd op : zij gaf zich nog moeite ten minste
een lid uit Leiden aan de commissie te doen toevoegen, en drong er op aan,
dat de commissie met de voogden of hare gemachtigden zou beraadslagen
tot het nemen van besluiten. Ondertusschen deden de Staten van Zeeland
nogmaals een poging, om hunnerzijds aandeel te krijgen aan de opvoeding,
en spoorden de andere gewesten aan dergelijke pogingen in het werk te
stellen. Toen trad de commissie bij de Douairiere krachtig op en dit had
eindelijk het gewenschte gevolg: zij gaf hare toestemming, en om de reserves
van Weimann, die ook thans namens den Keurvorst ageerde, bekommerde
de commissie zich verder niet.
Aan de beurt kwam daarna de wijze der opvoeding, en een zeer merkwaardig besluit werd hierover genomen. Alles moest worden bijgebracht,
om den Prins „in te planten de waere deuchden ende wetenschappen, mitsgaders om dezelve te imbueren met de kennisse van de rechten ende costumen deser landen, alsoock van den aerdt ende 't humeur van dese natie";
regenten en ingezetenen moesten de overtuiging krijgen, dat de Prins onder
zulk een leiding stond, dat het aangegeven doe! zou worden bereikt, want
dit zou hem meer en meer doen verwerven die liefde, die voor de vervulling
van de verwachting van de Moeder en van alle „welgeaffectionneerden"
tot het Oranje-Huis noodzakelijk was. Hierom nu werd noodig geoordeeld,
dat de Prins kwam wonen „in 't huysch ende onder 't oogh van Haer Edel
Groot Mogenden selfs", dus op het Binnenhof, wat tevens een „esclat"
zou zijn voor de geheele wereld. De onderwijzers moesten zijn van een
„goedt leven, van genoechsame wetenschap" en ervaren in de grondslagen
van den Staat, en daar de commissie wist, dat „de heere gouverneur van
Sijne Hoochheid bij ydereen, soo regente als onderdaenen, ecclesiastiquen
ende politiquen, is in die opinie, dat deselve geenszins possideert die
partijen, wetenschappen ende ervaerenheydt, welcke vereyscht sijn, om Sijne
Hooch. de voorsz. gerequireerde qualiteiten te doen hebben ende in yder
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de noodtsaekelijcke goede opinie van dien te verwecken", achtten zij het
noodzakelijk, dat van gouverneur veranderd werd. Salvo honore voor
Zuylesteyn, wien men misschien het gouvernement van Oranje zou kunnen
opdragen. Men behoefde niet eens te onderzoeken, of hij wel die slechte
opinie, die ieder van hem had, verdiende of dat het zijn „ongeluck" was.
Weg moest hij. Van het hoofd immers zou alles afhangen.
Een besluit op grond van nobele motieven, ideeel, ernstig, geheel den
geest ademende van den man, die het had opgesteld en die de cornmissie leidde, ook handig, omdat het trachtte aanstoot te vermijden,
waartoe Zuylesteyn zooveel mogelijk gespaard werd. Een motief werd
verzwegen: Zuylesteyn's Engelsche relatien. En hier lag juist het angelpunt,
bier moest vooral het verschil in inzicht van de opvoeders en de eerste
voogdes uitkomen, sterker dan in het andere, van nature bestaande verschil,
dat De Witt, de regent, een politieke en wetenschappelijke opleiding beoogde, terwijl tot dusverre meer aan een vorstelijke opvoeding was gedacht.
Toen Beverweert het besluit, dat eerst voor de Prinses-Douairiere verzwegen werd, aan de Prinses-Royale mededeelde, raakte deze over het
laatste gedeelte eenigszins in opwinding en toonde door hare houding er
niet veel lust in te hebben. Jets later weigerde zij. Verder was men nog niet,
toen een noodlottige ziekte, pokken, waaraan in September ook de hertog
van Gloucester was heengegaan, de Prinses aantastte: zij stierf 3 Januari
1661 en ligt begraven dicht bij de plaats in Westminster Abbey, waar later
haar zoon zijn graf zou vinden.
Dit bracht een groote verandering te weeg. Bij haar testament had
prinses Mary haren broeder, den Koning, tot haren opvolger in de voogdij
aangewezen en aan hem en hare moeder de zorg voor haren zoon aanbevolen;
zij had verder beschikt, dat de juweelen van haren zoon, afkomstig van
Willem II, aan hem zouden worden teruggegeven en dat hare eigen juweelen met al hare andere bezittingen aan hare moeder zouden komen.
Deze uiterste wilsbeschikking kenschetst hare gezindheid ten duidelijkste.
De Witt, in een zeer bitter gestemden brief over de Engelschen, tot wie de
verhouding toch maar niet goed wou worden, zooals reeds begon te blijken,
zegt met heel scherp accent: „De Prinsesse-Royale maeckt een testament
ende stelt niet alleen haar eenige soon geen universeel erffgenaem, maer
maeckt hem niet de waerde van een stuyver; recommandeert hem wel in
de sorge van den Conink, haer broeder, ende van de Coninginne, haer
moeder, maer maeckt van de Staten, selfs niet van die van Hollandt, die
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sij als oppervoochden bij levenden lijve haer kint t'eenemael overgedraegen
hadde, geene de alderminste mentie". Het sarcasme is hier waarlijk niet
misplaatst.
Hoe de Prins de tijding van den dood zijner moeder heeft opgenomen,
weet ik niet. Juist den dag te voren had hij een hoogdravenden Latijnschen
nieuwjaarsbrief aan zijn oom geschreven en een maand later schreef hij dezen
opnieuw, om hem te bedanken voor de welwillendheid, hem betoond door
het aannemen der voogdij, en voor zijn verzekering, dat hij zich wilde interesseeren voor alles wat hem aanging; daarom, vervolgde hij, wilde hij zoo
stoutmoedig wezen den Koning te zeggen, „qu'il ne se pourra jamais
rencontrer une meilleure occasion de me faire obtenir la designation de
toutes les charges que mes predecesseurs ont eues en cette Province que
de presser les Ambassadeurs de cest Estat sur ce suiect et leurs tesmoigner
combien elle le desire". Het is niet aan te nemen, dat Willem III deze
brieven 1) zelf ontworpen heeft, al is de laatste eigenhandig door hem
geschreven: daartoe was hij nog te jong; men denkt bij den eersten aan
Bornius, bij den tweeden aan Zuylesteyn's dictaat. De inhoud, vooral van
den tweeden, wijst alweer zeer helder aan, Welke gedachten overheerschten in de omgeving, waarin de Prins werd grootgebracht. Hier bleef men
streven naar de designatie, zooals ook de Prinses-Royale in Engeland meer
dan eens gezegd had te zullen doen. Dit was heel natuurlijk. Maar het
gevaarlijke element in deze houding was, dat men Karel II, dat men een
buitenlandschen invloed in beweging wilde brengen, om de designatie te
bewerken. Daarin ligt weer de rechtvaardiging van de starre houding, die De
Witt tegenover 's Prinsen omgeving aannam en die er niet minder star op
werd, nu de eene helft der voogdij aan een buitenlandschen vorst zou
gaan hooren.
De Raadpensionaris wist er wel een middel voor, om de bezwaren,
die uit de nieuwe situatie dreigden, te ontgaan. Het zou het beste zijn,
meende hij, dat de voogden bewogen werden de „personeele educatie"
met wat hiervan of king, geheel aan de Staten van Holland over te laten,
die dan tevens in andere aangelegenheden van de voogdij zouden kunnen

1) Den eersten ken ik alleen in de Nederlandsche vertaling (waarvan een gedrukt exemplaar in het Britsch Museum); de tweede is van 2 Februari 1661, en gedrukt: Verwikkelingen, bijlagen VIf. Van beide geef ik hierbij een facsimile. Men zal opmerken, dat
de naam „Wilhelmus Fredricus" in den eersten foutief is.
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Moeilijkheden met de nieuwe voogden.

bemiddelen, wanneer dit noodig was. Onmiddellijk liet hij dit plan aan
Karel II voorleggen. Werd het niet aangenomen, dan ware het geraden,
dat de Staten, om alle moeilijkheden, die uit de nieuwe regeling der voogdij
zouden kunnen voortvloeien, de hand geheel van de zaak aftrokken en
„laeten de hooge pretendenten met den anderen hobben ende tobben, soo
't valt, ende met het werck omspringen, gelijck sij het verstaen". De deelneming van een Engelschen Koning aan de voogdij zat De Witt heel hoog.
Hij vreesde, dat de Prins, „met vreemde maximes ende Engelsche grootsheydt geimbueert wesende", — zooals nu nog meer dan vroeger te verwachten stond ! — zelfs een voortdurende aanleiding tot misverstand tusschen Engelschen en Nederlanders zou worden. Hier werken altijd de indrukken van het verleden, tot zelfs die van den Leicesterschen tijd toe
werden er bij opgehaald.
Hoe zeer dit plan van De Witt voor den Prins en zijn opvoeding onmiskenbare voordeelen bood, kon men bezwaarlijk verwachten, dat de voogden
het zouden aannemen. Hun pupil geheel overlaten aan hen, die zich tot
dusverre zeer weinig vriendelijk voor hem gedragen hadden ! Het trof
bovendien heel ongelukkig, dat, juist toen De Witt zijn plan aan Karel II
had laten voorleggen, de commissie van educatie een zeer eigenmachtige
handeling beging door het in beslag laten nemen, door middel van het Hof
van Holland, van een ijzeren kist, die in het paleis op het Binnenhof stond
en geacht werd belangrijke documenten uit den tijd van Willem II te
bevatten: zij deed dit onder het voorwendsel, dat ze haar tot de meerderjarigheid van Willem III in bewaring zou laten houden, om te verhoeden,
dat anderen er zich van meester maakten 1). In werkelijkheid maakte hare
houding den indruk, alsof de commissie zich of althans de Staten reeds
als oppervoogd beschouwde, hoewel door niemand effectief als zoodanig
erkend. Hare wensch, in het bizonder die van De Witt, liep op de verwezenlijking vooruit.
Het is niet onmogelijk, dat Karel II, ware hij in even gunstige stemming
ten opzichte van de Republiek gebleven als hij in het begin zijner regeering
was, bereid zou zijn geweest De Witt's plan, althans in hoofdzaak, te aan1) Hiervoor bestond stellig gevaar, want lady Chesterfield (met dezen titel was mevrouw
Heenvliet na haren terugkeer in Engeland begiftigd) schreef uit Londen aan Pieter Huart,
commies van de financien van de Prinses-Royale, r1/21 Januari 1661: „The King commandeth me to lett you know, he would have keep the iorne(!) trunck in your hands till he sees
you, or sends to you; as for the key, I know where it is" (H. A., 2593).
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vaarden. Hij uitte er zich niet onvriendelijk over, toen Beverweert er hem
er mede in kennis bracht. Maar — er begon juist nu een ernstige kentering
in zijn stemming zich aan te kondigen. De oorzaak, die in Cromwell's tijd
de verhouding tusschen de beide handeldrijvende en koloniale mogendheden
in West-Europa zoo moeilijk gemaakt had, werkte 'la de Restauratie voort,
en de regeeringshandelingen van den nieuwen Koning ondergingen hiervan
natuurlijk den invloed. De acte van navigatie was hernieuwd, een wetsontwerp tot sterke protectie der Engelsche visscherij in de Noordzee was
alleen door krachtige vertoogen van Nederlandsche zijde opgehouden. In
de internationale verhoudingen begon Engeland, nog op voet van latenten
oorlog met Spanje, tot Portugal te naderen, dat met Nederland een openstaande rekening over Brazilie had, die meer dan eens tot oorlog had
schijnen te zullen leiden. Van een Nederlandsch-Engelsche alliantie zou
niets komen: dit bleek heel duidelijk uit de onderhandelingen van het
buitengewone gezantschap, dat de Staten naar Engeland hadden gezonden
en waartoe Beverweert behoorde. In het voorjaar van 1661 begon de verhouding — ook om het Engelsche optreden buiten Europa — al weer gespannen te worden. De Koning en Clarendon vreesden den oorlog, ook
om hunne positie in Engeland, hij ware anders waarschijnlijk veel vroeger dan in 1665 gekomen; maar de ongunstige stemming in Engeland,
die natuurlijk in Nederland haar terugslag had, beteren, konden zij niet,
en weldra begon hunne houding tegenover de Republiek hiervan de sporen
te dragen. Onder deze omstandigheden maakte de inbeslagneming van de
ijzeren kist een veel ongunstiger indruk dan anders het geval zou zijn
geweest, en van ondersteuning van De Witt's plan kwam niets.
Harerzijds protesteerde de Prinses-Douairiere tegen het eigenmachtig
optreden der commissie van educatie, wat niet verhinderde, dat de Staten
van Holland in Maart al hare handelingen, dus ook de inbeslagneming,
sanctionneerden; tevens gingen zij nog een stap verder door de regeling der
voogdij, zooals De Witt zich deze dacht, goed te keuren. Daarmede promoveerden ze zich tot oppervoogden, maar nu protesteerden niet alleen de
Douairiere en de Keurvorst bij de Staten zelf 1), maar ook Karel II in een
onderhoud van zijn kanselier met de beide Hollanders van het gezantschap:
het verwijt werd tevens geuit, dat de Staten hunne beloften ten opzichte
1) „Ces fourberies ne sont pas supportables", schreef de Douairiere aan Johan Maurits
16 Maart (Meinardus, 136).
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van den Prins niet waren nagekomen ! De Staten talmden niet met een antwoord: alleen dan, zeiden zij in hun besluit van 1 April, ware iets goeds
van de educatie te verwachten, wanneer zij effectief als „oppervoochden"
werden erkend; alleen in dit geval zouden zij „alsnoch uyt affectie ende genegenheydt tot Sijne Hoocheydt" met de taak, die zij op zich genomen
hadden, voortgaan. De Witt's zienswijze had bij zijne meesters volkomen
gezegevierd, voorloopig zelfs zonder tegenkanting.
Het woord was aan de „subalterne voochden", zooals de grootmoeder
en de beide ooms alvast genoemd werden. Deze overlegden te Londen,
waarheen de Keurvorst Johan Maurits en Weimann gezonden had, onder
meer ook om over de voogdij een overeenkomst te treffen. Dit was hoognoodig. Gebrek aan samenwerking had de voogdijzaken zeer veel kwaad
gedaan. Misschien was dit nu door een betere regeling dan tusschen de
beide Prinsessen mogelijk geweest was, te verbeteren. Karel II, die tegenover de Douairiere nooit zoo hooghartig had gedaan als zijne zuster en die
er ook wel belang bij had den Keurvorst te vriend te houden, toonde zich
inderdaad toeschietelijk genoeg. Prinses Amalia had het liefst gewenscht,
dat Karel II te haren gunste afstand deed van zijn heele aandeel in de
voogdij: hier ontmoette zij De Witt tot op zekere hoogte op haar weg.
Maar zoo ver ging de Engelsche koning niet. Het was ook voor hem van
eenig belang invloed te houden, al was het maar alleen omdat zijn neef te
eeniger tijd aanspraken zou kunnen krijgen op den Engelschen troo p —,
consideratie, waarmede reeds thans rekening werd gehouden. Het liep uit
op een regeling, waarbij Karel II zijn deel der voogdij ter uitoefening aan
de Douairiere overdroeg, mits hij over de gewichtige zaken, „ubi periculum
non est in mora", en over het begeven van belangrijke ambten geraadpleegd
werd —, regeling dus ongeveer op denzelfden voet als die met den Keurvorst van Augustus 1651. De onderhandelaars hadden wel overwogen den
Prins geheel aan Holland over te laten, waarvan ze de voordeelen niet ontkenden, maar — behalve dat er vorsten noodig zijn „oil it est question
d'eslever un prince" — vonden zij het toch ook gevaarlijk „l'unique rejetton
de ses illustres ancestres" toe te vertrouwen aan een man, wiens goede
bedoelingen zij niet wilden betwijfelen, maar van wiens liefde zij toch
niet zeker waren: hoogstens kon men hem houden „pour un amy reconcilie".
Het verdrag over de voogdij, in Mei tot stand gekomen, stelde verder
vast, dat men den Staten van Holland zou verzoeken eenige gedeputeerden

96

De Voogden in actie tegen De Witt.

aan te wijzen, waaronder uit Haarlem, Leiden, Enkhuizen en Rotterdam,
om een „geduerige vergaderinge" over 's Prinsen zaken te vormen, die de
Prinses-Douairiere zou mogen „frequenteren" om advies, terwifi ook de
andere gewesten zouden verzocht worden zulk een „vergaderinge" in te
stellen. Ook zouden de personen, door de Prinses-Royale aangewezen om
bij haren zoon te zijn, niet gecasseerd kunnen worden dan na gemeenschappelijk overleg van alle drie de voogden. Afzonderlijke overeenkomsten
werden getroffen over het prinsdom Oranje en over het vergeven van het
drostschap van Breda aan lord Wotton, waarop Karel II bizonder had
aangedrongen 1): zijne moeder, nu lady Chesterfield, die al voor de PrinsesRoyale .Den Haag had verlaten, vertoefde — bedenke men — aan het
Engelsche Hof.
De voogdij-regeling was, voor zoover de verhouding der direct belanghebbenden betreft, niet ongelukkig. Er kwam thans een leiding en dat was
al een groote verbetering. Het was niet verkeerd gezien de Orangisten in
Holland en ook de andere gewesten in de zaken van den Prins te betrekken:
dit was altijd het streven van Prinses Amalia geweest en zij behaalde hier
een complete victorie. Maar het was heel gewaagd, zoo niet onverstandig,
om de commissie van educatie en de Staten van Holland zonder eenig
overleg voor een „fait accompli" te stellen. Al ging het bij de nieuwe voogden niet om een designatie, althans voor het oogenblik niet, het was toch
wel een rechtstreeksche poging, om het werk, in direct overleg met de
Prinses-Royale begonnen, ofschoon stellig niet geheel in haren geest verder
ontwikkeld, omver te stooten.
Het duurde geruimen tijd, voordat de voogden het resultaat hunner
Londensche besprekingen officieel ter kennis van de Staten van Holland
brachten. Over de beste wijze om dit te doen werd geraadpleegd te Turnhout, waar de Keurvorst en de Douairiere met Johan Maurits, Weimann
en nog andere Brandenburgsche ministers in den zomer vertoefden; de
Prinses was reeds van April of te Kleef geweest, waarheen toen ook de
Prins had mogen komen. Had het van den Engelschen gezant afgehangen,
dan zouden de voogden nu gezamenlijk een scherpen aanval op Holland,
op De Witt hebben gedaan. Downing, die zich met Karel II tijdig had
kunnen verzoenen, — door middel van Thomas Howard, die tot de familie
1) Deze derde van de overeenkomsten trof ik alleen aan in H. A. 2 594, waar alle drie,
in originali, aanwezig zijn.
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van de oud-gouvernante van Willem III behoorde 1), — en nu zijn land
opnieuw in Den Haag vertegenwoordigde, was fel als altijd. Hij had spoedig
na zijn aankomst in Juni 1661 den Prins te Leiden bezocht en zich in
verbinding gesteld met eenige Orangisten, onder wie Sommelsdijk, in wien
hij zijn man wel zal hebben gevonden. Hij wilde de designatie van den
Prins eischen, door een bepaling aangaande zijn „inclusion" in het met
de Republiek te sluiten verdrag op te nemen. Hij wilde ook de Orangisten
in beweging brengen tegen Holland. Dit zou misschien grooter oneenigheden veroorzaken in de Republiek, maar wat nood ! De Engelsche commercieele belangen, die Downing boven alles ter harte gingen, konden hiervan
slechts profiteeren. Bizonder duidelijk komt bij de plannen van zulk een
man het gevaar uit, dat van de Stuart-Oranje-verwantschap nog altijd
dreigde. Downing, die wel geinstrueerd was, om ten bate van de belangen van den Prins werkzaam te zijn, vond echter voor zijn scherpe actie
geen steun, noch bij zijn eigen regeering noch te Kleef, waar ook hij in het
begin van September den Keurvorst bezocht: geen der voogden was
bereid de designatie thans opnieuw aan de orde te stellen; het kon toch
ook niet in hun belang of in dat van den Prins liggen Holland " zoo tegen
zich in het harnas te jagen. Wel bezocht Weimann, nadat deze na de conferentie van Turnhout in Den Haag was gekomen, samen met hem de meeste
steden van Holland, om hen voor de nieuwe regeling van de voogdij volgens
het Londensche verdrag te winnen.
Stellig heeft dit eenigen invloed gehad. Toen Weimann in September
aan de Staten van Holland de voornaamste bepalingen uit het verdrag
bekend maakte, wat tevens als antwoord op hunne resolutie van den eersten
April moest beschouwd worden, ontstond er een hevige strijd. Maar De
Witt's zienswijze won. Ofschoon met negen stemmen tegen, besloten de
Staten den 3osten September hunne resolutie van juist een jaar geleden
ongedaan te maken. Zij achtten het, betoogden zij, ongeraden met de
„Hooge-Stantspersonnagièn" in debat te treden over hun recht, om, zonder
hen er in te kennen, een verdrag over de voogdij aan te gaan, waarom zij
hunne aanspraken, die zij wel degelijk meenden te hebben, gaarne wilden
opgeven. Hunne houding vloeide geheel consequent voort uit de opvatting,
1) Thomas Howard van Suffolk wordt hij genoemd: Thurloe, VII, 428; volgens J.
Beresford, Sir George Downing (London, z. j.), 116, was hij een broeder van den graaf
van Suffolk en „master of the horse to the Princess Royal". Hij moet dan een oom geweest zijn van den echtgenoot van de gouvernante van Willem III.
7
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die zij tot de hunne gemaakt hadden. Zij was formalistisch en gaf er blijk
van, dat ware genegenheid voor den jongen Prins hun vreemd was : als
Karel II zoo op zijn neef gesteld is, wel ! dan zullen de Staten hem naar
Engeland sturen, zei Beverningk zelfs 1). Zij was verdedigbaar, omdat buitenlandsche invloeden, bepaaldelijk van Engelsche „mannen ende wijven",
zich in 's Prinsen opvoeding dreigden te blijven doen gelden. De vrij sterke
oppositie bewijst, dat er ook andere inzichten waren, die wel beheerscht
werden door ware genegenheid voor den Prins of althans door de overtuiging, dat het beter was, met het oog op de toekomst, 's Prinsen opvoeding
niet geheel uit harden te geven, ook wel dat het mogelijk zou zijn door den
Prins een betere gezindheid van Karel II te onderhouden. Tot de oppositie
behoorde ook Zuidpolsbroek, die het beter had geacht opnieuw een
„temperament" te zoeken 2).
Een zeer gewichtig besluit was het, zoowel om de invloeden en inzichten,
die men bij het nemen ervan onderkent, als om de gevolgen. De beweging,
ten gunste van den Prins door de Restauratie opgewekt, verspeelde er het
eenige positieve resultaat mede, dat er uit voortgekomen was. Want — en
dit is wel opmerkelijk — in de andere gewesten geschiedde nu ook niets
meer. Eenerzijds de moeilijkheid, om buiten Holland iets in de Republiek
tot stand te brengen, anderzijds de slechte invloed, dien de minder gunstige
verhouding tot Engeland had, kunnen dit gereedelijk verklaren. Het laatste
is vooral in Zeeland merkbaar, waar De Witt door onderhandelingen met
den Zeeuwschen raadpensionaris Adriaan Veth over verscheidene openstaande kwesties, ook over de belangen van den Prins, in dezen tijd aan
invloed won.
Het slachtoffer werd de Prins van Oranje, slachtoffer van de hem ongunstige omstandigheden en ook van het weinig gelukkig beleid zijner
moeder in de dagen, toen het mogelijk geweest was iets voor hem te bereiken,
en tevens van het niet veel gelukkiger beleid der nieuwe voogden. Men
moet het betreuren, dat de gelegenheid, om hem in nadere aanraking met
De Witt te brengen, mislukt was : hij had er slechts zijn voordeel mee
kunnen doen op dezen johgen leeftijd gedurig om te gaan met een karaktervol en veelzijdig man. Slechts eenmaal had de Raadpensionaris hem te
Leiden bezocht, en de andere leden der educatie-commissie hadden zich
1) Dr. Chr. F. Haje, De geheime Correspondentie van Abraham de Wicquefort ('s Gravenhage, 1901), 69.
2) Brieven aan De Witt, II, 35.
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nog heelemaal niet om hem bekommerd. Zelfs zijn jaargeld, dat begroot
was op f 36. a f 40.000, was niet vastgesteld geworden. Toen er kort
na de benoeming van de leden der commissie in de Staten van Holland
over beraadslaagd was, had Leiden zich verzet, misschien uit spijt over
de miskenning der stad door de Prinses-Royale, en later was niemand
er op teruggekomen, al had Zuidpolsbroek er een paar maal bij De Witt
op aangedrongen. Er was maar een goede kant aan dezen afloop : dat
de Prins het begin zijner erkenning als een man, die een toekomstige
positie in Nederland had, niet aan een omstandigheid van buitenlandschdynastieken aard alleen to danken kreeg..

VIERDE HOOFDSTUK.

ONDER GROOTMOEDERS HOEDE.

In een opzicht althans was de nieuwe voogdij-regeling niet ongelukkig.
Zij lag, in de praktijk ten minste, in een hand: Clarendon verzekerde de
Douairiere uitdrukkelijk, dat het 's Konings bedoeling was haar de leiding
van „toute cette affaire" 1) over te laten. Van de Grootmoeder behoefde
men niet te vreezen, dat zij haren kleinzoon in Engelschen geest zou opvoeden, en van zelf werd de Engelsche beinvloeding geringer, nu de hofhouding der Prinses-Royale, waarvan de voornaamste leden (zoowel mevrouw Heenvliet als Mrs. Howard) reeds voor de Prinses zelf naar Engeland
waren teruggekeerd, verdween, al bleven er natuurlijk banden van 's Prinsen
omgeving met het Engelsche Hof bestaan. Zuylesteyn werd gehandhaafd:
ten opzichte van hem was de Douairiere door de Londensche overeenkomst
gebonden.
Ook de kleinzoon zelf kwam bij zijn Grootmoeder minder te kort dan bij
zijn Moeder het geval was geweest. Wanneer hij in April 1661 naar Kleef
reist, met zijn gouverneur en leeraren in zijn gevolg 2), en zij hem bier
voor het eerst alleen voor zich heeft, spreekt ze in woorden van wezenlijke
liefde over hem: „Dieu cest (= scait) que ie l'aime comme mon prouber
(= propre) enfant, et ii le resemble aussi bien fort et tout le jour de plus
en plus". Ook de Keurvorst toonde zich erg op zijn neef gesteld: „es ist
das liebste Kind, so sein kann, and nach seinem Alter schon sehr verstendig". Dit laatste constateert ook prinses Amalia: hij spreekt als „un grand
homme" en wenscht zeer, dat de toen juist te Londen gevoerde onderhande1) Kleinschmidt, 220.
2) De reis kostte f 4643 (R. A., Nass. Dom. 6o1, fol. 197 vo).
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lingen slagen zullen, zeggende: „cela sera fort pour ma Maison et mais
intresce" 1). Ook de koningin van Boheme, van wie de Prins kort te voren
afscheid was komen nemen — zij stond op haar vertrek naar Engeland,
waar zij spoedig stierf, — getuigt, dat hij veel geest heeft, niet van een
kind, maar van een man; „he is a verie extraordinaire child, and very good
natured" 2). Klaarblijkelijk begon de Prins zich te ontwikkelen, en hij werd
vroeg rip.
Geen wonder, dat hij in de Kleefsche boschlucht zeer op zijn gemak
was en zich er beter vermaakte dan te Leiden, vanwaar hij in een zeer
plechtstatig aandoend briefje zijn op handen zijnd vertrek aan Johan
Maurits, toen te Londen, had aangekondigd 3). Hij deed niets dan spelen 4)
en was voortdurend in best humeur. Met zijn oom van Brandenburg ging
hij op jacht en samen doodden zij een wild zwijn 5). Hij ontmoette er ook
zijn Anhaltschen oom en mocht blijven tot begin Juni, ofschoon de Douairiere meende, dat „ceux de Hollande aiment mieux qu'il est dens leur
profinsce" (= province), en ook vreesde, dat hij zich te veel zou vermoeien.
Over de zwakke gezondheid van denPrins wordt in dezen tijd meer geklaagd.
Tijdens het verblijf te Kleef werd hij door twee dokters onderzocht in
tegenwoordigheid der grootmoeder, die verzekerde, dat hij „si peu de mall"
had, dat men het bijna niet zien kon; het was veel minder erg dan men
eerst gevreesd had. Toch droeg hij blijkbaar sedert kort een korset („cores"),
dat nu door een gemakkelijker zittend, dat hem heelemaal niet hinderde,
vervangen werd. De hooge rug — de „bult", waaraan een grof Amsterdammer later zei den Prins herkend te hebben 6) — was blijkbaar begonnen zich te vormen, en omdat dit een veel voorkomend verschijnsel is
bij menschen, die aan aamborstigheid of asthma lijden, ligt het voor de
hand, dat zich op het negende of tiende jaar de eerste verschijnselen hebben
voorgedaan van die kwaal, waarvan hij later zoo veel last zou hebben 7).
1) Meinardus, 144, 145 en 148.
2) Wendland, 200.
3) Meinardus, 142.
4) „Souder" staat er eigenlijk bij Meinardus; vermoedelijk moet dit „jouer" zijn. Het
Fransch van prinses Amalia is heel bedenkelijk.
5) Worp, V, 359.
6) Moes, t. a. p., 282.
7) „Febrium ardores, phtiseos initia" en andere „incommoda" schokten de van den
beginne of zwakke gezondheid en op den duur „pectus asthma molestum ac durabile",
zegt de meer geciteerde lijkrede van Jac. Trigland.
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Bezoek aan Utrecht.

Ook wanneer de Prins, die Kleef „a regret" had verlaten 1), op de terugreis Utrecht aandoet, ziet hij er bleek, maar „lodderlijck" en verheugd
uit 2). Bij dit eerste bezoek aan de Stichtsche hoofdstad, waar hij den ioen
Juni zijn intocht deed — „een dasken om den hals, in 't swart ende op
een swart peert geseten" —, na op Zuylesteyn, het buiten van zijn gouverneur, overnacht te hebben, werd hij ook hier door de burgerij, het garnizoen,
den Magistraat en de Staten — deze laatsten hadden hem uitgenoodigd —
met groot eer- en feestbetoon ontvangen. Hij bleef er vier dagen, bezocht
ook de Douairiere van Solms, schoonzuster zijner grootmoeder, Wier echtgenoot Johan Albrecht van Solms gouverneur van de stad geweest was,
en keerde op den i4en naar Leiden terug. Zijn omgeving hier bleef dezelfde,
al heeft prinses Amalia spoedig pogingen in het werk gesteld, om Zuylesteyn te verwijderen 3). De onderlinge verhouding der opvoeders liet wel
wat te wenschen: Trigland en Bornius hadden te Kleef over den rang, die
ieder hunner aan tafel toekwam, gekibbeld, en Bornius had zich over „la
vie de Leyden" zoowel tegenover den Keurvorst en de Douairiere als
tegenover anderen smalend uitgelaten 4).
Als de Prins vertrokken is, blijft de Douairiere nog geruimen tijd buiten,
en als na de besprekingen van Turnhout Holland's fatale resolutie over
de educatie is gevolgd, hebben te Kleef nieuwe overleggingen plaats over
wat thans te doen stond 5). De stemming was er geprikkeld. Downing, die
opnieuw naar Kleef kwam, had nu meer succes met zijn plannen. Ernstig
werd een voorstel overwogen, om een stap te doen, door het schrijven van
een brief aan de Staten-Generaal, tot het verkrijgen van 's Prinsen designatie tot de waardigheden zijner voorouders. Ingang vond ook Downing's
eigenste denkbeeld, om een aanval op De Witt te doen, ten einde diens
macht te breken: men zou een beschuldiging tegen hem inbrengen, dat hij
de acte van seclusie aan Cromwell had gevraagd. De waardige diplomaat
was overtuigd, dat het noodig was zooveel mogelijk vuil op hem te werpen.
Maar toen het op het leveren der bewijzen voor de aanklacht aan kwam,
bleek hiervan toch niet veel te maken te zijn, en bij nadere bezinning liet
men het plan nog al gemakkelijk vallen. Het was ook wel een gewaagde
1) Worp, V, 361.
2) Volgens de uitvoerige beschrijving der feestelijkheden in Knuttel 8539.
3) Worp, V, 384-385.
4) Worp, V, 358-359.

5) Voor het volgende Verwikkelingen, 239 vlg.; cf. mijn Johan de Witt, 2e druk, 192 vlg.
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onderneming den machtigen man al te zeer te ontstemmen. Ten slotte kwam
er zelfs ook van het andere plan niets. Karel II en Clarendon meenden,
dat het eigenlijk beter was te wachten, tot de onderhandelingen met het
buitengewone Nederlandsche gezantschap over een vriendschapsverdrag,
waarmede men een begin had gemaakt, nadat een alliantie geheel onmogelijk
gebleken was, zouden zijn afgeloopen. De moeilijkheden hierover waren
toch al groot genoeg en de leiders der Engelsche politiek zagen er volstrekt
hun belang niet in Holland al te zeer te verbitteren. Ook Brandenburg
was lauw, nadat Weimann, die de keurvorstelijke politiek in zake
Oranje vooral geinspireerd had, in October 1661 plotseling gestorven was.
De invloed der Douairiere te Berlijn schijnt sedert teruggeloopen te zijn,
wat geweten werd aan den vorst van Waldeck, die toen aan het Keurvorstelijke Hof zeer gezien was 1).
Het was maar heel wijs, dat men niet naar Downing luisterde. De Witt's
positie was in dezen tijd heel sterk, werd zelfs met den dag sterker. Een
voorstel van Leiden, in November 1661, om de educatie van den Prins
toch op Holland's schouders te laden, met handhaving wel te verstaan
van de resolutie van 1 April, kon zonder veel omslag worden afgewezen.
De onderhandelingen over een alliantie met Frankrijk, parallel loopende
met die met Engeland en die eerst ook op moeilijkheden waren gestuit,
begonnen een gunstigen keer te nemen en leidden in April 1662 tot een
positief resultaat. Frankrijk had, na eenige aarzeling, voor de Republiek
geopteerd en daarmede eenigermate tegenover Engeland stelling genomen.
Het noodzakelijk gevolg was, dat het, tot De Witt genaderd, van Oranje
vervreemdde. Het was als niet meer dan een uiting van beleefdheid te beschouwen, dat Lodewijk XIV den Prins in November 1661 kennis gaf
van de geboorte van den Dauphin, hoewel hij hierbij herinnerde aan de
vriendschap van 's Prinsen voorouders en zijne voorgangers 2). De nieuwe
constellatie, die zich weldra duidelijker zou openbaren, maakte direct, dat
de hoop van Downing, dat Frankrijk aan het eischen van de designatie zou
willen meedoen, in herinnering aan den ouden nauwen band met Oranje,
in rook vervloog, en dit moest te meer de lust in het designatie-plan dempen.
Ook met Zeeland raakte De Witt op weg. Met zijn Zeeuwschen collega,
Adriaan Veth, werd hij het over de basis van een verdrag eens, waardoor
1) Worp, V, 399; Verwikkelingen, 245, noot 2.
2) H. A. 2629.
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tusschen de beide gewesten hangende kwesties werden uit den weg geruimd
op een voor Zeeland niet ongunstige wijze en waarin tevens een gemeenschappelijke gedragslijn voor de toekomstige positie van den Prins werd
uitgestippeld; en hierbij trok Holland aan het langste eind: Zeeland, was
de hoofdzaak, zou niets voor den Prins doen, vOOrdat hij 18 jaar zou geworden zijn, en dan alleen na voorgaand overleg en in samenwerking met
Holland; het gewest gaf ook toe, dat een opperbevelhebber over de militie
niet dan met eenparigheid van de provincien zou mogen worden aangesteld.
Het werd duidelijker en duidelijker, dat zonder Holland voor den Prins
niets te bereiken zou wezen. Zelfs meer dan een trouw aanhanger van het
Oranje-Huis boog voor het machtige gewest: Renswoude, omdat De Witt
wel zoo goed had willen zijn een zijner zoons gezant te Madrid te laten
maken, en Hendrik Thibaut zelfs, te Middelburg, die in de dagen van
Willem II een zeer vurig Oranje-man was geweest 1); het mankeerde er
nog maar aan, dat Aerssen het voorbeeld van velen volgde — dat zou pas
zijn zoon doen 2) —, maar deze bleef tot zijn dood in 1662 obstinaat en zou
waarschijnlijk ook niet veel succes hebben gehad, als hij tot De Witt was
gekomen.
De Prinses-Douairiere heeft uit deze omstandigheden leering getrokken.
Zij was vooral verontrust over den loop der zaken in Zeeland en had in
November 166i , naar aanleiding van de onderhandelingen van Veth en
De Witt, een onderhoud met den laatste. Het liep vooral over een aan de
Prinses toegezonden geschrift 3) over een rapport van Veth over deze
onderhandelingen, dat groote onwaarheden bleek te bevatten. Maar de
„pointe" was, dat de Douairiere De Witt verzekerde, dat zij om de designatie de regeering nooit had willen lastig vallen en dat zij meende, dat hare
schoondochter hierin te ver was gegaan. De Witt, die van de Turnhoutsche
en Kleefsche besprekingen stellig op de hoogte is geweest, vermaande haar
tot „moderatie": vooral moest zij het Hollandsch-Zeeuwsch accoord niet
in de wielen rijden.
Hier ligt een keerpunt in Amalia's houding: van dit oogenblik of begint
zij meer en meer toenadering tot De Witt te zoeken, om ten slotte geheel
1) Brieven van De Witt, II, 95 en 359.
2) Brieven van De Witt, II, 310.
3) Brieven van De Witt, II, 301. Het geschrift zelf, dat ik bij de uitgave deter Brieven
niet kende, heb ik sedert aangetroffen in de collectie-Verheye-van-Citters (Verslagen van
's Rijks Oude Archieven 1917, Zeeland, Aanwinsten, no. 23).
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te belanden op den weg, waarop hare schoondochter zich bewogen had:
aansluiting zoeken bij de machtige Hollandsche factie. Het ging langzaam,
aarzelend — Aerssen constateert meer dan eens besluiteloosheid bij de
Prinses, wier beginnenden ommekeer hij besefte en sterk afkeurde 1) —,
maar het ging toch. In Maart 1662 liet zij De Witt polsen, of de Staten de
educatie op grond van hunne resolutie van 1 April 1661 nog niet op zich
wilden nemen 2). Maar in Zeeland deed zij tegelijk haar best, om in het
ontwerp-accoord een bepaling te doen inlasschen, dat Holland en Zeeland
zich samen met de educatie zouden belasten, wat met behulp van de markiezaatsteden dan ook in zoo ver gelukte, dat De Witt er genoegen mee nam,
dat vastgesteld werd, dat, in geval Holland de educatie nog eens mocht
ter hand nemen, het dit zou doen in overleg met Zeeland. En in een onderhoud met Veth, in Mei 1662, waarvan de laatste zijn Hollandschen collega
geen kennis gaf, wat dezen een klinkende aanmaning tot meer Zeeuwsche
rondheid in de pen gaf, sprak zij veel verder gaande desiderata uit. Zij
wist blijkbaar haar lijn niet al te precies te bepalen.
Dit ziet men ook heel duidelijk in hare memorie, die zij in Juli, na lang
overleg, aan de Staten van Holland aanbood —, een heel lang en omslachtig
stuk, dat er vooral op ingericht was, om de voorstelling, alsof de voogden
Holland uit de voogdij hadden willen houden, te weerleggen, en culmineerde
in de mededeeling, dat omtrent het kwestieuse punt wel een „middel-weg"
zou zijn te vinden. Het resultaat was nihil. De leden namen de memorie
over en verder werd er het zwijgen toe gedaan.
De Prinses zou verder over de brug moeten komen, en deed dit ook:
onder invloed van den voortgang in de Zeeuwsch-Hollandsche onderhandelingen, die in September 1662 tot het onderteekenen van een verdrag
leidden, waarvan de ratificatie, door den tegenstand van Vlissingen en
Veere vooral, nog tot Maart 1663 werd opgehouden, maar meer nog
onder dien van de houding van Karel II. Deze leverde niets dan teleurstellingen op. Voor de Douairiere zelf, die eerst hare lang onderhouden
hoop, dat het huwelijk met Catharina van Braganza op het laatste oogenblik
nog zou afspringen — die tijdens de onderhandelingen van Weimann en
Johan Maurits heel duidelijk uitkwam 3) —, eindelijk moest opgeven, en
1) Worp, V, 375, 383,. 387.
2) Aanteekening van 20 Maart 1662 (in H. A. 2582).
3) Worp, V, 359; Meinardus, 146 en 147 (de Prinses en de Keurvorstin hadden er
zelfs geld voor over).
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tevens een in Engeland even opgewekte verwachting, dat prinses Marie
zou kunnen huwen met den Koning van Portugal, niet in vervulling zag
gaan. Maar ook voor de Oranje-gezinden in het algemeen, die er zich over
verwonderden, dat Karel II zich voor kleine scheepsaangelegenheden zoo
interesseerde en voor den Prins niets deed 1). Het verwijt was niet onbillijk :
zelfs voor de regeling der schulden aan het Oranje-Huis, waarvoor de PrinsesRoyale zich — bepaaldelijk voor de betaling van haren bruidschat — spoedig
na hare aankomst in Engeland moeite gegeven en waarop ook de Douairiere
reeds aangedrongen had, werd niets bereikt dan dat Oudart een voorloopigen
staat van de nalatenschap van prinses Mary opmaakte, waaruit blijkt, dat er
na verkoop van een deel van de juweelen en van de meubelen nog een flinke
schuld overbleef 2). Dit moge in de slechte financieele omstandigheden van
den Koning een gereede verklaring vinden, het spreekt vanzelf, dat het
een zeer slechten indruk moest maken. Wanneer in September 166z het
vriendschapsverdrag eindelijk gesloten is, bepalen de Koning en de Hertog
van York zich tot een aanbeveling van zeer algemeenen aard bij het afscheid,
dat de Nederlandsche gezanten van hen namen; en wanneer Karel II
Duinkerken in hetzelfde jaar aan Frankrijk verkoopt, vergeet hij de gelegenheid te gebruiken, om iets ten bate van zijn neef te bereiken in het Prinsdom
Oranje. Haast curieus klinkt daarnaast de klacht, die de jonge Prins zelf
uit in een briefje van 3 October 166z, dat hij aan Downing medegaf, toen
deze tijdelijk naar Engeland terugkeerde: zijn gezant zou hem in het bizonder
uiteenzetten, „en quel estat sont mes affaires et de quelle maniere on use
envers moy icy" 3). De uiting, al of niet intditief, verraadt opnieuw duidelijk
den geest van de omgeving, waarin Willem III nog verkeerde.
In Februari 1663 deed prinses Amalia een beslissenden stap. Zij zond
Estienne de Milet, heer van 1Viesinay, een Franschman, die eenige jaren
te voren in Nederlandschen dienst was geweest, daarna voor Lodewijk
XIV een rol gespeeld had bij de inbezitneming van het Prinsdom en nu
candidaat was voor het gouverneurschap, als Oranje mocht worden teruggegeven, naar Londen met de bepaalde opdracht 4) Karel II te bewegen
1) Aitzema, IV, 907.
2) Alleen in Den Haag ruim f 285.000 en in Engeland ruim f 35.000. Lady Chesterfield
had een vordering van f 18.103. Hiertegenover staat een vordering op Karel II van ruim
2800 (op de schuld van ruim f 5800 — hiervOcir, blz. 67 was £ 3000 betaald).
3) Verwikkelingen, bijlage XIa.
4) Het volgende naar stukken in H. A. 2582. — Over Milet: Sernee, t. a. p., 114 vig.;
Ten Raa en De Bas, Het Staatsche Leger, V, 200, 544; Worp, V, 545, 569, en VI, 120.
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de educatie geheel aan Naar over te laten: een ontwerpbrief, om dit zijnerzijds aan de Staten van Holland mede te deelen, werd den Koning welwillend gesuppediteerd. De bedoeling was duidelijk: z(56 zou het mogelijk
worden de educatie aan Holland aan te bieden op den voet, waarop het
gewest dit wenschte. Een wijziging van de Londensche overeenkomst was
hiertoe noodig, en ook hiertoe werd een bepaald voorstel uit Den Haag
te Londen aan de hand gedaan; de educatie-commissie, zoo luidde het
belangrijkste eruit, zou handelen in overleg met de Douairiere, maar bij
geschillen, ook bij die over het „aff- ende aenstellen van personen omtrent
Z. H.", zou de beslissing staan aan de Staten van Holland. Daar begon
de overwinning van De Witt !
Geheel kreeg de Douairiere haren zin niet. In een wijziging van het
verdrag van 1661 stemde Karel II niet toe. Wel berustte hij er in, dat de
Staten van Holland, wilden zij de educatie nog op zich nemen, als oppervoogden zouden worden erkend. In dien geest schreef hij hun in Maart
1663 een brief, haast geheel conform het hem verschafte model, en in ongeveer gelijken geest diende de Douairiere ongeveer tegelijk een nieuwe
memorie bij hen in, beiden ditmaal zeer kort en duidelijk. Karel II zond
bovendien een afzonderlijk gezant aan den Prins, om hem het besluit,
waartoe hij gekomen was, mede te deelen: het was de eerste officieele missie
bij Willem III 1).
De Witt had reden tot tevredenheid, maar voldaan was hij niet. De
Douairiere had zelfs overleg met hem gepleegd en hem het ontwerp van
den brief van Karel II laten mededeelen 2). In hare omgeving schijnt men
er goeden moed op te hebben gehad, dat hij nu zou toebijten. Toen het
resultaat van Milet's zending bekend werd, bleek het spoedig, dat men zich
vergist had. De Ridderschap, verluidde weldra, was tegen de inwilliging
van het verzoek en niet ten onrechte werd hieruit de gevolgtrekking gemaakt,
dat de Raadpensionaris, die op dit Statenlid veel vermocht, geen medewerking zou verleenen 3). De niet geheele inwilliging van het verzoek der
Douairiere te Londen en de expresse aanbeveling van Zuylesteyn, waarmede Clarendon bij De Witt was aangekomen 4), zijn hierbij klaarblijkelijk
1) Verwikkelingen, bijlagen XId.
2) Op 22 Januari (volgens een aanteekening op het ontwerp in H. A. 2582) .
3) Volgens aanteekening van 31 Maart 1663 in H. A. 2589; cf. Archives, 11 5 , 235-236.
4) Een betuiging van welwillendheid voor hem ook in Clarendon's brief aan Downing
van 27 Mei 1662 0. S. (Verwikkelingen, 253, noot 5).
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zijne motieven geweest. ZOO sterk werkte alweer de vrees voor Engelschen
invloed ! Door de houding van De Witt, die in dezen tijd in de Staten
van Holland zeer invloedrijk was, was het lot van het nieuwe verzoek der
voogden bezegeld, al was er ook thans oppositie en al had ook Zuidpolsbroek tot toegeven geraden.
Halsstarrig was de meerderheid der Staten en het kostte eenige moeite
de noodige argumenten te vinden. De „beschouwing van het verleden",
waarmede aan het wantrouwen om het gebeurde in 1661 werd uiting gegeven, — de „samenstelling der vergadering", een vrij duistere toespeling
op het gebrek aan eensgezindheid, — en „verscheidene belangrijke overwegingen" werden aangevoerd in het antwoord, dat de Staten den Koning
en de Douairiere gaven. De ware reden konden ze moeilijk noemen: het
was in den grond der zaak de principieele afkeer van verscheidene regenten,
om iets te doen voor een Prins, die op den duur in eenigerlei vorm hun
„eminent hooft" dreigde te worden; dezulken konden zich bedienen van
Zuylesteyn's aanbeveling als voorwendsel 1), maar vergaten, dat dit gevaar
even goed bleef bestaan, al voedde Holland Willem III niet op. De afwij zing is te betreuren, en de Staten hadden er nu minder goed recht toe dan
anderhalf jaar vroeger.
Prinses Amalia, ditmaal vooral geraden door Laurens Buysero, griffier
van den Raad van den Prins, die ook in 166o de Prinses-Royale bij hare
onderhandelingen met De Witt en Amsterdam had ter zijde gestaan, had
ten slotte lang niet zonder beleid gehandeld. Het moet haar toch wel moeite
gekost hebben, te meer omdat de Staten van Holland juist vier dagen
voor het indienen harer memorie een reeds lang in de maak zijnd besluit
genomen hadden over een nieuwe regeling van het nagebed voor de overheid in de kerken. Hierbij was een nieuwe volgorde voor de verschillende
staatscolleges voorgeschreven, en de stadhouder werd weggelaten, geheel
in overeenstemming met de bestaande orde van zaken. Er kwam heel wat
geharrewar over tusschen de gewesten ter Staten-Generaal, waar Friesland
en ook Zeeland betoogden, dat Holland niet het recht had eigenmachtig
zulk een besluit over het publiek gebed te nemen. Zij bereikten er niets
mede dan dat Holland zijn souverein recht opnieuw duidelijk uiteenzette.
In deze polemiek werd het weglaten van den Prins, dat buiten de vergadering
1) Zoo wordt het woordelijk gesteld in een aanteekening van 4 April 1663 (in H. A.
2582).
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den meesten aanstoot gaf, vermeden, zoodat men den indruk krijgt, dat
dit geschiedde volgens een wensch der Douairiere, die dan ook hier zou
gehandeld hebben volgens hare nieuwe politieke gedragslijn —, gedragslijn, die Willem Frederik afkeurde 1), maar om den Frieschen stadhouder
bekommerden zich in Den Haag de meesten allang niet veel meer. Ook
na de weigering van Holland, om zich met de educatie te belasten, bleef
de Prinses voorkomend tegenover De Witt: waarschijnlijk had zij, om hem
te ontzien alweer, nagelaten zich tijdens de behandeling persoonlijk tot de
edelen en de verschillende steden te wenden. In Juni liet ze hem door
Buysero uitnoodigen tot een maaltijd op diens hofstede onder Rijswijk;
Nicolaas Tulp, Johan van Braeckel uit Gelderland, Johan Maurits zouden
met Hare Hoogheid tot de gasten behooren 2). Zij was thans geheel
op den weg van hare schoondochter beland : met meer recht werd deze
nu gevolgd, omdat de geheele Orangistische beweging doodgeloopen en
omdat Holland toch zoo heel sterk gebleken was, al bleven er ook na de
ratificatie van het accoord nog haken en oogen in de Hollandsch-Zeeuwsche
verhouding zitten 3); ook met grootere soepelheid, want de Douairiere was
toch veel geschikter, om met de Hollandsche regenten om te gaan dan
de Prinses-Royale ooit was geweest.
Zeer ijverig trachtte de nieuwe voogdes ook elders de belangen van haren
kleinzoon te behartigen. Reeds in het einde van 166i had zij Huygens
bewogen naar Parijs te gaan, om hier werkzaam te zijn ten bate van de teruggave van het Prinsdom 4). In beginsel toonde Lodewijk XIV zich daartoe
vrij spoedig bereid, maar hij stelde den eisch, dat de toekomstige gouverneur
een Katholiek zou zijn, en deze inderdaad uit het oogpunt van souvereiniteit
bedenkelijke omstandigheid hield de zaak geruimen tijd slepende. Ook
voor de vorderingen van haren kleinzoon gaf de Douairiere zich zeer veel
moeite. Verscheidene malen liet zij door personen uit de omgeving van het
Oranje-Huis, zooals Zuylesteyn, Buat, die beide in 1662 Engeland bezochten 5), Oudart, die haast voortdurend in Engeland vertoefde voor de regeling
van de zaken van wijlen zijne Meesteres, op voldoening aandringen. Ook
1) Verwikkelingen, 260, foot 4.
2) Brieven aan De Witt, II, 121.
3) Brieven van De Witt, II, 431 vlg.
4) Worp, V, p. XXIX vlg., en VI, p. VII vlg.
5) Dit blijkt uit verscheidene brieven van de Prinses aan Clarendon uit 1662 en 1663
(in Clarendon Papers, Bodleian Library, Oxford) en aan Karel II (in Holland Corresp.,
R. 0.).
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Huygens kwam, behalve voor de a angelegenheden van het Prinsdom, in
Juni 1663, en opnieuw een jaar later, hiervoor uit Parijs naar Londen en
bereikte, dat Karel II een verklaring, waarbij hij de vordering erkende 1),
en zelfs eenige orders tot betaling van een gedeelte gaf, maar de voldoening
hiervan bleef uit: de Lord-Treasurer verklaarde zich er niet toe in staat 2).
Dan waren er de vorderingen op Spanje, die de Prinses voldaan trachtte
te krijgen, waartoe zij zich op den Spaanschen gezant, Gamarra, beriep
en waarvoor zij in 1665 ook een afgevaardigde, Jacob van Wevelinchoven,
naar Brussel zond 3): het was al vergeefsche moeite. Wel verloor het
Oranje-Huis in eerste instantie het proces tegen de gravin van Isenghien 4),
die zich toen in het bezit stelde van de baronnie van Herstal en deze te
gelde maakte. Zonder zeer krachtigen steun of zonder meer autoriteit van
het Huis zelf, — dit leerde de loop deter dingen duidelijk —, zou de financieele toestand niet grondig te verbeteren zijn, en de Staten lieten het bij
goede woorden en aanbevelingen door hunne gezanten bij meer dan een
gelegenheid, maar weigerden het verzoek der Prinses om represailles tegen
Spanjaarden wegens het niet voldoen der Oranje-vorderingen 5). Een succes
werd ten slotte toch behaald, met eenige hulp van den Engelschen gezant
te Parijs: de teruggave van het Prinsdom, maar niet dan nadat de voogden
de voorwaarden van Lodewijk XIV hadden aangenomen (December 1664).
Milet werd de nieuwe gouverneur, door Huygens, die, na de teruggave
verkregen te hebben, zelf van Parijs naar Oranje ging, geinstalleerd. Maar
het was, of van nu aan een Damocleszwaard boven deze ver weg gelegen
bezitting bleef hangen.
Ook 's Prinses opvoeding zelf ondervond de zorgen der Douairiere.
In het einde van 1662 viel het reeds geruimen tijd overwogen besluit 6),
dat zij eigenmachtig nam, om den Prins uit Leiden naar Den Haag terug
te brengen. Was het, omdat de gezondheid van den jongen man, die einde
Juli 1662 in Den Haag ernstig ziek was geweest 7) en daarna niet naar
1) Verklaring van 25 Augustus 1663 (H. A. 2595); ook bij Aitzema, III, 1113. Het
geheele bedrag, met rente, werd toen berekend op f 1.595.718-9-0 (t. a. p.).; Worp, VI, p.
X, zegt: f 1.632.039.
2) Worp, V, 8o en 83.
3) Een brief van de Prinses aan hem van 16 Februari 1666: R. 0., Holl. Corresp. 1666.
4) Wicquefort, III, 115-116, en Aitzema, IV, 1113.
5) Aitzema, V, 303.
6) Aerssen schrijft er al in Maart 1662 over (Worp, V, 407, 409)7) Worp, V, 461.
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Leiden was teruggekeerd, er te wenschen overliet ? Of wilde de Prinses
de opvoeding meer onder haar direct toezicht plaatsen, of den Prins reeds
brengen onder het „oogh" van de Staten, nu zij zich moeite gaf voor het
nieuwe beroep op hen ? De juiste motieven ontgaan ons. In elk geval schijnt
de Leidsche opvoe4,4
ding geen groot suc(4,
ces geweest te zijn.
0
Zuylesteyn bleef
gouverneur: een poging om hem door
den graaf van Dohna
te vervangen, door
de Prinses in 1662
beproefd, mislukte;
Zuylesteyn, wien een
ook wel heel vaag
uitzicht was geopend
op het gouverneurschap van Oranje,
had niet de minste
medewerking verleend 1 ). Ook Bornius
en Trigland bleven
in functie. Aan den
eersten, wien het
moeilijk was gevallen
zijne beide functies ..'40
C Wit .
S...4. ,
te combineeren, was
C. de Visscher, Constantijn Huygens.
verlof verleend, met
inhouding van zijn
(Gravure: Vereeniging „Hofwijck").
tractement en met
behoud zijner emolumenten 2); hij werd volgens zijn nieuwe commissie
belast met het onderwijs in het Latijn en andere talen en wetenschappen. Trigland kreeg nu den Prins weer geregeld elken dag te
1) Id., 385.
2) Molhuysen, Bronnen, III, 176-180.
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onderwijzen in de Christelijke Gereformeerde religie: hij deed dit elken
morgen van 8 tot 9, waarna Bornius volgde van 9 tot 11 en na den
middag eveneens twee uur. De beide heeren zouden van tijd tot tijd met
elkander overleggen over de methode en de voortzetting der studien 1). Van
eenige ondergeschiktheid van hen aan Zuylesteyn blijkt uit deze nieuwe
regeling niets meer, wat den indruk maakt, dat de Douairiere er voor geijverd heeft zijn invloed te verminderen, nu ze zijn persoon niet had
kunnen wegkrijgen. In November 1663 deed ze een zeer duidelijke poging
in deze richting: zij benoemde Gideon du Puis, heer van Sandoville, tot
gouverneur in geval van afwezigheid van Zuylesteyn, die om staats- zoowel
als om particuliere zaken meermalen naar Utrecht moest gaan. Zoo stond het
in de commissie, waarin op verlangen van Zuylesteyn, die in de benoeming
klaarblijkelijk in het geheel niet gekend was, veranderingen waren aangebracht 2). Sandoville, een Franschman, in 166o als luitenant in Nederlandschen dienst, gold volgens de Koningin van Bohemen, die hem als gouverneur van haren kleinzoon in de Palts aanbevolen had, als een zeer eerlijk
en godsdienstig man, van goede reputatie; alleen zijn uiterlijk schijnt
minder aangenaam geweest te zijn 3). Van de Prinses-Douairiere kreeg hij
dezelfde instructie als Zuylesteyn, maar — overigens vernemen wij van zijn
wijze van optreden of van zijn omgang met den Prins niets. Of hij zijn functie
niet heeft uitgeoefend ?
In 's Prinsen Hofhouding beyond zich in dezen tijd ook Buat, in een
niet nader genoemde waardigheid 4). Hij was sedert lang een trouw dienaar
van het Oranje-Huis; op aanbeveling van de Douairiere had Karel II
hem een jaargeld van f 500 toegekend, toen hij in Juli 1662 Engeland bezocht, en naast Zuylesteyn beval Clarendon ook hem in Maart 1663 uitdrukkelijk aan De Witt aan 5). Hij was een man van Zuylesteyn's slag:
dapper, ridderlijk, geneigd tot een ongebonden leefwijze, en een bekend
1) De nieuwe commission, resp. van 23 December 1662 voor Trigland en van 5 Februari
1663 voor Bornius, en de instructie voor hen beiden van den eerstgenoemden datum:
R. A., Nass. Dom. 6oi, fol. 236-238.
2) Alsv., fol. 259; cf. Verwikkelingen, Bijlagen XIj.
3) Wendland, 18o, 184, 199, 201.
4) „Maintenant attache au service de mon petit filz", schrijft de Douairiere 2 Juni
1662 aan Karel II (R. 0., Holt. Corresp. 1662). Hij beschikte over een „camerling" en
een knecht (R. A., Nass. Dom. 602, fol. 9 vo.). — Prinses Amalia had hem een plaats
als „capitaine des gardes" toegezegd, als de Prins zoo iemand noodig mocht hebben (zie
mijn artikel Buat als diplomaat, in Bijdr. Vad. Gesch. IV4, 59).
5) Verwikkelingen, 250, noot I, en 260.

Eedsaflegging to Orange, in tegenwoordigheid van Huygens.
(Gravure van J. de Visscher, naar P. Post).
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drinkebroer. Zijne gevoelens ten opzichte van Engeland, waar hij verscheidene relatien had, en van den van Karel II to verwachten steun waren niet
twijfelachtig, en ook hij heeft stellig behoord tot degenen, die de heeren
van Holland, en met alle recht, liever niet om en bij den Prins zagen. Jets
anders kon men ook niet verwachten van Jhr. Thomas Bromley, die sedert
Augustus 1661 als „edelman" van den Prins diende 1) en bepaaldelijk op
verlangen van Karel II was aangewezen.
Gelukkiger was een aanwinst, die de hofhouding in 1664 onderging.
Toen deed hier als page zijn intrede de Overijselsche jonker Hans Willem
Bentinck 2), zoon van Bernhard Bentinck, heer van Diepenheim, en Anna
van Blommendaal. Tusschen hem, die een jaar ouder was, en den Prins
ontstond spoedig een nauwe vriendschap, die voor beider toekomst van de
grootste beteekenis zou worden. Het is een der eerste — zoo niet de allereerste — wezenlijke vriend geweest, die Willem III in Hans Willem
vond: noch Boreel noch Reede, die van jongs of bij hem waren, noch iemand
anders hebben ooit die aantrekkelijkheid voor Willem III bezeten, die
Bentinck spoedig moet hebben gekregen. In 1668 beloofde hij Hans Willem's
ouders — het gebeurde op Schoonheten dat hij voor zijn toekomst
zou zorgen 3), en hij heeft zijn belofte ten voile gehouden. Voor Bentinck
opende zich Willem's gesloten aard, zooals voor zeer weinigen. Ook de
page was van nature zwijgzaam en bovenal trouw; een gezonde Overijselsche
natuur, zeer werkzaam, die veel voor zijn Meester kon doen. Voorloopig
blijkt van zijn verhouding tot den Prins niet veel: wij oordeelen naar een
uitkomst, die zich eenige jaren later heel duidelijk zou openbaren. In den
herfst van 1664 vertegenwoordigde hij met Zuylesteyn en twee andere pages
den Prins bij de begrafenis van Willem Frederik 4), die, tengevolge van een
ongeval, waarvan hij aan zijn Hollandschen neef nog kennis had kunnen
geven 5), overleden was. Nu zou het moment voor de Oranje's in Friesland
aangebroken zijn, indien Willem II in leven ware gebleven. Bij de veranderde omstandigheden volgde de 7-jarige Hendrik Casimir II op, onder
voogdij zijner moeder Albertina Agnes, wat zonder moeite zijn beslag
kreeg. Maar Holland ging niet in op het verzoek der laatste, om aan haren
1) Dit volgt uit R. A., Nass. Dom. 602, fol. 46; cf. Aitzema, V, 791 en 792.
2) Correspondentie Willem III-Bentinck, I, Inl., p. XVIII.
3) Aid., II, 71o.
4) Hollandsche Mercurius 1664, 195.
5) Aitzema, V, 38.
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zoon de compagnie, die haar man op de Hollandsche repartitie had gehad,
over te dragen 1).
Over 's Prinsen nieuwe verblijf in de residentie, waar hij zich weer installeerde op het Binnenhof, blijft ook nu nog een sluier hangen, al is zij niet
zoo dicht meer als de vroegere. Wij zien althans de bewegende krachten
in zijn omgeving, van wie het op Bornius en Trigland het meest aan kwam,—
al kunnen we ook thans niet elk er van in haren invloed schatten of waardeeren. Het geheel maakt een rustigen indruk. Het is zeer goed mogelijk,
dat er thans geregelder en ernstiger gewerkt werd dan vroeger, in de vijf
uren, die aan het onderwijs werden besteed, ongerekend de lessen van
Raguineau, die ook nog tot de hofhouding behoorde. Deel hiervan ging
ook dr. Van der Straten uitmaken, die in Juni 1663, op dezelfde voorwaarde als Dr. Rumpf, tot arts van Z. H. werd aangesteld 2). Gewoonlijk
ging men 's zomers naar buiten, zoo in 1663 naar Breda, waarvoor het
kasteel hier in orde was gebracht 3). Van hieruit zou de Prins in het einde
van Juli naar Turnhout, wat toen verhinderd werd, omdat zijn tante Marie
de kinderpokken kreeg 4). Tijdens deze verblijven buiten zal, mogen we wel
aannemen, de jagersneiging, die in den Prins huisde, gelegenheid tot uiting
hebben gekregen 5); Huygens klaagde er over, dat men hem slechte gewoonten liet leeren, „en courant a la chasse qu'il aime eperdument", zonder
dat hij genoeg in het paardrijden geoefend was.
Maar wat het belangrijkste uit dezen tijd is: 's Prinsen eigen persoonlijkheid begint zich in hare vroegrijpheid te manifesteeren. Een der motieven
van de benoeming van Sandoville was, vertelt de Engelsche gezant, dat de
Douairiere bang voor den Prins begon te worden: zij durfde zelf nauwelijks
iets tot hem te zeggen, uit vrees, dat het hem niet aangenaam zou zijn,
en zij wilde nu iemand bij hem hebben om hare bedoelingen in hem over
te gieten. Men behoeft aan dit bericht, zooals aan zoovele berichten van
Downing, geen al te groote waarde te hechten, maar het wijst toch onmis1) Aitzema, V, 42.
2) R. A., Nass. Dom. 6o1, fol. 254. — 8 Sept. 1668 Pierre Francois als chifurgijn (id.
602, fol. 96).
3) R. A, Nass. Dom. 6o1, fol. 252.
4) Worp, VI, 2.
5) Worp, V, 17o. — Van 14 Juni 1663 is er een contract met Mr. Willem Verbrugge,
valkenier van den Prins, over het onderhouden van 's Prinsen jacht (R. A., Nass. Dom.
602, fol. 245, en zie verder 602, fol. 19 vo. ).— Voor het leeren paardrijden werd 3o Nov.
1666 een contract aangegaan met „monsieur d'Orival" (alsv., fol. 55).
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kenbaar op een zeker antagonisme tusschen grootmoeder en kleinzoon.
De laatste — en dit is onder invloed van zijn omgeving zeer begrijpelijk
— heeft de politieke lijn, die de eerste volgde, niet onverdeeld goedgekeurd.
„Ce petit Prince promet beaucoup de lui", was de eerste indruk, dien
Godefroy d'Estrades, de nieuwe Fransche gezant bij de geallieerde Republiek, in Januari 1663 van Willem III kreeg 1). Hij zou het weldra ondervinden, dat de Prins zich begon te doen gelden. Toen hij in zijn karos —
bij gelegenheid van de Haagsche kermis op 6 Mei 1664 — den Prins in
de zijne op het Voorhout tegenkwam 2), weigerden beiden voor elkander
uit te wijken. Een etiquette-kwestie in optima forma! Moest de vertegenwoordiger van een regeerenden koning, en nog wel een Lodewijk XIV,
de eerste rang laten aan een Prins van Oranje, die geen regeerend vorst kon
heeten en door de regenten als een burger beschouwd werd 3) ? Dit was
theoretisch een zeer simpele vraag, maar die in de praktijk door de houding,
die de dertienjarige prins aannam, zeer ingewikkeld kon worden. Dat zij
ontstond, markeert de verandering in de houding van Frankrijk ten opzichte
van de partijen in de Republiek, en daarin ligt hare grootste beteekenis.
Zij vond natuurlijk een uitkomst, zooals al dergelijke zaken. Toen de Prins
halsstarrig bleef weigeren uit te wijken en D'Estrades ook niet toegaf,
begon er een volksoploop op het Voorhout, en de stemming was niet
twijfelachtig. De Prinses-Douairiere werd door Zuylesteyn op de hoogte
gebracht en redde de situatie, door te gelasten, dat de koets van den Prins
rechtsomkeert zou maken, wat geschiedde, nadat de Prins zijn wagen verlaten had, om naar de spelen te gaan kijken 4). D'Estrades behoefde niet
uit te wijken, maar het geschil bleef in den grond onopgelost. Prinses
Amalia liet Huygens vragen, wat de Engelsche gezant te Parijs zou doen
in een ontmoeting met een der prinsen van den bloede, maar kreeg geen
antwoord.
Ook van een anderen kant kunnen wij den Prins benaderen. De Franschman De Gourville, die in het begin van 1665 in Den Haag was en toen
1) Archives, 11 5 , 231.
2) Worp, VI, 61.
3) Eenige theoretische beschouwingen verder bij Aitzema, V, 276 vlg.
4) Volgens een niet zeer duidelijk bericht van D'Estrades (Lettres, II, 429) kwam ook
De Witt er aan te pas, maar welke rol hij er bij speelde, blijkt niet, en met berichten van
D'Estrades moet men zeer voorzichtig wezen. Volgens De Witt Huberts, 78, zegt ook
de Oprechte Haarlemsche Courant het.
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den Prins meermalen bezocht, vertelt 1), dat hij den avond dikwijls ten huize
van den heer van Odijk, zoon van den in 1665 overleden Beverweert en
moreel weinig gunstig bekend, of van den vicomte de Montbas, een Franschman, die gehuwd was met een dochter van Grotius, uit zijn land verbannen
en hier in militairen dienst getreden 2), doorbracht met kaartspelen en dan
om half tien naar huis ging. Als contra-beleefdheid bood Gourville den
Prins en een vijftal anderen personen uit Den Haag, benevens den gezanten
van Frankrijk, Spanje en Portugal, een diner aan. Over het algemeen geen
bizonder gunstig gezelschap voor een jongen man van veertien jaar, maar
dat hem waarschijnlijk niet sterk beroerd heeft, al vormde hij er zich beter
dan te Leiden „pour le grand monde". Gourville, een zeer geestig man,
dien hij ook in latere jaren nog eenige malen ontmoette, herinnerde Willem
III zich in 1698 nog als een „bonhomme" 3).
Van de losbandige zeden, die verscheidene leden van Zuylesteyn's kring
kenmerkten, vertoont Willem III in dezen tijd in geen enkel opzicht de
sporen. Getuige de beide, uiterst merkwaardige brieven, die hij in 1665
aan den baron de Friesheim, die als page in zijn dienst geweest was en nu
als vaandrig te Hellevoetsluis lag, schreef 4). Ik hoop, heet het in den eersten
uit Juni, „que vous n'este pas devenu debauche au boire; pour les femmes,
j'ai fort grand peur que vous l'estes devenu bien d'avantage, puisqu'estant
en mon service, vous l'estiez que trop". Neem u in acht ! Ge zult er eenmaal
berouw van hebben, en als ge u niet van deze ondeugden onthoudt en u
alleen in goed gezelschap ophoudt, zult ge mijn vriendschap nooit hebben.
En wanneer Friesheim goede beloften doet, krijgt hij in den tweeden, van
September, een nieuwe vermaning, want de Prins is lang niet gerustgesteld.
„J'espere que vous ne trouverez pas movais tout ces bons conseils que
je vous donne; si je ne vous n'aimais pas, je ne les fairois poinct, mais puis
que je desire que vous soyez honnest homme, je le fais et qu'alors je vous
pranderois en mon service".
Een jeugdige moralist aan het woord, een jonge man van sterk moreel
besef, die zich verplicht voelt zijn vrienden te vermanen op het pad der
deugd te blijven. Men voelt hier de lessen, gegeven naar den leiddraad

1)
2)
3)
4)

Memoires (uitg. 1894), I, 219 vlg.
Gourville (t. a. p.) zegt, dat hij was „asses de la Cour de M. le Prince &Orange'.
Correspondentie Willem III-Bentinck, I, 226.
Archives, 11 5, p. XXXVI, noot 1 (de origineelen thans in H. A. 2631).
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in het „Discours" voor 's Prinsen opvoeding, en zal dit resultaat in de eerste
plaats mogen stellen op rekening van Trigland.
Zoo was op zijn vijftiende levensjaar de gesteldheid van Willem III,
waarin zich een mengelmoes van min of meer tegenstrijdige invloeden, eenerzijds van den Hofkring, die vooral 's Prinsen politieke visie beinvloedde,
anderzijds die van de burgerlijke leeraren, die zijn wetenschappelijke en
moreele vorming in handen hadden, openbaart, maar waaruit zich zeer
duidelijk een markante persoonlijkheid begint los te maken. Toen brak
een nieuwe oorlog van de Republiek met Engeland uit, die zijn positie
op belangrijke wijze zou wijzigen.
De tweede Engelsche oorlog is, in haast nog zuiverder vorm dan de
eerste, een economische, een koloniale strijd. Karel II en zijn kanselier
hadden van het voorjaar van 1664 of meer en meer moeten toegeven aan de
zeer vijandige stemming van het Engelsche yolk, die ook de hertog van
York deelde, tegenover de Nederlandsche mededingers. Met ontevredenheid van den Koning of iemand anders over de behandeling van den Nederlandschen neef heeft het ontstaan van den oorlog absoluut niets te maken.
De veronachtzaming van 's Prinsen belangen door zijn oom en de hierdoor
ontstane verwijdering tusschen den Engelschen voogd en de Nederlandsche
voogdes kwamen in 1664 ZOO sterk uit, dat Downing het tot de rubriek der
„stories and falsities" rekende, dat er van bemoeienis van zijn Koning met
de binnenlandsche aangelegenheden van de Republiek sprake zou kunnen
zijn. Het is echter geheel vanzelfsprekend, dat, toen de oorlog eenmaal
onvermijdelijk was geworden -- door het Engelsche gewelddadige optreden
op de kust van Guinea en in Nieuw-Nederland —, Karel II van de wijze,
waarop de Staten zijn neef behandeld hadden, ook een grief ging maken,
al uitte hij deze nimmer officieel. Hij zeide zelfs aan den Brandenburgschen
gezant te Londen, dat hij zoo lang zou strijden, totdat zijn neef hersteld
zou zijn in de waardigheden van zijne voorouders. Maar de houding van
den wispelturigsten aller monarchen was met dit gezegde volstrekt niet in
overeenstemming, zooals tijdens den oorlog zonneklaar aan het licht zou
komen. Voor de Republiek lag in de verzekering zelve en in de hoop, die
werd opgewekt, dat Karel II de „inclusion" van zijn neef bij den vrede
zou eischen, een gevaar voor binnenlandsche moeilijkheden. Eenigermate
heeft ook thans de Stuart-Oranje-verbinding inderdaad in ongunstigen
zin gewerkt. Want er waren er, die meenden, dat zij tijdens den oorlog
op Engeland's hulp mochten rekenen, ja deze konden gebruiken, om de
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verheffing van den Prins te bereiken, ofschoon — het aantal dezer EngelschOranje-gezinden is niet groot geweest !
De oorlog begon voor Nederland op ongelukkige wijze: Obdam leed
zijn smadelijke nederlaag van Lowestoff. Maar het vlootmateriaal was in
veel beteren staat dan in den vorigen oorlog het geval was geweest, en het
gelukte, vooral door het krachtig ingrijpen van De Witt, alle consternatie
te voorkomen en den strijd met kracht voort te zetten. De Witt zelf voer
als lid eener gevolmachtigde Staten-deputatie in Augustus 1665 mee uit,
De Ruyter werd opperbevelhebber. Een tweede ramp in September, die
een door de oorlogsvloot begeleide koopvaardijvloot zeer teisterde, veroorzaakt door een zwaren storm op zee, had voor de verdediging geen slechte
gevolgen. Maar de algemeene toestand werd in den herfst toch benauwd
genoeg, toen de Munstersche bisschop, Bernard van Galen, die bondgenoot
van Engeland geworden was, in Twente viel, terwiji het Staten-leger, onder
Johan Maurits gesteld, niet in staat bleek hem tegen te houden. Het leger
was door de regenten veel minder verzorgd dan de vloot, en verkeerde,
vergeleken bij 165o, in groot verval.
Het symptomatische verschijnsel, dat het Nederlandsche y olk in dagen
van zorg en benauwdheid heul bij Oranje zoekt, bleef ook thans niet uit.
Het vertoonde zich echter in minder scherpen vorm dan in den vorigen
oorlog. De Witt stond en was sterk, hij had veler vertrouwen en verdiende
dit, en bovendien Stuart heette Oranje de hand boven het hoofd te houden 1); anders dan in den eersten oorlog was het hoofd van het vijandige
Engeland thans de oom van den Prins. Onwillekeurig moest dit op de
Oranje-bewegingen remmend inwerken, zooals ook reeds voor den oorlog
gebleken was. Vooral in Zeeland had het invloed, zelfs op den raadpensionaris
Pieter de Huybert, opvolger van den in 1664 overleden Veth, overigens
stellig een Oranje-man en volstrekt niet in vertrouwelijke verhouding tot
De Witt staande. Er was echter ook thans onrust genoeg en er kwamen
sterk vijandige uitingen tegen De Witt los. Maar het positieve resultaat
bleef kleiner, al was de Prins geen kind meer.
In October 1665 deden twee gedeputeerden van Overijsel ter StatenGeneraal eigenmachtig het voorstel, om Willem III aan het hoofd van
een buitengewoon gezantschap naar Engeland te stellen, om over vrede
1) Zie hierover nadere bewijzen in mijn artikel: Buat als diplomaat (Bijdr. Vad. Gesch.
IV4), 66.
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te handelen, en hieraan meer luister bij te zetten door hem het opperbevel
over leger en vloot op te dragen, waarin hij voorloopig door een bekwaam
persoon zou kunnen worden „geSuppleert". Een heel onberaden plan,
waarvan de blijkbare toeleg was Karel II, die reeds den wensch had uitgesproken, dat de Staten een gezantschap voor vredesonderhandelingen zouden zenden, door 's Prinsen benoeming aangenaam te stemmen, maar dat
de onmacht der Republiek ten duidelijkste zou hebben gedemonstreerd,
de verheffing van den Prins aan buitenlandschen invloed zou hebben doen
toeschrijven en nog bovendien den Franschen bondgenoot onaangenaam
zou hebben moeten treffen. Welk een politiek onverstand ! Het ging gelukkig
zonder meer de doofpot in.
Ook thans echter vond De Witt in de algemeene stemming aanleiding
een stap te doen, om aan den volkswensch tegemoet te komen. In het
begin van 1666 bracht hij een plan ter sprake, om den Prins onder den
beroemden Franschen maarschalk Turenne, die aan Oranje verwant was,
als generaal der cavalerie te laten dienen in den veldtocht tegen Munster,
waarin Turenne dan als opperbevelhebber der Nederlandsche troepen zou
optreden. Het inderdaad niet zeer gelukkige plan, dat alleen een tijdelijke
regeling beoogde, vond weinig instemming, noch in Frankrijk noch hier
te lande, en het raakte spoedig van de baan, te gemakkelijker omdat de veldtocht zelf overbodig werd. Van Galen, die uit Engeland geen steun kreeg
en bedreigd werd door een versterkt Nederlandsch leger, waarbij zich ook
een Fransch hulpcorps, dat Lodewijk XIV den bondgenoot in nood had
toegezonden, verloor den lust in den strijd en haastte zich vrede te sluiten.
Maar juist De Witt's voorstel had ten gevolge — wat hij stellig niet
voorzien heeft —, dat thans van meer dan een kant een poging werd ondernomen, om iets blijvends voor den Prins te bereiken. Ook de onvoldoende
staat, waarin het leger was gebleken te verkeeren, bevorderde deze beweging.
Het was noodig, zei Zeeland, tot wering van alle „desordres ende confusion"
permanente hoofden over het leger aan te stellen, waarom het gewest voorstelde den Prins tot kapitein- en admiraal-generaal te designeeren of ten
minste tot generaal der cavalerie te benoemen, om hem onder Johan Maurits
den veldtocht tegen Munster te doen meemaken, en hem tevens zitting
te doen geven in den Raad van State, ten einde in de staatszaken te worden
ingewijd. Het gewest voegde er nog bij, dat dit laatste met de bedoeling
moest geschieden, om hem bekwaam te maken tot het bekleeden van de
„hooge en eminente charges" van zijne voorouders, zooals dit ook met
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Frederik Hendrik en Willem II, resp. in i600 en 1638, was gedaan. Het
wees in het voorstel, dat het den Zen April ter Staten-Generaal indiende,
op de ijverige gezindheid van den Prins, om in actie te komen ten dienste
van het land. Fen plan als in 166o dus, maar waarvan de portee nu minder
ver ging: immers Zeeland sprak thans niet van eenige designatie, voor zoover het gewest zelf betrof.
Toen deed De Witt een stag verder. Zoodra de gedeputeerden van Zeeland, die in last hadden eerst met Holland te overleggen, met hunne resolutie
in Den Haag kwamen, bestreed hij het voorstel ten sterkste, daarbij zich
terecht beroepende op het Zeeuwsch-Hollandsche accoord van 1663, dat
elke benoeming van den Prins tot zijn achttiende jaar verschoof 1). Maar
tegelijkertijd wendde hij zich tot de Prinses-Douairiere met het denkbeeld, om het educatie-plan opnieuw ter tafel te brengen. Hierbij handelde
hij ook onder invloed van de stemming in Holland zelf 2), want hij wist
heel goed, dat er onder de Hollandsche regenten, die immers de opvoeding
noch in 1661 noch in 1663 eenparig geweigerd hadden, verscheidene waren, die
niet ongenegen zouden zijn iets voor den Prins te doen, bepaaldelijk ook te
Amsterdam; er waren er zelfs wel, die hem in den Raad van State wilden
brengen. Waarschijnlijk is het hem ook niet onbekend geweest, dat enkele
dezer regenten, met name Johan Kievit en Ewout van der Horst uit Rotterdam, zich hadden ingelaten met een heimelijken zendeling van Karel II,
Gabriel de Sylvius, oud-dienaar van de Prinses-Royale en na haren dood
in Engeland gebleven, die hier een paar maal geweest was, om verbindingen
aan te knoopen voor vredesonderhandelingen, waarbij de verheffing van
den Prins als lokaas werd voorgehouden. Ook Buat was door zijne Engelsche
relaties in dit gevaarlijke vredeswerk betrokken geraakt en voerde een correspondentie met Engeland, waarin hij 's Prinsen verheffing en den vrede als
onafscheidelijke zaken beschouwde; alleen van het laatste onderwerp had
hij De Witt op de hoogte gebracht, die zich tegen correspondentie hierover
niet verzet had.
De Prinses-Douairiere luisterde naar De Witt's lokstem, en bleef getrouw
aan hare in 1663 vastgestelde gedragslijn; om Karel II bekommerde zij
zich thans heelemaal niet, wat in de bestaande omstandigheden licht begrijpelijk was. Ook Brandenburg's Keurvorst, die in Maart — nadat hij een
1) Zie den brief van Cornelis de Coninck , Hoornsch regent, van 27 Maart 1666 (in
Bijd. Vad. Gesch. VI 9 , 121).
2) Cf. mijn Johan de Witt, 2e druk, 234 vlg. en 275.
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verdrag met de Republiek gesloten had in verband met de Munstersche
zaken — zijn neef in zeer algemeene termen had laten aanbevelen 1), wat de
Staten als een ongeoorloofde buitenlandsche inmenging zeer slecht hadden
opgenomen, stond er geheel buiten. Zeer waarschijnlijk heeft de Prinses in
de van Zeeland uitgaande beweging niet veel vertrouwen gehad. Zij moet
er zeer goed van op de hoogte zijn geweest, dat de verhoudingen onder
de regenten in dit gewest in deze jaren zeer verward waren. In Veere
hadden in 1664 ernstige moeilijkheden plaats gehad, waarbij de Douairiere ook harerzijds van weinig beleid had blijk gegeven ---, en in de heele
houding van Zeeland was een groote onstandvastigheid op te merken. Zeer
teekenend is het, dat Buysero, die waarschijnlijk ook thans de Prinses
vooral als raadsman heeft gediend, aan een Zeeuwsch staatsman in November 1665, toen de nieuwe Orangistische beweging Zeeland begon te beroeren,
schreef: „het is den ouden trans; zij stellen wat voor, maar laten het soo
leggen en weder verdwijnen nae de gewoonlijcke costume" 2).
Toch mag men zich afvragen, of de Prinses tegenover De Witt niet
al te toeschietelijk is geweest. Immers, zij liet zich niet alleen overhalen
het Hollandsche standpunt ten opzichte van de educatie geheel te aanvaarden, zonder eenige reserve, maar zij verzuimde ook eenige de minste
toezegging voor de toekomst te bedingen of op de wenschelijkheid van het
verleenen van een jaargeld de aandacht te vestigen; evenmin dacht zij er
thans aan een of meer regenten uit de Oranje-gezinde steden voor de educatie aan te bevelen. In hare memorie, die zij den Zen April bij de Staten
van Holland indiende, vroeg zij alleen, dat de Staten haren kleinzoon zouden
willen opvoeden, „om de goede ende heylsame regten, privilegien en maximen
van den Staet grondelijck" te leeren kennen, opdat hij eenmaal dienst zou
mogen doen in zulke ambten als zij hem zouden willen opdragen: men kon
meenen, dat zij door De Witt zelf opgesteld was, en er werd zelfs gemompeld, dat de Prinses geschenken van De Witt gekregen had — wat stellig
onjuist is —, waarmede men hare houding trachtte te verklaren. Eenige leden
namen de memorie over, maar aan den uitslag viel thans geen oogenblik te
twijfelen. Het ging zelfs met bekwamen spoed. 10 April reeds willigden de
Staten eenparig het verzoek in en besloten tegelijk, dat hiermede de ambtenaren van de Hof houding van den Prins als ontslagen zouden worden be1) Aitzema, V, 784 en ioo6--Ioo8.
2) Mijn boven geciteerd Buat-art., 7o.
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schouwd, terwiji als gouverneur van den Prins meteen werd aangewezen
Johan van Gent, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal. De
commissie tot de educatie werd samengesteld als in 166o, de beide gestorven
leden uit Dordrecht en Amsterdam, Barendrecht en Zuidpolsbroek, werden
vervangen door gedeputeerden van dezelfde steden: Adriaen van Blijenburg,
heer van Naaldwijk, en Gillis Valckenier; in Beverweert's plaats kwam
Wigbold van der Does, beer van Noordwijk.
De Witt had opnieuw de overwinning behaald. De beweging in de
Staten-Generaal, ofschoon Friesland, Overijsel en Groningen zich ook ten
gunste van de introductie van den Prins in den Raad van State verklaarden,
Gelderland zich vrijwel ten gunste van Zeeland's voorstel uitsprak en
Utrecht op het opstellen van een instructie voor een kapitein-generaal ad
vitam aandrong 2), liep nu in het zand. Zeeland's eenige malen herhaalde
pogingen 3) om aandeel aan de opvoeding to krijgen, werden onverbiddelijk
afgewezen. Toch moet ook dit besluit, hoe weinig bindend voor de toekomst,
voor De Witt persoonlijk een offer zijn geweest, dat hij bracht aan het
behoud van een zoo groot mogelijke eensgezindheid van Holland. Implicite
hield ook deze resolutie de erkenning in, dat de Oranje-Prins niet maar
alleen een gewoon burger van Holland was. „Kind van Staat" noemde
men hem van nu af, ofschoon dit nimmer een officieele titel is geweest:
een kind dus, waarop de Staat voor zijn toekomst in de eerste plaats zijn
hoop gevestigd had, zooals een vader dit doet op zijn zoon. De heeren
mochten wel oppassen, gekscheerde een Staten-lid, dat de Staat nu niet
het kind van den Prins werd 4).
1) De Guiche, II, 220.
2) Aitzema, V, 794; het advies van Gelderland werd 15 April ingediend ter StatenGeneraal (Res. i. d., R. A.). Aitzema, V, 786, plaatst het minder juist op 31 Mei.
3) Id., 804, 815, 823, 826.
4) Id., V, 787.
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KIND VAN STAAT.

In-bleek en teer, met een paar groote zwarte oogen, die te schitterender tegen de bleekheid uitkomen, toonen een paar portretten, die
uit dezen tijd dateeren, Willem III 1). Vooral het eene, te Haarlem, is in
staat medelijden te wekken en zal dit stellig ook bij vele toeschouwers, die
zich den Prins als een verdrukten, door de Staten zwaar verongelijkten
jongen man plegen voor te stellen, gedaan hebben. Maar beschouw het
beeld wat nader,. en uit de teerheid komt ook een trek van groote vastberadenheid, van wilskracht te voorschijn, een hooge intelligentie, een
sterke geest. Het gelaat is van aangenamen, regelmatigen vorm, de neus
is meer gebogen dan op jongere portretten: een arendsneus noemde een
Fransch reiziger, die den Prins in 1663 zag 2), haar; de oogopslag is zacht.
De geheele houding is flink, ernstig, zelfbewust: deze jongeling is al haast
een man. Daar staat hij voor ons: de Oranje-vorst, die in zijn uiterlijk
duidelijk de afkomst van vaderszijde laat zien, en in den echten Stuart-neus
die van moederszijde verraadt. Oranje, Stuart en Bourbon zijn in hem
vereenigd, en hij heeft zijne aanzienlijke relatien in Duitschland, bepaaldelijk
in Brandenburg, maar ook in andere kleinere vorstendommen, en in
aristocratische Fransche kringen als de Turenne's en de Tarente's, immers
door de huwelijken van dochters van zijn overgrootvader, die den grondslag van het Huis heeft gelegd, waarvan nu deze Prins het hoofd is. Men
ziet het hem aan. In zijn zelfbewustheid spreekt zijn dynastiek gevoel, zijn
1) Een te Haarlem, en een van Raguineau (zie Moes, t. a. p.). Het laatste bier als
titelprent en het eerste bij p. 125.
2) Les voyages de Monsieur de Monconys en Angleterre et aux Pays-Bas, — suite de
la seconde partie, 247.

Willem III (+ 1666?)
Frans Hals Museum, Haarlem. (Photo Dewald, Den Haag).

126

De Prins bij leger en vloot.

trots. Hij is natuurlijk ambitieus, omdat hij een persoonlijkheid wordt en
omdat het in zijn afkomst ligt, dat hij een groote rol moet gaan spelen.
Hij heeft hierop immers ook rechten, hoewel onomschreven en voor het
oogenblik niet gehonoreerd. Maar hij kan wachten, hij heeft geleerd zijn
gevoelens te verbergen, hij is geworden „fort dissimule" — D'Estrades
merkt het op 1) —, hij beheerscht zich zelf in hooge mate : de lessen van het
„Discours", toegepast op een jongen man, die deze eigenschappen, die zich
niet bij iedereen laten ontwikkelen, in kiem moet hebben bezeten en die
leefde in omstandigheden, die het wenschelijk maakten, dat hij zijn ware
gevoelens niet toonde !
Wat 's Prinsen verlangens en gedachten zijn geweest, toen de oorlog
was gekomen, en vooral nu de oorlog hem Kind van Staat gemaakt
had ? Natuurlijk heeft hij gehoopt mee te mogen doen, al was het maar
alleen om te leeren: de Geldersche en Zeeuwsche resolution laten genoeg
zien, dat dit naar buiten ook bekend was; D'Estrades meende zelfs, dat de
oorlog was „sa forte passion" 2). Echter — hij mocht niet meer dan toekijken. In November 1665 was hij te Arnhem, met eenige jonge Hollandsche
edelen, toen het Fransche hulpcorps, dat van Maastricht of begeleid was
door Buat, hier langs trok: hij was er incognito, maar werd toch door den
Franschen bevelhebber en andere grooten bezocht 3). In Maart 1666 begaf
hij zich naar Rotterdam, bezocht hier eenige der nieuw aangebouwde
schepen van de Admiraliteit van de Maas en werd ten huize van Van der
Horst, in tegenwoordigheid van Kievit en andere vroedschapsleden, op een
maaltijd vergast 4). In Mei — hij was toen reeds Kind van Staat — ging
hij, vergezeld van zijn ooms, den Keurvorst van Brandenburg en den Vorst
van Anhalt, die op bezoek in Den Haag waren, van Johan Maurits en een
aantal andere aanzienlijke heeren, naar het Nieuwe Diep, waar een officieele
ontvangst aan boord van het admiraalschip van De Ruyter, de Zeven Provincien, plaats had en waar verscheidene schepen van de vloot bekeken
werden. Het was de eerste directe aanraking van den Prins met het zeevolk, dat niet naliet van zijn gezindheid ten gunste van Oranje blijk te geven,
en, voor zoover is na te gaan, met den beroemden vlootvoogd. De reis
terug leidde over Amsterdam, waar het gezelschap heel onverwacht aan1)
2)
3)
4)

D'Estrades, IV, 245.
Id., V, 280.
Aitzema, V, 661, Worp, V, 160.
Id., V, 1007-1008.
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kwam, maar toch door het stadsbestuur geregaleerd werd 1). Daarbij moest
het blijven.
Tegen zijn opleiding door de Staten van Holland heeft de Prins zich
niet verzet, al vond hij de handeling zijner grootmoeder niet aangenaam;
hij weigerde ze te ondersteunen, toen de graaf de Guiche, ook al een
Fransche balling 's lands, die zich toen hier te lande ophield en zich in
vele relatien mocht verheugen, hem hiertoe trachtte te bepraten 2). Maar
in hooge mate hinderde hem het ontslag van de Hofhouding. Hiertegen
heeft hij zich wel degelijk verzet, en hij heeft meer dan een poging gedaan,
ook bij De Witt zelf door D'Estrades, dien hij er „la larme a l'oeil" over
onderhouden had, om bepaaldelijk Zuylesteyn, aan Wien hij zeer gehecht
was, en Boreel bij zich te houden 3). Het mocht niet baten. Het was bepaaldelijk noodig, had De Witt reeds in Maart geschreven, dat, wilde men iets
voor den Prins doen, hij losgemaakt zou worden van „alle correspondentie,
inclinatie ende affectie met ende tot de jegenwoordige vijanden van den
Staet" en daarom tevens uit den dagelijkschen omgang met Engelschgezinden, vrouwen en mannen. Aan Zuylesteyn werd gelast vddr het einde
van April „van 't Hof te delogeren" 4). Hij zelf werd eenigermate ontzien,
doordat de Staten hem de betaling van zijn jaargeld voor den tijd van vijf
jaar toezegden 5), wat hem zeer goed te pas kwam, want hij zat diep in de
schulden 6). Aan Boreel werd — ook wel om zijn vader, die nog als gezant
te Parijs verkeerde, te plezieren — een der eerste compagnieen, die vacant
zouden vallen, beloofd 7 ). De anderen verdwenen zonder meer: aan Bromley
werd het verdere verblijf hier te lande ontzegd, Wotton bleef drost van
Breda, en van hem merkt men verder niet y ea; Reede zal waarschijnlijk
naar Utrecht zijn teruggekeerd, maar hij bleef in relatie tot den Prins en
kwam later weer in diens dienst. Lang heeft 's Prinsen booze luim, althans
uiterlijk, niet geduurd 8). Hij schikte zich in het onvermijdelijke, wat de
1) Wagenaar, XIII, 204; D'Estrades, IV, 282; Brandt, 467; cf. Colenbrander, Zeeoorlogen, I, 311.
2) De Guiche, II, 223.
3) Brieven, II, 25o, en D'Estrades, IV, 223 vlg.
4) Brieven, II 25o, en Res. Holland 2 April 1666.
5) Definitief op 28 Mei (Res. Holl. i. d.).
6) In Februari 1666 bedragende f 46.375 blijkens een opgave in Nass. Dom. 602, fol.
32, R. A.; hem was toen een groot voorschot op zijn tractement toegekend.
7) Brieven, II, 252.
8) D'Estrades, IV, 263 vlg., 282.
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wijste partij was. Dat hij zich een oogenblik „sensibel" getoond had, pleit
voor hem; ook, dat hij Willem Boreel verzekerde, dat Johan, die tegen
„mon volonte et mon gre" van zijn Hof verwijderd was, niettegenstaande
hij „mon possible" gedaan had, cm het te verhinderen, zoodra het
mogelijk zou zijn, hersteld zou worden in zijn hof-ambt 1) —, hoewel men
van dergelijke beloften voor de toekomst later wel eens last kan krijgen !
In het begin van Mei noodigde hij De Witt aan zijn tafel en bij het
scheiden der vergadering van de Hollandsche Staten bedankte hij de
leden persoonlijk voor de goede zorgen voor zijn persoon.
De zuivering van 's Prinsen Hofhouding was een zeer heilzame maatregel. Wat de commissie van educatie in 166o had noodig geoordeeld —
hetzelfde dat nu op ruimeren schaal dan toen in de bedoeling schijnt te
hebben gelegen, uitgevoerd werd —, mocht men in de bestaande omstandigheden noodwendig noemen. De Prinses-Douairiere had, met een juist
besef van het oorbare, kort na het uitbreken van den oorlog aan de Hofhouding verboden Downing, die tot in Augustus 1665 in Den Haag bleef,
te bezoeken 2). Het bevel werd niet letterlijk opgevolgd. Erger was de omstandigheid, dat in 's Prinsen omgeving zelf het middelpunt van de correspondentie was, die Engelsch-Oranje-gezinden met Engeland onderhielden.
Buat immers had zich hiertoe laten overhalen en stond, behalve met
Sylvius, in verbinding met Henny Bennet, lord Arlington, een der
Engelsche staatssecretarissen, opkomende grootheid, die in het begin
van 1666 gehuwd was met Isabella, dochter van Beverweert. Men behoeft
niet alle leden van 's Prinsen Hofhouding er van te verdenken, dat zij van
Buat's bedoelingen op de hoogte waren en er mede instemden. Van Zuylesteyn echter kan dit nauwelijks betwijfeld worden, evenmin als van Dr.
Rumpf, en dit was al bedenkelijk genoeg. Het heele streven van Buat en
die met hem meededen, had niet alleen een staatsgevaarlijke strekking,
omdat, midden in een zwaren oorlog, binnenlandsche beroeringen er uit
zouden kunnen voortkomen, het was bovendien in hooge mate lichtvaardig.
Karel II had nimmer ernstig de belangen van zijn neef voorgestaan, en
heeft dit tijdens den oorlog evenmin gedaan. In de tijdens bijkans den
1) Willem III aan Willem Boreel 3 Juni 1666 (familie-boek van Johan Boreel: archiefBoreel, Waterland).
2) Mijn Buat-artikel, t. a. p., 63. Ook het volgende gedeelte is hiernaar bewerkt. Zie
ook Bijdr. en Mededeelingen Hist. Genootschap, XXVII, 536 vlg., en mijn Johan de
Witt, 2e druk, 243 vlg.
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heelen oorlog voortdurende vredesonderhanderlingen stelde de Engelsche
Koning, die, om den binnenlandschen toestand in het eigen land, den vrede
spoedig ging wenschen, de vooral economische belangen van Engeland verre
op den voorgrond, en die van den Prins kwamen daarbij als het hinkende
paard achteraan. Buat, in zaken van diplomatie de onnoozelheid zelve,
heeft dit niet willen of kunnen zien: zijn hoogste politieke wijsheid bestond
in het bestrijden van De Witt en van de samenwerking met Frankrijk. Hij
ging door met zijn correspondentie, ook toen uit Engeland waar onder de
leidende staatslieden groot verschil van meening bestond over het nut,
dat men van hem kon trekken, weinig hoopvolle berichten kwamen. Ten
slotte geraakte hij , door een zeldzaam groote onhandigheid van hemzelf, in
de klem: de ware aard van zijn correspondentie kwam aan het licht, hij werd
gevangen genomen, door het Hof van Holland ter dood veroordeeld en
onthoofd. De beide Rotterdamsche heeren, met wie hij van den beginne
of in relatie gestaan had en die hij als medeplichtigen aanwees, ontkwamen
hunne straf door de vlucht.
De populaire voorstelling maakte van hem een slachtoffer van De Witt,
om zijn Oranje-gezindheid ! Deze voorstelling was een legende, die een
taai leven heeft gehad — als vele legendes. Niemand heeft haar beter weerlegd dan de Prins zelf, die „opentlijck ende ten hoochste" aan De Witt
zijn afkeuring over Buat's handelingen beleed. De Prinses-Douairiere had
den ritmeester zelfs gewaarschuwd, dat zijn verstandhouding met Engeland
een gevaar voor hem medebracht, maar ook naar dien wijzen raad had hij
niet geluisterd.
Buat's handelwijze is een nieuw overduidelijk bewijs van het groote
gevaar, dat er uit de Oranje-Stuart-verwantschap kon voortspruiten. Wil
men Buat als een slachtoffer beschouwen, dan was hij het, veeleer dan
van De Witt, van hen, die en ten tijde van Willem II en in de dagen van
de Prinses-Royale de Orangistische politiek te veel aan het Stuart-belang
hadden ondergeschikt gemaakt. Het meeste gevaar leverde deze politiek op
voor het Oranje-Huis zelf, dat er gelukkig sedert 1661 op begon terug te
komen. In de omstandigheden van 1666 kon zij juist hierom niet zoo heel
veel kwaad meer, wat haar overigens niet tot verontschuldiging kan dienen.
Maar ongeluk was zij toch nog in staat aan te richten, al was het maar
alleen, omdat zij Lodewijk XIV kon ontstemmen. De Fransche Koning
had, na lang vergeefsch wachten op het succes van een vredespoging, die
hij zelf in Engeland had laten ondernemen, in Januari 1666 den oorlog aan
9
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Karel II verklaard en zich dientengevolge nog nauwer met de Republiek
verbonden. Voor deze was dit een groote, vooral moreele winst, en het was
van het meeste belang deze niet te verspelen. Nog altijd wat wantrouwend
tegenover die Staten, die in 1648 hun bondsplicht, in Fransche voorstelling trouweloos, verbroken hadden, sloeg Frankrijk nauwlettend gade, wat
zij aan vredesstappen deden. Hunnerzijds vermeden de Staten alle reden
tot wantrouwen. De Witt had D'Estrades volledig op de hoogte gebracht
van de machtiging, die hij Buat had gegeven. Maar daar kwam nu aan het
licht, dat Buat die machtiging had misbruikt, om iets voor Oranje te bedingen ! Niets kon voor Lodewijk XIV onaangenamer gevolgen hebben
dan dat Willem III door zijn oom in zijne waardigheden hersteld zou
worden: dat beteekende den val van De Witt, dat beteekende den ommekeer
in de buitenlandsche politiek der Republiek ten gunste van Karel II, tegen
wien hij nu juist om de Republiek openlijk partij gekozen had. De verbinding
van Frankrijk met De Witt had haar hoogtepunt bereikt, en dientengevolge
stond Frankrijk thans vrij ver van Oranje af. Wanneer D'Estrades zich laat
betrekken in het conflict van den Prins en De Witt over het ontslag van
Zuylesteyn, vindt zijn Koning dit maar half goed 1).
Het was een curieuse combinatie: de republikein De Witt en de monarch
van Frankrijk, zoo iets als Poincare en Nicolaas II voor 1914 ! Zij kwam voort
uit de staatkundige omstandigheden, niet uit animositeit van Frankrijk tegen
Oranje. Tegen de opvoeding van den Prins door Holland had Lodewijk XIV
geen overwegend bezwaar 2): immers ! zij opende de kans den Prins meer en
meer los van Engeland te maken. Ten gevolge van het doortastend optreden
van de Staten in de zaak van Buat werd alle wantrouwen van den Franschen
bondgenoot zonder moeite afgewend. Ook de verhouding van Frankrijk
tot den Prins leed er niet onder. De vele aanzienlijke Franschen, die Den
Haag bezochten, kwamen voor als na veelvuldig met hem in aanraking,
evengoed als D'Estrades. Een hunner, Gourville, erkent volmondig, dat
hij den Prins heel wat aangenamer gezelschap vond dan De Witt, wat men,
van zijn standpunt gezien, wel kan begrijpen.
De Prins heeft Buat evenmin beweend als hij is blijven wrokken over
het gedwongen afscheid van zijn oude Hofhouding. Hiertoe zal de omstandigheid hebben bijgedragen, dat de nieuwe educatie-commissie de nieuwe
1) D'Estrades, IV, 246; cf. Brieven, II, 236.
2) Brieven, II, 247.
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Hofhouding niet samenstelde uit overtuigde vrijheidsliefhebbers, al was er
ook onder dezen lust genoeg toe 1). Johan van Gent was ook in 1659 bij de
toenmalige voogdessen als gouverneur in aanmerking gekomen; hij was gedeputeerde ter Staten-Generaal en baljuw van Valkenburg, een der Geldersche edelen die het met Holland goed konden vinden, en was ook bekend
als goed-Franschgezind, ofschoon hij — wat zeer voor hem pleit — een
jaargeld, dat Lodewijk XIV hem na zijn benoeming tot gouverneur liet
aanbieden, afwees 2); hij blijft overigens erg in de schaduw. Edelman van
's Prinsen kamer werd Philips de Zoete de Lake van Villers, heer van Zevender, hofmeester Jan de Bye, heer van Albrantswaart, stalmeester Hendrik
van Nassau, heer van Ouwerkerk, derde zoon van Beverweert en dus een
broeder van Odijk, maar veel gunstiger bekend dan deze. Al deze drie
Hollandsche edelen zijn tot den Prins in goede verstandhouding gekomen
en hebben hem ook in de jaren van zijn voorspoed gediend, het allermeest
Ouwerkerk. Alleen tegenover Van Gent is de Prins wrok blijven koesteren,
naar het schijnt zelfs tegenover zijn familie 3).
In hoe verre ook in de lagere rangen der Hofhouding opruiming gehouden werd, blijkt niet duidelijk. Van de pages bleef in elk geval Bentinck
in dienst, en van de leeraren Bornius en Raguineau, die ook benoemd werd
tot „kunstbewaarder" 4). Sandoville verdween 5), en eveneens Trigland, de
laatste naar het schijnt, omdat zijn onderwijs ten einde gekomen was. Hij
was reeds, voordat de Prins als Kind van Staat werd aangenomen, bezig
aan het werk, dat hij als afscheid voor den Prins bestemd had 6): het Beeld
van den Christen-vorst, dat hij ook samenstelde, om zijn leerling gelegenheid te geven zich verder in het Latijn te bekwamen. De Prins werd nog
in 1666 als lid der Kerk aangenomen en woonde 2 Januari 1667 voor het
eerst het avondmaal bij, in de Kloosterkerk, waar voor zijn gevolg een
afzonderlijke bank was ingericht 7).
1) Biieven van De Witt, III, 175, noot 2.
2) D'Estrades, III, 441; IV, 259, 262, 311,
3) Wicquefort, III, 288, althans constateert dit. — In niet nader aangeduide kwaliteit,
niet als page, komen in 1668 nog voor jhr. Heyde en jhr. Louis van Steelant (Nass. Dom.
602, fol. 67, R. A.). Met eerstgenoemde is waarschijnlijk Frederik Willem van Heiden
bedoeld. Zie over hem en Steelant: Hora Siccama, 323 en 667.
4) 3o Mei 1666 (Nass. Dom. 602, fol. 41 v13., R. A.).
5) Volgens de Memoires van Dumont Bostaquet (uitg. Read en Waddington — Paris,
1864), 24.
6) Worp, V, 180.
7) Aitzema, VI, 8o; Resolution Gecomm. Raden van Holland 28 Mei 1666 (R. A.).
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De verandering in 's Prinsen omgeving was dus niet zoo ingrijpend
als men wel eens gemeend heeft. In andere opzichten veranderde er
niets. De Oranje-financien bleven in even bekommerden toestand als
vroeger: de opvoeders hebben zich hiervan niets aangetrokken, geheel in
tegenstelling tot de bedoeling, die in 166o bestaan had, en tot de verwachting van den Prins, die waarschijnlijk ook hierom in de educatie berust
had en zich tegenover D'Estrades beklaagde over het verkoopen van verscheidene zijner goederen 1). De voogdessen samen hadden ruimf 117.000
genegotieerd. Amsterdam drong aan op het betalen van de rente voor de
leening van de twee millioen, die niettegenstaande de vroeger beraamde
maatregelen nog geheel onafgedaan waren. Voor nieuwe obligatien moest
de Prins 5 % betalen: de vroeger beoogde conversie schijnt geen voortgang
gehad te hebben. Voor de periode van 1660 tot 1666 was er een tekort
van bijna 6 ton. Het is begrijpelijk, dat „cleynen sausie" nog altijd beleend
bleef bij Mattheus Hoeuff 2).
Verandering ook niet in dezen zin, dat men den Prins in zijn vrijheid
van beweging zou hebben belemmerd. Het is een zeer onjuiste voorstelling,
die men meermalen aantreft, dat „Het Kind van Staat" een soort staatsgevangene zou zijn geweest ! Hij hield voor als na April 1666 open tafel
en had meermalen gasten: in Juni Cornelis Tromp, die hem over den
vierdaagschen zeeslag kwam vertellen. Veelvuldig was hij buiten Den Haag.
In Juli vroeg en kreeg hij toestemming van zijne voogden om, onder geleide van zijn gouverneur, naar Kleef te gaan, waar hij de in September
gevierde bruiloft van prinses Marie met Ludwig Heinrich, paltsgraaf van
Simmern, bijwoonde 3). Zonder bezwaar lieten de voogden hem een „snapreysje" naar Maastricht maken, en het werd 21 October, voordat hij in
de residentie terugkeerde. De Buat-tragedie was kort tevoren afgeloopen
(11 October).
In het wezen der dingen was echter een groote verandering ingetreden.
Want de sfeer van 's Prinsen omgeving was „verhollandscht": de Prins
komt meer met de regenten in directe aanraking, bezoekt b.v. met
Bentinck, toen cornet geworden, in 1668 de receptie van een dochter

1) IV, 242.
2) Deze bizonderheden naar H. A. 2577b en Nass. Dom. 602, fol. 27 v°., 45 v 0., 62
(R. A.).
3) Brieven van De Witt, III, 177 vlg.
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van Nicolaas Ruysch, den griffier der Staten-Generaal 1). Van nu af is het
met den directen invloed van Engelschen of te sterk Engelsch-gezinden
gedaan, en al hield de Prins nog wel den blik naar Engeland gericht, zooals
in de volgende jaren heel duidelijk zou blijken en zooals heel natuurlijk
is, de verheffing tot de waardigheden zijner voorouders heeft hij van nu
af nooit meer uit Engeland verwacht of trachten te verkrijgen. Het zou
zoo'n wonder niet wezen, indien hierin ook invloed van De Witt geconstateerd moet worden 2). Want dit is de tweede nieuwe factor, en stellig
de belangrijkste, die zich nu in 's Prinsen leven begon te doen gelden:
de aanraking met den machtigen Raadpensionaris. Zij had van meer beteekenis kunnen worden, ware zij vroeger begonnen, toen 's Prinsen zelfstandige aard zich nog niet dermate ontwikkeld had als in 1666 het geval
was: toch mag men haren invloed ook thans niet onderschatten.
Natuurlijk kenden Prins en Raadpensionaris elkander voor 1666: de
laatste had den eerste in 1661 te Leiden bezocht; zij waren gezamenlijk
op een gastmaal, dat de bewoners van de Hofbuurt op de Nieuwe Doelen
in November 1665 aanrichtten 3). Maar de kennismaking zal toch niet
meer dan oppervlakkig zijn geweest en de wederkeerige sympathie niet
groot. De nadere kennismaking heeft den afstand vanzelf verkleind en een
verhouding doen ontstaan, die altijd hoffelijk was en die bovendien eenige
waardeering heeft gewekt, al kan men 's Prinsen betuiging tegenover
D'Estrades, dat hij De Witt als een vader zou willen beschouwen 4), moeilijk
a la lettre opvatten. De Witt maakt in den beginne den indruk van gereserveerdheid; in Juli schrijft de Prinses-Douairiere hem, met eenig ongeduld,
dat zij hoopt, dat hij geen gelegenheid zal laten voorbijgaan, zonder „evidente preuven" van zijne „sorgvuldicheyt ende ijver" voor 's Prinsen belangen te geven 5). Het was toen ook wel heel druk: midden in den grootschen zeestrijd van 1666. Maar op den duur heeft De Witt zich in elk
geval geregeld met den Prins zelf beziggehouden. Aitzema vertelt, dat hij
hem elken Maandag bezocht, om te controleeren wat hij van Bornius geleerd had 6), maar hij stelt op die wijze het doel van De Witt's bezoeken
1) Droste, vs. 992 vlg.
2) D'Estrades meent reeds in Mei 1666 te mogen constateeren, dat de Prins inzag,
slat hij geen enkel belang had, om Karel II te ontzien (IV, 266).
2) Fabius, 79, en De Witt Huberts, 83.
4) D'Estrades, IV, 242.
4) Brieven aan De Witt, II, 281, noot 3.
9 VI, 607.
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stellig te eng. De Witt onderrichtte den Prins wel degelijk. Hij zelf zei
aan William Temple, toen deze hier in Januari 1668 was, dat hij den Prins
een- a tweemaal per week bezocht en „affectie" voor hem kreeg 1), en later,
toen Temple hier als gezant kwam, dat hij alle taken, die de regeering
betroffen, met hem behandelde, ook de financien, omdat de kennis hiervan
noodig voor hem zou zijn, om zijn land te dienen. De Prins zelf erkende
tegenover een anderen Engelschman in latere jaren, dat De Witt hem
„very just notions" had gegeven „of every thing relating to their State",
en aan een Amsterdamsch burgemeester, Nicolaas Witsen, deelde hij als
een les van De Witt mede, dat Republieken altijd haar woord moesten
houden, op straffe van ondergang; koningen mochten wat „Ieuteren"
(wankelen). Dit is een les, die Willem III ook in de praktijk zijner staatkunde, wat betreft de trouw aan verdragen, niet vergeten heeft 2). Geheel
zonder spoor is De Witt's aanraking met den Prins stellig niet aan dezen
voorbijgegaan, en de wijze waarop de Prins zich uitte wijst merkbaar op
waardeering.
Wat zou men gaarne zoo'n les hebben bijgewoond ! Gourville had het
geluk eenmaal De Witt en Van Gent bij den Prins te zien binnenkomen,
en merkte op, hoe hij begon „des amities a Mr. de Witt" te doen, en bij
het weggaan keek hij den Prins strak aan. Later zei de Prins hem, dat hij
wel opgemerkt had, wat hij hem te verstaan had willen geven. Maar zij
waren het er over eens, dat de Prins zoo moest handelen, totdat er een tijd
kwam, die hem gelegenheid zou geven anders te doen. „Je lui dis en riant
qu'il en savoit beaucoup pour son age" 3). Het instantane is een oolijk
tooneeltje, en het ruikt sterk naar de waarheid. Een onoverbrugbare klove
bleef deze beide mannen, die verschillende einddoelen nastreefden — al
was er in hun aanleg en zelfs in hun karakter veel overeenkomstigs —,
scheiden. De omstandigheden hadden hen tot elkander gedreven, en ieder
van beiden moest trachten er het beste van te maken. Al te veel geestelijk
voorbehoud moet men overigens in hun omgang ook niet zoeken. Zij kwamen
zelfs tot een kaatspartij , en als De Witt in 1668, ter eere van Temple, een feestmaaltijd geeft, waar ook de Prins mee aanzat, wordt opgemerkt, dat de beide

1) Works, I, 297; cf. ook nog Dohna, 271.
2) De bewijsplaatsen vindt men in mijn Johan de Witt, 2e druk, 278-279 (in noot 2
op blz. 278 is blz. 31 te veranderen in blz. 248); verder nog Courtenay, I, 281.
3) Gourville, I, 245.
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mannen zeer vriendelijk tegenover elkander deden en „een buytengemeenen
genegentheid toonden".
Hoe zeer de Prins door de zorgen der Staten van Holland van 1666 of
in betere omgeving verkeerde, het moet toch bevreemding wekken, dat zij
ook voor zijn verdere opvoeding niet meer deden dan het geval is geweest.
Men zou wenschen, dat hem thans gelegenheid tot een breede, veelzijdige ontwikkeling ware geboden. Maar behalve De Witt en Bornius
kwam niemand den Prins les geven, zooals Aitzema schamper opmerkt.
Zelfs in de militaire aangelegenheden werd hij niet opgeleid, en toch kwam
het duidelijker en duidelijker uit, dat de Staten een militaire functie in de
toekomst voor hem weggelegd dachten.
Is hier opzettelijk verzuim ? Ik kan niet meer doen dan die vraag opwerpen.
Haar bevestigend beantwoorden zou zijn een al te groot gebrek aan kortzichtigheid bij De Witt veronderstellen. Kortzichtig is De Witt in zijn beschouwing van de positie van het Oranje-huis in de Republiek in het algemeen ongetwijfeld geweest, en hij werd het in de volgende jaren eer meer
dan minder: misschien omdat hij den Prins in zijn intelligentie, in zijn
ambitie en aspiration beter leerde kennen en doorgronden ? Maar dadrom
zijn ontwikkeling niet die volle ontplooiing te geven, die wenschelijk moest
worden geacht, dat ligt eigenlijk toch niet in De Witt's aard 1). Het is
jammer, dat wij over de handelingen der tweede educatie-commissie —
door het ontbreken harer notulen — niet beter zijn ingelicht.
Nu de Prins eenmaal Kind van Staat was, zijn de Staten er weldra toe
overgegaan zijn toekomstige positie nader te omlijnen. Dat was eigenlijk
heel logisch en verstandig. De Witt was er niet voor: hij Wilde maar altijd
de toekomst zoo weinig mogelijk binden. Maar zijn positie werd er in dezen
tijd niet sterker op, al was het vooral aan hem te danken, dat de oorlog met
Engeland tot een voor de Republiek gunstig einde werd gebracht. In Amsterdam had hij niet meer den vasten steun van vroeger, toen Zuidpolsbroek
nog leefde; de nu machtigste en zeer eerzuchtige regent Gillis Valckenier
werkte De Witt heel weinig in de hand. De pensionaris van Haarlem, Gaspar
Fagel, een zeer krachtige en zelfbewuste persoonlijkheid, toonde spoedig
na zijn ambtsaanvaarding zijn eigen weg te willen zoeken. Van de oude
1) Aan een gerucht, dat De Witt den Prins door zijn min op een allergemeenste wijze
zou hebben laten mishandelen, zal geen ernstig man eenig geloof slaan (Burnet, I, 395,
foot 1, en cf. 5, noot z).
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medestanders van De Witt kwam niemand minder dan Van Beverningk
op zijn geprononceerd republikeinsche gevoelens terug. Er is geen bepaalde
vijandschap van deze mannen tegenover De Witt, maar zij staan in ongeschokte belijdenis van de „ware vrijheid" niet meer aan zijn zijde. De
Orangistische gezindheid van een overgroot deel der bevolking en een niet
onaanzienlijk deel der regenten, die ook tijdens den tweeden Engelschen
oorlog zich had geopenbaard, heeft, naast andere motieven, op deze verandering van inzicht invloed gehad. En deze gezindheid begon zich sterker
te openbaren, sedert men den Prins, die geen gelegenheid liet voorbijgaan
om te betuigen, dat hij geen ander belang had dan dat van den Staat, los
zag van Engelschen invloed, zoodat De Witt zijn verwantschap met Karel
II niet meer in zijn nadeel kon aanvoeren. D'Estrades, die deze zeer opmerkelijke waarneming in Juni 1667 vastgelegd heeft 1), dringt er op aan
hem, Wien de toekomst behoort, aan Frankrijk te hechten.
In het midden van 1667 komt het resultaat van deze nieuwe constellatie
aan het licht. Plannen tot leger-versterking, sedert den oorlog met Munster
aanhangig, en nader aangedrongen, sedert Frankrijk in Mei 1667 den devolutie-oorlog tegen Spanje aangevangen had en in de Zuidelijke Nederlanden
was gevallen, wat hier te lande levendige onrust baarde, werden gekoppeld
aan een plan, om den Prins een toekomstige positie te openen. Dit was
de uitkomst van de voorstellen, door Zeeland in April 1666 gedaan en door
de meeste andere gewesten gesteund. Maar nu nam Holland de leiding,
op initiatief van Valckenier en Fagel, tegen den zin van Dg Witt' — aithans
voor zoover het plan op den Prins betrekking had —, die echter van den
nood een deugd maakte en zich niet langer verzette.
VOOrdat Holland's voorstellen nog goed en wel in de Staten-Generaal
in behandeling waren, nam het gewest het besluit, dat onder den naam
van Eeuwig Edict bekend is geworden. Hierbij vernietigde het voor zich
de stadhouderlijke waardigheid, terwijl het tevens vaststelde, dat iemand,
die kapitein- of admiraal-generaal der Unie zou worden, nooit tegelijk
stadhouder in eenig gewest zou kunnen zijn. Hier is de scheiding der civiele
en militaire waardigheden van de vroegere Prinsen van Oranje tot een door
alle regenten en ambtenaren beeedigde wet verheven in den vorm, waarin
Amsterdam dit reeds in 165o had geprojecteerd. Ter Staten-Generaal beval
het gewest den bondgenooten aan zijn voorbeeld te volgen. Het stelde hier
1)

V, 279 vlg.
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voor den Prins zitting te verleenen in den Raad van State, hem bij het
te velde brengen van een leger in politieke kwaliteit dit leger te doen volgen,
alles cm hem in leger- en staatszaken in te wijden. Ter benoeming van
veldmaarschalken droeg het Johan Maurits en Paulus Wirtz, een Holsteiner, die in Deenschen dienst was geweest, en enkele anderen ter benoeming tot andere hooge militaire ambten voor. Het was een grootsch
plan tot het tot stand brengen van een harmonie onder de gewesten op
belangrijke punten, waarover groot verschil van inzicht was gebleken. Het
had het voordeel, dat het leger beter besteld zou worden en dat men er
mee kon beproeven de vrijheidsvrienden en de Oranje-klanten te vereenigen in een besluit, dat grenzen aan de ontwikkeling der Oranje-macht
stelde. Hier lagen tevens de moeilijkheden, ook nadat het Hollandsche
voorstel ter Staten-Generaal spoedig in dezen zin werd omgewerkt, dat
de bondgenooten, wanneer de Prins den twee-en-twintigjarigen leeftijd
zou hebben vervuld, er over zouden beraadslagen, om hem tot kapiteinen admiraal-generaal te benoemen —, wat het voor den Prins althans iets
gunstiger maakte. Het heeft tot 1670 geduurd, vOOrdat de gewesten het
over dit harmonie-plan eens werden, en in den loop der lange behandeling
werd het voor den Prins nog iets gunstiger geaccentueerd, terwiji geen der
gewesten, behalve Utrecht, Holland navolgde in het afschaffen van het
stadhouderschap. Maar zoo lang bleef hem nu ook de toegang tot den
Raad van State onthouden.
„Veel degoust ende mishagen" gaven deze plannen, toen ze bekend
werden, aan het Hof van den Prins en aan dat van de Douairiere beide,
zegt Aitzema 1), en men kan het zich denken. Dit was nu niet bepaald wat
men bier voor den Prins verwachtte. Men hoort er een sterke uiting van
in een brief van den Keurvorst van Brandenburg aan zijne schoonmoeder 2):
hij waarschuwt er tegen den Prins onder Wirtz te velde te laten gaan, zooals
hij bij geruchte gehoord had, dat zou geschieden; dit zou alleen tot zijn
disreputatie strekken en hij zou zelfs niet veilig zijn „wegen der bewussten
Feinde, so ihn selbst gerne umbs leben schon lengst gebrecht hetten,
wenn es Gott hette zugeben wollen". Dit was al een heel booze luim, die
geen groot doorzicht in de verhoudingen in de Republiek verraadt. Maar
hoe groot het misnoegen onder de Prinsgezinden moge geweest zijn, de
1) VI, 143.
2) Meinardus, 134.
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voogdes hield zich kalm, al werkte ze aanvankelijk in stilte de harmonie,
vooral in Zeeland, tegen, en de Prins veranderde niets in zijn gedrag tegenover zijn opvoeders. Of De Witt hem ook de motieven, die tot het Eeuwig
Edict geleid hadden, heeft medegedeeld en of hij dan zijn flegmatische
bedaardheid bewaard heeft, in sterk vertrouwen, dat het toch wel anders
zou kunnen loopen dan de heeren in hunne wijsheid bedisselden 1) ?
Met meer sympathie zal hij geluisterd hebben naar wat zijn mentor
hem vertelde over wat er in dezen zelfden tijd in de buitenlandsche zaken
omging. Zij waren belangrijk genoeg, om er over te handelen. Hoe het,
met inspanning van alle krachten ter zee, ditmaal gelukt was den Engelschen aanval te weerstaan en, met waar staatsmansbeleid, te Breda een
vrede te sluiten, waarbij Engeland en de Republiek op voet van volkomen
gelijkheid elkander behandeld hadden, terwijl de laatste, overwinnaar, niet
onaanzienlijke voordeelen had weten te bedingen. Voor zich zelf kon de
Prins tevens uitmaken, dat Karel II ook thans voor zijne belangen zich
geen moeite had gegegeven, waarover hij overigens niet behoefde te treuren.
De Engelsche gezanten te Breda waren gelast geweest 2) hem, zoo mogelijk,
te verzekeren van de goede gezindheid van zijn oom en uit te visschen, hoe
het met zijn verhouding tot zijn grootmoeder, over wie men in Engeland
Lang niet tevreden was, eigenlijk stond. Zij moesten tevens een goede verstandhouding met De Witt bevorderen en dezen verzekeren, dat Karel IL
hem en zijn familie gaarne aan zich zou verplichten en niets van hem zou
eischen dan wat goed was voor zijn land „and ought to be performed by a
good dutchman". Van dit deel hunner instructie hebben de gezanten, die
weinig reden tot tevredenheid hadden over het beloop van zaken, geen work
gemaakt; zij hebben noch De Witt noch den Prins ontmoet. Maar het
standpunt der Engelsche regeering was zeer duidelijk: nu nog sterker
dan in 166o wilde zij zich volstrekt onthouden van inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden der Republiek, een standpunt waarvan zij
in de tusschenliggende jaren soms had dreigen of te wijken. En — de
opmerking komt uit de omgeving der gezanten zelf — niemand uit het
Oranje-gezinde kamp had zich met hen in verbinding gesteld 3) ! Hunnerzijds hadden zij dan ook nagelaten te pleiten voor de belangen van
1) Volgens Wicquefort, III, 375, deed De Witt het wel degelijk.
2) Hunne instructie: R. 0., Holl. Corresp. 1667.
3) Bijdr. en Med. Hist. Gen., XXXVIIII, 424; het bericht van Wicquefort bij Colenbrander, Zeeoorlogen, I, 582, is door en door ongeloofwaardig.
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Kievit, die in Engeland een toevlucht had gezocht, en anderen, die leden
onder de gevolgen van het vonnis tegen Buat 1) ; deze waren hun ter behartiging opgedragen en de Engelsche regeering heeft ook later, hoewel
zonder succes, ze meer dan eens behartigd.
En verder kon De Witt zijn leerling bezig houden over den FranschSpaanschen oorlog, nieuwe phase in den kamp van Bourbon en Habsburg
om het overwicht in West-Europa, waarin nu de eerste verreweg de sterkste
bleek. Hij kon hem vertellen, hoe dit hier te lande levendige onrust wekte
en hoe vanzelf de vraag ontstond, of de Republiek aan de Fransche
vriendschap zou vasthouden. Inderdaad ! de buitenlandsche politiek der
Staten stond voor een keerpunt. De Witt, met groot beleid en geduld,
trachtte Lodewijk XIV tot matiging aan te sporen in de eischen, die hij
na zijne vlug behaalde successen stelde op grond van de „droits de la Reine"
— de Spaansche prinses, dochter van den in 1665 overleden Philips IV,
die zijne vrouw geworden was en wel afstand gedaan had van hare rechten
op den Spaanschen troon, maar haren bruidschat niet betaald had gekregen
van de zeer verarmde en onsoliede Spaansche monarchie. Die voile rechten
zouden pas later ter sprake komen, als het huis Habsburg zou uitsterven, waarop alle kans was, omdat de nieuwe koning Karel II voor heel
zwak en ziekelijk gold. Het ging nu nog alleen om zekere bijzondere aanspraken op gedeelten van de Zuidelijke Nederlanden, maar in de verte
wenkte reeds de heele groote Spaansche kwestie, die de staatslieden een
halve eeuw zou bezighouden.
Lodewijk XIV toonde zich tot eenige matiging bereid en werd het met
De Witt over een plan van accommodement eens. Juist toen kwam ook
Engeland uit den hoek. Ook hier was de stemming zeer verontrust door
de Fransche veroveringen, en Karel II, na eerst tevergeefs getracht te hebben een overeenkomst met Lodewijk XIV aan te gaan, besloot zich tot
de Republiek te wenden, om met haar tegen Frankrijk samen te werken.
William Temple werd de vertegenwoordiger dezer politiek; hij kwam hier
reeds in October 1667 als particulier, keerde in December als waarnemer
terug, bracht een zeer gunstig verslag over zijne besprekingen met De Witt
uit en verscheen in Januari 1668 met de bepaalde opdracht een defensieve
alliantie te sluiten, wat hem in amper een week gelukte; tegelijkertijd was het
1) Mevrouw Buat en Lord Wotton werden met name genoemd, de laatste om hersteld
te worden in het ritmeesterschap over een compagnie cavalerie, die hij in 166o had gekregen
en in 1665 verloren (Fruin, Droste, II, 308).
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schikkingsplan, door Lodewijk XIV en De Witt ontworpen, tot basis van
samenwerking tusschen Nederland en Engeland gemaakt, waardoor de spits
zich vanzelf iets meer tegen Frankrijk keerde, vooral omdat de nieuwe bondgenooten overeengekomen waren desnoods ook geweld tegen dit land te
gebruiken. Zweden beloofde medewerking en zoo ontstond in beginsel een
triple-alliantie, die er wezenlijk toe bijdroeg, dat de belligerenten beide
toegaven en dat, altijd op de beraamde basis, te Aken vrede werd gesloten
(Mei 1668). Juist toen was de triple-alliantie ook in definitieven vorm tot
stand gebracht, en het gaf te denken, dat de subsidien, die Zweden bepaald
en Engeland liefst ook gevorderd hadden, door Spanje zouden worden
betaald. Niets kon duidelijker in het licht stellen, tegen wie de alliantie
het meest gericht gedacht was. De Witt meende wel, dat Lodewijk XIV
heelemaal geen reden tot ontevredenheid op hem had, omdat hij maar
alleen had willen bemiddelen, en hij hoopte stellig aan de alliantie met
Frankrijk te kunnen vasthouden, maar dit zou de groote vergissing zijner
staatkunde worden 1).
Als De Witt en de Prins deze dingen in hunne lessen hebben behandeld,
dan kan men overtuigd zijn, dat het er opgewekt zal zijn toegegaan, want
bij beiden was het staatkundig orgaan heel gevoelig ontwikkeld, en Willem
III zal zich er niet over te beklagen hebben gehad, wanneer hij zijne eerste
duidelijke notien over de Europeesche staatkundige dingen kreeg van een
man, die er zich een heldere voorstelling van had gemaakt en die deze ook
goed wist uit te drukken. In elk geval toonde Willem III er zich in iets
latere jaren zeer goed van op de hoogte. Hij was ook buiten De Witt om,
in Den Haag, als belangrijk middelpunt in het diplomatieke spel, in
de gelegenheid eigen waarnemingen te doen. Hij kwam in aanraking met
haast alle gezanten, toen in Den Haag aanwezig. Ook de beide gebroeders
Fiirstenberg, bekende ijveraars voor Frankrijk in Duitschland, die in
December 1667 met De Witt in Den Haag onderhandelden over de FranschSpaansche schikking, ontvingen zijn bezoek. Natuurlijk moest eveneens
William Temple met hem kennis maken: reeds bij het bezoek aan Den
Haag in October 1667 had hij er plan op, maar de Prins was toen voor
eenige dagen op jacht naar Gelderland 2 ). Zoo werd het Januari 1668 —, want
in December was Temple's verblijf, naar het schijnt, te kort geweest, om
1) Hierover uitvoeriger mijn Johan De Witt, 2e druk, 258 vlg.
2) Courtenay, I, ii8; bier staat eigenlijk: „Groningen", wat wel een vergissing moet zijn.
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den Prins te bezoeken —, voordat de ontmoeting plaats had. Veel had
Temple hem niet te zeggen, want hij was beide keeren gelast goed te laten
uitkomen, dat Karel II niets zou willen doen, wat De Witt's invloed kon
verminderen ofschoon hij dezen in algemeenen zin 's Prinsen belangen
mocht aanbevelen 1). Nog sterker dus dan te Breda ! De Witt was zeer
ingenomen met wat Temple hem hierover vertelde, en gaf tevens zijn
tevredenheid over 's Prinsen houding te kennen. Maar nu zag Temple hem
dan toch eenmaal en hij ontmoette hem ook op den feestmaaltijd, dien
De Witt hem aanbood 2). Het duurde tot Augustus, toen Temple hier
als Engelsch gezant kwam, voordat hij den Prins nader leerde kennen. De
eerste indruk uit Januari schijnt niet onverdeeld gunstig geweest te zijn.
Ook van den oorlog, of beter van de oorlogsvoorbereiding, kreeg de Prins
gelegenheid iets te zien. De Staten, die het in het begin van 1668 over de
aanstelling der hoogere bevelhebbers eens waren geworden, troffen ook
verschillende militaire maatregelen, onder meer tot versterking van het
leger, met het oog op de mogelijkheden, die uit den Fransch-Spaanschen
oorlog konden voortspruiten, en op de sterke bewapening van den bisschop
van Munster. Twee legercorpsen werden samengetrokken: een te Bergenop-Zoom, een in de buurt van Zutphen. De Prins had aan de Staten-Generaal zijn geneigdheid te kennen gegeven, om mede te velde te gaan; de
Staten lieten hem beleefdelijk bedanken voor zijn goede gezindheid, maar
gingen niet in op den in de geneigdheid bedektelijk opgesloten wensch,
om hem bij het leger werkzaam te stellen, evenmin als ze luisterden
naar Zeeland's opnieuw te berde gebracht voorstel, om hem alvast
generaal der cavalerie te maken: dit bleef opgehangen aan den kapstok
van het nog altijd onafgedane harmonie-ontwerp. Maar de Prins liet zich
niet afschrikken. Al hadden de Staten van Holland althans hem liever niet
zien gaan, hij begaf zich einde April eerst naar Gelderland en Overijsel.
De troepen waren nu bijeen op den Hardenberg, waar een revue werd gehouden, die door den Prins in tegenwoordigheid van Wirtz en de gedeputeerden te velde werd bijgewoond. Kampen nam de gelegenheid te baat,
om hem in de stad te noodigen en hem op een maaltijd te onthalen; een ontvangst te Zwolle, met den veldmairschalk en de gedeputeerden, mislukte. Jets later trok de Prins naar Bergen-op-Zoom, waar
1) Courtenay, II, 383 vlg.; Temple, Works, I, 297.
2) Select Letters, I, 186; Courtenay, I, 186.
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de ontvangst door de hier aanwezige gedeputeerden te velde, onder wie
Cornelis de Witt, niet heel vriendelijk was; men liet alle beleefdheden
voor hem na en plaatste hem aan een diner bij den grootmeester der artillerie,
den heer van Noordwijk, na de Staten-vertegenwoordigers, aan wie hij —
zeide men — ook niet de verschuldigde eer had bewezen door hun het
bezoek, dat ze hem gebracht hadden, niet terug te geven 1).
Belangrijker zou het zijn te weten welke indrukken de Prins bij deze
bezoeken heeft gekregen. Stellig zal het niet aan hem voorbijgegaan zijn,
dat de onderlinge verhouding der opperofficieren veel te wenschen overliet. Vooral tegen Wirtz bestond een groote animositeit. Hij was de vreemde
indringer, die de kansen van anderen had verijdeld. Noordwijk was sterk
op hem gebeten, de prins van Tarente, een Franschman,, die reeds ander
Frederik Hendrik in Nederlandschen dienst geweest was en hierin in 1665
als gouverneur van Den Bosch was teruggekeerd, was zoo verontwaardigd,
dat zijn achterstelling bij Wirtz waarschijnlijk wel een der redenen is gewarden, waarom hij den Nederlandschen dienst verliet 2). Prins Maurits
werd door Holland, dat Wirtz vooral steunde, minder vertrouwd; het
gewest had daarom ook tegengehouden, dat hij aan het hoofd van een der
beide legers was gesteld. En zoodra het gevaar geweken was, begon Holland
alweer op afdanking aan te dringen en zette deze ook door 3), zoodat Wirtz
weinig of geen gelegenheid werd gelaten die verbeteringen aan te brengen,
waarvoor hij eigenlijk geroepen was. De legerhervormingsneiging was bij
een vleugje gebleven. Men voelde niet de groote gevaren, die spoedig
zouden opkomen.
Al leerende en opmerkende, vond de Prins ook aanleiding zijnerzijds
te laten hooren en zien wat hij nu eigenlijk van de toekomst verwachtte.
Dit wordt heel duidelijk in het „Ballet de la Paix" 4), dat hij, ter eere van
den Bredaschen vrede, op den Ten en Ben Februari 1668, dus voor zijne
reizen naar de legers, liet opvoeren in tegenwoordigheid van de hooge
Haagsche wereld: staatslieden, gezanten, vele andere aanzienlijken. Het was
1) Aitzema, VI, 519 , 527; Wicquefort, III, 405.
2) Brieven aan De Witt, II, 415 ; Wicquefort, 401, noot 2. - In zijne Memoires (Liege,
1767) spreekt hij over dit geval niet dan zeer in het algemeen (p. 278); zijn dochter, Charlotte Amelie de la Tremouille, zegt het in de hare (Paris, 1876) echter heel duidelijk.
3) Wicquefort, III, 443 vlg.
4) Een exemplaar van het bij Hillebrandt van Wouw uitgegeven tekstboek is op de
Kon. Bibl. — Een beschrijving van het feest ook bij Cosimo van Toscane, toen in Den Haag
(p . 132 vlg).

1 44

Het „Ballet de la Paix".

een lange, voor onzen smaak weinig aantrekkelijke vertooning met veel
symboliek en allegoric, waarbij de dansen aan het slot misschien verpoozing
hebben gebracht. Naast den Prins, die de rol van Mercurius vervulde en
optrad in een antiek romeinsch gewaad met gepluimden helm, deden
leden der Hofhouding en der aristocratie aan het spel mede; de uitvoering
had plaats in de tot theater ingerichte pikeurstal op het Buitenhof. De
ideeele bedoeling was den Prins en den jongen adel gelegenheid te geven
op platonische manier van hunne vaderlandsliefde te getuigen, totdat ze
dit „dans des rencontres plus importantes" zouden kunnen doen. Kostelijk
werd de vertooning om de gewaagde en duidelijke toespelingen, die zij
behelsde op de omstandigheden van den Oranje-Prins, die zelf declameerde:
„Un autre temps viendra que de justes allarmes
Pourroit ailleurs tourner mes armes
Et que mes justes voeux se verront ecoutez",
terwijl men een ander hoorde zeggen:
„II est soigneux, it est prudent
II scait regler tous ses desirs".
Hoe De Witt gekeken heeft ? Hoe vele Staten-leden ? En of er den volgenden dag niet een klein schandaaltje door de Haagsche wereld geloopen
heeft over zooveel brutaliteit ? Het is het spoedig bestorven, zooals vele
zulke incidentjes, en de aanstoot, dien eenige predikanten in 's Prinsen
betoon van zulke ijdelheid vonden, heeft ook geen verdere kwade gevolgen
gehad. Maar de indruk laat den lezer van nu toch niet los, dat de Prins,
die, uit zijn aard, in zulke vertooningen niet heel veel behagen kan hebben
geschept en die zich toch met groote toewijding aan de voorbereiding van dit
ballet gewijd had, hier in het openbaar heeft geuit wat hij dacht, de heeren
mochten dan zooveel wetten over zijn toekomst maken als zij wilden. Hij
zou trouwens in ditzelfde jaar nog reeeler taal spreken.
Een kleine voldoening gewerd hem, toen Temple in Augustus 1668
als gezant in Den Haag kwam — als vertegenwoordiger van den nieuwen
bondgenoot, terwijl de oude iets later D'Estrades terugriep, een eerste
dreigend teeken van de veranderde stemming van den grooten Koning
tegenover de Republiek. Temple dan was gelast den Prins als neef van zijn
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Koning den voorrang te geven 1) : dit kon men beschouwen als een laat
antwoord op de vraag, die de Prinses-Douairiere na het incident met
D'Estrades in 1663 had laten behandelen ! Het was overigens volstrekt niet
de bedoeling nu anders voor zijne belangen op te treden: ook thans bleef
Karel II bij algemeene verzekeringen van goede gezindheid en De Witt
werd in Temple's instructie zeer in de lucht gestoken; de verhouding der
nieuwe bondgenooten heeft dan ook om den Prins geen enkele moeilijkheid
gebaard. Maar de uitdrukkelijke erkenning als een tot een regeerend
koninklijk huis behoorend persoon moet den Prins — hoe hij zich in zijn
eerste ontmoeting met Temple ook verweerde tegen de hem bewezen eer —
natuurlijk aangenaam zijn geweest 2).
Spoedig ging hij zelf een ander deel van de oude rechten van zijn Huis
opeischen. In Mei 1668 raadden zijne vrienden hem om naar Zeeland
te gaan, ten einde zich als eersten edele van dit gewest te doen erkennen 3).
Het is niet twijfelachtig, dat een dergelijk plan toen in voorbereiding was.
De Prinses-Douairiere, Huygens, Buysero, Odijk waren er allen in gemengd, en van Zeeuwsche zijde De Huybert, met wien Huygens en Buysero
in directe aanraking waren geweest in Februari, toen zij zich voor de bereddering eener moeilijkheid in Veere te Middelburg bevonden 4). Het
geheim bleef goed bewaard, al duurde de voorbereiding tot September.
Toen kwam de uitvoering, plotseling en onverwacht, en hierbij toonde
de Prins, Wiens instrument bij de voorbereiding Odijk was geweest, zich
zeer bereid en geschikt voor een koene onderneming.
In de eerste dagen van September verliet hij Den Haag, naar het heette,
om naar Breda te gaan voor de jacht. Hij had van De Witt afscheid genomen 5), zijn gouverneur vertoefde in Gelderland; hij had een gevolg
bij zich, dat uit jonge edelen als Odijk, Adam van der Duyn van 's Gravenmoer, Albrantswaart en Bentinck bestond. Van Breda trok hij naar Bergenop-Zoom, waar hij Johan Maurits, die op weg heette naar een familiesamenkomst te Siegen, zou ontmoeten: de Prinses had hem mee laten gaan,
om de „jeunes estourdis" van het gevolg in toom te houden, maar de oude
veldmaarschalk, die blijkbaar vreesde zich te compromitteeren, bleef te
1) Courtenay, II, 480.
2) Select Letters, 345; Courtenay, I, 284, en II, 389 vlg.
3) D'Estrades, VI, 438.
4) Cf. Worp, in Bijdr. Vad. Gesch., IV1 , 224 vlg.
5) In tegenstelling met wat hierover gewoonlijk gezegd wordt, blijkt dit uit Select
Letters, 78.
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Bergen achter. De Prins ging 18 September per jacht van de Staten van
Zeeland, dat hem tegemoet was gezonden, naar Middelburg. Het was zijn
eerste bezoek aan het gewest, dat zich tot dus ver het meest voor hem beijverd had. De ontvangst was zoowel van de zijde van den Middelburgschen
magistraat als van de Staten van Zeeland, die vergaderden en stellig vooruit
op de hoogte waren gebracht, en ook van de zijde der bevolking, voor wie het
bezoek onverwachts kwam, zoo goed als het maar zijn kon. Den volgenden
dag werd de Prins naar de Staten-vergadering geleid en nam bier, zonder
iemands verzet dan, heel zwakjes, van Zierikzee, zitting als eerste edele,
waarbij hij een korte, zakelijke toespraak hield. Bezoeken aan Vlissingen
en Veere volgden, de uitnoodiging van andere steden werd afgeslagen.
27 September keerde de Prins naar Breda terug, Odijk, die in 1664 gehuwd
was met een rijke Zeeuwsche juffer, als zijn plaatsvervanger in de waardigheid van eersten edele achterlatende. Hij bleef nog wat jagen, kwam 9
October „privately" voor een paar dagen in Den Haag 1) en, na nog weer
eenige dagen gejaagd te hebben, den 1 sen voorgoed 2).
Afgescheiden van de keuze van Odijk, die, zooals al direct bleek, toen hij,
met schending van een door den Prins gedane belofte, een zoon van De Huybert niet tot vertegenwoordiger van den Eersten Edele in de Rekenkamer van
Zeeland liet benoemen, wat den Zeeuwschen raadpensionaris tot een scherp
beklag aanleiding gaf 3), verre van gelukkig was, maakt het geheele beleid
van deze expeditie een meesterlijken indruk: in de voorbereiding, in de
uitvoering, maar het allermeest in de zelfbeheersching van den leider. Hij
had gebruik gemaakt van de gunstige stemming, die hij in Zeeland aanwezig
wist, om te nemen wat hij als zijn recht beschouwde en kon beschouwen,
zich daarbij in het bizonder beroepende op de Zeeuwsche resolutie van 7
Augustus 166o, die hij op reis mee had gekregen. Men mocht nog zooveel
theoretiseeren over de vraag, of de waardigheid van eel sten edele hem als
Prins van Oranje toekwam — de Staten zelf hadden dit in 165o ontkend, waren
in 166o op hun eigen houding teruggekomen en trokken hieruit nu de
consequentie --, niets bewees duidelijker dan het gebeurde, hoe zeer de om1) Select Letters, 83.
2) Over deze reis: Worp's aangehaald artikel (zie ook Worp, V, 235 en 237); een brief
van 18 September uit Middelburg (hoogstwaarschijnlijk aan de Prinses-Douairiere of aan
Lady Arlington) bij Aitzema, VI, 624, en in Original Letters, 54 vig., verder Aitzema,
VI, 607 vlg. en 621, en Wicquefort, III, 409 vig.
3) Brieven van De Huybert aan Willem III van 20 October en 27 November 1668
(H. A. n°. 2598b).
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standigheden de praktijk beheerschten; zij waren nu ten gunste van Oranje
verschoven, vooral in Zeeland, waarop De Witt heelemaal geen vat meer
had. Echter — iets meer dan de erkenning van dit eene recht vroeg Willem
III voor het oogenblik niet, ook geen designatie tot het stadhouderschap,
ofschoon hij deze waarschijnlijk gemakkelijk had kunnen krijgen. Er liepen
verscheidene geruchten, dat de Prins nu meer zou worden 1); het geheele
geval maakte in Den Haag groot geluid, en de gevolgen er van, meende
Temple, „no man alive can tell". Er gebeurde echter niets meer, en De
Witt, die ook al zijn bedaardheid bewaard had en alleen de manier van den
Prins, om zoo stiekum te handelen, „un peu choquant" vond, had in dit
opzicht alle reden, om over zijn pupil tevreden te zijn. Ja! zei hij aan Temple,
wanneer de Prins tot stadhouder van Zeeland gekozen mocht worden, „it
would come to breed sharpness between the two provinces" 2), en inderdaaci
nam Holland reeds zijne maatregelen voor dit geval 3). Deze verscherping
der verhoudingen had Willem III juist door zijn wijze zelfbeheersching vermeden. Zijn gedragslijn is hiermede ook voor de volgende jaren afgebakend:
geen twisten opwekken, alleen afwachten, wat de al gunstiger wordencle
omstandigheden zouden aanbieden, vol rustig vertrouwen, zonder overhaasting. Zooals het nu liep, konden de Zeeuwsche gedeputeerden ter
Staten-Generaal hem bij zijn terugkeer complimenteeren over wat hij verkregen had, zonder dat dit al te veel aanstoot gaf.
Niettemin was de Zeeuwsche reis een gebeurtenis van beteekenis. De
Prins kreeg nu een staatkundige positie, al liet hij deze, volgens de gewoonte, aan zijn representant over. Hij kon daardoor eenigen invloed uitoefenen, vanzelf meer dan een ander Staten-lid, en hij kreeg tevens gelegenheid zich meer zelfstandig op de hoogte te stellen van wat er in de
Staten van Zeeland en ter Staten-Generaal — waar Odijk reeds den z9en
September als gedeputeerde compareerde 4) — omging.
Kort na de Zeeuwsche reis kwam de Prinses-Douairiere tot het besluit,
dat het tijd werd de voogdij neer te leggen. Dit was natuurlijk, want haar
kleinzoon naderde zijn achttiende jaar, en bovendien zij had over den
reeds zeer zelfstandigen jongen man niet veel meer te zeggen. De verhou1) Hiervoor spreken een viertal Newsletters uit Sept. — Nov. 1668 in de Holl. Corresp.
1668, R. 0.
2) Select Letters, 77 vlg.
3) Aitzema, VI, 619 en 658.
4) Res. St. Gen. i. d. onder de „presentes" (R. A.).
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ding van grootmoeder en kleinzoon was niet hartelijk, naar het schijnt
vooral niet na 1666, en men ontkomt niet aan den indruk, dat de behandeling van Zuylesteyn hieraan niet vreemd is : ook aan Prinses Amalia, evenals
aan Van Gent, schijnt de Prins van die gebeurtenis een grief gemaakt
te hebben. De bemoeiingen der Prinses met de zaken der voogdij waren
in de laatste jaren niet druk meer. Men merkt er althans niet veel van.
Kort na den vrede van Breda deed Huygens — en dit zal wel op bevel der
Prinses zijn geschied — nog een poging, om Karel II tot het nakomen zijner
geldelijke verplichtingen te bewegen 1), ook ditmaal zonder succes. Overigens
werden alleen de gewone, loopende zaken afgedaan en kleinere moeilijkheden, zooals die te Veere in het begin van 1668, uit den weg geholpen.
Tot Karel II was de verhouding der Prinses-Douairiere bepaald slecht
— ook al om hare houding in 1666 ! Als zij den Koning schrijft, om hem
geluk te wenschen met het herstel van den vrede en hem de belangen van
den Prins ook zelf aan te bevelen, krijgt zij geen antwoord en beklaagt
zich hierover, door middel van Huygens, bij Arlington 2). Toen in 1668
voor Veere het gevaar dreigde, dat de Schotsche stapel, die er sedert het
begin der 16e eeuw gevestigd was, naar Dordrecht zou worden verplaatst,
liet zij de behandeling dezer zaak in Engeland geheel aan den Prins over.
Maar ook deze had met zijne pogingen bij zijn oom, om het nadeel, dat zijn
stad en hem zelf dreigde, te voorkomen, in het geheel geen succes; Karel
II luisterde naar de stem van anderen, die de verplaatsing bepleitten, en
deze werd een feit, waarvan de gevolgen voor den Prins alleen verzacht
werden door de omstandigheid, dat verscheidene Schotsche kooplieden
toch te Veere bleven 3). De oom ging zelfs in zijn complaisance voor Holland
zoo ver, dat hij, na overleg in het Committee of Foreign Affairs, dat kort
te voren was ingesteld, besloot geen nota te nemen van 's Prinsen erkenning
als eersten edele 4). Hij werd plus royaliste que le roi ! Een plan van Temple,
die, onder den indruk van de sterke Orangistische beweging en van de persoon van den Prins, voorstelde zijn benoeming tot kapitein- en admiraalgeneraal te bevorderen, vond in het geheel geen ingang te Londen 5).
Nog in September 1668 schreef de Douairiere aan den Koning, na reeds
1) Worp, V, 217 en 223.
2) Brief van II November 1667 (R. 0., Holl. Corresp. 1667).
3) Archief Zeeuwsch Genootschap 1906, 161 vlg.
4) Notulen 15 Sept. 1668 0. S. (R. 0., Foreign Entry Books, Holland is), cf. Arlington,
I , 349.
5) Alsv. 22, 25 Oct. en io Nov. 0. S.; cf. Arlington, I, 364 en 368.
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's Keurvorsten toestemming verworven te hebben — Frederik Willem gaf
er den Prins zelf kennis van in een brief van 22 Juli 1) —, dat zij en omdat zij
den Prins geheel in staat achtte zijne goederen zelf te beheeren en om de veelvuldige „interruptions de ma sante", besloten had de voogdij neer te leggen 2). Karel II maakte geen bezwaar, en 25 October, dus kort vOOrdat
de Prins 18 jaar werd, deelde zij haar besluit aan de Staten-Generaal mede,
die haar een complimenteus antwoord lieten geven 3).
De Staten van Holland waren met de handelwijze der Prinses minder
ingenomen: zij hadden er over gei aadpleegd willen worden, en Huygens'
argument, dat een souverein op zijn 18e jaar altijd mondig was, zal hen
allicht niet bevredigd hebben 4). De educatie-commissie bleef dan ook
bestaan, al merkt men van hare werkzaamheden heel weinig meer: de „oppervoogden", zooals ze zich in 1661 genoemd hadden, hadden hunne taak
van 1666 of altijd van den beperkten kant opgevat. Twee leden der commissie, Noordwijk en Foreest, stierven en men liet hunne plaatsen onvervuld. In 1669 gaf De Witt den Prins nog les: prins Cosimo van Toscane,
die toen opnieuw hier te lande was, getuigt het, al is zijn mededeeling, dat
de raadpensionaris zijn leerling elken morgen drie uren lang bezocht 5),
stellig wat overdreven. De lessen van Bornius liepen op zijn laatst in den
aanvang van 167o op een einde: hij beloofde toen na de groote vacantie tot
zijn hoogleeraarsfunctie terug te zullen keeren 6), en dat Raguineau nog
tot in 1671 voorkomt als schrijfmeester 7), zal wel een imaginaire beteekenis
hebben gehad. Eerst in Juli 167o kwam de werkzaamheid der commissie
zelf tot een officieel einde. De Witt had er de beide overblijvende leden
over geraadpleegd, die het best vonden. De Staten van Holland onthieven
de commissie van hare taak, en eveneens Van Gent van de zijne 8). Het was
meer dan tijd, het ging als een nachtkaars uit. Een paar maanden te voren
was de Prins reeds in den Raad van State ingeleid, en daarmede werd zijn
staatkundige loopbaan ietwat verbreed.
') H. A. 2597.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

R. 0., Holt. Corresp. 1668.
Notulen Committee alsv. op 28 Sept. 1668 0. S.; Aitzema, VI, 63o.
Aitzema, VI, 651; Wicquefort, III, 414; Res. Holland 27 November 1668.
Cosimo van Toscane, 248.
Molhuysen, Bronnen Leidsche Universiteit, V, 241 en cf. 235Volgens de lijsten van uitgaven over 1668-1672, in H. A. 2571.
Brieven van De Witt, IV, 5o, noot 1, en aan De Witt, II, 511, noot 2.

ZESDE HOOFDSTUK.

INTREDE IN HET STAATKUNDIG LEVEN.
DE EERSTE REIS NAAR ENGELAND.

Van 1668 af was Willem III, ook wettelijk, een zelfstandig man. Hij
was het geworden na een niet gelukkige jeugd, zonder vader, met een moeder,
die zich niet al te veel om hem bekommerd had en ook jong was heengegaan, dan onder de zorg van een grootmoeder, die in gebrek aan gereserveerdheid en beheersching het tegenbeeld van haar kleinzoon was. De opvoeding was niet bijzonder slecht geweest, en in vergelijking met die van
vele zijner standgenooten, ook met die van vroegere prinsen van Oranje
— van zijn eigen vader bijv. —, stond zij niet bepaald op laag peil. De Prins
kende de voornaamste talen behoorlijk, al schreef hij het Fransch allerongelukkigst, veel slechter b.v. dan Bentinck, en het Engelsch heelemaal
niet 1); in het Duitsch had hij zelfs met lezen moeite. Hij zal ook wel
eenige wiskundige kennis hebben opgedaan, al zien wij niet goed hoe.
Het best was hij op de hoogte gebracht van staatkundige zaken, dank
zij De Witt. Toch kan men de opvoeding onmogelijk welverzorgd noemen. Er had van meet af een goed plan ontbroken, althans in de uitvoering.
Het was te veel met horten en stooten gegaan, en er waren ongetwijfeld
in de ontwikkeling juist in die dingen, die de Prins het allermeest noodig
zou hebben — bepaaldelijk de voorbereiding voor het militaire beroep —
groote tekorten. Dit was bekend. De gedeputeerden van Haarlem vestigen
er nog in 1674 in de Staten van Holland de aandacht op, dat de „educatie
genegligeert is" 2), en bij goed toezien zal men bij meer dan een gelegenheid
1) Volgens zijn eigen bekentenis aan Arlington in zijn brief van 1 1 April 167o (R. O.,
Holl. Corresp. 167o): „je suis fort marri de ne le savoir pas si bien de le pouvoir ecrire".
2) Notulen Hop en Vivien, 421.

152

De Prins meerderjarig.

een gebrek aan kennis bij den Prins kunnen constateeren, dat werkelijk
opvallend is.
Natuurlijk hangt dit ook met den aard van Willem III samen, misschien ook met zijn zwakke gezondheid, waarvan de sporen zich in
deze jaren in meer dan een ongesteldheid vertoonen. Vooral op de beperktheid zijner belangstelling moet men goed letten: zij is zoo kenmerkend
voor hem, zijn heele leven door, dat men mag aannemen, dat zij ook in
de jeugd aanwezig is geweest. Zij richt zich zeer bizonder op het staatkundige, stellig ook op het militaire, al werd zij in dit opzicht voorloopig niet
bevredigd. Zij richt zich met hartstocht op de jachtsport, en zij is open
voor de indrukken van het buitenleven 1). Speculatief aangelegd is Willem
III in geenen deele: hij aanvaardt, zonder tegenstribbelen, de waarheden
van het gereformeerde kerkgeloof, zonder in eenigerlei opzicht een zeloot
te worden. Overigens blijkt geen voorliefde voor, geen bizondere lust in
iets. Hij leidt een geregeld leven, gaat 's avonds om tien uur naar bed en
vermaakt zich het best in intiemen kring.
Maar hij is een persoonlijkheid geworden, en die heeft hij vooral zelf
tot ontwikkeling, tot uiting gebracht. Men ziet niemand, die hierop een
bizonderen invloed heeft uitgeoefend. Meer hebben dit de omstandigheden gedaan, die, ongunstig voor zijne aspiration, het in zich zelf gekeerde,
gereserveerde sterker naar voren hebben gebracht dan normaal is of dan
het in eenigen anderen Prins van Oranje tot dus verre was aangetroffen,
en het is te opmerkelijker, omdat het in hem dikwijls stormde, want hij was
sterk sensitief, op het hartstochtelijke af, al krijgt men eerst in latere jaren
gelegenheid dit duidelijker te observeeren. Indruk maakt hij op ieder,
die met hem in aanraking komt, door zijn gevatheid, de helderheid van zijn
geest en zijn altijd rustige bezonnenheid. Dohna, die in 1668 2) in Den
Haag vertoefde, met wien hij lang over zijne zaken sprak en wien hij een
„etat pour la conduite de sa Maison" van acht dicht beschreven bladzijden,
met eigen hand geschreven, toonde, kende hem toe „un jugement qui
semblait au dessus de son age", en merkte tevens op, dat hij allerlei raadgevingen met geduld aanhoorde, zoodat „son merveilleux discernement' '
daarna zijn keuze wist te doen. Dat is immers een ware leidersgave ! Oa
Temple is van Augustus 1668 af vol bewondering: hij vindt hem „a young
1) Slechts een heel enkelen keer noteert men, dat hij aan literatuur doet: in 1675 leest
hij een heele satyre van Boileau (Journalen Huygens, IV, 29).
2) Dohna, 272, noot.
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man of more parts than ordinary, and of the better sort; that is, not lying
in that kind of wit which is neither of use to one's self nor to any body
else, but in good plain sense, with show of application if he had business
that deserved it, and that with extreme good agreable humours and dispositions; and thus far of his way without any vice" 1).
Indruk maakte hij in zijn eigen land bij elke gelegenheid, dat hij zich
vertoonde, en hij kende nu haast de heele Republiek. Ook buiten Nederland lette men op hem, al was hij bijkans nooit over de grens geweest.
Diet alleen aan de Hoven, waar men zijne kansen op de toekomst wikte en
woog. Ook over een eigen positie voor hem werd gedacht: in 1669 werd hij
genoemd als candidaat voor de toen vacante Poolsche troon 2). Natuurlijk
ook over een huwelijk. De Prinses van Tarente wilde hem reeds in 1666
graag voor hare dochter, de latere gravin van Aldenburg, die echter zelf
van den Prins, die bij een bezoek aan Den Haag wat met haar stoeide, niets
moest hebben 3). Men begrijpt het ! Willem III was geen man, die elke
vrouw kon aantrekken. In denzelfden tijd bespraken anderen een plan,
om hem met Liselotte te laten huwen, en deze zelf schijnt nu van wat
andere gezindheid geweest te zijn dan eenige jaren vroeger: later sprak
ze van oude liefde, die niet roest 4). Maar dit ging buiten den Prins om,
die alleen bezig was met de zaken van zijn Huis en die van den Staat, die
in zijn geest dicht bij elkander lagen. Voor de eerste bezocht hij in 1669
Lingen, dat hem behoorde en waar het Katholicisme toen ter tijd zeer toenam 5).
De staatszaken kon hij, behalve indirect in Zeeland, van Juni 167o of dienen
als lid van den Raad van State. De gewesten hadden lang over het harmonieplan onderhandeld, zonder tot een resultaat te kunnen komen. In Maart
1669 was er eenige toenadering op het punt van de scheiding der militaire
en civiele waardigheden tusschen Holland en Zeeland ingetreden, in verband met een nieuwe overeenkomst in het oude geschil over de Hoven
van Justitie 6). Misschien dat de teleurstelling, die Odijk De Huybert
1) Select Letters, 83 (ook bij Courtenay, I, 285).
2) Nieuwsberichten van 22 en 29 Maart 1669 in R. 0., Holland Corresp. 1669.
3) Memoires de Charlotte-Amelie de la Tremoille 1652-1719 (Paris, 1876), 71.
4) Wendland, 122, Hoot I ; Bodemann, 103-104. Nog andere geruchten: Van der Goes,
1 , 398.
5) Dit volgt uit een brief van de Gedeputeerde Staten van Groningen van 28 J lni 1670
(H. A. 16501).
6) Wicquefort, IV, 67-73.
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bereid had, terwijl ook in Zierikzee zich meer dan eens de oppositie
tegen een geheel toegeven aan Orangistisch verlangen opdeed 1), hiertoe
eenigermate medegewerkt heeft. Toch bleven er in Zeeland ook, die
van het heele harmonie-plan niets moesten hebben. Dit laatste werd ten
slotte het meest bevorderd, doordat de Prins en de Prinses-Douairiere
hun verzet ertegen lieten varen 2). Zij hadden gelijk, zegt Wicquefort:
„parceque pour remonter le Prince a cheval, it luy falloit mettre le pied
dans l'estrier". Zoo was het ! Nadat in Maart 167o eindelijk Zeeland,
Friesland en Groningen hunne toestemming hadden gegeven, werd de
harmonie in den in 1667 ter Staten-Generaal ontworpen vorm aangenomen.
Toen ontstond nog een zeer scherp conflict over de vraag, of Willem III
in den Raad een adviseerende of een concludeerende stem zou hebben.
Ofschoon zes gewesten zich voor de laatste verklaarden — alleen in Utrecht
was het lid der geeligeerden weifelend 3) — en ook in Holland een sterke, door
Valckenier en Fagel bevorderde strooming ten gunste er van aanwezig was,
boden eenige Hollandsche steden sterken tegenstand. De Witt, die in zijn
hart aan de zij de van de laatste stond, bedacht meer dan een expedient,
om de eensgezindheid te bewaren. Maar het bleek thans heel duidelijk,
hoe zeer zijn invloed verminderde: vooral door Valckenier's houding besloot Holland tot een concludeerende stem 4). De Witt verloor het pleit,
en de Prins, die ook zelf ijverig en handig zijne belangen had voorgestaan 5),
kreeg zijn zin. Er werd gehoopt, dat de Staten hem nu ook een jaargeld
zouden verleenen, maar hiervan kwam niets.
De introductie van den Prins in den Raad had 31 Mei plaats: de Staten
van Holland hadden hier kort tevoren den leunstoel, waarop 's Prinsen
voorvaders, die als stadhouder lid van den Raad van State geweest waren,
gezeten hadden, laten weghalen, om toch maar goed te doen uitkomen,
dat zij voor zich geen stadhouderlijke waardigheid meer kenden — zooals
zij, niet lang na de aanneming van het Eeuwig Edict, de emblemen van den
stadhouder uit de Hoven van Justitie, waarvan deze president geweest was,
1) Aitzema, VI, 651.
2) Dit volgt cok uit een brief van De Huybert aan den Prins van 13 Juli 1669 en van
Willem van Haren aan de Douairiere van 19 Juli 1669 (H. A. 2596).
3) Dit volgt uit 's Prinsen brieven aan den heer van Amerongen van 9 en 14 Mei 167o
(archief-Amerongen).
4) Zie mijn Johan de Witt, 2e druk, 291 vlg.
5) Mignet, HI, 612, en 's Prinsen brieven aan den heer van Amerongen van 24 April,
2, 9 en 14 Mei 167o (archief-Amerongen).
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hadden laten verwijderen 1). Hij werd in den Raad ontvangen, na in de
Staten-Generaal den gewonen eed voor de leden van dat college te hebben
afgelegd, waarbij hij op een fluweelen armstoel tegenover den voorzitter
gezeten had; de gedeputeerden, die hem begeleidden, lieten hem wat
goed opgemerkt werd 2) — de hooge hand. Een eenige dagen later ondernomen poging, om hem nu ook ter Staten-Generaal te introduceeren

7r,

6'
1°:14',,jr
NI; 11110111:1111it:'

^,‘

-01,;11,1ili1;1\\17
,4

1,, Ho

„

1,1

1111:11111111IP"'

717-1,71-7T,
711
,

Installatie van den Prins als lid van den Raad van State.

bij afwezigheid van De Witt —, ten einde een rapport van den heer van
Obdam, die naar Fransch-Vlaanderen was geweest en hier Lodewijk XIV
gecomplimenteerd had, mede aan te hooren, werd door de Hollandsche gedeputeerden en de Gecommitteerde Raden verhinderd. Het voorstel ertoe
was, waarschijnlijk op instigatie van den Prins zelf, uitgegaan van den
voorzitter, toen een Fries, en onmiddellijk door zes gewesten goedgekeurd:
zij beriepen zich op een clausule uit 's Prinsen commissie, dat hij, daartoe
1) De Witt Huberts, 96.
2) Res. Staten-Generaal 31 Mei 167o (R. A.); cf. Wicquefort, IV, 141.
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verzocht, ter Staten-Generaal zou compareeren, dus niet alleen als lid van
den Raad of met dezen, wanneer hiertoe aanleiding bestond, maar als
vroegere Prinsen van Oranje, wier commissie voor de zijne gecopieerd
was. Het geval wekte vrij wat opspraak en beroering: de leden van Holland,
die de wijze van 's Prinsen introductie in den Raad hadden afgekeurd,
oefenden kritiek uit op de overhaasting, waarmede men hierbij ten slotte
te werk was gegaan — zoo zelfs, dat de Raad van de komst van den
Prins niet tijdig op de hoogte was gebracht —, in het bizonder ook op
het naschrijven van de vroegere commissie, zonder met de nieuwe omstandigheden rekening te houden , maar ook zij, die 's Prinsen belang begunstigd hadden, schrikten wat voor de dreigende gevolgen, die nu zichtbaar werden, terug. Ik vrees, schreef van Boetselaer van Asperen, dat zij
den eersten steen gelegd hebben van een gebouw dat, „onze vrijheid ende
familien" voortaan „over het hoofd sal hangen". Zoo was het inderdaad,
al werd voor het oogenblik 's Prinsen positie door de begeerte, die een oogenblik te duidelijk gebleken was, iets achteruitgezet. De Prins zelf heeft dit
blijkbaar gevoeld en niet verder aangedrongen. En van Holland's zijde
liet men de zaak op haar beloop. De Witt vond geen reden verder in te
grijpen , hij was al blij, dat Holland zich nu eensgezind had getoond 1).
Van 2 Juni 167o of wordt „Zijne Hoogheid" vrij geregeld onder de
aanwezigen in de vergaderingen van den Raad van State vermeld. Dit
college had geen grooten invloed. De zaken, die er behandeld werden, betroffen vooral de Generaliteitslanden, financieele en militaire aangelegenheden; in hoofdzaak beperkte zich ook in deze zaken de Raad tot het uitbrengen van adviezen; bepaaldelijk stelde hij de jaarlijksche petitie van
oorlog op: de beslissing hierover en over alle andere zaken van eenig belang,
waarover geadviseerd werd, berustte bij de Staten-Generaal. De Prins had
dus gelegenheid zich op de hoogte te stellen van een aantal aangelegenheden, van min of meer belang, en op de besluiten invloed uit te oefenen,
in het algemeen de wijze van behandeling der dingen in de Unie in de praktijk te zien. Maar het eigenlijke staatsbeleid, in de buitenlandsche aangelegenheden bovenal, bleef hem nog geheel onthouden: dit immers werd
vastgesteld door de Staten-Generaal, met den grootsten invloed voor Holland en den Raadpensionaris van dit gewest.
1) Zie over dit geval Brieven aan De Witt, II, 502 vlg.; Brieven van De Witt, IV, 48;
Wicquefort, IV, 141 vlg.
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Na zijn meerderjarigheidsverklaring hield de Prins zich, zooals vanzelf
spreekt, ook bezig met het beheer zijner eigen zaken. Veel nieuws merkt
men hierin niet. Er is sprake van geweest, dat Van Beverningk met de
regeling van 's Prinsen financien zou worden belast : hij was hiertoe bij
uitstek geschikt, want hij had zich in het ambt van thesaurier-generaal
der Unie, dat hij in 1665 neergelegd had, een groote kennis van financieele
zaken verworven. Maar Beverningk, ofschoon door den Prins zoowel te
Breda als op zijn buiten onder Lokhorst bij Leiden aangezocht en
stellig in deze jaren niet meer anti-Oranjegezind, verontschuldigde zich 1),
zooals hij zich aan elk vast ambt onttrok. 's Prinsen financieele aangelegenheden schijnen ondertussthen zoo wat op denzelfden voet gebleven te zijn,
en deze was verre van goed, ook omdat de thesaurier Ardes een onbetrouwbaar persoon bleek: hij werd in 1671 ontslagen en na een lang proces wegens
malversatien veroordeeld. De Staten konden het niet eens worden over
een den Prins toe te kennen jaargeld, waarover vruchteloos veel gehandeld werd 2). Evenals zijne voogdessen gedaan hadden, trachtte hij de
Staten te interesseeren voor zijne vorderingen op Spanje 3), zonder dat dit
iets opleverde; hij zond er toen in 167o Sebastiaan Chieze, lid van het
Parlement van Oranje, heen, die er geruimen tijd verblijf heeft gehouden 4).
Ook begon hij zich spoedig te beijveren voor de betaling der Engelsche
schulden. Maar zoodra Arlington hiervan de reuk kreeg, droeg hij Temple
op te zorgen, dat de Prins hierom niet zou aankloppen: het was voor den
Koning onmogelijk te betalen, hij moest wachten op een gunstige stemming
in het Parlement 5). Niet meer troost kreeg de Prins, toen Sylvius, op weg
naar Duitschland, in Februari 1669 in Den Haag kwam,waar vooral de PrinsesDouairiere, aan wie hij eindelijk een vriendelijken brief van Karel II kwam
brengen, hem over de vorderingen aansprak 6). Kon de schuld dan niet in
gedeelten worden afgedaan, liet de Prins in April door Temple, die zelf
veel voor de billijkheid van het verzoek voelde, aandringen; zou misschien
de verwachte dood van de Koningin-Moeder geen gelegenheid bieden
iets te doen ? Maar Arlington kon ook daarop geen hoop geven: haar in1) Wicquefort, III, 283, noot 1, en Dohna, 271, noot; Van der Goes, I, 524; dat dit
geschiedde onder invloed van De Witt, zooals hier gezegd wordt, is niet aannemelijk.
2) Wicquefort, IV, 124 en 298; Wagenaar, XIII, 432.
3) Aitzema, VI, 66o; Jones, 43.
4) Temple, II, io4; Arlington, II, 293; Worp, VI, 261, 267 vlg.
5) Arlington, I, 364; Select Letters, 99.
6) Sylvius aan Arlington 26 Februari 1669 (R. 0., Hon. Corresp. 1669).
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komen was reeds voor twee jaar na haren dood toegezegd aan hare
schuldeischers 1) ! Drie groote koningen tegen een jongen Prins van
Oranje, riep Huygens uit, daarmede behalve de beide vorsten van
Engeland en Spanje ook Lodewijk XIV bedoelende, die geen vergoeding
voor de schade, die het Prinsdom geleden had, en voor eenige kasteelen
in Franche-Comte, die verwoest waren, Wilde geven 2).
Inderdaad ! Willem III kon voor zijn eigen zaken wat meer autoriteit
best gebruiken. Voorloopig viel er niet anders te doen dan zelf een reis naar
Engeland te ondernemen en te zien, of hij bier persoonlijk iets zou kunnen
bereiken. Het is trouwens zeer begrijpelijk, dat hij het land zijner moeder
wenschte te leeren kennen, dat land, waarvan hij, vooral in zijn jeugd,
zooveel had gehoord, en waarop hij, daar het huwelijk van Karel II kinderloos was gebleven en uit dat van den Hertog van York met Anna Hyde
alleen twee dochters in leven waren, eenmaal rechten zou kunnen krijgen 3).
Reeds in Maart 1669 schreef iemand uit zijn omgeving, Ouwerkerk, dat
hij naar Engeland wenschte te gaan 4). Waarschijnlijk heeft het slechte
vooruitzicht op het bereiken van eenig succes met zijne vorderingen hem
voorloopig teruggehouden. Later sprak hij er een paar maal over Odijk
te zenden 5) —, maar weer kwam het plan niet tot uitvoering. Eindelijk
ging in het najaar Ouwerkerk, die toen ook 's Prinsen zaken behartigde 6).
De Koningin-Moeder was ondertusschen in September overleden, maar,
zooals te verwachten was, bracht dit geen uitkomst 7).
Eindelijk kwam in het voorjaar van 1670 een uitnoodiging uit Engeland
zelf 8), waarvan Arlington als de bewerker moet worden beschouwd. De
Koning hernieuwde zijn wensch, schrijft Arlington, om zijn neef in Enge1) Temple aan Arlington 23 April 1669 (R. 0., Holl. Corresp. 1669); Arlington, I, 400.
2) Worp, VI, 25o.
3) Van der Goes, I, 398, doelt hierop reeds in 1667.
4) 22 Maart 1669 (R. 0., Holl. Corresp. 1669).
5) Temple (als in noot I); Sylvius aan Arlington io Augustus 1669 (R. 0., Holl.
Corresp. 1669).
5) De Prins bedankt Arlington in een briefje van 31 Dec. 1669 voor de vriendelijke
ontvangst (R. 0., Holl. Corresp. 1669).
7) Temple aan Arlington 18 October 1669 (R. 0., Holl. Corresp. 1669); Arlington,
I ,4 18.
8) Arlington, I, 43o (22 Maart 0. S.); Wicquefott, IV, 121. — Of de Koning zelf
de eerste invitatie zou hebben gedaan, bleek mij niet. In de straks te noemen instructie
voor Dr. Rumpf spreekt de Prins van twee brieven van Karel II, waarbij hij uitgenoodigd
was; de tweede wordt genoemd p. 16o.
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land te zien; het was de bedoeling, dat hij als lid van de orde van de
Kousenband het jaarfeest op St. George's dag (23 April) zou bijwonen.
Het werd tijd, dat Karel II een effectief bewijs zijner belangstelling gaf:
tot dusverre had hij, na 's Prinsen meerderjarigheidsverklaring, alleen zijn
mede-schuldenaar en Spaanschen naamgenoot tot het betalen zijner verplichtingen laten aansporen en den gouverneur der Zuidelijke Nederlanden
geschreven ten gunste van den Prins in het nog altijd voortdurende Isenghienproces 1). De uitnoodiging kwam Willem III zeer ongelegen. Juist was de
zaak van zijn introductie in den Raad van State hangende en op dien grond
pleitte hij een kort uitstel: hij hoopte, dat deze zaak, waarover hij zich
overigens niet uitliet, spoedig opgelost zou zijn; aan Temple had hij tevens
te kennen gegeven in Whitehall of in elk geval op Goringhouse bij St.
James' Park — toen bewoond door Arlington —, te willen logeeren en zonder
veel gevolg te zullen komen 2). Jammer, schreef Arlington terug, dat de
Prins nu niet aanwezig zou kunnen zijn bij de samenkomst van Dover 3).
De befaamde samenkomst van Karel II en zijn zuster Henriette, hertogin
van Orleans, die toen voor de deur scheen te staan, maar ten slotte verschoven werd tot einde Mei ! Zij diende, om de laatste hand te leggen aan
de onderhandelingen, — reeds in 1668 aangeknoopt, maar om verscheidene
moeilijkheden lang slepende gehouden, — van Lodewijk XIV en Karel II,
waaraan ver strekkende plannen betreffende het overgaan van den laatsten
tot de Katholieke kerk en over het ondernemen van een gezamenlijken
aanval op Nederland ten grondslag lagen. Karel II had, evenals de meeste
leden zijner familie, sterke neiging tot het Katholicisme en evengoed als
hij had Lodewijk XIV zijne grieven tegen de Republiek, die beiden al te
machtig scheen te worden. Hij had zijn financieele rekening niet gevonden
bij de triple-alliantie, die hem geen enkel voordeel voor zich zelf bood,
en zag er niet het minste bezwaar in deze alliantie, aan welker bevestiging
en uitbreiding Nederlandsche, Engelsche, Spaansche, Oostenrijksche en
Zweedsche diplomaten nog voortdurend hunne krachten wijdden, in het
geniep in den steek te laten. Het werd nu tusschen hem en Lodewijk XIV
een grootsche opzet, die voor de toekomst der geheele wereld hare zwaarwichtige beteekenis had; voor Karel II bestond de ongunstige omstandig1) Arlington, II, 293 (en cf. 317), en I, 406.
2) De Prins aan Arlington II April; Temple aan Arlington 4, 21 Maart en II April 1670
(alle vier R. 0., Holl. Corresp. 167o); Brieven aan De Witt. II, 463.
3) Arlington, I, 433 (29 April 0. S.).
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heid, dat het Engelsche y olk zich met hand en tand zou verzetten, niet
zoo zeer tegen een nieuwen oorlog met Nederland, dat de handelsrivaal
bleef, als wel tegen het Katholiek worden van zijn Koning, die dan tevens
de rechten van het Parlement geweld zou trachten aan te doen, vooral
om zijn financieele bewegingsvrijheid grooter te miken, zooals zijn vader
dit gedaan had. Maar voorloopig bleef alles zeer geheim, en de verstandhouding van Koning en y olk, die sedert de Restauratie wel langzamerhand
wat slechter was geworden, vooral onder den indruk van den afloop na den
tweeden oorlog met Nederland, waaraan Clarendon ten offer gevallen was,
werd voorloopig niet verder gestoord.
Te Dover werd een Fransch-Engelsch verdrag, waarin deze ver strekkende
plannen belichaamd waren, tot stand gebracht (1 Juni), en dit werd in December te Londen nader bevestigd. De prioriteit van het plan ten opzichte
van Karel II of van dat van den oorlog tegen de Republiek was toen nog
niet beslist. Maar vast stond, dat Nederland beoorlogd en verkleind zou
worden, en tevens, dat de beide koningen hun best zouden doen, om den.
Prins van Oranje, die door de „dissolution du gouvernement des EtatsGeneraux" en bij de „partage qu'on se propose de faire du pays", door de
inbezitneming van plaatsen, die hem toebehoorden, schade zou kunnen
lijden, bij het einde van den oorlog voordeelen te geven, zooals nader zou
worden overeengekomen. Hier zorgde dan Karel II dan toch voor zijn neef !
En zijn nieuwe bondgenoot, die niet de minste reden meer had De Witt
te ontzien en den Prins reeds liet complimenteeren over zijn introductie in
den Raad van State 1), waarop een wisseling van alleszins vriendelijke
brieven volgde, had niet het minste bezwaar meer hieraan mede te doen.
Het is wel zeer opmerkelijk, dat Karel II, toen hij op het punt stond
dit verdrag aan te gaan, — immers tegen de samenkomst van Dover —,
Willem III uitnoodigde naar Engeland over te komen; ook, dat Arlington,
die in de plannen ingewijd was, het betreurde, dat de Prins niet te Dover
aanwezig zou zijn. Dit bevestigt het, ook van anderen kant bekende, bericht 2)
dat de oom van plan is geweest zijn neef in de geheimen in te wijden, althans
hem te polsen. Het zou al heel mooi zijn, indien de Prins wilde mededoen.
Dan kon men misschien een beweging in de Republiek zelf verwekken !
Hoe vergiste de Koning zich hier in den aard van den Prins ! Maar men
i) Mignet, III, 614.
2) Mignet III, 616; cf. Violet Barbour, Henry Bennet, Earl of Arlington. 164 vlg.
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moet niet vergeten, dat hij zijn neef sedert 166o niet gezien had, dat hij hem
zich voorstelde als een lid zijner eigen familie en dat hij zich het geheele
medeleven van zijne zuster, 's Prinsen moeder, met hem zelf kon herinneren.
De gedachtensfeer van Karel II is verklaarbaar, hij zag alleen de ontwikkeling van den Prins sedert 166o over het hoofd. Reeeler begreep
dit Lodewijk XIV, die hem ernstig liet vermanen tegenover den Prins het
zwijgen te bewaren, ofschoon zijn gezant in Den Haag, Arnauld de Pomponne, D'Estrades' opvolger, den Prins zeer tot de reis liet aanmoedigen
onder toezegging, dat de hertogin van Orleans ook zijne belangen zou
behartigen 1).
Het heeft nog tot geruimen tijd na de Doversche samenkomst geduurd,
vOOrdat de Prins aan de uitnoodiging van zijn oom gehoor heeft gegeven.
Dit natuurlijk niet, omdat hij van de bedoelingen der Fransche en Engelsche
koningen te zijnen opzichte iets zou hebben geweten: zij waren hem volstrekt onbekend. Maar omdat hij vooraf eenige zekerheid wilde hebben, dat
zijn verzoek betreffende het voldoen zijner vorderingen niet zou worden
afgewezen. Dit immers zou hem, meende hij, kwaad kunnen doen in de
waardeering der Nederlanders en zijn reputatie benadeelen. En bovendien wilde hij graag vooraf weten, welke kansen de onderhandelingen,
die toen van Nederlandsche zijde te Londen gevoerd werden, hadden. Zij
betroffen niet de triple-alliantie, waaromtrent op dit oogenblik niet zoo
heel veel te doen was en die men hier nog ongeschokt waande, maar koloniale aangelegenheden, — bepaaldelijk Suriname —, die reeds lang hangende
waren, eerst als weinig ernstig werden beschouwd, maar waaraan men
juist nu van Engelsche zijde wat meer beteekenis begon te hechten —
natuurlijk in verband met de haast onmerkbaar ingetreden verandering
in de algemeene richting der Engelsche politiek —, zoodat de Staten Van
Beuningen in buitengewone zending hadden afgevaardigd, om den gezant
Johan Boreel bij te staan; die zending had plaats, juist toen het bericht van
de aanstaande komst der hertogin van Orleans te Dover Den Haag bereikte,
en werd hierdoor bevorderd. Liepen deze onderhandelingen van Van
Beuningen niet goed af, dan, vreesde de Prins, zou men hem hiervan de
schuld kunnen geven, als hij tegelijkertijd in Engeland was.
Om deze dingen te onderzoeken, stuurde de Prins er in de tweede helft
van Juni — dus een drietal weken nadat de introductie in den Raad geregeld
1) Wicquefort, IV, 121 . Uit Mignet volgt dit echter niet.
1I

162

Dr. Rumpf's zending.

was — er zijn lijfarts, Dr. Rumpf, op of 1). Het is de eerste diplomatieke
zending, die van Willem III is uitgegaan — althans de eerste van belang,
want die van Chieze valt er eigenlijk voor, ofschoon deze pas in September
te Madrid kwam. Een zending, die 's Prinsen uitermate voorzichtige wijze
van handelen zeer duidelijk laat zien. De dokter, die in Engeland relatien
had en de Engelsche taal machtig was, is stellig wel gekozen, omdat hij
minder zou opvallen dan een aanzienlijker personage als Odijk of Ouwerkerk. Hij kreeg strikt in opdracht zich met niemand dan met Lord en Lady
Arlington, voor wie beiden hij brieven meekreeg, in verbinding te stellen
en aan den eersten mede te deelen, dat de Prins zeer gaarne naar Engeland
wilde komen, om hem de vragen voor te leggen, die den Prins — naar het
heette onder invloed van eenige zijner „best and nearest friends", wier
raad hij niet in den wind kon slaan 2), — preoccupeerden. Welke zelfbeheersching toonde hierin deze 19-jarige jonge man, die stellig verlangd
moet hebben Engeland te bezoeken, maar dit verlangen geheel ondergeschikt maakt aan een staatkundige berekening ! En de laatste stelt heel
duidelijk in het licht, hoe zeer de Prins in de eerste plaats had leeren
letten op de stemming in zijn eigen land; hij begrijpt, dat hiervan alles voor
hem afhangt, en hij wil niets wagen wat de pogingen van „a great many
good patriots", om nog iets meer voor hem te krijgen dan den zetel in den
Raad van State — „which is a weak businesse" —, in gevaar zou kunnen
brengen. Van het inroepen van Engelschen steun hiertoe is hij mijlen ver
verwijderd geraakt : hij denkt hieraan nu zelfs niet.
Deze geheimzinnige zending kreeg te Londen een romantisch waas 3).
Om gevaar van herkenning te ontgaan, zette Rumpf op raad van Lady
Arlington een zwarte pruik op en na een onderhoud met haar had hij een
samenkomst met haar echtgenoot in den tuin achter Goringhous2. Hier had
dus het eerst diplomatieke gesprek in opdracht van Willem III plaats.
De gezant zette het doel van zijn overkomst uiteen en legde er daarbij den
nadruk op, dat zonder voldoening der vorderingen 's Prinsen Huis niet goed
kon bestaan en in behoorlijke orde gebracht worden. Arlington gaf te kennen
het zeer wenschelijk te vinden, dat de Prins naar Engeland kwam, zoowel
1) Diens instructie van 20 Juni 167o: R. 0., King William's Chest 1; gedrukt:
Original Letters, 3 (maar met grove fouten); ald., 1, de credentie-brief voor Arlington,
ook van 20 Juni. — Cf. ook Temple, II, 112.
2) Temple (t. a. p.) denkt aan invloed der Prinses-Douairiere, cf. Wicquefort, IV, 121.
3) Het volgende naar Rumpf's rapport: R. 0., King William's Chest 1.
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om de genegenheid, die Karel II hem toedroeg van wege de groote diensten,
die het Huis van Oranje hem bewezen had, als omdat de overkomst de
betaling der schulden zou vergemakkelijken; hij deed uitkomen, dat het
beter was, dat de Prins zelf in dit opzicht niet al te veel ongeduld toonde,
wat Karel II zou kunnen ontstemmen. Ook, zeide deze Secretaris van Staat,
zou het goed zijn,
dat de Prins zich
„eens aen het volck
vertoonde": Karel II
zou wel geen kinderen meer krijgen,
de hertog van York
had „weynich ende
seer teere kinderen",
zonder uitzicht van
„door de aenkomende jaeren ende
de vollyvicheit van
de hertoginne meer
te bekoomen"; de
Prins zou dus „sonder mirakel" wel tot
de kroon van Engeland kunnen geraken . Over den uitslag
van Van Beuningen's
zending kon hij nog
niets zeggen. Na
ruggespraak met Karel II en den hertog
Sir Peter Lely, Arlington (studie).
van York deelde
(National Portrait Gallery, London).
Arlington Rumpf in
een tweede onderhoud mede, dat de Prins zou worden uitgenoodigd in
het begin van October over te komen: het was 's Konings bedoeling hem
geheele satisfactie te geven met behulp van de aanstaande vergadering
van het Parlement ; in zake Van Beuningen's onderhandelingen verheelde
Arlington niet, dat hierin vele moeilijkheden scholen, omdat de belangen
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van vele der aanzienlijkste Engelschen er bij betrokken waren, maar hij
hoopte toch, dat men deze tegen October zou hebben opgelost. In een derde
onderhoud — altijd in den tuin — stelde Arlington den gezant de antwoorden van hem en zijne vrouw op 's Prinsen brieven ter hand, en drukte
nogmaals de hoop uit, dat de Prins op den gestelden tijd zou komen; de Koning
had reeds gesproken over de plaats, waar hij zijn neef zou ontmoeten.
De ontvangst, die hem wachtte, zou hem in Nederland niet anders dan goed
kunnen doen, meende Arlington ten slotte, die zelf ook eenige ontstemming
toonde over 's Prinsen wijze van doen: „we here now speak something
more coldly of his journey hither", schreef hij in Juli 1).
Den eersten Juli was Rumpf in Den Briel terug, en de Prins zal zonder
twijfel met voldoening van zijn rapport hebben kennis genomen, al gaf
het geen geheele bevrediging. Het werd nu wachten tot October: eenig
bezwaar tegen Arlington's voorstel heeft hij niet meer ingebracht. In
Augustus was hij geruimen tijd uit Den Haag afwezig. Of hij in October
ook de bruiloft bijwoonde van Bentinck's ouderen broeder Eusebius Burchard, heer van Schoonheten, die toen met een freule Van Braeckel trouwde 2) ?
In elk geval kwam in September een nieuwe uitnoodiging voor de Engelsche
reis: de Prins kon komen, zoodra hij wilde 3). In October kwam Lord Ossory,
zoon van den hertog van Ormond en evenals Arlington gehuwd met een
dochter van Beverweert, hem afhalen met een paar jachten, wier saluut bij
hunne aankomst te Hellevoetsluis niet beantwoord werd, wat van Engelsche
zijde onopgemerkt werd gelaten; de Staten maakten er trouwens verontschuldigingen over aan den Prins 4). Het vertrek moest wegens slecht weer
uitgesteld worden tot 6 November 's avonds en na een slechte reis van 36
uur landde het gezelschap te Margate 5). Ook drie „prinsessen", tantes
van den Prins, bevonden zich aan boord van Ossory's schip de Henriette 6).
1) Arlington, I, 436 (28 Juni 0. S.).
2) Grew, 18.
3) Arlington, I, 456.
4) Brief van Ossory van 12 October 0. S. (R. O., Holl. Corresp. 167o); Wicquefort, IV, 123.
5) Het „Sommier en waarachtich verhael van de Reyse van Sijn Hoogheyt de heer
Prince van Oranje in Engelandt" ('s Gravenhage, Arnout de Jonge, 1671) is zoek geraakt.
Een exemplaar was in de bibliotheek van jhr. Hora Siceama (zie Fabius, Aant. 107),
maar dit heb ik, nu zijn bibliotheek verkocht is, niet kunnen terugvinden en dus alleen
gebruikt wat Fabius er uit citeert. — Volgens den brief van Van Beuningen en Boreel
aan de Staten-Generaal van 8 November 167o (R. A., St. Gen. 6922) landde hij te Rochester.
6) Dit schrijft Blathwayt, secretaris van Temple, 28 October 167o aan Williamson,
secretaris van Arlington (R. 0., Holl. Corresp. 167o). Met de drie „prinsessen" zijn waar-
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De Prinses-Douairiere had voor Arlington een vriendelijk schrijven meegegeven 1).
Reeds 1 October had de Prins van zijn aanstaande reis kennis gegeven
aan de Staten-Generaal en aan de Staten van Holland. Eerstgenoemde vergadering had toen op voorstel van eenige provincien besloten hem te verzoeken de onderhandelingen van de Nederlandsche gezanten te Londen
te ondersteunen en met hen mede te werken. Maar Haar Edel Groot
Mogenden hadden zich hiermede niet vereenigd en bewerkt, dat de resolutie zoo algemeen mogelijk werd ingekleed, terwiji De Witt nog bovendien
aan Van Beuningen berichtte, dat Holland haar alleen had laten passeeren
in de veronderstelling, dat zij alleen complimenteus was en geen aanleiding
gaf, om den Prins op eenigerlei wijze in de onderhandelingen te betrekken 2).
Men kan toch ook zoo'n Prinsje zich niet met ernstige staatszaken laten
bemoeien ! Inderdaad heeft de Prins dit ook volstrekt niet gedaan. Hij
was trouwens van de hangende zaken slecht op de hoogte, zooals duidelijk
uit de instructie voor Rumpf blijkt, waarin van Oost-Indische zaken sprake
is, terwijl eigenlijk Suriname het hoofdpunt van geschil was. Hierover
was het aan Van Beuningen gelukt, reeds voor 's Prinsen aankomst, een
regeling te treffen, die dit geschil althans voor het grootste gedeelte uit
den weg hielp. Maar in het algemeen begon de verhouding minder goed
te worden en men merkte duidelijk de ingetreden verkoeling, toen Engeland
weigerde zich in te laten met een protest tegen Lodewijk XIV over de
bezetting van het hertogdom Lotharingen, die in September 167o plaats
had. Ook de opneming van andere vorsten in de triple-alliantie had geen
voortgang, en Temple was in September naar Engeland ontboden —, om
niet terug te keeren. Dit alles wekte in Den Haag eenige ongerustheid,
men kwam Engeland in kleinere zaken ook daarom zooveel mogelijk tegemoet, maar men had er toen volstrekt nog geen vermoeden van wat
van Engelsche zijde dreigde. Het was in deze omstandigheden voor den
Prins eigenlijk maar heel gelukkig, dat de Staten hem buiten de officieele
onderhandelingen lieten.
De ontvangst van den Prins met zijn gevolg van edellieden, onder wie
schijnlijk de drie dochters van Beverweert bedoeld (lady Ossory, lady Arlington en de
ongehuwde Charlotte), ofschoon dit eigenlijk geen tantes van Willem III en geen prinsessen
waren, maar wie anders ?
1) Van 1 1 October: R. 0., Hon. Corresp. 167o.
2) Brieven van De Witt, IV, 93; cf. Van der Goes, II, 159.
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Zuylesteyn, Odijk, Ouwerkerk, Bentinck, en waartoe ook Huygens behoorde, was zeer hartelijk zoowel van de zijde van den Koning en het Hof
als door de bevolking van Londen; „splendide et noble, ex ce qui est Bien
plus tres cordial," schreef Huygens er van en onze gezanten zeggen iets
dergelijks 1). De Prins logeerde in de „Cockpitt", een bijgebouw van het
paleis van Whitehall, waar zijne ooms hem ontvangen hadden 2). De hertog
van York schijnt niet zoo vriendelijk gekeken te hebben als de Koning:
was hij bevreesd voor den Prins als een vreemden indringer, die de rechten
van zijne beide dochters Mary en Ann, toen resp. 8 en 5 jaar oud, zou
kunnen betwisten — die Prins, van Wien ook al verteld werd, dat hij naar
Engeland kwam, om met een dochter van den graaf van Northumberland
te trouwen 3) ? En Prins Rupert, zoon van de koningin van Bohemen, was
zelfs heel ontevreden, omdat de Oranje-Prins den voorrang boven hem
had gekregen, zoodat hij hem niet wilde ontmoeten.
Daar was de jonge Prins dan nu te midden van zijn familie van Moeder's
zijde. Hij kan er ook bekenden als Mrs. Howard 4) en Lady Chesterfield,
nu ook weduwe van David O'Neale, ontmoet hebben, en stellig heeft hij
de kennis hernieuwd met de vroegere hofdame van zijne moeder, Anna
Hyde, die thans hertogin van York was en moeder van de beide pas genoemde
prinsessen. Indrukken van den Prins zelf zijn niet overgeleverd. Ongetwijfeld
zal hij zich in deze omgeving, die moreel op heel wat lager peil stond dan
de zijne in Den Haag, met zijn gewone zelfbeheersching hebben bewogen,
misschien toch niet heelemaal op zijn gemak in den beginne, want hij moest
aan dat soort hofleven wat wennen. Zijn oom, de Koning, schijnt er plezier
in te hebben gehad hem aan zijn dronkenmanspartijen te laten deelnemen 5).
Men vond later, toen hij in Den Haag was teruggekeerd, dat hij wat meer
een hoveling — hier blijkbaar in den goeden zin bedoeld — geworden was 6).
Met de Nederlandsche gezanten kwam hij weinig in aanraking, misschien
1) Worp, V, 273; Van Beuningen en Boreel aan de Staten-Generaal 15 November 167o
(R. A., St. Gen. 6922).
2) Volgens het „Verhael" —. Volgens onze gezanten was het paleis van St. James voor
hem in gereedheid gebracht (18 October aan de Staten-Generaal: R. A., Holland 2822).
Cf. Barbour, 170-171.
3) Wicquefort, IV, 121, noot 3, en 122. - Bedoeld is Jocelyn Percy, laatste graaf van
Northumberland (zie Hora Siccama, 500).
4) Zij komt in 167o nog voor als trekkende een jaargeld op de rekeningen in H. A.
2571.
5) Volgens het verhaaltje van Reresby, bij Burnet, I, 494, noot I.
6) Blathwayt aan Williamson 3 IVIaart 1671 (R. 0., Holl. Corresp. 1671).
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ook om allen aanstoot in Den Haag te vermeden; hij interesseerde zich
alleen voor hen in de zaak van een te Duins gestrand Nederlandsch schip
en sprak hierover ook met hen 1). Stellig zal hij Kievit, die nog altijd
te Londen vertoefde en voor wien de Engelsche regeering zich tevergeefs
bij de Staten moeite gegeven had, vermeden hebben. In de City boden
„major en aldermen" van Londen, die hem spoedig na zijn aankomst waren
komen begroeten, hem een gastmaal aan, waarbij hij zonder pruik, eenvoudig gekleed en ernstig, een bizonderen indruk moet hebben gemaakt,
zoodat de dames zeiden: „dit is toch een braaf heer, die heeft met de pronckerijen niet te schaffen". Soms woonde hij de zittingen van het Parlement
bij en hij was ook aanwezig bij een schitterend diner, dat Colbert de Croissy,
de Fransche gezant, die bezig was het verdrag van Dover nader te bevestigen,
aanrichtte 2).
Buiten Londen ging hij, — altijd onder geleide van Ossory, met wien
hij zeer bevriend geworden is —, om Newmarket en Cambridge, later ook
Oxford, te bezoeken. In de beide Universiteitssteden werd hij zeer plechtig
begroet en de beide Universiteiten verleenden hem en sommigen edellieden uit zijn gevolg den doctorstitel. Ook te Cambridge werd het „handsome head of hayre of his owne" opgemerkt en een der aanwezigen beschreef
hem als „a well countenanced man" met „a smooth and smeeger face".
Te Oxford maakte hij onder anderen kennis met Dr. Henry Compton, —
den later beroemd geworden bisschop van Londen, — die bij hem zat in
den bisschopszetel in Christ Church Cathedral, waar hij een morgendienst
bijwoonde. In den botanischen tuin ontving de curator hem met een „dutch
compliment". Men zou den Prins daar in zijn scharlaken mantel willen zien
te midden van de autoriteiten van het oude, eerwaardige Oxford, dat
hem misschien aan Leiden heeft doen denken, en men zou ook hier zijn
indrukken willen weten; maar hij zwijgt voor ons, wij hooren alleen zijn
officieelen dank voor de hem bewezen eer 3).
Ondertusschen was Huygens al den tijd van 's Prinsen verblijf in Enge1) Boreel en Van Beuningen aan de Staten-Generaal 29 November 167o (R. A., St. Gen.
6922.) Het verhaal van Wicquefort (IV, 227) over het rapport van Van Beuningen, toen
hij in December terugkeerde, nl. dat de Prins zulke goede diensten aan de Staten bewees,
schijnt niet geloofwaardig.
2) Brieven van Boreel en Van Beuningen 15, 22 November, 6, 13 December (R. A.,
St. Gen. 6922 en Holland 2812); brief van Boreel 6 Februari 1671 (R. A., St. Gen. 6922).
3) Bizonderheden bij Grew, 18 vlg.
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land — en nog lang daarna — druk bezig met zaken doen, waarvoor hij
speciaal was meegegaan; hij had tevergeefs getracht zich aan de reis te
onttrekken: „imperatorem stantem mori oportet", had de Prins geestig
gezegd. Maar vlot ging dit ook alles niet. Er was niets voorbereid, het
Parlement had voor de betaling van de Oranje-vorderingen geen gelden
gevoteerd. Wel gaf Karel II aan de Treasury bevel den Prins te voldoen en deze - kreeg een obligatie van f 1.800.000. Maar in Maart 1672
was hiervan nog slechts f 400.000 betaald, de bruidschat van prinses
Mary dus, en dit na aftrek van fooien a E 325 voor Clifford, den LordTreasurer, en zijne ambtenaren 1). Van dit bedrag is na 's Prinsen terugkeer gebruik gemaakt, om een aantal der bijtendste schulden of te doen,
en tevens werd toen een nieuwe poging gedaan, om de renten der obligation op 3 1 /2 % terug te brengen, terwijl het aldus bespaarde — ook hier
toonde de Prins zich een goed leerling van De Witt — tot schulddelging
gebruikt zou worden 2).
Of de Prins in de algemeene staatszaken tijdens zijn verblijf te Londen
werd betrokken ? Karel II heeft in ieder geval de verleiding niet kunnen
weerstaan zijn neef in te wijden in het geheim zijner neiging tot het katholicisme 3), waartoe York in 1666 was overgegaan, evenals zijn gemalin in
Augustus 1670 4), ofschoon hare dochters in het Protestantisme opgevoed
bleven. De Prins was heel verbaasd en toonde niet de minste bereidheid, om
oom's liefde voor het Katholicisme te deelen; het maakte grooten indruk op
hem en hij begreep van Karel II niets te verwachten te hebben. Deze beschouwde hem voortaan als een dier „dutch blockheads", voor wie hij hem had willen
waarschuwen: een hartstochtelijk Hollander en Protestant 5) ! Of anderzijds
de Prins iets gemerkt heeft van de ware bedoelingen van Karel II en Lodewijk XIV ten opzichte van de Republiek en van hemzelf ? Hij was er bij
Lord en Lady Arlington, te wier huize Karel II Louise de Keroualles, de
Fransche belooning voor zijn ommezwaai in de internationale politiek,
het eerst mocht zien, en die hij wel veel ontmoet zal hebben, ten beste toe

1) Worp, V, 268, 272 en 302.
2) R. A., Nass. Domeinen 602, fol. 119 v°., 126 v°. en 128 v°.
3) Van Beuningen en Boreel aan de Staten-Generaal 22 November 1670 (R. A., Holland
2812); Wicquefort, IV, 125; Worp, VI, 302-303.
4) Burnet, I, 495 en 55 6 -557; cf. Kramer, 57 vlg.
5) Dalrymple, II, 79.
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in de gelegenheid, en ook Karel II, vertelt althans Wicquefort, trachtte
hem gedachten te inspireeren, die bedoelden de rust in de Republiek te
verstoren; er zou geen andere hoop voor hem overblijven dan een omwerping
van de zaken dadr ! In elk geval heeft Karel II den Prins op het hart
gebonden hem door middel van Arlington in te lichten, „quand ii y
auroit quelque chose de ses interest"); maar hij heeft hiervan stellig
geen al te druk gebruik gemaakt. Wat is het toch een grout geluk geweest,
dat de Prins na 166o goeddeels — ofschoon niet geheel — onttrokken is
geworden aan de Engelsch-gezinde sfeer, waarin hij eerst geleefd had !
Uiterlijk, zegt een Engelschman 2), die hem te Londen zag, leek hij op zijn
moeder en op den hertog van Gloucester, wat overigens niet geheel juist
schijnt. Innerlijk was hij in elk geval van heel ander maaksel en hij had de
situatie in de Republiek nu reeds veel beter doorpeild dan zijne moeder
ooit gedaan had.
Zoo kan de wederzijdsche indruk van 's Prinsen bezoek niet geheel en
al bevredigend geweest zijn. Wel oordeelden over 's Prinsen begaafdheid
zoowel Karel II als Arlington ongemeen gunstig: „a young man of the most
extraordinary understanding and parts, besides his quality and birth, that
makes him shine the better". Hij stond bij alien in „een sonderlinge estime
ende satisfactie van wijsheydt, genereusheydt ende beleeftheyt" 3). In
Den Haag was men zeer tevreden over de wijze, waarop de Prins te Londen
was ontvangen. Men merkte ten slotte alleen aan, ook in Zeeland, dat
hij wat heel lang wegbleef 4): hij verliet, begeleid door Ossory en Sylvius,
Londen 23 Februari 1671 en kwam na een slechte reis den 28en in Den
Haag terug, waar hij 2 Maart van wege de Staten-Generaal door hun
president werd welkom geheeten. Waarschijnlijk heeft dit lange uitblijven
verband gehouden met een bevalling van de hertogin van York, waarop
hij beleefdheidshalve had moeten wachten 5).

1) Blijkens 's Prinsen brieven aan Karel II en Arlington (van einde Januari of begin
Februari 1672): Bijdr. Vad. Gesch. II 4, 7-8.
2) Evelyn (geciteerd bij Burnet, I, 494, foot I).
3) Arlington, II, 311 (21 November 167o 0. S.); Boreel aan de Staten-Generaal 28
Februari 1671 (R. A., St. Gen. 6922).
4) Blathwayt aan Williamson 2 December 1670 (R. 0., Holl. Corresp. 1670); Wicquefort,
IV, 121, noot 3; Worp, V, 278.
5) „Verhael" (alsv.). Volgens Van der Goes, II, 172, werd hij reeds 15 December terugverwacht. Verschillende edelen uit zijn gevolg waren vddr den Prins teruggekeerd.
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Den dag na zijn terugkomst zond de Prins, naar hij aan De Witt verklaarde, een expres naar Zeeland, om Odijk op te dragen zijn verzet tegen
de buitengewone petitie van oorlog op te geven. Hij was hiervan voor zijn
terugkeer in het geheel niet op de hoogte geweest, voegde hij er uitdrukkelijk bij 1). In Zeeland heerschte in dezen tijd een schromelijke verwarring,
die De Huybert niet aan kon: de vruchten van 's Prinsen blijde inkomste
van 1668, schreef hij, waren in bitteren alsem veranderd. Tot zijn verdriet
was de Prins zelf, toen hij op zijn terugreis een noodlanding te Veere had
moeten doen, even te Middelburg geweest, zonder zich den tijd te gunnen
de Staten te begroeten, wat groote ergernis gewekt had, zooals ook het geval
was, toen hij eenige Staten-leden, die hem in Den Haag kwamen begroeten,
„soberlick ende froidelick" bejegende; hij zou zich zelfs van hen afgekeerd
hebben en zijn gaan praten met „yemant van syne domestiques". 2). Hoe
veel de Prins in Zeeland vermocht, bleek uit de uitwerking van zijn boodschap: reeds 5 Maart hadden Odijk en de beide vazalsteden hun verzet
opgegeven en De Huybert kon met eenparige stemmen concludeeren tot
aanneming van den staat van oorlog.
Men heeft wel gemeend, dat 's Prinsen optreden in dezen verband
hield met dingen, die hij in Engeland zou hebben gehoord. Maar dit verband is volstrekt niet noodzakelijk. Men was hier te lande thans vrij wel
overtuigd, dat men een oorlog met Frankrijk en Munster had te verwachten;
aan Engeland als vijand dacht men nog niet of weinig, al begreep men wel,
dat op hulp van Engeland niet te hopen zou zijn. Reeds van het einde
van 1669 of drong de Raad van State op legerversterking aan. Eerst na
Frankrijk's optreden tegen Lotharingen begonnen de Staten hiernaar te
luisteren. Holland gaf toen het voorbeeld door een naar aanleiding van een
nieuw voorstel van den Raad genomen besluit tot aanwerving van tien
nieuwe regimenten voet- en zes paardevolk, benevens aanvulling van de
in dienst zijnde compagnieen. Hiertoe diende de buitengewone begrooting
van den Raad van State, van October, waarin ook Zeeland eindelijk in Maart
toestemde op aandrang van den Prins. Een eenvoudige overweging van de
omstandigheden, waarin de Republiek verkeerde, moest voor dezen genoeg
zijn geweest, om De Witt's krachtige actie te steunen. Maar daarom was
nog Lang niet alles gewonnen: er heerschte over de landsdefensie in het alge1) Brieven van De Witt, IV, 16o.
2) Worp, VI, 278 en 283; Docnades(?) aan den Prins 14 Maart 1671 (H. A., no. 265211).
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meen zoowel tusschen de gewesten onderling als in de Staten der gewesten
zelf groote verdeeldheid en het was ook thans zeer moeilijk, zooals altijd
in de Republiek, om de consenten daarvoor los te krijgen 1).
ZOO ernstig achtte de Prins den toestand niet, of hij vond vrijheid —
na een ongesteldheid ten gevolge van een gezwel op een zijner wangen —
een refs naar Duitschland te ondernemen. Hij ging met Obdam, Ouwerkerk en anderen in Juni naar Brunswijk, welke stad toen in openlijk verzet
was tegen hertog Rudolf August: hij kwam juist te laat om het beleg der
stad, dat met hare capitulatie eindigde (21 Juni), bij te wonen; hij zal
waarschijnlijk tevens de gelegenheid hebben gebruikt nader kennis te
maken met de vorsten van Brunswijk en Luneburg, met hun veldheer,
vorst Georg Friedrich van Waldeck, en met hertogin Sophie, gemalin van
Rudolf August, de dochter van de Winterkoningin. Deze zal hem dan
wel onderhouden hebben over een huwelijk met haar nichtje Liselotte,
waartoe de Prinses-Douairiere in Februari een voorstel had gedaan en
waarop de hertogin zich meer en meer gesteld toonde, nu de Prins, dien
men zeer prees, naar zij schreef, beter bekend werd; maar Willem III,
die geen man was om te trouwen „sans avoir de quoi entretenir sa femme",
schijnt nog niet aan trouwen gedacht te hebben, en Liselotte werd spoedig
de tweede en ongelukkige vrouw van den hertog van Orleans, wiens eerste
gemalin kort na de samenkomst van Dover overleden was. In elk geval
ging hij uit Brunswijk naar Berlijn, op bezoek bij zijn oom, den
Grooten Keurvorst, aan Wien hij meer verplichtingen had dan aan zijn
Engelsche ooms, want, al had hij niets voor zijn neef gedaan kunnen krijgen,
hij had er zich ten minste moeite voor gegeven. Het zou ook spoedig blijken,
dat tusschen Friedrich Wilhelm en den Prins veel overeenstemming van
politiek inzicht bestond: stellig zullen zij te Berlijn over de politieke Internationale verhoudingen gesproken hebben, maar hierover is niets van belang
bekend en evenmin over dit heele Berlijnsche bezoek; dat er vroolijkheid
heerschte en dat er genoegelijke zwijnen- en hertenjachten plaats hadden, zal
men gaarne gelooven. Einde Juli was hij in Den Haag terug 2).
Hoogst nuttig moeten deze reizen voor den Prins zijn geweest. Hij
zag voor het eerst in zijn leven vreemde landen, kon zich, met zijn vlug1) Cf. mijn Johan De Witt, 2e druk, 308 vlg.; nog Worp, VI, 278; Ten Raa en De Bas,
V, 223 vlg., 253 vlg.
2) Het Ontroerde Nederland, I, 68; Blathwayt's berichten van io April, 16 Juni, 3 en
23 Juli (R. 0., Holl. Corresp, 1671); Bodemann, 157, 159, 16o; Van der Goes, II, 226.
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heid van begrip, op de hoogte stellen van de toestanden hier en maakte
zich zelf in breeden kring bekend, en het is opmerkelijk, dat de indrukken,
voor zoover men die kan waarnemen, altijd gunstig waren.
Zijne zaken in het vaderland bleven ondertusschen in statu quo, maar
het blijft zeer de vraag, of hij hieraan door in het land te blijven iets zou
hebben kunnen veranderen. In elk geval konden dit de patriotten, van wier
pogingen in Rumpf's instructie gewaagd werd, niet. In December had de
Ridderschap van Utrecht een besluit genomen in de nog altijd hangende
kwestie van het aan den Prins als lid van den Raad van State toe te kennen
jaargeld, dat zij op f 50.000 gesteld wenschte te zien 1). De Prins bedankte
er, in een briefje uit Whitehall 2), Godard Adriaan van Reede, heer van
Amerongen, voor, een Utrechtsch edelman, die verscheidene diplomatieke
zendingen had waargenomen, met De Witt in niet onvriendschappelijke
verhouding had gestaan, maar, nu de Prins een persoon werd, zich als zoovele
anderen zijner standgenooten in Utrecht en elders, die met de heeren der
„ware vrijheid" vriendelijke blikken gewisseld hadden, aan de andere zijde
plaatste, krachtens zijn afkomst en omdat hij van een Oranje ook voor
zich meer te verwachten had. Reeds hield Amerongen, die in 1671 op diplomatieke missie in Duitschland was en den Prins op zijn reis naar Berlijn te
Detmold ontmoet had, hem geregeld van zijne onderhandelingen op de
hoogte 3). Zooals de edelen, zoo waren ook de magistraten der steden
buiten Holland, die nimmer al te sterk Loevesteinsch hadden gedacht,
op hun weg omgekeerd, en zelfs hadden dit verscheidene der Loevesteinsche steden van Holland zelf gedaan. Het gebeurde in Mei en Juni
167o bewijst dit reeds duidelijk. Voegt men hierbij, dat de overgroote
massa van het y olk Oranje-gezind was, wat de predikanten zeer bevorderden 4), dan ziet men gemakkelijk hoe zwak de partij der „ware vrijheid"
werd. Toch kwam men met een besluit als dat van de Ridderschap van
Utrecht niet veel verder; het opende, als zoovele besluiten van een of ander
college, den Prins alleen een voorloopig nog onvervuld vooruitzicht. Men
bedenke — om dit te verklaren —, dat de staatsmachine der Republiek
1) Besluit van 7 December 1670 (R. A. Utrecht, Catalogus van het archief der Staten
van Utrecht no. 71).
2) Van 6 Januari 1671 (archief-Amerongen). — Ook reeds in 167o stond Amerongen
met den Prins in verbinding (hiervO6r, p. 126).
3) Dit volgt uit zijne brieven aan den Prins van 27 Maart en 20 Juli 1671 (archiefAmerongen).
4) Wicquefort, III, 455.
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uiterst stroef werkte, dat verscheidene regenten, vooral in Holland, al
wilden ze wel iets voor den Prins doen, toch niet van zins waren hem ál
de waardigheden zijner
voorouders terug te geven
of of te wijken van Eeuwig
Edict en Harmonie. De
Prins zelf hield zich zeer
gereserveerd, zoodat, ook al
hadden de Oranje-gezinden
nu een middelpunt, waarop
hunne wenschen zich concentreerden, een vaste leiding bleef ontbreken; hij
was niet in het minst een
persoon voor het verwekken
van volksbewegingen, al
heeft hij onder de hand die
vrienden, die patriotten, die
voor hem ijverden, aangemoedigd. Daarentegen was
het kleine hoopje, dat nu pal
stond voor de „ware vrijheid", vanzelf meer aaneengesloten, en het bestond
uit vastberaden, overtuigde
mannen. Dordrecht was er
het centrum van: het was
zelfs opgestoven, toen de
Prins bij de kennisgeving
van zijn reis naar Engeland
gesproken had van „den
Heer Coninck onsen Oom", Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen.
(Kasteel te Amerongen).
wat had moeten zijn: „mijnen oom", omdat hij het woord voerde tot een souverein 1). Deze ware
republikeinen konden zich beroepen op de Harmonie, om te verhinde1) Van der Goes, II, 159.
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ren, dat voor den Prins iets verder zou worden gedaan, vOcirdat hij zijn
23 ste jaar zou hebben bereikt. Dit deden ze dan ook met groote kracht,
en de Raadpensionaris deed met hen mee en uit liefde voor de Wet en uit
overtuiging, ofschoon hij meer dan eens in deze jaren gezegd heeft, dat de
Prins stellig eenmaal de waardigheden zijner voorouders zou krijgen, zoo in
het bizonder tegen Temple, waarbij hij dan in de eerste plaats gedacht moet
hebben aan de militaire.
Zonder stoot van buiten zou de Prins zeer waarschijnlijk tot zijn 23ste
jaar hebben moeten wachten, vOcirdat hij een stap verder zou gekomen zijn.
Die stoot kwam van de oorlogsbedreiging, die in de tweede helft van 1671
al meer en meer tastbaar werd. Zooals in 166o en 1666 ook omstandigheden van buitenlandschen aard het trage staatslichaam der Republiek in
beweging hadden gebracht ten gunste van Oranje ! Ditmaal bond Gelderland, dat kon berekenen bij een Franschen aanval het meest blootgesteld
te zijn, de kat de bel aan. Het gewest stelde in November ter Staten-Generaal voor den Prins tot kapitein- en admiraal-generaal te benoemen. Het
was inderdaad in hooge mate noodig meer eenheid in de leiding der verdediging te land te brengen, waarmede het lamentabel bleef gaan, al was
een nieuw voorstel tot legervermeerdering met 20.000 man in October
door Holland aanhangig gemaakt 1). Het was juist gezien hiertoe het prestige
van den Oranje-naam te gebruiken, vooral nu het duidelijk was geworden,
dat Wirtz, die bij de militairen heel slecht gezien was 2), niet de man zou
zijn, om den legertoestand te verbeteren. Ongetwijfeld was ook het leger,
al waren er na 165o nog zoovele mutatien in de bevelhebbers-plaatsen gekomen en al was het geheel in samenstelling nog zoo zeer veranderd, overwegend Oranje-gezind; een bewuste omzetting in Loevesteinschen geest
was nimmer beproefd en zou ook heel moeilijk zijn geweest.
Gelderland's voorstel stuitte bij Holland onmiddellijk op sterken tegenstand; de andere gewesten namen het over, maar bleken spoedig geen
bezwaren te hebben. De Prins spoorde Amerongen, die toen op weg was
naar Berlijn, aan, zijn best te doen, om Utrecht ten spoedigste een gunstige
resolutie te laten nemen 3), en op dergelijke wijze zal hij ook nu zijn invloed
elders stellig hebben aangewend. Maar in Holland bleef de kleine kring
van Dordrecht obstinaat, ook toen Enkhuizen, van ouds Oranje-gezind,
1) Cf. Ten Raa en De Bas, V, 257 vlg.
2) Brieven van De Witt, IV, 175.
3) 7 December 1671 (archief-Amerongen).
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in het begin van December met een dergelijk voorstel als dat van Gelderland
in de Staten van Holland kwam. De Witt waarschuwde tegen het aanstellen
van een jong en onervaren opperbevelhebber en pleitte, dat men gebonden
was aan de verschillende Hollandsche wetten, die verboden iemand voor
zijn 23ste jaar tot een hoog militair ambt te benoemen. Men kon den Prins,
overeenkomstig het in de acte van harmonie bepaalde, alleen als mede-gedeputeerde uit den Raad van State te velde laten gaan. Toch bleek in Holland
een sterke neiging ten gunste van Enkhuizen's voorstel te bestaan: niet
alleen andere van ouds Oranje-gezinde steden als Haarlem en Leiden en
een groot deel der Ridderschap waren er voor, maar ook Amsterdam, waar
het volgens een verzekering van een der burgemeesters aan Odijk in Januari
1672 „wel lach" 1), en de heele Gecommitteerde Raden 2) — onder invloed
van de wenschen van het leger, van Wirtz zelfs, en van de bevolking. Bovendien, meenden de voorstanders, zou men met 's Prinsen bevordering den
Grooten Keurvorst en Karel II aangenaam stemmen, misschien den laatsten
bewegen de Republiek te hulp te komen, want op oorlog met Engeland
rekende men in December nog niet, hoe zeer men de vriendschappelijke
verhouding van 1668 bekoeld wist.
Ongetwijfeld is dit laatste motief mede werkzaam geweest. De Witt
vond er aanleiding in Lodewijk XIV door Pieter de Groot, toen Nederlandsch gezant te Parijs, te laten vermanen, om toch goed te bedenken,
wat het gevolg van een oorlog met de Republiek zou worden: de verheffing
van den Prins en een „absolute dependentie" van Engeland ! Beide partijen
begrepen het voile gevaar, dat er dreigde, niet en wisten evenmin, dat
Frankrijk en Engeland den Prins als hun werktuig hoopten te kunnen
gebruiken. Stellig hadden zij kunnen begrijpen, dat Willem III niet hun
man zou zijn. In de bestaande omstandigheden was De Witt's waarschuwing
te Parijs even overbodig als die van Boreel te Londen, toen hij Karel II in
Januari eigenmachtig verzekerde, dat de bevordering van den Prins zonder
twijfel zou komen. Boreel meende inderdaad, dat dit een zeer gunstige
uitwerking zou hebben, en Van Beuningen, die in Januari met St. Evremond
en een Fransch agent in Den Haag over stappen van Karel II ten gunste van
den Prins sprak, schijnt een dergelijke meening toegedaan geweest te zijn 3).
1) Bontemantel, Res. van den Raad, III', fol. 79 (G. A. Amsterdam).
2) Wagenaar, XIII, 447 vlg.
3) Boreel aan den griffier der Staten-Generaal 23, 26 Januari, 2 Februari 1672 (R. A.,
St. Gen. 7332); cf. Wagenaar, XIII, 477; Cohen, St. Evremand en Hollande, 78.
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Terwijl Holland nog handelde over het voorstel van Enkhuizen, naar
aanleiding waarvan gecommitteerden waren aangewezen, om over het in den
oorlog te voeren beleid te besogneeren, kwam Downing in Den Haag, in
buitengewone zending, en zijn opdracht zoowel als zijn optreden toonden
heel duidelijk aan, wat van Engeland te verwachten was: hij vroeg erkenning
der Engelsche zeeheerschappij naar aanleiding van een incident, uit Augustus
1671, over het niet groeten van een Engelsch koningsjacht op de Schelde.
Nu wist men dan, dat er ook oorlog met Engeland dreigde, en toen Downing
na korten tijd vrij plotseling vertrok, ofschoon de Staten zich zeer tegemoetkomend getoond hadden, toen kon haast niemand meer twijfelen, dat die
oorlog ook werkelijk zou komen.
Tijdens de besprekingen met Downing was Holland tot een resolutie
betreffende den Prins gekomen, en men zal wel mogen aannemen, dat
Downing's optreden hiertoe heeft medegewerkt. Deze resolutie, van 19
Januari, bracht een compromis: de Prins zou voor een veldtocht tot kapiteingeneraal worden benoemd, en hiertoe zou een instructie voor hem worden
ontworpen; de Ridderschap en vijf steden (Haarlem, Leiden, Gorkum,
Schoonhoven en Enkhuizen), die de aanstelling voor het leven vOOrstonden,
berustten hierin op het laatste oogenblik. Maar tot het aannemen hiervan
was de Prins niet te bewegen 1), en daar zes gewesten ter Staten-Generaal
het Hollandsche voorstel toen niet wilden aannemen, kwam men nog niet
tot een besluit. Tevergeefs trachtten de Staten-Generaal daarop de Staten
van Holland in een uitvoerigen brief, die gestemd was op het klavier van
de eengezindheid in het land en op de genegenheid van zoovelen voor het
Huis van Oranje, tot toegeven te bewegen 2): het bracht de zaak in Holland
meer voor- dan achteruit.
De Prins had uiterlijk bij voortduring groote terughouding in acht genomen. Hij toonde, zegt Dohna, „ce secret inscrutable de la Maison d'Orange
qui rend leur service si difficile que l'on ne sait jamais ce qu'ils veulent".
Maar hij spande zich, achter de schermen, ter dege in en trachtte 's nachts
de kennismakingen te krijgen, die hem voordeelig waren 3). Tegenover zijn
Engelschen oom gaf hij zich ditmaal geheel bloot. Gebruik makende van de
aansporing van Karel II bij het afscheid in 1671, om hem te schrijven,
1) Brieven van De Witt, IV, 256, en Wicquefort aan Amerongen 26 Januari 1672 (archiefAmerongen).
2) Wagenaar, XIII, 481 vlg.
3) Dohna, 258, noot, en 272, noot.
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als hij hem iets in 's Konings belang had mede te deelen, gaf hij aan Sylvius,
bij diens terugkeer, een opdracht mede '), die al zijn ambitie onthulde: hij
zou er voor zorgen, dat Engeland zijn zin kreeg in de toen nog loopende
onderhandelingen met Downing, als oom hem zijn wenschen maar Wilde
mededeelen. Dan zou De Witt met zijn kabaal het onderspit delven; de
Prins en zijn vrienden zouden aan het hoofd der zaken komen en Karel II
zou altijd op dezen Staat kunnen vertrouwen ! Gelukkig maakte de Prins
bij deze uitbundige, onevenwichtige ontboezeming, die veel verder gaat
dan De Witt's vermaning door De Groot tot Lodewijk XIV, tal van reserves:
wat Karel II wenscht, moet niet zijn tegen de fundamenten der Republiek;
Willem III is tot zijn dienst, zooveel zijn eer en de trouw, die hij de
Republiek schuldig is, het toelaten; hij weet nu blijkbaar iets van Karel's
verbinding met Frankrijk, want de opdracht aan Sylvius begint: „indien
Zijne Majesteit niet te veel gebonden is aan Frankrijk"... ! Met dit al
bewijst deze handeling van Willem III, — alleen door den scherpen partijstrijd verklaarbaar —, met hoeveel reserves ook omkleed, dat hij den aard
van zijn oom niet geheel doorzien had. Geheel los was Willem III nog niet
van de invloeden van zijn jonge jaren ! Inmiddels — in Den Haag merkte
men van dit alles niets.
Het waren zijne vrienden, schreef Downing, die hem aanraadden het
kapitein-generaalschap op de Hollandsche voorwaarden niet aan te nemen.
Altijd die vrienden ! De Prins heeft natuurlijk ditmaal een recalcitrants
houding aangenomen, omdat hij heel goed wist, dat hij hoogstwaarschijnlijk
wel iets meer zou krijgen; bovendien was zoo'n aanstelling voor een veld.tocht, zonder eenige belofte voor het vervolg, erg riskant: bij de kansen
van een nederlaag ! Ook onderhandsche toezeggingen van de Hollandsche
Ridderschap, van Leiden, Haarlem en anderen, dat men hem voorgoed
zou benoemen, zoodra hij 23 jaar zou zijn geworden, konden hem eerst niet
overtuigen. Zelfs een conferentie van De Witt met hem van twee uur
lang hielp niet 2). Toch is ten slotte in die richting een uitweg gevonden:
de Staten van Holland besloten — eenige dagen nadat men het ter StatenGeneraal eens was geworden over het Hollandsche voorstel —, dat de
') De opdracht aan Sylvius: Bijdr. Vad. Gesch. II4 , 17.
2) Downing aan Arlington 19 Januari 1671/2 0. S.; Sylvius aan Arlington 9/29, 12,122,
16/26 Januari 1671/2 (R. 0., Holl. Corresp. 1672); Dohna, 257-258, 264. — Wicquefort,
in zijn bovenaangehaalden brief aan Amerongen, zegt uitdrukkelijk, dat de Prins zeif weigerde en dat verscheidene hem goedgezinden, als Haarlem, hem dit kwalijk namen; cf.
nog Colenbrander, Zeeoorlogen, II, 78.
12
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Prins tot kapitein- en admiraal-generaal zou worden verkozen, zoodra hij
23 jaar zou geworden zijn 1). Toen was de Prins er zeker van, dat hij na
het eene jaar van zijn kapitein- en admiraal-generaalschap niet aan den dijk
zou kunnen worden gezet, en hij verzette zich niet meer.
Op 25 Februari had 's Prinsen benoeming tot kapitein-generaal voor een
veldtocht plaats en nog denzelfden dag compareerde Zijne Hoogheid ter
Staten-Generaal, om er den eed als zoodanig of te leggen. De instructie,
in hoofdzaak volgens het ontwerp van Holland, hield in negatieven zin in,
dat hij geen stadhouder van eenig gewest zou mogen zijn en niet in dienst
van een buitenlandsche mogendheid, zich niet zou mogen bemoeien met
den godsdienst, en in positieven zin, dat hij onder de gedeputeerden te
velde zou staan en dat het recht van patenten zou blijven geregeld als ter
Groote Vergadering was vastgesteld. Het laatste beperkte de macht van den
kapitein-generaal in ernstige mate, want hij zou geen bevelen kunnen geven
tot het verplaatsen van troepen bij open brieven, daartoe strekkende 2),
zonder de toestemming van de er bij betrokken gewesten en steden: zoo
zou men immers een aanval op Amsterdam als in 1650 ten alien tijde kunnen
voorkomen ! Bij het groote gevaar, dat op handen was, lijkt dit een kleinzielige regeling, die den opperbevelhebber — en zelfs de gedeputeerden
te velde — in zijn bewegingsvrijheid ernstig belemmerde. En op de heele
oppositie tegen de aanstelling van den Prins, die ook een kostbaren tijd
voor de landsverdediging had laten verloren gaan, is hetzelfde adjectief
toepasselijk. Men had zich aan de letter van een wet vastgeklampt, in de
hoop 's Prinsen verdere machtstijging nog tegen te kunnen houden.
Ik dank u wel, schreef de Prins koeltjes aan Amerongen, voor uw gelukwenschen met „tgeen Haar Hooghe Mogenden mij hebben gelieven te
differeren", en aan Ossory: „ik heb geen tijd u meer te schrijven dan dat
de Staten mij gisteren kapitein-generaal gemaakt hebben". Reserve in zijn
wijze van uitdrukken lag nu eenmaal in zijn natuur. Wanneer hij in de
spannende dagen van de onderhandelingen met Downing aan Amerongen
zijn vreugde betoont over diens aankomst en goede ontvangst te Berlijn,
verwijst hij den gezant voor „alle 't geene hier passeert" naar de berichten
hierover, die hij van anderen wel zal ontvangen ! 3) Geen enkele uiting van
1) Wagenaar, XIII, 486; Hop en Vivien, 42.
2) Dit werd door de Staten van Holland voor hun gewest nog wat aangedikt: Ten Raa
en De Bas, V, 291.
3) i Februari en 21 Maart 1672 (archief-Amerongen); aan Ossory 26 Februari (B. M.,
Add. 21492, fol. 4).
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hemzelf ! Maar tegenover Huygens, toen deze hem in „turba gratulantium"
gelukwenschte, toonde hij toch een lachend gezicht, en hij had de vriendelijkheid den ouden heer meteen mede te deelen, dat hij zijn zoon, Constantijn, tot zijn secretaris had benoemd, volgens zijn belofte 1).
Stellig moet hij verheugd geweest zijn over den nieuwen stap naar de
positie zijner voorouders, even goed als de bevolking, die het ondubbelzinnig toonde. In Den Haag was er „ongemeene vreucht"; den heelen avond
waren er honderden menschen op de been: „d'een sonck, d'ander tromde,
d'ander blies de trompet met sulcken gejuich, dat niet te seggen is" 2).
De Staten-Generaal en de Staten van Holland „congratuleerden" Zijne
Hoogheid, die hun daarop een luisterrijk gastmaal aanbood 3). Karel II
verzekerde aan Boreel de tijding van de bevordering zeer aangenaam te
hebben gevonden 4), en hij zond zijn neef een gelukwensch, waarbij hij
tegelijk mededeelde niet te gelooven, dat de Prins in staat zou zijn te doen
wat hij door Sylvius had laten aanbieden; hij zelf zou echter zijn eigen zaken
wel klaar spelen „in the uzevall and open way" ! Hier te lande gaf Boreel's
bericht een vleugje hoop, dat de oorlog vermeden kon worden, maar dit
verdween heelemaal, toen de Engelschen in Maart, heel laaghartig, een
Nederlandsche Smirna-vloot in het Kanaal overvielen. Waarop Karel II
zich haastte den oorlog openlijk te verklaren, welk voorbeeld kort daarop
door Lodewijk XIV werd gevolgd, en een week of wat later door de prelaten
van Keulen en Munster. Onze correspondentie, schreef Karel II den Prins
iets na de oorlogsverklaring 5), zal nu, vrees ik, voor eenigen tijd moeten
ophouden, maar mijn gezindheid tegenover u verandert er niet door. En
bedenk wel, ware deze oorlog niet gekomen, dan zoudt ge nu nog niet zijn
in den post, dien ge nu hebt ! Inderdaad ! — maar dan toch zonder daadwerkelijke medewerking van Engeland !
1) Worp, VI, 301 en cf. 288-289.
2) De Vrouwe van Amerongen aan Karen man 29 Februari 1672 (archief-Amerongen).
3) Kosten 16.200-19-4 (volgens rekening in H. A. no. 2571); Van der Goes, II, 356.
4) Brieven aan De Witt, II, 595, noot 2; Bijdr. 11 4 , 9 (van 16— of 26? — Februari 0. S.).
Opmerkelijk is wat Wicquefort 16 Februari 1672 aan Amerongen (archief-Amerongen)
schrijft: „il y en avoit qui croyoient que la mauvaise disposition des affaires d'Angleterre
luy feroient tort; mais l'on a considers que luy mesmes n'a pas de quoy se louer beaucoup
de cette Cour la et que sans l'esperance qu'il peut avoir de succeder un jour a cette Couronne,
it ne devroit pas avoir beaucoup de consideration pour elle".
5) Brief van 22 April 1672 (0. S. ?): Bijdr. II 4, 1o.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

DE OORLOG VAN 1672. - 'S PRINSEN
BEVORDERING TOT DE WAARDIGHEDEN ZIJNER VOOROUDERS.

Van Februari 1672 of was Willem III kapitein-generaal voor een veldtocht, op een tractement van f 8000 per maand, dat in April werd vastgesteld 1). In Maart werd hem door Holland toegestaan een regiment
cavalerie voor zijn garde te werven 2). Ook was hem in Februari
eindelijk een tractement van f 25.000 als lid van den Raad van State toegekend 3). Het waren alle kleine schreden vooruit, al was de positie der
voorouders, die ook als kapitein- en admiraal-generaal een aanzienlijker
tractement genoten hadden 4), bij lange na niet bereikt. Maar de stoot,
dien de oorlogsbedreiging gegeven had, hield aan, nadat de oorlog een feit
geworden was en te lande heel ongelukkig verliep. Ruim vier maanden
na de verheffing tot kapitein-generaal voor een veldtocht had Willem III
de voile positie zijner voorouders teruggekregen. Uit het ongeluk, dat de
Republiek trof, kwam voor hem de fortuin voort, die dan weer de Republiek
ten goede gedijde.
Weinig benijdenswaardig was 's Prinsen positie in het voorjaar van 1672.
Zoowel uit internationaal als uit militair oogpunt was de toestand van
Nederland ten hoogste bedenkelijk.
Alleen in Spanje hadden de Staten een bondgenoot gevonden. Van
Beverningk, die in 167o een buitengewone zending naar Madrid op zich
1)
2)
3)
4)

Res. Holland 8 April en Res. St. Generaal 12 April 1672 (R. A.).
Res. Holland 4-5 Maart 1672.
Res. Holland 24-25 Februari en Res. St.-Generaal 27 Februari 1672 (R. A.).
Sedert het bestand f 12o.000 (Hop en Vivien, 48).
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had genomen, had hier een overeenkomst voorbereid, die na zijn terugkeer
in 1671 tot stand kwam en waarbij de beide landen elkander in het algemeen
steun toezegden, indien een hunner door Frankrijk aangevallen werd. Dit
was de verdere omzwenking in de Nederlandsche buitenlandsche politiek,
tengevolge van de veranderde Europeesche constellatie, die met de triplealliantie onzaliger gedachtenis ingezet had. De overeenkomst werd nader
bevestigd in Maart 1672, toen de beide landen vaststelden niet dan gezamenlijk vrede te zullen sluiten, indien beiden in den oorlog geraakten,
en tevens de te verleenen hulp nader omschreven. De landvoogd der
Spaansche Nederlanden, de graaf de Monterey, die het geheele gevaar
besefte, dat Spanje zelf zou bedreigen, als ' de Republiek overwonnen werd,
had deze overeenkomst krachtig bevorderd en hield aan hare uitvoering
even krachtig de hand. Maar behalve op Spanje kon men bij het uitbreken
van den oorlog op niemand rekenen. De Staten waren hun diplomatieke
actie tegen den dreigenden aanval heel last begonnen, Frankrijk was hun
op vele plaatsen voor geweest. En toen zij eindelijk, in den loop van 1671
en het begin van 1672, verscheidene gezanten uitzonden naar Duitsche
hoven en naar de Noordsche landen, toen was het resultaat voorloopig
zeer teleurstellend. Zweden, dat andere, ook weinig standvastige lid van
de triple-alliantie, sloot in April 1672 met Frankrijk een verdrag van neutraliteit. Van Denemarken was niets te verwachten. In Duitschland werd de
Groote Keurvorst door den tot hem gezonden heer van Amerongen, wiens
onderhandelingen door den Prins werden gesteund, bereid gevonden hulp
te verleenen tegen subsidien, waaromtrent echter eerst in Mei 1672 een
verdrag gesloten kon warden. Met de vorsten van Brunswijk en Luneburg
werd hierover evenzeer onderhandeld; maar zij kwamen niet spoedig over
de brug. Fransche invloed, vrees voor de naburen, weinig vriendschappelijke
gezindheid jegens de Republiek, die in vorige jaren tegenover de kleinere
staten aan de Oostgrens weinig egards in acht genomen had en ook niet
zeer toeschietelijk in geldelijke aangelegenheden placht te zijn, verklaren
de afwijzing hier, de aarzeling elders. En de vrees voor de Fransche politiek,
die men nog niet geheel doorgrondde, werkte niet sterk genoeg, om de
weifelenden tot de Republiek te brengen. Ook niet den keizer, Leopold I,
aan wiens Hof, waar de Republiek sedert 167o door den resident Gerard
Hamel Bruyninx vertegenwoordigd was, de elkander tegenwerkende krachten in de Europeesche politiek zeer duidelijk zijn waar te nemen. Voorloopig
bleek van den Keizer, die reeds in Januari 1668 een verdrag met Lodewijk
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XIV gesloten had tot regeling van beider aanspraken bij het eventueel
openvallen der Spaansche successie en die in November 1671 zich tot een
verdrag van neutraliteit liet overhalen, geen hulp te verwachten, al werden
hiertoe nu van de zijde der Staten ernstige pogingen aangewend.
In militair opzicht was de Republiek ter zee voortreffelijk toegerust,
zooals reeds in den tweeden oorlog met Engeland was gebleken. Ook thans
werd met kracht, onder de energieke leiding van De Witt, de hand aan het
in zee brengen van een sterke vloot geslagen: het was hoognoodig, want
de strijd ter zee tegen Engeland en Frankrijk samen zou de grootste inspanning vergen. De uitrusting liep in het voorjaar van 1672 regelmatig
en zonder moeite van stapel. Maar te land wreekte zich de verwaarloozing
van het leger sedert 1650 op geduchte wijze, en hier was ook zelfs in het
voorjaar van 1672 niet die doorzettende actie merkbaar, die men bij de
vloot ziet: deze werd haast uitsluitend door Holland en Zeeland behandeld,
bij het leger kwamen alle gewesten te pas en dit werkte van zelf remmend.
De consenten op de in October 1671 voorgestelde werving waren in Februari
1672 ingekomen, die op een nieuw voorstel tot werving van nog ongeveer
20.000 man volgden vrij spoedig 1). Maar met de consenten had men van
alle gewesten nog geen geld: de meeste, ofschoon Holland, dat ook zelf
troepen en waardgelders in dienst nam, een zeer goed voorbeeld gaf, bleven
zeer defectueus in dit opzicht, zooals gewoonlijk. Met de nieuwe werving,
in April nog aangevuld met een van 18 regimenten, ging het tamelijk
voorspoedig. Maar al waren alle nieuwe troepen intijds gekomen, dan had men
toch maar niet op slag een goed leger kunnen vormen, in staat om het Fransche tegen te houden. Zeer veel ontbrak er ook aan de voorziening van het
leger met de noodige behoeften, en van de vestingen was eigenlijk alleen
Maastricht, dat het eerst aan een aanval blootgesteld zou kunnen zijn, inderhaast in behoorlijken staat van verdediging gebracht.
Hoofdzaak voor de landsdefensie was het te velde brengen van een leger.
Reeds in Juni 1671 hadden de Staten-Generaal besloten tot het vormen
van twee legercorpsen: een bij Bergen-op-Zoom en een aan den I Jsel,
evenals in 1668 2). Hiervan was weinig terechtgekomen. In Januari 1672
werd hetzelfde plan te berde gebracht 3) en ditmaal ook uitgevoerd. Waari) Cf Ten Raa en De Bas, V, 26o vlg.
2) T. a. p., V, 252-253.
3) Hop en Vivien, 17.
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schijnlijk in verband met de berichten over de Fransche voorbereidingen
in het Keulsche werd het hoofdleger, eerst berekend op 18, later op z8
regimenten voetvolk, met 14 regimenten ruiterij, samengetrokken in Gelderland, achter den IJsel; een kleiner leger van 7 regimenten voetvolk zou
vereenigd worden bij Bergen-op-Zoom, terwijl 6 regimenten naar de Zuidelijke Nederlanden werden gezonden ter voldoening aan de overeenkomst
met Monterey, om hier een mogelijken Franschen aanval te helpen afweren.
Er bleven dan nog 286 compagnieen over voor de bezetting der vestingen,
waarvoor 485 noodig werden geacht.
Zoo werd het op papier berekend, ongeveer een maand nadat de Prins zijn
functie had aanvaard 1). Het geheel, op zich zelf zeer onvoldoende, toen
nog maar in staat van voorbereiding ! Het is ondoenlijk zich over de wijze
van 's Prinsen optreden in de eerste maanden zijner nieuwe functie een voorstelling te maken. Reeds voor zijn benoeming had hij in opdracht van den
Raad van State van 22 December 1671 tot 19 Januari 1672 een inspectie-reis
langs de vestingen aan den Rijn en den IJsel gemaakt; het rapport, dat
hij hierover uitbracht 2), bewijst, dat hij vele gebreken had geconstateerd,
tot het wegnemen waarvan de Raad van State verscheidene besluiten
nam 3). Dat hij tot ontruiming van verscheidene vestingen zou hebben
geadviseerd, zooals soms wordt beweerd 4), blijkt uit dit rapport niet, en
of de bedoelde resolution uitgevoerd zijn, blijft te betwijfelen. Na zijn
benoeming besogneerde hij met gedeputeerden uit den Raad van State en
de beide veldmaarschalken, Johan Maurits en Wirtz, over de voor de
defensie te treffen maatregelen. Hem was in het bizonder opgedragen alles
hiertoe voor te bereiden en aan den Raad van State de noodige voorstellen
tot legeruitrusting te doen 5). Zijne werkzaamheden gaan hier voor onze visie
schuil achter een verwarrende hoeveelheid resolution van militairen aard.
Geheel tevreden over het beloop van zaken kan hij moeilijk geweest zijn.
Aan de Vrouwe Van Amerongen vertelde hij in Maart 6), dat hij haar tot
zijn leedwezen geen toezegging kon doen voor de sollicitatie van haren
zoon Godard van Reede, heer van Ginckel, die naar een der te vervullen
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hop en Vivien, 51, 56.
Militaire Spectator 18 54, P. 22 vlg.
Res. Raad van State 26 Januari 1672 (R. A.).
Samson, II, 81; cf. Histoire de Guillaume III, I, 5o.
Ten Raa en De Bas, V, 316.
Margaretha Turner aan haren echtgenoot 24 Maart 1672 (Archief-Amerongen).
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militaire posten dong. Het zou moeten gaan bij „inschickinge van de
provinsie", — het hing niet van hem of —, en bij de „provinsie" lag het
„so vreemt", had hij er bijgevoegd !
Maar men mag toch wel aannemen, dat de meeste maatregelen in het
bizonder die betreffende de verdeeling van het leger, niet zonder zijn
instemming werden getroffen. Van de benoemden tot de hooge „charges",
over wie de Staten-Generaal, na veel gekuip, het eindelijk 1 z April eens
werden, hebben verscheidene later zijne trouwe wapenbroeders kunnen
worden. Onder Johan Maurits en Wirtz werd Zuylesteyn, de oud-gouverneur,
generaal, Hans Willem van Aylva en Coenraad Christoffel, graaf van
Konigsmarck, een Zweed, die met de nieuwe wervingen in Nederlandschen
dienst verwacht werd, werden luitenant-generaal, Johan Kirckpatrick,
gouverneur van Den Bosch en kolonel van een der in 1665 genationaliseerde
Schotsche regimenten, sergeant-majoor, alien bij de infanterie; de Rijngraaf
van Salm, gouverneur van Maastricht, werd generaal, Johan van Welderen
en Walraed, graaf van Nassau-Saarbriick, een verre neef van den Prins,
werden luitenant-generaal, De Montbas en Ludolf van Steenhuys, heer
tot Heumen, commissaris-generaal, alien bij de cavalerie. Generaal-meester
der artillerie werd Willem Adriaen, graaf van Hornes. In hoe verre de Prins
zelf in sommige rangen andere personen gewild heeft, blijft in het duister 1).
Zijn invloed kan nog bezwaarlijk overwegend geweest zijn.
Een week na deze benoemingen vertrok Oranje voorgoed naar het leger
aan den IJsel, waar hij gewoonlijk te Dieren verblijf hield. Zijn eerste
kennismaking met de troepen te velde was niet zeer gelukkig. De Staten
hadden, kort vOOrdat de Prins Den Haag verliet, besloten de Fransche
troepen „aen to tasten ende, is 't doenlick, te ruineeren ende verslaen".
Aggressieve strategie, die echter geheel onuitvoerbaar bleek. Een beweging
van graaf Walraed tegen Fransche cavalerie in de buurt van Keulen liep
op een jammerlijke mislukking uit, en het moreel der troepen bleek op
bedenkelijk laag peil te staan 2). Zeer terecht weigerde de Prins, toen de
Staten hem dit kort na zijn aankomst opdroegen, naar Antwerpen te gaan
voor een conferentie met Monterey: alles was nog zoo „ongereet ende
1) Montbas beweert in zijne Memoires, dat zijn benoeming tegen 's Prinsen advies
plaats had (p. 14 en cf. p. 4). Maar Montbas is zeer weinig te vertrouwen. Vroeger ging
de Prins met hem om (hiervOOr, blz. 115). Ook Hornes' benoeming was niet naar 's Prinsen
zin (Dohria, 273, noot, en cf. p. 275, noot).
2) Ten Raa en De Bas, V, 317.
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ongereguleert" en „fluctuerende", dat hij het als een absolute onmogelijkheid beschouwde het leger te verlaten 1).
Maar men had nog wat tijd en kon trachten te verbeteren wat noodig
was. De Prins had hierbij samen te werken met de gedeputeerden te velde,
onder wier opperbevel hij krachtens zijn instructie stond. Gelukkig was
een dezer gedeputeerden Van Beverningk, die vanzelf door zijn persoonlijkheid het meest op den voorgrond trad en met wien de Prins het heel
goed kon vinden: hij had reeds in 167o bij de introductie in den Raad
van State en daarna 's Prinsen belangen voorgestaan. Maar ook met hun
beiden konden zij, hoe ijverig en met hoeveel toewijding zij arbeidden,
geen bergen verzetten, en zoo hoog stapelden de moeilijkheden, die zich
voordeden, zich op !
De zeer omslachtige wijze van het behandelen der orders tot verplaatsing
van troepen (patenten) maakte, omdat zich de particuliere belangen van
steden en gewesten zeer sterk deden gelden, het samentrekken van troepen
allerbezwaarlijkst. De artillerie was bij de aankomst van de gedeputeerden
en den Prins geheel onverzorgd: er was nog geen stuk ter plaatse !
Is het wonder, dat Oranje in groote drift geraakte en er met moeite van
werd teruggehouden, om naar Den Haag te gaan, ten einde met den Raad
van State de „incidenten" te regelen 2) ? Het duurde zelfs tot half Mei,
vOOrdat de kanonnen er waren, maar de affuiten moesten nog gemaakt
worden en — kruit was er ook toen nog niet ! Dit eene voorbeeld is
illustratief genoeg.
Het legerbevel deed wat het kon, om den toestand te verbeteren. Een
linie van versterkingen achter den IJsel, reeds vOOr 's Prinsen komst begonnen 3), werd verder in gereedheid gebracht en van geschut voorzien,
toen dit kwam. Voortdurend werd aangedrongen op het zenden van meer
troepen en van kruit, en door de inspanning van Holland, waar De Witt
zich geducht weerde, en ook van Utrecht werd er althans eenigermate aan
de aanvragen voldaan. Holland en Utrecht beiden raakten zoo goed als
geheel van troepen ontbloot, beide gewesten zonden huisluiden, ook naar
1) Willem III aan de Staten-Generaal 24 April 1672 (R. A., Staten-Generaal 4911).
2) Brieven aan De Witt, II, 635; aan de bier gedrukte brieven van Van Beverningk
is veel van het voorgaande en volgende ontleend.
3) Een schets hiervan: Tooneel des Oorlogs 1672, I, bij p. 63; zie den afdruk hierbij.
Volgens een brief van Johan Maurits aan Willem III van 26 April 1672 (H. A.) was
toen het retranchement van Yseloord tot Deventer zoo goed als gereed.
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Brabant, die echter over het geheel onwillig waren en voor het doen van
het graafwerk, waarvoor ze moesten dienen, onbruikbaar. De burgerwapening, waartoe verscheidene besluiten in Holland en elders genomen
werden, liep in den beginne overal op een fiasco uit.
Toch was het een algemeene overtuiging, dat de vijand voor de rivieren
moest worden afgewacht en gestuit. De Staten-Generaal, de Staten der
gewesten en de ingezetenen, verzekerde De Witt, waren allen van die
meening. Op zichzelf zeer begrijpelijk ! Het was de voortzetting van de

Verdedigingslinie aan den Usel.
(Tooneel des Oorlogs 1672, I, p. 63).

strategie uit den strijd met Spanje, die men voor oogen had. Maar was
de toepassing thans mogelijk ? De Prins, die ook „resoluyt" van de meening
der Staten was geweest en zelfs gezegd zou hebben, dat, „als men hoort,
dat de vyant over den Yssel komt, soo magh men geloven, dat ick doot
ben" 1), schijnt spoedig na zijn komst te velde aan het twijfelen te zijn
geraakt. „Niemand kan „presumeeren"," schreef hij in het midden van
Mei aan De Witt 2), „dat wij met soo een handtvol volx de passage van
1) Hop en Vivien, 99; Brieven van De Witt, IV, 345; Valckenier, I, 452.
2) Brieven aan De Witt, II, 628-629.
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den Yssel sullen konnen beletten aen soo een machtich leger als dat van
den Koning van Vranckrijck", en Beverningk fluisterde hij in het oor:
„Wij connen hier niet blijven ende laten Holland verloren gaen".
Maar 's Prinsen stem woog niet zoo zwaar, dat men zijn inzicht volgde.
Hij zelf heeft dit overigens niet verder doorgezet en in een paar brieven
van einde Mei aan Beverningk, als de opmarsch der Franschen begonnen
is, drong hij met groote kracht aan op het zenden van meer troepen uit
de vestingen en waar ze maar gemist konden worden. Hij drukte daarbij
de meening uit, dat 's vijands passage over den IJsel „de gantse ruine
voor den Staat" zou worden 1). Toch was zijn ander inzicht ongetwijfeld
juister. De IJsel was vrij lang en liep in de tweede helft van Mei nog bovendien erg droog, zoodat de rivier op verscheidene plaatsen doorwaadbaar
werd en het retranchement dus minder bruikbaar. Het aantal troepen
bedroeg op een revue, op den zosten Mei gehouden op een heide, anderhalf
uur van Zutphen 2) — waarschijnlijk dicht bij Nieuwenbeek, waar het
hoofdkwartier gevestigd was, — 9200 man voetvolk en 4800 ruiters, ongerekend 13 compagnieen, die in garnizoen in de IJselsteden lagen. Sedert
kwamen nog eenige versterkingen, wat compagnieen van her- en derwaarts,
en de uit de Zuidelijke Nederlanden teruggeroepen regimenten, benevens
een Spaansch hulpcorps van 2000 ruiters, waren op komst. Aangenomen
dat deze bij een eventueelen slag aan den IJsel mee hadden kunnen doen,
dan zou toch een getal van ongeveer 22.000 man niet overschreden zijn.
En zoodra begonnen de Franschen en hunne bondgenooten niet dreigend te naderen, of het moreel der troepen, die bij de revue van den zosten
een bevredigenden indruk gemaakt hadden, begon bedenkelijk te zinken.
Er deserteerden zOOveel soldaten, dat het „ongelooflijk" was 3) !
Het mocht een wanhopige onderneming heeten met zulk een legertje,
in zulke omstandigheden, de grootste heermacht, die de moderne geschiedenis
nog aanschouwd had — ruim 100.000 man, voortreffelijk uitgerust en aangevoerd en van een uitnemenden militairen geest bezield — of te wachten !
Lodewijk XIV kwam, na zijn doortocht door het Luiksche gebied, langs
Maastricht, waar alleen een observatie-corps was achtergelaten, en over de
Maas met zijn in tweeen gedeelde macht onder Conde en Turenne in de
1) Brieven van 28 en 29 Mei bij De Jonge, Verhandelingen en Onuitgegeven Stukken,
II, 385 en 390; nog een van 31 Mei bij Schotel, Beverningk, 31.
2) De Jonge, II, 381; cf. Valckenier I, 363.
3) Brieven aan De Witt, II, 646; cf. Ten Raa en De Bas, V, 323-324.
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Rijnstreek ten Oosten van ons land. De hier met Nederlandsch garnizoen
bezette, slecht toegeruste vestingen vielen in de eerste dagen van Juni
haast zonder slag of stoot in Fransche handen. Dan dringen de Franschen
den Gelderschen achterhoek binnen, 9 Juni is Conde te Deutichem en
de Munsterschen zijn dan al voor Grol.
Zou men aan den IJsel blijven standhouden ? Toen de eerste tijdingen
kwamen, dat de Franschen begonnen te naderen, werd op
3 Juni een krijgsraad van de
gedeputeerden te velde met de
hooge officieren belegd 1). De
militaire heeren achtten den toestand hoogst bedenkelijk: men
had niet verwacht, dat de vijandelijke macht zoo groot en de
Nederlandsche zoo onvoldoende
zou zijn; Wirtz adviseerde uitdrukkelijk, dat de IJsel niet te
verdedigen was en dat men,
verslagen wordende, alles zou
kunnen verliezen, en daarmede
raakte hij de zaak in het hart.
De gedeputeerden, gehoord het
advies van den Prins, meenden
echter eenparig, dat men vooreerst geen ander besluit kon
De Baen, Hieronymus van Beverningk.
nemen dan te blijven in den
(Rijks-Museum)
post waarin men was. Toch
.
durfde zij de heele verantwoordelijkheid niet aan; zip vergden de gedeputeerden tot de secrete militaire zaken uit de Staten-Generaal over te
komen. Deze voldeden onmiddellijk aan den oproep en kwamen, van
gedeputeerden uit den Raad van State vergezeld. Den yen confereerden
zij met de gedeputeerden te velde en den kapitein-generaal te Arnhem 2):
na overweging van het tegen, dat in een constateering van den hoogst
1) Van Sypesteyn en De Bordes, I, 107; De Jonge, II, 408.
2) Van Sypesteyn en De Bordes, I, in; Hop en Vivien, 200.
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ongunstigen toestand van het leger bestond, en het voor, dat gevonden
werd in den zeer slechten indruk, dien het opgeven van de verdediging
van den IJsel op de bevolking, op de Staten der gewesten en op de omliggende landen zou maken, besloten zij, dat het leger stand zou houden.
Zoo was de wil der Staten, uitgedrukt in een besluit, bij het nemen waarvan
geen minderen dan Gaspar Fagel, sedert den herfst van 167o griffier der
Staten-Generaal en die met den Prins reeds in dezen tijd op zeer goeden
voet stond 1), en Cornelis Hop, pensionaris van Amsterdam, Beverningk,
alle zeer krachtige persoonlijkheden, aanwezig waren. Waarschijnlijk heeft
men op dit oogenblik geweten, dat Orsoy en Burik, die den 3en en 4en
Juni gecapituleerd hadden, reeds waren gevallen. Den dag daarna hoorden
de heeren in elk geval te Arnhem, dat Wezel ook over was; den Ten keerden
zij naar Den Haag terug.
Uit militair oogpunt was dit besluit geheel onverdedigbaar. Men klampte
zich vast aan het eenmaal vastgestelde voornemen, door De Witt meer
dan eens met al de kracht, die in hem was, verdedigd, om aan de grens
den vijand te ontmoeten. Stel, het leger ware verslagen en Holland zelf
onverdedigbaar geworden ! Wat zou het dan gegeven hebben, dat De Ruyter
juist in deze kommervolle dagen de eer van de Nederlandsche vlag bij
Solebay schitterend handhaafde ! Gelukkig ontbrak de twijfel niet geheel
bij de staatslieden in Den Haag. Wanneer de gedeputeerden, die naar
Arnhem waren geweest, nog den Ten Juni hun rapport ter Staten-Generaal
uitbrengen, vereenigen deze zich met de conclusie, maar zij voegen er
deze opmerkelijke clausule aan toe, dat de gedeputeerden te velde met
advies van den kapitein-generaal gemachtigd werden, „pro re nata" te
handelen, zooals hun goed dacht. Ook zij durfden de voile verantwoordelijkheid niet aan, en de geheele behandeling dezer hoogst ernstige zaak maakt
den indruk, alsof men er op uit was elkander de verantwoordelijkheid op
den hals te schuiven. Gelukkig was het alleen maar, dat den gedeputeerden
te velde uitdrukkelijk vrijheid van handelen werd toegekend, waarvan zij
overigens niet direct gebruik maakten, want zij bleven ook nu aan den IJsel.
Ofschoon . het uiterst benarde van den toestand er met den dag duidelijker
uitkwam ! 7 Juni, toen bekend was, dat ook Rijnberk gevallen was, terwijl
men voor Rees vreesde — Emmerik was op verzoek van den Keurvorst
van Brandenburg ontruimd — schreef Beverningk 2): Nijmegen wordt al
1) Dohna, 271, noot.
2) Brieven aan De Witt, II, 648 vlg.
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bedreigd en is geheel onvoorzien; het is onmogelijk te beletten, dat de
vijand komt door te breken; hoezeer ik bereid ben alles, tot mijn leven
toe, voor het vaderland op te zetten, men behoort thans in de eerste plaats
te letten op de veiligheid van Holland. De volgende dagen werd zijn stemming
al mismoediger, al kwamen toen de regimenten uit de Zuidelijke Nederlanden, met nog een Spaansch regiment, bij het leger aan, die echter zoo
vermoeid waren, dat ze niet direct dienst konden doen. Ook de Prins,
schreef hij , is zeer verslagen over den toestand van het leger — geheel
onder den indruk der rampspoedige tijding, terwijl het in de Geldersche
steden hoogst onrustig werd —, maar „animeux"; ik vrees, dat „sijne
couragie, niet wel gesecondeert sijnde, hem sal brengen tot eenige extremiteyt".
Dit is een der weinige berichten, die wij over 's Prinsen stemming in
deze moeilijke omstandigheden bezitten. Maar het is teekenend genoeg.
De Prins, dit staat vast, had, evenmin als Beverningk, vertrouwen op de
IJsel-defensie. Toch blijkt nergens, dat hij er ernstig voor geijverd heeft
haar op te geven. In den krijgsraad van 3 Juni heeft hij Wirtz, al drukte
deze zijn zienswijze uit 1), niet gesteund; in de Arnhemsche conferentie
berustte hij, zonder dat van verzet blijkt, in het daar genomen besluit.
Ook hij durfde de zware verantwoordelijkheid van den terugtocht niet aan
en van hem kan men dit beter billijken dan van de gedeputeerden. Hij
lette scherp op de indrukken, die zijne handelingen op de publieke opinie
maakten 2), en was, in zijn kort geleden verkregen, beperkte waardigheid,
misschien niet in staat, blijkbaar echter niet geneigd, om tegen den wil
zijner opperheeren op te tornen. Hij onderging, met den moed der wanhoop,
wat deze in hunne wijsheid besloten. Al te omzichtig, mag men oordeelen !
Echter niet in zijn bereidheid, om zich bij de uitvoering van het verderflijke
besluit te wagen met de tot onbesuisdheid overhellende vermetelheid, die
hij in veldtochten altijd aan den dag heeft gelegd. Dit bewijzen Van Beverningk's woorden ten duidelijkste, en een slag aan den Usel zou waarschijnlijk
nog een heel ander ongelukkig gevolg hebben gehad dan een nederlaag
van het Nederlandsche leger alleen.
De Fransche legerleiding heeft Nederland voor een IJselramp behoed.
Conde's voorstel, om aan den IJsel aan te vallen, werd door Lodewijk XIV
1) Dit zegt ook Montbas: Memoires, 20.
2) Een aardig voorbeeld: Archives 11 5 , 265.
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verworpen, en dat van Turenne, om den hoofdaanval over den Rijn in de
Over-Betuwe te doen, gevolgd.
Tot afweer was men hier nog minder voorbereid dan op de Veluwe,
al hood de rivier er betere dekking. Eerst in het begin van Juni werden
inderhaast Nijmegen en de Schenkenschans in wat beteren staat van verdediging gebracht, en op den 6en van deze maand was er het bevel over
een 22-tal compagtheen, uit onderscheiden regimenten samengetrokken,
aan Montbas opgedragen 1). Hem was gelast, door de gedeputeerden te
velde, om een aanval niet af te wachten, maar wanneer de vijand Nijmegen
mocht naderen, zich met de troepen, die hij onder zich had, in deze stad
te werpen, wat den 9en van wege den Prins in dezen zin veranderd werd,
dat hij zich om Nijmegen, waar de Prins dien dag geweest was en waar
hij een eigen gouverneur had achtergelaten 2), niet behoefde te bekommeren,
maar het bevel in de Betuwe moest blijven uitoefenen. Heel duidelijk was
dit niet. Montbas heeft het zoo opgevat, dat hij ook thans geen aanval had
af te wachten, en zich, toen de Franschen naar den Rijn oprukten, teruggetrokken, den 1 oen 's avonds laat, zonder hiervan eenig bericht aan den
Prins te geven. Hij bleef te Arnhem „op sijn gemack" uitrusten en kwam
den lien te Dieren, waar de Prins hem kort na zijn aankomst liet gevangennemen. Terecht oordeelde de Prins zijn gedrag „eene saecke van de grootste
consequentie van de werelt", want al mocht Montbas zijn terugtocht met
een beroep op zijn orders kunnen verdedigen, bij de uitvoering had hij
het in hem gestelde vertrouwen deerlijk beschaamd en een bewijs van zeer
slecht soldaatschap gegeven, een bewijs tevens, hoe ongelukkig het met
den geest en de tucht in het leger was gesteld.
Het lag in de aangenomen taktiek opgesloten, dat de post in de Betuwe,
nu de Franschen daar gingen aanvallen, zou verdedigd worden. Den 1 oen
Juni was men in het hoofdkwartier te Nieuwenbeek bezig er meer troepen
been te zenden, zelfs „verscheidene regimenten" te voet en te paard, en
den Hen, zoodra Montbas' handelwijze bekend was, werd inderhaast
Wirtz gezonden, om het opperbevel in de Betuwe op zich te nemen. Wirtz
kon weinig meer doen, om den overtocht bij het Tolhuis, die in den morgen
van den 13 en begon, tegen te houden: hij zelf kwam pas den vorigen avond
ter plaatse en had geen kanon bij zich ! De aanwezige cavalerie sloeg spoedig
1) Van Sypesteyn en De Bordes, I, 68 en 216 vlg.
2) Het Ontroerde Nederland, I, 287; cf. Montbas, AUmoires, 43.
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op de vlucht, de infanterie ging haast geheel verloren. Ware Montbas doortastend opgetreden, de overtocht zou toch niet verhinderd hebben kunnen
zijn, maar de Fransche verliezen hadden aanmerkelijk grooter kunnen
worden en het moreel effect voor het Nederlandsche leger had gunstig
kunnen zijn.
Nu, onmiddellijk na de ontvangst van de tijding van het doorbreken
der Franschen door de dunne linie, besloten de gedeputeerden te velde
nog den 1 zen het leger aan den IJsel, „alsoo men den vyant op de rugge
ende van vooren heeft", op te breken, en zij troffen onmiddellijk de daartoe
noodige maatregelen. De uitvoering werd vertraagd, omdat de Prins naar
Arnhem en de Over-Betuwe was 1). Er is overigens geen enkel betrouwbaar
bericht over zijne verrichtingen op dezen fatalen dag. 's Avonds was hij
te Dieren, waar met hem nadere beschikkingen werden getroffen. In de
IJsel-steden werden eenige regimenten, vormende het grootste gedeelte
van het leger, achtergelaten. De rest, bestaande in 7 regimenten infanterie
en 14 regimenten cavalerie, samen 8 a 9000 man, vereenigden zich den
i3en te Arnhem, waar in de buurt met een afdeeling Franschen geschermutseld werd 2), en slaagde er zonder moeite in zich te verwijderen. Men trok
over Wageningen naar Rhenen, waar zich het Spaansche ruitercorps onder
den graaf van Louvignies aansloot —, en vandaar op Utrecht. Het was
de eerste, blijkbaar krachtig geleide, terugtocht van den Prins.
Wat men met Utrecht zou doen, schijnt niet vooraf te zijn vastgesteld.
De consequentie van de taktiek, aan den IJsel gevolgd, bracht mee, dat
men de stad niet onverdedigd zou laten. Montbas werd er, als gevangene,
been gezonden en de graaf van Hornes, die met zijn artillerie reeds den
1 zen van den IJsel opgebroken was, posteerde zich in de stad op het Vreeburg 3). Maar in de stad heerschte, evenals in de IJsel-vestingen, de grootste
consternatie en de burgerij, die de poorten eigenmachtig gesloten had,
bevreesd voor muiterij der troepen, wilde niemand binnenlaten. Men had
te Utrecht verwacht, dat het leger ten Oosten van de stad zou post vatten,
maar het is begrijpelijk, dat de gedeputeerden te velde en de Prins hiertoe
niet overgingen: er was letterlijk niets voor de verdediging in orde gebracht;
overleggingen in de Utrechtsche Staten, ook met Holland, tot versterking
1) De Jonge, II, 461.
2) Zie hierover het niet zeer duidelijke relaas van De Guiche, 418 vlg.
3) Voor het volgende het Verhaal van het gebeurde bij de overgave der stad Utrecht,
in Juni 1672 (in Kroniek Hist. Gen. XXIV, 214 vlg.).
13
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der Grebbe-linie, toen het nog tijd was, hadden tot geen enkel resultaat
gevoerd 1). Dientengevolge moest het leger, dat den 1 sen 's middags 3 uur
bij Utrecht kwam, wel langs de stad naar den Westkant trekken, waar het
kampeerde; de Prins had zijn hoofdkwartier aan de Roodebrug en logeerde
zelf in een boerderij. Denzelfden dag nog werd de artillerie, met eenige
moeite, uit de stad getrokken en doorgezonden naar Holland.
Om Utrecht werd een paar dagen, evenals om de I Jsel-linie, een bewogen strijd gevoerd. Op uitnoodiging van de Staten van het gewest
kwam de Prins met de gedeputeerden te velde — zij waren zelfs ten eten
in de „Plaetse Royael" genoodigd, maar de Prins had gezegd, dat het „nu
geen tijd tot gasten" was — in de stad, en vooral de Prins werd met groote
toejuichingen begroet. De directe invloed van Oranje ! Hij manifesteerde
zich ook hierin, dat de Utrechtsche magistraat, na raadpleging met de
hoofden der schutterij, zich bereid verklaarde garnizoen binnen te laten,
liefst regimenten, die op de Utrechtsche repartitie stonden. Want zonder
dat, had de Prins geargumenteerd, ging het heusch niet ! De magistraat
zou, zoo eindigen de deliberation, „goet ende bloet tot defentie" opzetten 2).
Maar den volgenden dag keek de burgerij tevergeefs naar de komst der
regimenten uit ! Wel verscheen Oranje nogmaals in de stad, en hij stelde
er den eisch, dat vier voorsteden en de bemuurde waard zouden worden
afgebrand. Dat durfde de stadsregeering maar niet zoo inwilligen, zonder
overigens den eisch geheel af te wijzen. Van wege de stad werd ter sprake
gebracht, of men het niet met inundatie van de Lek of den Vaartschen
Rijn kon doen.
Curieuse deliberation — met den grooten vijand in den rug, die ieder
oogenblik verwacht kon worden ! De heeren in Den Haag maakten er een
einde aan. Hier was de tijding van de ramp bij het Tolhuis 13 Juni ontvangen. Haar Hoog Mogenden besloten denzelfden dag een deputatie uit
hun midden en uit den Raad van State af te vaardigen, met volmacht,
om met de legerleiding de thans noodige maatregelen te treffen. De deputatie
begaf zich naar Utrecht, vond hier alles in de grootste ontsteltenis en kon
zelfs de stad niet uit, toen het leger den 1 sen aankwam 3). Zij overlegden
met die van Utrecht en met eenige der gedeputeerden te velde — het
resultaat kan men alleen raden — en waren den 1 6en in Den Haag terug.
1) Van Sypesteyn en De Bordes, II, 9 vlg.
2) De Jonge II, 471 vlg.
3) Hop en Vivien, I12.
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Hier hadden de Staten reeds den vorigen dag, onder den indruk der inkomende tijdingen, besloten het leger naar Holland te laten terugkeeren,
onder dit voorbehoud echter dat hunne deputatie na overleg met de Staten
van Utrecht en advies van den kapitein-generaal zou beoordeelen, of het
leger in Utrecht dienst zou kunnen doen 1). Den 1 ben werd, na aanhooren
van het begrijpelijkerwijze hoogst ongunstige rapport dezer deputatie, een
nieuwe resolutie tot het terugtrekken van het leger genomen, nu zonder
voorbehoud. Met dezen last kwam de deputatie, die uit drie Hollanders,
waaronder Hop, bestond, in het legerkamp terug. Door Naar optreden
werd een einde gemaakt aan het overleg met Utrecht en — tegen den
wil van den Prins — besloten tot uitvoering van den last der Staten-Generaal.
Aan Utrecht werd geweigerd — dit met instemming van den Prins —,
om de drie regimenten, die op de Utrechtsche repartitie stonden, in de stad
achter te laten 2). Men nam zelfs nog 8000 pond kruit uit de stad mee !
Een derde besluit van Haar Hoog Mogenden, op den I7en genomen onder
invloed van de gunstiger berichten over de stemming te Utrecht en dat
het voorbehoud van het besluit van den i5en herstelde, kwam niet — of
in elk geval te laat —, om het leger, dat in den avond van den i7en 3) opgebroken was, nog op te houden.
Het door de deputatie doorgezette besluit lijkt voor Utrecht hard. Het
gewest had zich bij de maatregelen tot verdediging in het algemeen niet
onbetuigd gelaten en het is begrijpelijk, dat de Utrechtenaars, die zeer
ontsteld waren, zich beklaagden over „Unie- ende bontverbrekinge" 4).
Maar zij hadden, door de houding der Utrechtsche burgerij en ook door
het nalaten van het in gereedheid brengen van de verdediging van hun
gewest, ook zelf een groot deel der verantwoordelijkheid te dragen. Uit
militair oogpunt schijnt het besluit geheel verdedigbaar, ja noodzakelijk.
Wat zou er terecht gekomen zijn van een stelling, waarbij een klein leger,
zonder behoorlijke verschansingen of inundation, lag achter een stad, waarvan de weerbaarheid volstrekt onzeker mocht heeten ? Het wekt bevreemding,
dat de Prins, die zelf erkende, dat het leger door z000 dragonders kon
worden „opgeslagen" 5) — opgeblazen, zouden wij zeggen —, ook maar
1)
2)
3)
4)
5)

Van Sypesteyn en De Bordes, II, 12 vig.
Verhaal, 227.
Volgens Costerus, 173, in den vroegen morgen van den i8en.
Van Sypesteyn en De Bordes, II, 15 noot, I.
Verhaal, 222.
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een oogenblik aan de mogelijkheid van een succesvolle verdediging op deze
plaats heeft kunnen denken.
Inderdaad geeft de terugtocht een gevoel van opluchting. Eindelijk
kwam het leger — of wat hiervan over was — bij een stelling, die van
nature zeer sterk was en aan de voorbereiding waaraan reeds de hand was
geslagen. Want beter dan eenig gewest had Holland niet alleen tot de
algemeene verdediging medegewerkt, maar ook tot zijn eigen veiligheid
een aantal maatregelen van belang getroffen 1). Hier had de geest van Johan
de Witt bevruchtend gewerkt, al was de stemming in menige Hollandsche
stad ook niet zoo, dat men er veel meer dan op die in de Geldersche of
Utrechtsche steden op zou hebben kunnen bouwen. Waardgelders waren
in dienst genomen, burgers en huisluiden tot de verdediging opgeroepen,
wat hier veel meer dan elders met orde en kracht geschiedde. Plannen
tot inundatie waren, reeds van April af, beraamd en zoodra het gevaar
in de verte begon te dreigen, werden machtigingen tot het uitvoeren
dezer plannen verleend. Zoo kwam het, dat de Prins, toen hij het Hollandsche grondgebied met zijn leger op den i8en Juni bereikte, in een omgeving kwam, waar nog bij lange niet alles voor de verdediging goed georganiseerd was, maar waar toch met die organisatie een begin was gernaakt,
waarop kon worden voortgebouwd.
De verdediging van de Republiek in het late voorjaar van 1672 is een
allerongelukkigste episode, die alleen verklaarbaar wordt uit de staatkundige
verhoudingen, zooals deze zich na 165o ontwikkeld hadden en ook uit den
aard van ons Nederlandsche yolk zelf. Wil men iemand met de schuld
beladen, dan doe men dit de patronen der ware vrijheid gezamenlijk, en
die buiten Holland meer dan die binnen dit gewest. In elk geval niet
De Witt, die van voor samenwerking ongunstige verhoudingen had trachten
te maken wat er van te maken was en ter zee uitnemend en in Holland zelf
passabel geslaagd was. En nog minder Oranje, die pas in het begin van
1672 mee de hand aan de ploeg had mogen slaan en geheel onverantwoordelijk was voor den toestand, dien hij aantrof, terwiji reeds zijn zeer beperkte
bevoegdheid hem hinderen moest, om dien toestand afdoende te verbeteren.
Toch bevredigt wat wij van Oranje's houding in Mei en Juni zien, niet
ten volle. Er is een zeker gebrek aan consequentie in ten opzichte van het
1 ) Hierover uitvoerig Van Sypesteyn en De Bordes, II, 18 vlg.; verder Hop en Vivien,
passim.
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eigen inzicht en er is, bepaaldelijk bij Utrecht, een tekort aan militair
doorzicht. Maar men stelt dit gaarne op rekening van zijn onervarenheid,
zijn gemis van militaire opleiding en aan bekwame militaire raadgevers —,
Wirtz misschien uitgezonderd. Zoodra het leger is gekomen in beperkter
en voor de verdediging geschikter terrein, krijgt de Prins een betere kans,
die hij zich niet heeft laten ontgaan. Want eerst in de stelling van de Hollandsche Waterlinie, waar zijn hoofdkwartier lag aan de Nieuwerbrug aan den
Rijn, een uur beneden Woerden — dat zelf buiten de linie lag en zonder
eenige opgemaakte of gewone versterking was en dus ook niet bezet werd
gehouden —, heeft hij getoond wat* hij vermocht 1).
Het was alweer de Fransche legerleiding, die het Nederlandsche leger
op zijn terugtocht onwillekeurig hielp en in het bizonder zorgde, dat
de ruim 48 uren halt bij Utrecht geen schade heeft gedaan. Zij hield zich
eerst op bij de Geldersche vestingen. Alleen een corps van ongeveer 4000
ruiters ander den markies de Rochefort werd het Nederlandsche leger ter
verkenning achterna gezonden 2). Maar ook dit kwam niet voor den i9en
in Amersfoort en den 2oen te Naarden. Eenige ruiters ervan vertoonden
zich den zien te Muiden, dat echter door Johan Maurits, met de verdediging
van het Noordelijk uiteinde van de Waterlinie belast, die den i9en bij den
Hinderdam gekomen was, gemakkelijk behouden kon worden. Toch, het
was hier een dubbeltje op zijn kant ! En het schijnt wel, dat de Franschen
de beteekenis van lVluiden, al waren daar toen geen sluizen, niet hebben
beseft 3). Stuur mij nog een regiment dragonders, schreef Rochefort 20 Juni
aan Lodewijk XIV, of kom zelf met een 8000 man, en de onderwerping
is verzekerd. Maar er kwam voorloopig niets.
Wel ging echter een zeer groot gedeelte van het grondgebied der Unie
in vijandelijke handen over: Gelderland, waar de vestingen — op een enkel
fort na — geen tegenstand van beteekenis boden; Utrecht, waar Rochefort
den 23en de hoofdstad, die zich in het geheel niet meer te verdedigen
trachtte, bezette; Overijsel, dat zich heel schandelijk gedroeg 4), en dan
ook Drente. Eerst Groningen had zich op krachtigen tegenweer voorbereid,
1) Costerus, 177.
2) Knoop, 129 vlg.
3) De vermaarde brief van D'Estrades van 18 Juni 1672 hieromtrent is een der vele
vervalschingen van dezen waardigen diplomaat (zie A. de Saint Leger, in Revue du Nord,
Februari 1923).
4) Zie H. van Dalfsen, in Bijdr. Vad. Gesch. VP, 148.
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waartoe het in den persoon van Rabenhaupt een uitnemend luitenantgeneraal in dienst had genomen. Maar dit was een episode op zich zelf.
De Generaliteit kon voor dit gewest, evenmin als voor Friesland, waarheen
Aylva zich uit Overijsel met eenige troepen had gered en dat voortoopig
vrij bleef, niets doen en Groningen mocht zich terecht beklagen over een
„inegale ende leonine societeyt" en dreigen met „separatie" in de Unie 1).
Evengoed was de verdediging van Staats-Vlaanderen, toen een Fransch
corps hier einde Juni een inval deed — blijkbaar om, ten genoegen van
Engeland, een deel van het aan dit land toegedachte gebied te veroveren, —
een ding op zich zelf; Aardenburg sloeg den aanval af, en dit gedeelte der
Generaliteitslanden had verder geen last van den vijand, terwijl Zeeland
dit in het geheel niet kreeg. Staats-Brabant daarentegen had spoedig den
inval van de Franschen onder Turenne te verduren, die den 2en Juli Grave
namen, en vijf dagen later viel ook Nijmegen, dat eerst gespaard was
gebleven; nog wat later ook Bommel.
Het andere Fransche leger onder den Koning zelf — Conde, gewond
bij den overtocht over den Rijn, moest te Arnhem achterblijven — kwam
27 Juni bij Utrecht, terwijl Lodewijk XIV te Zeist resideerde. ZOO veel tijd
hadden de regelingen ten opzichte van de veroverde Geldersche vestingen
gekost. Zij werden alle bezet, wat het leger aanmerkelijk verzwakte.
Bovendien gaf de approviandeering veel moeilijkheden. En toen de Fransche
hoofdmacht nu eindelijk, tien dagen na den aftocht van den Prins, in de
buurt der Waterlinie kwam — Woerden en Oudewater waren reeds bezet —,
werd toch geen poging aangewend, om deze te forceeren. Waarschijnlijk
heeft ook de overtuiging, dat de Republiek, die onderhandelingen had
aangeknoopt, zich op zeer zware voorwaarden zou overgeven, tot deze
onthouding medegewerkt. Maar het einde van den zoo glorieus begonnen
krijgstocht beschaamde nu toch de in den beginne zoo hoog gespannen
verwachtingen: het ging als een nachtkaars uit. Den Hollanders werd alle
mogelijke tijd gelaten hunne linie in de perfectie gereed te maken, wat
zij stellig in de laatste dagen van Juni nog niet was, en bovendien zich
eenigermate te herstellen van de groote consternatie, die sedert het midden
van Juni ook in Holland was ontstaan, zoodat — reeds den i7en — te
Rotterdam, Haarlem, Leiden en Delft formeele oproeren plaats hadden.
De „terreur panique" ! Men krijgt er een zeer levendig beeld van in
1) Theissen, 79-81.

s,

$6140..444C

De hoofdpersonen van den Oorlog van 1672. (Spotprent).

200

„ Terreur panique" .

de nog onuitgegeven brieven van de Vrouwe van Amerongen aan haar
echtgenoot, die, op zending, in Duitschland was. Het was een schrijnende
benauwdheid, die ook deze krachtige vrouw sterk aangreep. De dolste geruchten waren in omloop. Van van Amerongen zelf werd rondgestrooid, dat
hij de penningen voor de Brandenburgsche troepen in zijn zak gestoken
had en dat die troepen daarom zoo lang op zich lieten wachten ! „'t Is niet
te bedencke, so de mense spreecke op alle regenten, ja op de Prins selfs" 1).
Dat zijn de gewone symptomen van een door een overmaat van prikkels
in beroering gebrachte volksverbeelding. Zij werkte zich uit in vrees, die
hier en daar tot razernij steeg, en in waanvoorstellingen. Ook de regenten
waren, voor een niet onbelangrijk deel, in groote vrees bevangen. Dit
verklaart, waarom de Staten van Holland, en op hun aandrang de StatenGeneraal, — tegen den zin van De Witt, die voorgesteld had de regeering
naar Amsterdam over te brengen, en onder vrij veel tegenstand, waarbij zich
vooral Fagel weerde —, op 15 Juni besloten gezantschappen of te vaardigen
naar Lodewijk XIV en naar Karel II, ten einde over vrede te onderhandelen.
En juist die houding van een deel der regenten, die van lafhartigheid beticht
konden worden, wakkerde de ontstemming tegen de leidende figuren in
de regeering te meer aan. Van zelf werd De Witt, op wien al in den laten
avond van den 21 en Juni een moordaanslag werd gepleegd, het hoofdobject
der volkswoede. Ook zijn broeder Cornelis kreeg zijn deel, en Pieter de
Groot — een der gezanten naar Lodewijk XIV —, die een zwager van
Montbas was. Zij, en vele regenten met hen, moesten van het tooneel
verdwijnen, in elk geval ter verantwoording worden geroepen. Want dat
er verraad was gepleegd, dat er geheuld was met Frankrijk — dit werd
in breede kringen vast en zeker geloofd. De beweging tegen de De Witten
en hunne factie werd aangevuld door eene voor Oranje. Want de groote
menigte, en met haar vele regenten, zocht haar heele heul bij Oranje, nu
de nood aan den man kwam. Wat nu zich voordeed, was een reprise, —
veel sterker, ja, onder uitingen van groote hartstochtelijkheid — van 1653
en 1665. De beweging groeide in het laatst dier maand tot een groote
heftigheid aan en beroerde haast alle steden.
Het blijkt niet, dat Willem III zelf op het ontstaan en op het beloop
dezer volksoploopen invloed heeft gehad. Dit lag niet in zijn aard en het
1) Brief van 17 Juni 1672 (archief-Amerongen). Ook Bontemantel zegt dit in Res.
van den Raad, IIP, fol. 172 i. m. (G. A. Amsterdam).

De Prins aan de Nieuwerbrug.

201

was ook geheel overbodig, want zij kwamen spontaan op en hunne richting
werd als van zelf bepaald. Daarmede is niet in tegenspraak, dat Oranjegezinden hunne kans heb ben waargenomen. Te
Dordrecht, vertelt een van
's Prinsen biografen, was
het een zekere persoon,
„attentive a tout ce qui
se passeroit", overtuigd
partijganger van den Prins,
die de beweging haar doel
gaf 1). Maar van eenige
verbinding van zulke zich
van hun doel bewuste,
denkende partijgenooten
en den Prins zelf is in deze
dagen nergens eenig spoor
te vinden.
De Prins verbleef na de
aankomst van het leger in
de Waterlinie voortdurend
in het hoofdkwartier, met
inspanning van alle krachten, aan den arbeid. Hij
moest beginnen met zich
van de juiste situatie op
de hoogte te stellen en liet
daartoe reeds den dag van
zijn aankomst door den
secretaris te Woerden een
Margareta Turner, Vrouwe van Amerongen.
demonstratie op de kaart
(Kasteel te Amerongen).
geven 2). Hij is hier bewonderenswaardig in zijn rustige zelfbeheersching. De inundatie, schreef hij den
dag na zijn aankomst aan de Nieuwerbrug, had daar het „beloofde ooghwit"
1) Samson, II, 268. De bedoelde was de bierbrouwer Jan Ooms (zie Van Dalen,
Cornelis de Witt, 90 en 95).
2) Costerus, 175.

202

Druk werk.

nog niet bereikt. Maar met doorsteken was reeds zOOveel teweeggebracht,
dat hij vertrouwde, „dat wel wesen sal", — en hij zou „de conservatie van
Holland ten uytterste benaerstigen"). Beverningk, die als eenige gedeputeerde te velde, namens Holland, was overgebleven, steunde hem naar
vermogen, en als vanzelf werd de Prins bier, in deze voorbereiding, waar
het op kleinere maatregelen en op voorziening van allerlei behoeften aankwam, vrijer in zijne bewegingen. Maar de toestand was toch benard
genoeg. Dagelijks bereikten de Staten van Holland, dan van de eene dan
van de andere post, klachten over tekorten aan dit en dat, over de geringheid
van het aantal troepen, over weerspannigheid van de landlieden en hun
verzet tegen de inundation, dat, voor de aankomst van het leger sterk,
ook daarna voortduurde. Meermalen kwamen berichten, dat de vijand in
opmarsch was, om hier of elders door te breken. Eerst heel geleidelijk
kwam er wat meer vastheid in de heele linie: te Muiden kreeg Johan Maurits,
na eenig aandringen, steun uit Amsterdam, dat zich op eigen verdediging
voortreffelijk voorbereidde; te Schoonhoven en te Gorkum, waar respectievelijk Louvignies en Wirtz commandeerden, werd zeer krachtig aangepakt;
over de post bij Gouda, onder commando van Hornes, kwamen de dringendste klachten, deze was het moeilijkst in staat van verdediging te krijgen,
en ook bij het kwartier van den Prins zelf was einde Juni nog veel droog
land 2) ; het seizoen werkte bij de inundatie niet mee.
Het moet heel hard werken voor den opperbevelhebber zijn geweest, en
het is te betreuren, dat wij niet in staat zijn hem te volgen bij al de schikkingen, die te treffen waren. Er zijn slechts enkele orders aan Johan Maurits
uit deze dagen bewaard 3), en deze verraden, in hun kortheid, een kloeke,
vastberaden stemming, van een man die weet wat hij wil. Tijd voor staatkundige bemoeiingen kan er haast niet overgeschoten zijn. Mag men er
zich over verbazen, dat hij in deze omstandigheden een schrijven van de
Staten van Holland van 22 Juni, die hem verzochten den procureurgeneraal van het Hof van Holland, — dien zij naar de legerplaats zonden,
om drie der medeplichtigen aan den moordaanslag op De Witt, die de
vlucht genomen hadden naar de troepen „bij Nieuwerbrugge ende op
d'anderen posten", op te sporen —, behulpzaam te zijn 4), naast zich neer1)
2)
3)
4)

Hop en Vivien, 117.
Id., 147-149.
Archives II 5 , 255, en nog eenige in H. A., no. 26301.
Res. Holland 21 Juni (het schrijven is echter van den 22en); cf. Hop en Vivien,

I 20,
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legde, voor zoover wij zien althans ? De gedeputeerden te velde en de drie
bevelhebbers op de andere posten, aan wie het schrijven ook geadresseerd
werd, deden niet anders. Hier behoeft toch waarlijk geen sympathie voor
de moordenaars of met den aanslag zelf te worden geinsinueerd, zooals —
op voorbeeld van Wicquefort vooral 1) — meermalen gedaan is. Er is maar
een moment in deze dagen — een heel belangrijk moment ! — dat Oranje
uit eigen beweging van het militaire in het politieke overslaat ! Het was,
toen Pieter de Groot op 27 Juni het hoofdkwartier passeerde op weg naar
het vijandelijk kamp.
De Groot was, na besprekingen van de naar den Franschen Koning
gezonden vredesdeputatie met de ministers Louvois en Pomponne op het
huis te Keppel, alleen naar Den Haag teruggekeerd, om kennis te geven,
dat Frankrijk een volmacht voor de deputatie eischte. Op den 25en Juni
was deze boodschap aanleiding tot een uitvoerige discussie in de Staten
van Holland, waarbij de meeste leden, gesteund door De Groot, adviseerden
tot het voldoen aan den Franschen eisch, zij het op zekere voorwaarden.
Het motief was: de onhoudbaarheid van de linie. Vooral Amsterdam verzette
zich en drong op cordaatheid aan. De gedeputeerden der machtige stad
kregen gedaan, dat het besluit dien dag werd opgehouden. Zij gingen
naar huis, om naderen last te vragen. VOOr hun terugkeer zetten de aanwezigen — er waren nog 4 a 5 andere steden afwezig — den z6en door,
dat de volmacht zou worden verleend, en daarop dreef Holland zijn besluit
ter Staten-Generaal door, niettegenstaande Zeeland, van welk gewest
buitengewone gezanten 's ochtends in de Staten van Holland gezegd
hadden, dat het den geheelen vredehandel verkeerd achtte, en Friesland
zich ongelast verklaarden en Stad en Lande afwezig was, en niettegenstaande
Fagel, zooals hij ook bij het afzenden der vredesdeputatien had gedaan,
weigerde te teekenen. Het was verre van een heroique resolutie, waarmede
De Groot den z7en 's morgens op reis ging, na door een paar gedeputeerden
uit Leiden en Gouda tot haast te zijn aangespoord. En zij was toen nog
niet op de gewone wijze uitgewerkt ook.
Toen De Groot in het hoofdkwartier kwam en zijn autorisatie aan
den Prins en Van Beverningk liet zien, zeiden beiden hem, dat zij zulk
een commissie niet zouden willen hebben. De Prins schreef bovendien
aan Fagel, dat het gebeurde hem „niet weynich" had „gesurpreneert" 2).
') Wicquefort, IV, 492.
2) Kramer, 324; Wagenaar, XIV, 61.
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Hij verzocht Fagel tevens aan de Staten-Generaal verlof te vragen voor
hem, om ook iemand naar Lodewijk XIV te zenden, teneinde voor „mijne
particuliere interessen" te zorgen; het werd immers tijd, dat hij hierover
begon te denken. Zelf vroeg hij den Staten-Generaal verlof, om voor
Grave — een zijner bezittingen —, dat op dat oogenblik door de Staatsche
troepen ontruimd, maar nog niet door de Franschen bezet was, sauvegarde
van Frankrijk te verzoeken, zooals ook de Prinses-Douairiere en anderen
deden. Een poging om voor zijn eigen belangen, die Willem III altijd
nauw aan het hart gelegen hebben, op te komen, nu de Staten zelf de
algemeene belangen in den steek schenen te willen laten ! Niemand zal
hem dit euvel mogen duiden. Van de zending naar Lodewijk XIV, die
Fagel stellig ook ontraden zal hebben, is overigens niets gekomen. Tot het
vragen van sauvegarde voor Grave werd, oogluikend, verlof verleend 1),
maar het verzoeken hiervan schijnt toch ook niet plaats gehad te hebben.
Wel was reeds voor dezen aan Meurs, ook een bezitting van den Prins, op
verzoek van de inwoners sauvegarde verleend, die door den Prins bevestigd
werd en door den vijand met zorg werd nagekomen. Pogingen, om ook voor
Buren sauvegarde te krijgen, mislukten 2).
Niet eigener beweging, maar onder sterken aandrang van anderen kwam
de Prins een oogenblik met de volksbeweging in de steden in aanraking. Den z7en Juni verschenen gedeputeerden van Dordrecht aan de
Nieuwerbrug, om hem uit te noodigen in de stad te komen: de regeering
was er den toestand niet meer de baas en door de opstandige burgerij den
vorigen dag gedwongen tot dezen stap. De Prins verontschuldigde zich
eerst, maar zei ten slotte toe te zullen komen. Dit geschiedde den 29sten,
toen hij in een koets, te Papendrecht, aankwam, vanwaar hij naar het
Groote Hoofd werd overgezet. Groote ontvangst, onder het klinken van
het Wilhelmus en met de Oranjevlaggen op de torens, door de burgercompagnieen in de wapenen en door den Magistraat, gevolgd door een
bijeenkomst op het Stadhuis. Willem III bezichtigde daarna met een
gedeelte van den Magistraat de magazijnen, en bleef uiterst gereserveerd.
1) Hop en Vivien, 151-155; Res. Holland z8 Juni.
2) Hierover verscheidene stukken in het verbaal van Rumpf, den zaakgelastigde te
Parijs (R. A., legatie 670). Cf. Bontemantel, Res. van den Raad, III 2 , fol. 393 (G. A.,
Amsterdam), en Corresp. Willem III—Bentinck, II, 5 9o. — Voor enkele andere sauvegardes van wat later: Het Ontroerde Nederlandt, I, 482-483. — De brief van Willem III
over de sauvegarde van Grave, dd. 27 Juni: R. A., Staten-Generaal 7149.
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Aan de burgers, die hem tijdens de rondrit vroegen, of men hem nu al
stadhouder gemaakt had, antwoordde hij alleen, dat hij „wel vergenoegt"
was. Maar de burgers waren dit volstrekt niet en dwongen de heeren van
den Magistraat, terwiji deze met den Prins in de Pauw aan een maaltijd
zaten, een acte te teekenen, waarbij Dordrecht, voor zich, verklaarde het
Eeuwig Edict op te heffen en den Prins uitriep tot stadhouder op denzelfden
voet als zijn voorouders, terwijl de Prins meteen ontslagen werd van den
eed, bij zijne benoeming tot kapitein-generaal afgelegd op het Edict. Deze
laatste clausule maakt het niet onwaarschijnlijk, dat de Prins over den vorm
geraadpleegd is. Maar hij bleef de gereserveerdheid zelve. Het teekent den
man precies, in al zijn uiterlijke koelheid, wanneer hij bij het weggaan in
den laten namiddag alleen zegt: „Mijn heeren, ick beklaagh u" 1). Het
ging inderdaad „vi coactus", zooals Cornelis de Witt, wegens ongesteldheid
van de vloot teruggekeerd en op zijn ziekbed tot de onderteekening gedwongen, bij zijn naam wilde zetten. Maar er bleef geen ander middel dan
de regenten, bezwaard met hun eed, zelfs om niets tegen het Edict voor
te stellen, en hier en daar vrij koppig in hun verweer, te noodzaken, om te
doen wat de volkswensch wilde —, en het was in deze dagen van de grootste
benauwdheid, waarin voor alles eensgezindheid noodig was, ten hoogste
wenschelijk hiermede rekening te houden.
Den volgenden dag kwam de Prins, ook op uitnoodiging der door de
bevolking evenzeer in het nauw gedreven stadsregeering, naar Gouda. Hij
werd er gefeteerd als te Dordrecht en nam even „welvergenoeght" afscheid,
zonder dat het hier tot het afdwingen van een acte was gekomen, al was
hiervan in de vorige dagen sprake geweest 2) en al veranderde het aan de
verhoudingen niet veel ! Een overduidelijk bewijs — als men het noodig
had — dat de Prins zijn positie van het oogenblik niet uitbuitte. Uitnoodigingen van andere steden — als Haarlem, Rotterdam, Den Briel —
werden alle afgeslagen: zij lagen minder dicht bij de linie, waar de Prins
moeilijk gemist kon worden.
De vernedering, om met hunne acte, die den zen Juli in een stedelijke
resolutie werd omgezet, het eerst voor den dag te komen in de Statenvergadering en daarmede hier den aanval op het Eeuwig Edict te openen,
werd den verwoedsten aanhangers der „ware vrijheid" bespaard. Want
deze delicate zaak was er reeds op den 'en Juli aangesneden.
1) Hop en Vivien, 16o-161; zie verder Van Dalen, 90 vlg.
2) Hop en Vivien, 161-162.
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De golven der animositeit liepen in deze dagen onder Haar Edel Groot
Mogenden heel hoog. Amsterdam, gesteund door Hoorn, had een sterk
protest doen hooren tegen de aan de deputatie naar Lodewijk XIV verleende
volmacht —, onmiddellijk na den terugkeer van de gedeputeerden der stad,
nog op den 27en. Andere leden hadden het genomen besluit verdedigd,
vooral Leiden, dat zelfs voorstelde een afzonderlijke capitulatie voor
Holland met Frankrijk te sluiten en twee dagen later dreigde, omdat aan
zijn voorstellen geen aandacht werd geschonken en er een „confuse manier
van deliberatie" gehouden werd, de vergadering te zullen verlaten en niet
of wel terug te keeren dan „op het goedvinden van de principalen". De
heeren van Leiden schenen de wanhoop nabij. Eenerzijds wilden zij onderhandelen tot elken prijs, anderzijds drongen zij er, reeds van zo Juni af,
op aan, dat 's Prinsen macht als kapitein-generaal zou worden uitgebreid,
waartoe de vergadering echter niet direct lust betoonde.
Inderdaad heeft Amsterdam de situatie gered. Ook hier had in den beginne
eenige verslagenheid geheerscht. De regeering had eerst zelfs van de inundation niet willen weten 1). Maar spoedig nam de meerderheid, ook onder
den indruk van de volksstemming, een flinke, doortastende houding aan en
zij wist de ook hier opkomende volksbewegingen, met duidelijk Orangistische
tendenz, — afgezien van eenige incidenten —, de baas te blijven, juist
doordat zij bewust de leiding nam. De Amsterdamsche geest openbaarde
zich toen op z'n allerbest. Den laatsten Juni gaf de stad, waar de wijze,
waarop de onderhandelingen gevoerd waren, sterke afkeuring gevonden
had, te kennen, dat zij besloten had zich „ten uyterste te defenderen" 2).
Dat was het verlossende woord en Pieter de Groot, toen hij den 'en Juli
uit het Fransche legerkamp terugkwam met de hoogst bezwarende voorwaarden, die Lodewijk XIV had gelieven te stellen, ondervond er den
terugslag van. De stemming der meerderheid was om, zooals Fagel reeds
dien dag aan den Prins berichtte 3) en zooals bij de deliberatie over de
voorwaarden, die men voorloopig alleen in besogne ging onderzoeken,
spoedig nader zou blijken.
Willem III en Amsterdam ! Zij konden in den nood samenwerken,
1) Bontemantel, Res. van den Raad, III', fol. 145 vlg. (G. A. Amsterdam). Zie verder
Gebhard in Bijdr. Vad. Gesch., IP) , 145 vlg., en het door hem gebruikte (sedert in Bijdr.
en Med. Hist. Gen. VIII uitgegeven) „Dagverhael".
2) Bontemantel, alsv.; cf. Kroon, 16o vlg.
3) Brief van 1 Juli (H. A., 2636a).
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zooals De Witt en de machtige stad in de eerste jaren na 165o, onder den
indruk der gebeurtenissen van dat jaar, waren samengegaan. Maar de
afstand van de machtige stad tot den Prins bleef toch altijd grooter dan
die tot De Witt in den eersten tijd was geweest. Een initiatief tot het opheffen
van het Eeuwig Edict nam de stad niet. Dat ware van burgemeester Gillis
Valckenier, den machtigen man in de stadsregeering, ook kwalijk te vergen:
immers hij was er de voornaamste bewerker van geweest. Maar zoodra
de berichten over het gebeurde te Dordrecht en in enkele andere steden de
Amsterdamsche regeering bereikten, besloot zij wijselijk zich niet te verzetten, wanneer de meerderheid de vernietiging van het Edict wenschte,
en evenmin tegen het herstel van het stadhouderschap ; de kabel raakte
daarmede inderdaad „aen stucken", zooals schepen Bontemantel constateerde. Valckenier heeft toen, gesteund door een paar andere regenten,
het plan ter sprake gebracht, om den Prins graaf van Holland te maken
op de wijze waarop deze waardigheid aan Willem I aangeboden was geworden,
maar in ernstige overweging is dit voorstel, dat ook aanstonds op tegenstand
stuitte, — de bevolking, zei Bontemantel, wilde een prins en geen graaf —,
niet gekomen. Evenzoo toonden enkele Amsterdammers neiging zich bij
den Prins aangenaam te maken door hem over het stadhouderschap te
gaan spreken, maar ook dit had geen gevolgen 1).
De verstandige houding van Amsterdam verklaart, dat 's Prinsen verheffing tot het stadhouderschap, toen zij eenmaal in de Staten-vergadering
aan de orde was gesteld, niet zoo heel veel moeite meer heeft gekost. Rotterdam kwam den ' en Juli boodschappen, dat de stad, onder dwang van een
oproer, dat uitgelokt was door het gebeurde te Dordrecht, tot een dergelijk
besluit als de Dordtsche was gedwongen. Delft volgde met hetzelfde bericht,
en de heeren van Dordrecht vertelden al vast, wat ze uit particuliere brieven
wisten: last hadden zij nog niet. Toen stelde de Ridderschap — misschien
bij monde van den Leidschen pensionaris Burgersdijk, die bij afwezigheid
van den te Dordrecht vertoevenden pensionaris Vivien, De Witt's plaatsvervanger, waarschijnlijk op dezen dag presideerde, — voor, of men elkander
geen „vrije faculteyt" behoorde te geven, om te proponeeren, wat men
voor den dienst van het land noodig oordeelde, en zoo neen, of men elkander
niet behoorde te ontslaan van den eed op het Eeuwig Edict. Niemand
verzette zich. Leiden merkte al vast op, dat het er eigenlijk om ging, of
1) Bontemantel, t. a. p., fol. 222 en 206.
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men het Eeuwig Edict zou houden of niet, en Rotterdam vatte de situatie
ter snede samen in de woorden: „dat de noot de wet breeckt". Ondertusschen kwam het bericht binnen, dat ook Haarlem, dat al een vergeefsche
poging gedaan had den Prins in de stad te krijgen, gedwongen geworden
was hem tot stadhouder uit te roepen. Ofschoon enkele leden, waaronder
Amsterdam en ook Dordrecht — de heeren van deze stad waren immers nog
niet officieel ingelicht ! — zich voorbehielden de zaak aan de principalen
te refereeren, luidde het besluit, dat men elkander dispenseerde van het
Eeuwig Edict en vrijstelde om een stadhouder te kiezen; „Sondagh avont",
d. w. z. 3 Juli, zou nader geadviseerd worden. Alles zou naar wensch gaan,
berichtte alvast Van Asperen den Prins, als de posten het maar hielden 1).
Dien avond was het in de door den Deiftschen pensionaris Van der
Dussen gepresideerde vergadering (Vivien kwam pas na opening ter vergadering) geen vraag meer, of men het Eeuwig Edict zou vernietigen of
niet. De resolutie hieromtrent werd, met een enkele ampliatie, geresumeerd,
en onmiddellijk daarop stelde Amsterdam voor, om een aanzienlijke deputatie
aan den Prins te zenden, die hem dit besluit zou berichten en tegelijk
het stadhouderschap voor Holland aanbieden. Niet hierover liepen de
deliberation, die volgden en die lang aanhielden, maar over de voorwaarden
waarop. Verscheidene leden, Leiden voorop, deden een poging om de
magistraatsbestelling, die hun in 165o was ten deel gevallen, te behouden
en dus de macht van den stadhouder aanzienlijk te beperken. Maar vooral
Dordrecht, dat te deden opzichte door de befaamde acte, die sprak van alle
voorouderlijke rechten, reeds gebonden was, en Amsterdam, waar de
magistraatsbestelling den stadhouder veel minder invloed schonk dan elders,
pleitten voor het integrale herstel, en hiertoe werd ten slotte besloten.
Nadat eerst een andere conclusie stond genomen te worden, waartegen
Dordrecht protest aanteekende ! Het kostte moeite — en het is een curieuse
ironie der geschiedenis, dat het de Merwe-stad moest zijn, die er het meest
toe bijdroeg —, eer de regenten al de rechten, die zij in 165o van het stadhouderschap op zich zelf hadden overgebracht, verloren gaven. Jets behielden ze van het kapitein-generaalschap. Want toen de Staten van Holland
tegelijkertijd besloten ter Staten-Generaal het herstel van het kapitein- en
admiraal-generaalschap voor te stellen en den kapitein-generaal ook als
van ouds het recht der patenten toe te kennen, werd hieraan toegevoegd:
1) Brief van i Juli (R. A., Aanwinsten 1913, XXXIX no. 5).
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„tot wederopseggens" ! Zoo meende men het toch in de hand te houden,
om, bij voorkomende gelegenheid, door van deze bepaling gebruik te maken,
een aanslag als dien van 165o te voorkomen. Hiertoe zal Amsterdam stellig
medegewerkt hebben. Maar het was niet meer dan een zwak staketseltje
voor de „ware vrijheid", die de regenten van Holland zelf door hun besluit,
dat aan het einde eener lange vergadering in den nacht van 3 op 4 Juli
tusschen 3 en 4 uur genomen werd, voorloopig vernietigden.
Zeeland was Holland voor geweest. De regeeringsverhoudingen waren
er van 1668 of voortdurend hoogst verward gebleven 1), — de aanwezigheid
van Odijk had hieraan niets kunnen verbeteren —, en het spreekt haast
vanzelf, dat dit gewest, waar de Oranje-gezindheid en -invloed grooter
waren dan ergens elders, de acte van harmonie op zij zette, zoodra er zich
een goede gelegenheid toe voordeed. Het mag eigenlijk verbazen, dat men
er tot 2 Juli gewacht heeft, want toen werd het besluit van Zeeland
tot herstel van het stadhouderschap en het kapitein- en admiraal-generaalschap met eenparigheid van stemmen — alleen Tholen was aarzelend geweest — genomen, nadat dit den vorigen dag door Vere voorgesteld was 2),
ook bier onder den druk van eenige tumulten van het „canaille". De Geldersche stad Bommel was Zeeland zelfs nog voor geweest: zij had den Prins
het stadhouderschap op 26 Juni doen aanbieden en herhaalde dit 19 Juli,
maar dit had geen verdere gevolgen, omdat ook zij, anders dan in 1572,
niet in staat was den vijand buiten de poorten te houden 3).
Haar Hoog Mogenden besloten, op Holland's voorstel, dat 5 Juli
door Stad en Lande was overgenomen, den 8sten, terwijl Friesland en Stad
en Lande toen alleen toestemden onder voorbehoud van de goedkeuring
hunner principalen, het kapitein- en admiraal-generaalschap te herstellen,
met de wederopzeggens-clausule, en hiermede was ook de acte van harmonie
van de baan. In al deze resolution werd de voorzorg genomen, om den
Prins van de door hem afgelegde eeden te ontslaan 4).
Nu regende het gelukwenschen in de legerplaats, van de Prinses-Douairiere,van Albertina Agnes, van Johan Maurits,van De Ruyter, van Trigland,
1) Worp, VI, 294 en 298.
2) Notulen Zeeland 1 en 2 Juli 1672; P. A. van der Meulen, van Vere, aan Willem
III: H. A. 2636a.
3) Valckenier, I, 529-530; de origineele acte van de aanbieding van 9 Juli 0. S.: H.
A. 2596.
4) Res. Staten-Generaal 5 en 8 Juli 1672 (R. A.).
14
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van Beaumont, den secretaris der Staten van Holland, en van vele anderen 1).
Breede deputatien kwamen er heen, van de Staten van Holland en de
Staten-Generaal, van Amsterdam, van Den Haag. Zijne Hoogheid bedankte
de heeren van Holland voor de aanbieding, zelfs hartelijk, nadat hij zich
eerst overtuigd had, dat zij gemachtigd waren hem van den eed te ontslaan.
Zou dit meesmuilend zijn gevraagd ? Willem III was niet afkeerig van
scherts en kon bitter ironisch zijn, maar hier is van scherts of ironie stellig
geen sprake. Hier werkte de herinnering aan het gebeurde in vroegere
jaren, aan de taaie energie, waarmede de regenten zijn macht duurzaam
hadden willen beperken. Dat was bloedige ernst geweest, en de Prins moet
de overtuiging gekregen hebben, dat ook zijnerzijds de grootste behoedzaamheid geboden was bij elken stap vooruit. Bovendien — er waren eeden
afgelegd, en het pleit voor den Prins, dat hij zich daarvan goed ontslagen
wilde weten. De regenten zelf namen ook hunnerzijds voorzorgsmaatregelen,
om onaangename nawerking van het Eeuwig Edict te voorkomen: de Staten
vernietigden het register, waarin de namen van hen, die de eeden afgelegd
hadden, geschreven stonden, en in sommige steden verbrandden de regenten
de oorkonden er van; het „stinckt", riep men het document te Amsterdam na.
In de legerplaats ging het bij het aanbieden van alle gelukwenschen niet
even ceremonieel toe. De heeren van Den Haag troffen Zijne Hoogheid
zelfs niet aan op de plaats waar ze hem meenden te zullen vinden 2) ! Zij
keerden onverrichterzake terug en bewaarden hunne complimenten tot een
paar dagen later, toen Zijne Hoogheid voor de inhuldiging naar Den Haag
kwam. Dit geschiedde op 9 Juli, nadat de Staten van Holland Willem III
bij schrijven van den vorigen dag hadden aangespoord hiertoe zoo spoedig
over te komen als de omstandigheden het toelieten. Haar Edel Groot
Mogenden waren vooruit op de hoogte gebracht, maar Haar Hoog
Mogenden, ofschoon hunne deputatie nog den vorigen dag in de legerplaats geweest was, en nog meer het Hof van Holland, dat tot op dien
dag in het geheel geen officieel bericht van 's Prinsen electie ontvangen
had '), kwamen geheel onverwachts voor het geval te staan.
Ongeveer 11 uur kwam de Prins, en de inhuldiging volgde in de
Staten van Holland en in de Staten-Generaal, daarna die in het Hof, dat
zich overhaast op de ontvangst had moeten voorbereiden, maar er toch
1) Een aantal in H. A. 26362.
2) Kleine Wet 4-9 Juli 1672 (G. A., Den Haag).
3) Volgens de aanteekening in het memoriaal van den griffier (R. A., Hof 89), fol. 1.

Grootmoeder en kleinzoon.

211

in slaagde alles, tot twee nieuwe stadhouderlijke armstoelen toe, op tijd
gereed te hebben. Een dag van groote blijdschap voor de Haagsche bevolking, die altijd het meest op Oranje gesteld was geweest en zich in den
vroegen ochtend op het Binnenhof en in de Groote Zaal, den doorgang
naar het Hof, verdrong, zoodat eenige ruiters ruim baan moesten maken.
Het Oranje woei van de torens, evenals in de andere steden, sedert de
heuglijke ommekeer gekomen was.
In de Staten-vergaderingen duurde de plechtigheid het kortst. Hier
behoefde de Prins, telkens door deputation uit het stadhouderlijk kwartier
opgehaald, alleen beeedigd te worden. In het Hof, waar hij als stadhouder geintroduceerd en, geplaatst in de „opperste stoel van justitie",
geinstalleerd werd, werden redevoeringen gehouden tot het Hof door
Vivien, als waarnemend raadpensionaris, dus namens de Staten, en door
den president tot den Prins. Ze waren zeer formeel en al deze plechtigheden waren copie van de gewoonten, in vroegere jaren, bepaaldelijk in
1647, gevolgd. Dit geldt ook van de zitting van het Hof, die de Prins na
de installatie bijwoonde, waarin een rechtszaak in alle vormen behandeld
werd. Aan het einde werden de stemmen der Raadsleden door hem gecollecteerd en het vonnis werd meteen afgekondigd. De Prins — en hier
begint de eigen toon — verklaarde na de redevoeringen „met groote attentie"
geluisterd te hebben en al zijn krachten te zullen inspannen, en hij bedankte
ook nu de heeren, zelfs tot tweemaal toe, „ten hoogste". En wanneer de
heeren hem uitgeleide willen doen naar zijn kwartier, gaan ze op zijn
speciaal verzoek niet verder mee dan tot aan de koets, die gereed stond:
het was al laat geworden, en hij moest nog naar „de oude Princesse van
Oranje".
Wat zouden wij gaarne de ontmoeting van grootmoeder en kleinzoon
van nabij gadeslaan ! Maar het gordijn valt — en men doet het best zijn
verwachtingen niet te hoog te spannen. De Prins was niet expansief,
en op zijn grootmoeder niet heel bizonder gesteld. De oude dame, toen
zij hem met zijn benoeming hartelijk gelukwenschte en hem het geduld
en de standvastigheid van zijn grootvader toedacht — den zoon noemde
zij niet — bij de moeilijke taak, die hij te vervullen zou krijgen, had zich
tevens beklaagd, dat hij haar nooit iets had laten hooren van wat hem
overkwam. Nu ging hij haar dan toch begroeten na het middagmaal, en
nadat hij nog eenige colleges in audientie had ontvangen, vertrok hij in
den namiddag naar het hoofdkwartier. War riep hem zijn plicht, en dat
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zegt ook bij dezen Oranje-vorst alles. Maar hij moest, om de staatkundige
beslommeringen, waarin hij van nu of gemengd werd, in den volgenden
tijd meermalen naar Den Haag. Een week na den 9en Juli was hij er alweer,
en toen werd hij door gedeputeerden van Zeeland als stadhouder van dit
gewest beeedigd.
Men kan het zich slechts denken, hoe verheugd de Prins innerlijk geweest
is over de herwinning van de voorvaderlijke waardigheden. Uiten doet
hij dit nauwelijks, en men behoudt den hoofdindruk, dat hij al het thans
aangebodene tot zich nam als iets, dat hem, naar zijn opvatting, rechtens
toekwam en hem te lang was onthouden. De moeilijke omstandigheden
waren voor wien deze goed besefte, er overigens ook niet naar, om luidruchtig
zijn vreugde te betuigen.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

DE WACHT OP DE HOLLANDSCHE GRENS.
„Nihil Auriaco duce, et tanto auspice
dictantibus, esse desperandum".
(JACOBUS TRIGLAND).

Welk een kapitaal aan moreele kracht bezit toch de Oranje-naam voor
Nederland ! Nergens komt het sterker uit dan in de benardheid van den
zomer van 1672. Overal waar de jonge man met de tengere gestalte en de
Oranje-sjerp zich vertoont, brengt zijn verschijning de radeloosheid tot
bedaren, en wanneer er maar een kansje van uitkomst is, belooft de burgerij
der steden hem, maar ook hem alleen, het laatste offer te brengen. Utrecht,
al waren hier de omstandigheden te ongunstig, Dordrecht, Gouda bewijzen
het. En overal is de zekerheid van den Prins in de waardigheden zijner
voorouders te zien voldoende, om haast geheel verloren hoop en vertrouwen
te doen herleven. De gebeurtenissen na 's Prinsen verheffing toonen het
verder aan. De volksbewegingen, al komen ze niet direct tot bedaren,
raken over het hoogste punt heen. Zij richten zich nu haast uitsluitend
tegen de personen, die het ongeluk over het land gebracht hebben of heeten
te hebben gebracht. Politieke wenschen tot verandering van den regeeringsvorm, behalve door den terugkeer tot den toestand van voor 165o, worden
bijkans niet gehoord. De boeren op het land brachten het nog niet verder
dan te vragen, om in den heertocht niet zwaarder belast te zullen worden
dan de stedelingen 1).
De bevolking heeft zich onder Oranje vereenigd, en de meeste regenten
doen mee. De predikanten, waarvan verscheidene, ook in Friesland en
Zeeland, zich kranig voor de defensie weerden, hebben den pas
1) Hop en Vivien, 180.
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gemarkeerd. Zij hadden altijd Oranje meer sympathie toegedragen dan de
regenten, al hadden ze deze moeten ontzien. Nu kregen zij hunne geheele
vrijheid van spreken terug, en het oude gebedsformulier werd vanzelf
hersteld. Toch is de verwachting, die ze op Willem III bouwden, waarschijnlijk niet geheel bevredigd. Stellig, de Prins droeg hun een goed hart toe
en heeft ook heel goed geweten welk nut hij van hen kon trekken. Reeds
in 167o had hij den Haagschen predikant Simonides „uyt pure gunste"
een jaargeld van f zoo toegezegd 1). Maar de Godsvorst, dien Trigland van
hem had willen maken, was hij toch niet geworden. De oude man lag op
zijn ziekbed, dat zijn doodsbed worden zou, toen de blijde verheffing plaats
had, en toen hij zijn vroegeren pupil hartelijk geluk wenschte 2), bad hij
hem tegelijk standvastig te blijven bij de „ware Christelijke gereformeerde
religie" en niemand tot „staten of digniteyten" te bevorderen dan die
daarin „beproeft sijn", zooals ook Willem II van plan was geweest geen
anderen tot de regeering te roepen dan „bekende orthodoxen en oprechte
gereformeerde". „Want die los sijn in de religie, gelijck alle secten, hoe
kunnen die God en het Landt getrou sijn" ? De verzoekende, aandringende
vorm, waarin Trigland zich hier uit, wekt het vermoeden, dat hij zelf niet
volkomen zeker van zijn zaak geweest is, en in elk geval heeft Willem III
zich niet geheel naar den raad gedragen.
De voorstelling, dat geheel Holland zich om den Prins schaarde, is in
feite al te generaliseerend. Er blijft, ook in den zomer van 1672, een tendenz
tot, een kern van verzet bestaan. Fagel waarschuwt in den reeds genoemden,
zeer opmerkelijken brief van den 'en Juli den Prins uitdrukkelijk, dat „de
tegenwoordige affectie tot U Hoogheyt veel menschen seer mishaeght",
zij durven dit niet uiten, maar denigreeren 's Prinsen handelingen en
zeggen, dat hij geen zorg draagt voor de post bij Bodegraven. Het is de
soort van uiting, die we reeds van Mevrouw van Amerongen hoorden.
Fagel moet hier vooral het oog hebben op die regenten, die aan de „ware
vrijheid" trouw bleven en dit zoo ver dreven, dat zij eigenmachtig —
na het afbreken der officieele vredesonderhandelingen — met Frankrijk in
betrekking bleven 3). Maar ook buiten regenten-kringen is verzet merkbaar.
Het vindt al spoedig uitdrukking in enkele pamfletten, die overigens verzwolgen raakten onder den vloed van anti-Wittiaansch geschrijf. Hier werd
1) R. A., Nassausche Domeinen 6o2, fol. 114 v°.
2) H. A., No. 2636a (o. a. gedrukt bij Posthumus Meyes, 22-23).
g ) Zie mijn opstel in Onze Eeuw, 1906, IV, 457 vlg.
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de Prins aangevallen op grond van zijn Engelsche relatien en hem en zijn
aanhangers werd verweten, dat zij het op de monarchale regeering hadden
voorzien, ook ten bate van den adel; daartoe zouden zij de nederlaag van
den Staat hebben bewerkt. Valckenier 1) stelt deze beweringen op rekening
van de vrijgeesten en socinianen, onder wie men toen alle niet-orthodoxen
placht samen te vatten, en inderdaad konden deze vreezen van den Prins
minder te verwachten te hebben dan van de regenten-regeering ten tijde
van De Witt. In werkelijkheid leeft in deze pamfletten de strijd voort
tusschen de beide staatsrichtingen, die zich in de Republiek voordeden.
Voorloopig had nu de monarchale, de Orangistische, richting gewonnen.
Willem III had — behalve in de aan den vijand verloren gebieden en in
Groningen en Drente, waar de Friesche stadhouder de plaats van Willem II
was gaan innemen — zoo goed als de voile macht van zijn vader en zijn
grootvader terug. Als kapitein-generaal voor het leven had hij, met het
recht der patenten, dat alleen Friesland en Groningen zich hadden voorbehouden 2), wat van geen consequentie geweest is, een veel vrijere
beschikking over het heele leger, dat vanzelf weer meer een werkelijk
Generaliteits-leger kon worden: aan deze opvatting gaf de Prins reeds kort
voor zijn verheffing uitdrukking door zijn bevel aan Johan Maurits, om
niet naar een bepaalde provincie, in casu Friesland, te luisteren, maar
alleen naar de Staten-Generaal 3). Als admiraal-generaal kwam hem het
opperbevel over de vloot toe, dat Willem III, evenmin als zijne voorzaten,
ooit effectief heeft uitgeoefend; hij ook was niet met het water vertrouwd.
Maar met de vloot-aangelegenheden bemoeide hij zich wel degelijk, al
dadelijk om De Ruyter bij te vallen, die na Solebay op de Zeeuwsche
kusten was gebleven, zijn vloot voor de rivier- en landverdediging zeer
in omvang had zien verminderen in de laatste dagen van Juni en nu pas,
bij het bericht van het uitloopen eener nieuwe vijandelijke vloot, dichter
aan de gronden was gaan liggen. Hij had wel gedaan, zei de Prins, er bij
voegende — wat op de verwachting, die hij op zijn oom bouwde, sloeg —,
dat spoedig iets goeds uit Engeland zou komen 4) ! Heuglijk was de goede
verstandhouding van hem en den admiraal — die hem gelukwenschte,
1) I, 664; cf. Montanus, 349, en Samson, II, 370-371. Een van de oudste pamfletten
tegen den Prins vindt men in Knuttel, nos. 10292.
2) Hop en Vivien, 190.
3) Archives II', 255.
4) Hop en Vivien, 191 en 19S.
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zoodra hij van de verheffing bericht ontving —, zijnerzijds antwoordde de
Prins met een vermaning tot kloekheid, die De Ruyter uit naam van den
admiraal-generaal ook tot de heele vloot-bemanning kreeg te richten 1).
De stadhouderlijke waardigheid bracht mede, dat de Prins te zorgen
had voor de handhaving van de rust en de orde in het gewest, benevens
voor de ware Gereformeerde religie, verder voor goede justitie, wat in
zijn relatie tot het Hof zijn uitdrukking vond, terwiji hij tevens het recht
van gratie bezat. In dezen kring van algemeene bevoegdheden behoort het
rondschrijven, dat hij op 8 Juli, op aansporen van de Staten van Holland 2),
tot de steden van het gewest richtte en dat een vermaning, onder bedreiging
met straffen, behelsde, om aan de commotion een einde te maken: de
trouweloosheid en de lafheid van een aantal bevelhebbers waren de oorzaak
van de rampen; geen regenten had de Prins schuldig kunnen bevinden
aan verraad. Het had niet veel uitwerking. De Staten begonnen spoedig
aan te dringen — onder invloed van een nieuw hevig oproer te Rotterdam —
op een scherp plakkaat tegen de „sedition" 3), op effectief optreden dus
tegen de onruststokers. Maar nu hield de Prins tegen: de onrust vond
haar bron in voorname burgers, die „eerder te leiden dan soo vigoureus
te dwingen waren"; zulk een plakkaat op zijn naam kon hij niet goedvinden;
ook een rondreis van hem zelf door de steden ging niet: hij kon niet van
zijn post. 's Prinsen houding is zeer duidelijk. Hij wilde niet te sterk de
partij der zittende regenten tegen de burgerijen, die immers genen bedreigden, trekken. De laatsten waren op zijn hand, van de eersten kon dit in
hun algemeenheid niet gezegd worden. Wil men het op het hooger peil
stellen — en ik ben geneigd te meenen, dat de Prins dit deed —, dan moet
men concludeeren, dat het zijn streven was de eenheid van Holland zooveel
mogelijk te bewaren. Dit is een trek, dien men bij Willem III zeer veel
zal aantreffen. Scherp optreden tegen de burgerij zou de eenheid nog meer
kunnen verstoren dan reeds het geval was, en de regenten, de meest bedreigden, vormden de zwakste partij.
Direct staatkundigen invloed gaf den stadhouder de magistraatsbestelling,
zoowel in de Hollandsche als in de Zeeuwsche steden. De jaarlijksche
electie van burgemeesters, van schout en schepenen in haast alle steden
1) H. A., no. 2626a, en archief-De Ruyter (R. A., Aanw. 1896), no. 183; cf. Blok,
De Ruyter, 328.
2) Res. Ho11. i. d.; het rondschrijven o. a. bij Valckenier II, 119 (bijlagen).
3) Hop en Vivien, 204, 207, 216-218.
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uit nomination van de stedelijke regeeringen gaf hem gelegenheid aanhangers
in deze regeeringen te brengen. In enkele steden kwamen daar nog bij
de electie van een vroedschapslid, wanneer in de vroedschap een plaats
vacant was geworden. Maar het was een lange weg, om op deze wijze een
kern van regenten te vormen, waarop de Prins zou kunnen bouwen en
vertrouwen. Te Amsterdam was de kans zelfs heel klein, omdat hier de
burgemeesterskeuze van ouds buiten den stadhouder omging, wiens bemoeiing zich tot de schepenen-electie bepaalde. Gemakkelijker was
een andere weg : het verzetten van de wet, een buitengewone maatregel,
die zijn precedent had in de twisten van 1618 en die ook door prins Willem I
een enkelen keer was toegepast. Daarbij trad de heele stedelijke regeering
af, en de stadhouder eligeerde een nieuwe. Op die wijze alleen kon schoon
schip gemaakt worden. Het is zeer aannemelijk te veronderstellen, dat
Willem III het hierop reeds in Juli heeft toegelegd. Maar het ging niet
zonder de machtiging der Staten zelve, en dat de zittende regenten er lang
tegen opgezien hebben hun eigen doodvonnis te teekenen, is heel menschelijk.
De positie der prinsen van Oranje, zooals Willem III deze herwonnen
had, was uiterst gecompliceerd en uit theoretisch staatsrechtelijk oogpunt
weinig bevredigend. Een Generaliteits-waardigheid en een gewestelijke, die
het midden hield tusschen een souvereine en een onderdanige, ambtelijke —
want de Stadhouder werd door den souverein, de Staten, aangesteld, maar
oefende ook zelf souvereine rechten uit —, bepaalden haar. Het streven der
Loevesteiners, om een scherp omschreven, maar stellig ook veel minder
invloedrijke positie voor de Oranje-prinsen te scheppen, was door de
gebeurtenissen van 1672 ten eenenmale verijdeld. In de atmosfeer van
hooge spanning van Juni en Juli een nieuwe omschrijving te vinden,
die, met meer waardeering van de historische aanspraken van het Oranjehuis, de verhouding van Staten en Oranje duidelijker vastgesteld zou hebben,
ging kwalijk aan. In de Staten-vergadering van Holland is er wel over
gedacht: men heeft er, zooals wij zagen, getracht de magistraatsbestelling
aan de steden te doen blijven, waarschijnlijk over het ontwerpen van een
instructie, zooals ook bij Maurits' aanstelling was gedaan, gesproken 1).
Maar er kwam niets van. Te Amsterdam is het denkbeeld van Valckenier,
om Willem III graaf te maken, in het midden van Juli, — en nog voordat
het te Amsterdam bekend kan geweest zijn, dat Frankrijk en Engeland
1)

Cf. Hop en Vivien, 202.
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ook de souvereiniteit voor hem beoogden, — nader aangedrongen bij den
Prins zelf, wien burgemeester Hooft voorhield, dat de stad hem gaarne
zou steunen, wanneer hij „speculatie had tot hooger authoriteyt" 1). Maar
daarnaar toonde de Prins, hoewel hij zelf reeds van de Fransch-Engelsche
plannen wist, niet het minste verlangen. Hij vreesde, dat de Amsterdammers
beoogden hem de heele verantwoordelijkheid op de schouders te laden,
juist nu de zaken zoo slecht stonden 2). „Timeo Danaos..." En zoo bleef
ailes bij het oude.
Nu, met dat oude had men het onder de vroegere stadhouders gesteld,
en ook in 1672 stelde men het er niet kwaad mee. Theoretisch nog zouden
bedenkelijke staatsrechtelijke normen — bedenkelijk vooral in de oogen
van ons, modernen ! — schaden, vooral wanneer ze historisch gegroeid zijn,
gemeenlijk niet veel, wanneer er maar de personen mee werken, die ze
naar de behoeften van het oogenblik weten te dwingen, en dit kan te eer,
wanneer die personen het vertrouwen der bevolking bezitten. Dit was met
Willem III in de hoogste mate het geval. Niet alleen bezat hij dit vertrouwen,
maar hij verdiende het door de doortastendheid en de bezieling, die meer
dan te voren van hem konden uitgaan, nu hij een grootere macht had,
ten voile en daardoor kon hij het behouden ook.
Men merkt den invloed van 's Prinsen verheffing spoedig ter dege.
Natuurlijk ook bij de defensie, al was deze daarvOOr reeds op den goeden
weg, langs welken men in de eerste plaats het behoud van het nog niet
verlorene moest beoogen, geraakt. De toestand was ook nu nog precair
genoeg. Wanneer de Prins om een paar veldstukken vraagt voor zijn post,
moot Fagel hem 1 Juli antwoorden, dat het magazijn in Den Haag die
niet heeft 3). 4 Juli verklaarden de Goudsche gedeputeerden in de vergadering van Holland, dat de Prins evengoed als Homes van meening
was, dat de post bij de G oejanverwellesluis niet te houden zou zijn 4).
Toch was de Prins vol vertrouwen: „de nostre coste nous sommes resolus
de nous difendre jusqu'a la derniere extremite", schreef hij aan zijn oom,
den vorst van Anhalt 5), en aan de gedeputeerden van Holland, die hem
1) Kroon, 164. Uit Bontemantel's Notulen blijkt, dat Hooft hier waarschijnlijk buiten
zijn boekje is gegaan (cf. Gebhard, t. a. p., 192).
2) Burnet I, 583-584. De overige redenen, die Burnet noemt voor de weigering,
lijken mij niet op 1672 toepasselijk.
3) Tweede brief van dezen dag (H. A., 2636 I).
4) Hop en Vivien, 177.
5) 3 Juli (Urkunden and Aktenst., III, 279).
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zijn verheffing kwamen berichten, zei hij : „dat by de posten met Godts
hulpe hoopte te defenderen", en dat hij buiten zwarigheid zou zijn, als
hij wat meer soldaten had, terwijl er ook nog gebrek was aan kruit en lood 1).
Het aantal verdedigers groeide inderdaad wat aan : er kwamen mariniers
en matrozen van de vloot en de huisluiden en de burgers, voor zoover
ze bleven — want ze werden grootendeels door waardgelders vervangen —,
raakten meer op orde. Betreffende de inundatie werd, na overleg met de
besturen van Rijn- en Delfland, de vaste order gegeven, dat de heele boezem
op winterpeil zou worden gebracht, mits met de voorzorg, dat de polders
nergens zouden onderloopen 2). Maar vooral: de Franschen vielen maar
altijd niet aan. Lodewijk XIV verliet 10 Juli Zeist en trok door Brabant,
waar hij eenigen tijd op het kasteel te Heeswijk doorbracht, en door Belgie
naar Frankrijk. De hertog van Luxemburg bleef als bevelhebber der
Fransche troepen te Utrecht achter, maar beschikte over niet meer dan
20.000 man. Woerden en Oudewater waren zelfs door de Franschen ontruimd. Turenne ging, na Bommel genomen te hebben, ook naar Brabant
en bleef hier eenigen tijd uitrusten, zonder zelfs Den Bosch of Breda ernstig
aan te tasten. De bisschop van Munster kwam 18 Juli voor Groningen en
ondervond hier een krachtigen tegenstand, wat voorloopig ook Friesland,
dat minder goed op de verdediging was voorbereid, beschermde. De vijandelijke vloed was geheel aan het ebben geraakt. Een groot aantal krijgsgevangenen werd, bij Lodewijk's vertrek, in vrijheid gesteld en velen hiervan
gingen het Staten-leger versterken. Uit Duitschland kwamen berichten
van de den Rijn naderende Brandenburgsche troepen, en vooral op deze
had Turenne zijn aandacht te richten. Aan een aanval op de Waterlinie,
die men zich in het Fransche leger overdreven sterk voorstelde, dacht
eigenlijk niemand. Luxemburg, die wel wat actiever wilde optreden, werd
vertroost met het vooruitzicht op den winter; „entre Noel et le Chandeleur" 3). Dan zou de kans komen. Ondertusschen mislukte een poging
van de Engelsch-Fransche vloot, om troepen te landen, door stormen, en
De Ruyter, die opdracht had gekregen om geen gevecht aan te gaan dan
bij een landing, — waartegen van 's Prinsen zijde ook door het zenden
van eenige compagnieen cavalerie naar de kustplaatsen, maatregelen waren
genomen, — kon in Juli op de Zeeuwsche kust blijven. Na de rampen
1) Hop en Vivien, 185.
2) Publicatie van den Prins van 13 Juli 1672 (Knuttel no. ioo67—Ioo69).
3) De Segur, 71.
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van Juni begon nu alles wat mee te loopen en vanzelf stelde men dit geheel
op de goede rekening van Oranje, wiens aandeel trouwens groot genoeg blijft.
Sterker haast dan in de militaire verdediging schijnt 's Prinsen invloed
in dezen tijd uit in de diplomatie. Het was een oude traditie, dat de
Prinsen van Oranje, zij het alleen om advies te geven, zooals in de dagen van
Maurits, zij het om effectief te leiden, zooals ten tijde van Willem I en
Frederik Hendrik, in de buitenlandsche politiek betrokken waren, al hadden
zij hierop als stadhouders geen directe aanspraak. Bij Willem III herleefde de
traditie van stonde aan, en heel spoedig was hij sterk in de vredesonderhandelingen gemengd. De Staten zelf haalden hem er direct in. Vlak na de verheffing stelde Amsterdam voor het advies van Zijne Hoogheid te vragen over
de voorslagen van Frankrijk, waartoe reeds den 4en Juli besloten werd 1).
Het stond toen wel reeds vast, dat de door De Groot overgebrachte
voorwaarden niet zouden worden aangenomen. Maar het kloeke advies
van Amsterdam, om de onderhandelingen met Frankrijk of te breken en
alles „toe te brengen tot gemene defensie", stuitte op hevigen tegenstand
en de zaak was nog onbeslist, toen men 's Prinsen advies ging vragen.
Zijn eerste woord was even kloek als dat van Amsterdam: „Nopende d'artykelen van Vrankrijk, meende dat onaanneemelijk". Hij zou schrijven
naar Engeland en naar Brandenburg. Zijn bedoeling hiermee is duidelijk
genoeg: hij hoopte van Karel II wat te bereiken, nu hij tot de waardigheden
zijner voorouders was verheven. Hier ligt een denkfout, die een zekere
onervarenheid op politiek gebied bewijst. Hij beging de vergissing van te
meenen, dat zijn oom uit genegenheid voor hem zijn politiek zou wijzigen;
zijn ondervinding uit vroegere jaren had hem anders kunnen leeren. Maar
behoudens deze verkeerde premisse wordt zijn diplomatiek beleid direct
op zeer hoog peil gesteld: het geldt het vaderland veilig te stellen tegen
zoo gering mogelijke offers; aan zijn eigen belangen heeft Willem III hierbij eigenlijk niet gedacht of ze althans geheel ondergeschikt gemaakt aan die
van het algemeen.
's Prinsen verkeerde berekening wordt te meer verklaarbaar door de
houding van de beide Engelsche ministers, Arlington en Buckingham, die
den 4en Juli — dus juist op den dag der verheffing — in Den Haag waren aangekomen en luide verkondigden, later ook in bijzijn van den Prins, dat de aanstelling tot stadhouder meer waard was dan 12 steden, ja, dat er geen kwestie
t)

Hop en Vivien, 171, 178.
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met Engeland zou geweest zijn, als de Prins eerder stadhouder gemaakt
was. Dat was ook de volksvoorstelling. Men beleefde het vermakelijke
schouwspel, dat de beide Engelsche heeren met hun gevolg, toen ze in
Den Briel landden, bier, in de meeste plaatsen die ze doortrokken, en in
Den Haag luide werden toegejuicht als afgezanten eener nu als bevriend
te beschouwen mogendheid. „God zegene den Koning van Engeland en
den Prins van Oranje en naar den duivel met de Staten". De Engelschen
vonden de verwarring veel grooter dan zij zich hadden durven droomen.
Er zou maar een Engelsch regiment noodig zijn, om het heele land te
onderwerpen, meenden zij : zoo bereid scheen het y olk om zich in de
armen van Engeland te werpen, en zij achtten den toestand een gevolg van
een rechtvaardig en haast ongeevenaard vonnis van God over der Nederlanden trots en zelfoverschatting 1).
Inderdaad kwamen Buckingham en Arlington wel omvredete sluiten, maar. . .
in samenwerking met Frankrijk en op zeer zware voorwaarden, hoofdzakelijk
op den grondslag van de tusschen de beide landen gesloten verdragen.
Hunne zending diende tot nader overleg met den Franschen bondgenoot, die
hierop zijnerzijds had aangedrongen en dien men liefst toch ook niet alleen
zijn gang wilde laten gaan, waarom juist twee invloedrijke ministers waren
gezonden. De Engelsche voorwaarden waren bier toen nog alleen officieus
bekend; de naar Londen gezonden deputatie was op een afstand gehouden,
kon toch niet vertrekken, omdat de regeering ze met het oog op de yolksstemming, die het samengaan met Frankrijk lang niet onverdeeld gunstig
was, niet wilde laten gaan, en was de voorwaarden slechts van ter zij de aan
de weet gekomen 2). De Engelsche ministers hadden volstrekt niet in last,
om met de Staten te handelen, en evenmin met den Prins. Maar nauwelijks
waren ze in Den Haag, waar ze in het Mauritshuis werden ondergebracht,
of de Staten-Generaal besloten 3) den Prins te machtigen, om met assistentie
van Van Beuningen, Van Beverningk en Gockinga — een Groningsch
gedeputeerde, die echter bij de volgende onderhandelingen niet aanwezig
is geweest — te handelen over vrede en het maken van een ligue met Engeland
tot redres van Haar Hoog Mogenden zaken, behoudens dat men niet zou
toestemmen in het afstaan van eenige provincien, steden of forten noch
1) Zie de berichten van 5 Juli bij Colenbrander, Zeeoorlogen, II, 144 vlg., en Blok
in Hand. en Med. Mij. Ned. Lett. 1906-1907, 115 vlg.
2) Notulen Hop en Vivien, 165-166.
3) Alsv., 180-181.
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van oorlogsschepen, en ook niet zou uitloven een jaarlijksche recognitie voor
het gebruik der zee, dus voor de vrije visscherij, ofschoon men om dit
laatste niet zou behoeven te breken, en men was ook bereid de Engelsche
heeren „wat te smeeren". Dit besluit, op voorstel van Holland genomen,
toont aan, hoe zeer de moed gestegen was. En de Engelschen, al traden
ze niet in onderhandeling met de Staten zelf — ze lieten zich alleen tracteeren
op „a noble supper" — waren gemakkelijk te bewegen naar de legerplaats

's Prinsen hoofdkwartier te Bodegraven.
(Naar een teekening op het K. H. A.).

te gaan en hier met den Prins wel degelijk in besprek te treden. De beide
ministers waren niet geheel tevreden over de Franschen, die zoo alleen in
onderhandeling getreden waren, en Buckingham in elk geval schijnt,
althans vOOrdat hij in het Fransche legerkamp kwam, niet geheel ongeneigd
geweest te zijn, om eenige toegeeflijkheid te toonen 1). De zaken in Engeland
stonden niet geheel „desperaet", had ook Van Weede van Dijkvelt gezegd,
1) Barbour, 195, en Mignet, IV, 45 (hij zou'in deze dagen zelfs een afzonderlijken
vrede voorgeslagen hebben).
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de Utrechtsche gedeputeerde, die mee naar Engeland geweest was en gedaan
had gekregen, dat hij met het Engelsche gezelschap had mogen terugkeeren —,
een handig diplomaat, deze Dijkvelt, zooals hij zich spoedig verder zou
ontwikkelen.
Wat moet het een gedenkwaardig tooneel geweest zijn, toen de Engelsche
heeren den 5en Juli te Nieuwerbrug bij den Prins kwamen. De beide
ministers, die een lange conferentie met Zijne Hoogheid hielden, hadden
zich onmiddellijk te verweren tegen de verwijten, waarmede hij hen overlaadde. Zij pleitten, dat de Prins er zijn voordeel bij zou vinden, als Engeland
won, waaraan zij geen oogenblik twijfelden. Maar de Prins gaf te kennen
dit wel degelijk te doen, en hij voer hevig uit tegen de Fransche voorwaarden.
En van de Engelsche voorwaarden, die hem althans gedeeltelijk werden
medegedeeld, was hij al evenmin gediend : tot het overleveren van pandsteden op de eilanden, die Engeland onder meer eischte, kon hij de Staten
niet adviseeren; wat de souvereiniteit betreft, die voor hem was weggelegd,
antwoordde hij — geheel in overeenstemming met wat hij iets later aan
Hooft zeide —, dat hij de positie van stadhouder liever had. Hij achtte zich
bovendien verplicht volgens eer en geweten zijn belang niet boven zijn plicht
te stellen. Daar komt de Oranje-geest aan het woord !
Men hoort het in het verslag der beide Engelschen naklinken 1), welk
een bewogen onderhoud dit geweest is. Daar zagen nu de vrienden, die
Oranje als hun beschermeling wilden beschouwen, hoe ver Willem III hun
ontgroeid was. Zij hadden het na 167o kunnen vermoeden, nu moet het
hun heel duidelijk geworden zijn. En alweer welk een geluk, dat de Prins
vooral van 1666 of onder andere invloeden was gekomen dan daarvO6r, en
dat hij nu juist de waardigheden van zijn Huis terug had. En wat een fortuin,
dat deze man, vol zelfbewustheid, voor het Nederlandsche belang op de
bres stond. Hier komt Willem III voor het eerst in al zijn vastberadenheid,
in al zijn kracht naar buiten. De scene is later wat pathetisch aangekleed :
de Engelschen wezen op het water rondom, het land was toch verloren,
zeiden ze, zoodra de winter zou komen. Stellig, zou de Prins gezegd hebben 2),
het is in groot gevaar, maar er is een zekere weg het nooit verloren te zien,
1) Colenbrander, Zeeoorlogen, II, 154 vlg., Hop en Vivien, 187 vlg.
2) Burnet, II, 584-585 (ook het verdere verhaal van Burnet hierover is grootendeels
verdichtsel). Uit Williamson's brief van 27 Juni 0. S. (R. 0., State Papers, Foreign,
Archives ioi , fol. 81) volgt, dat de Engelschen geen ongunstigen indruk hadden van de
positie van den Prins te Nieuwerbrug: „(he) has made the passe very secure as is thought of".

De gezanten en Willem III.

225

en dat is in de laatste gracht te sneuvelen. Maar Willem III kan weinig
pathos verdragen. Stellig heeft hij gezegd, dat de Hollanders liever duizend
dooden zouden sterven dan de Fransche voorwaarden aan te nemen —,
maar die uitdrukking was niet origineel, want Fagel had haar gebruikt
voor zichzelf in zijn meergenoemden brief van 1 Juli ! Echter klinkt het,
wanneer iemand schrijft, dat hij gezegd zou hebben liever naar zijne Duitsche
bezittingen terug te zullen keeren en zijne dagen met jagen te slijten dan een
souvereiniteit te krijgen met den verkoop van zijn land 1).
Op dit onderhoud volgde een conferentie met Van Beuningen en Van
Beverningk. De eerste, die pas een paar dagen te voren van een zending
naar Brussel tijdelijk was teruggekeerd en wiens invloed men dan in de beraadslagingen in Holland ter dege voelt, hield een breed betoog, waarom
de Engelsche politiek, Frankrijk zoo machtig te maken, ook voor Engeland
zelf onverstandig was, tevens met argumenten, „drawn from morality and
conscience". Den geschoolden politicus met breeden blik op de Europeesche
verhoudingen hoort men aan het woord. Maar natuurlijk raakte men elkander
niet, en men praatte vrij verward over allerlei mogelijkheden. De beslissing
was gevallen door de houding van Willem III. Hunnerzijds bleven de
Engelschen op hun stuk staan, en blijkbaar waren ze heel onaangenaam
verrast door het krasse verzet van den Prins zelf. Zij weigerden aan Karel II
te schrijven over wat hij hun had voorgehouden; ten opzichte van de Fransche
voorwaarden wilden zij bij Lodewijk XIV wel op verzachting aandringen;
de Prins schijnt Maastricht en de Rijnsteden aangeboden te hebben 2).
Tot eenigerlei vaste afspraak kwam men niet. De Engelschen vonden hun
eenige heul bij een aantal jongelieden in 's Prinsen omgeving, die den
Prins gaarne souverein wilden zien en een aantal van de Staten opgehangen.
Kwajongensgedoe, zooals vroeger dat van Buat en Sylvius, maar ik zou
niet gaarne alle jongelieden bij den Prins willen betichten van dit soort
lichtvaardig gezwets.
Den zesden staken de Engelsche heeren over naar de Fransche legerplaats
bij Utrecht. Het was maar een stapje. En Willem III stuurde een boodschapper naar Londen, in alle haast, want hij kreeg niet eens een behoorlijk
paspoort mee. De brief en de opdracht, die deze gezant, Frederik van
1) John Breval, The History of the House of Nassau — (London, 1734).
2) Dit blijkt niet uit de brieven, waarin de onderhandelingen beschreven worden.
Maar dat de Prins bepaalde voorwaarden aangeboden had, volgt uit zijn hierna (p. 193,
foot I) genoemden brief aan de ministers; zie verder Wicquefort, IV, 441.
15
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Reede, 's Prinsen stalmeester van voor 1666 en nu als vluchteling uit
Utrecht in de legerplaats vertoevende 1), meekreeg, zijn onbekend, maar
de hoofdinhoud is met afdoende zekerheid te reconstrueeren. Reede moest
Karel II 's Prinsen verheffing officieel mededeelen, hem dan verder een
verslag van de benarde omstandigheden van de Republiek geven en hem
tot vrede aansporen. Een afzonderlijke vrede met Engeland stond op dit
oogenblik den Prins niet als eenig doel voor oogen, al zou hij dezen ook
nu niet versmaad hebben en al schijnt Reede in die richting in Engeland
een zwakke poging te hebben gedaan. Want terzelfdertijd ontwierp hij
ook een brief aan Lodewijk XIV: hij vond een aanleiding niet in het vragen
van sauvegarde, maar in de geboorte van een tweeden zoon van den Koning,
waarmede hij hem complimenteerde; van die gelegenheid maakte hij gebruik, zijne pogingen bij die van de Staten te voegen, om een terugkeer
te verkrijgen „dans l'honneur de ses bonnes graces". Het recht mijner
voorouders, dat de Staat in mij juist erkend heeft, zegt de Prins dan, verplicht
mij mijne belangen met de zijne te vereenigen, maar ik wensch vurig een
eervolle overeenkomst, waarbij ook de roem van Uwe Majesteit op redelijke
wijze worde voldaan en waardoor ik dien Staat onder mijn leiding kan
terugzien met al den luister, waarmede hij tot dusverre is omgeven, en
dien het in Uwe Majesteit's macht staat hem te hergeven 2). Hier hebben
we te doen met een poging van Willem III, om de oude vriendschap van
Oranje en Frankrijk te doen herleven. De brieven zelf, die aan Karel II
en die aan Lodewijk XIV, zijn als een voortzetting van de correspondentien,
die hij vroeger met beide Koningen, met Karel II nog in het begin van 1672,
gevoerd had. De wijze waarop hij Karel II, en die waarop hij Lodewijk XIV
benaderde, verschillen om de verschillende verhouding, waarin hij tot
beiden stond. De politieke gedachte, die aan 's Prinsen plan ten grondslag
lag, was tot mislukking veroordeeld: behalve dat zij de rekenfout, die aan
het dynastieke belang een te grooten invloed toekende, beging, hield zij
ook Been rekening met de verschuiving, die in de internationale verhouding
na 165o, door Frankrijk's wassende macht, ingetreden was.
Het is in abstracto beschouwd voor ons gevoel een vreemd geval den
1) lie zijn reisverhaal in Navorscher, XVII, 68; cf. Samson, II, 372.
2) H. A. 2636a; met de correspondentie van den Prins met Karel II uit 1672 gedrukt
door Schotel in Bijdr. Vad. Gesch. II 4 , 18. Het ontwerp is ongedateerd, maar de datum
valt bij benadering uit den inhoud af te leiden. Of de brief verzonden is, staat niet
vast : hij wordt van Fransche zijde nergens vermeld. Maar dit doet aan 's Prinsen bedoeling niet af.
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leider van den Nederlandschen Staat in correspondentie te zien met 's lands
vijanden ! Men heeft het vroeger zelfs onmogelijk gewaand en gepoogd
de briefwisseling met Karel II althans ten deele voor onecht te verklaren 1).
Maar in feite is het toch een volkomen natuurlijk ding, dat in de zeer
benarde omstandigheden, waarin Nederland verkeerde, Willem III alle
middelen in zijn bereik aanwendde, om een vrede op eenigszins aannemelijke
voorwaarden te bewerken. De Staten zelf hadden hem in de onderhandelingen
betrokken en op 14 Juli stelde Dordrecht in de Staten van Holland voor
hem volmacht voor de onderhandelingen met Engeland te geven, wat echter
niet werd goedgekeurd 2). Toch handelde de Prins stellig niet geheel op
eigen houtje. Beverningk, Van Beuningen, waarschijnlijk ook Fagel, zijn
zonder twijfel in het geheim geweest 3).
Wat van zijne pogingen te verwachten was, vernam Willem III heel
spoedig uit het Fransche legerkamp door drie afgevaardigden van de
Engelsche ministers, onder wie Sylvius, die langs een anderen weg, met
een derden Engelschen gezant, Lord Halifax, het Fransche kamp bereikt
had. Zij brachten den Prins een door de beide ministers en den hertog
van Monmouth, onechten zoon van den hertog van York — die met de
Franschen meestreed en zich aan de deputatie geassocieerd had —, onderteekenden credentiebrief van 9 Juli 4), waarin zij gemachtigd werden den
Prins een verslag te doen van de pogingen der Engelschen, om den Prins
te dienen, en van de eenige middelen, met welke dit mogelijk zou zijn.
Spoedig antwoord werd verzocht en indien dit de schrijvers niet in staat
stelde vrede te sluiten, zouden de ministers genoodzaakt zijn over Vlaanderen
naar huis te gaan, om aan Karel II nieuwe maatregelen voor te stellen,
zeer verschillend van die het nu in hun macht stond te nemen. De afgevaardigden hadden in opdracht den Prins opnieuw te polsen en hem mede
te deelen, dat Lodewijk XIV bereid was zich met het souvereiniteitsvoorstel
te vereenigen. Zij eischten tevens, dat de inruiming van Den Briel, Vlissingen
en Sluis vooraf zou worden vastgesteld 5). Inderdaad was de stemming
1) Zie hierover vooral Fruin in Verspr. Geschr., IV, 338 vlg.; de collectie berust thans
in H. A. 2629b (behoudens den in noot 2, p. 226, genoemden brief).
2) Hop en Vivien, 216.
3) Dit volgt uit Colenbrander, Zeeoorlogen, II, 168; daar wordt ook Amerongen genoemd, die toen tijdelijk uit Duitschland terug was; cf. Hop en Vivien, 303.
4) R. 0., State-Papers, Foreign, Archives ioi, fol. 27.
5) Memorie van Williamson, den secretaris der gezanten, over de reis (R. 0., State
Papers, Foreign, Holland 189; dit onuitgegeven gedeelte gaat vooraf aan een fragment,
dat gedrukt is bij Colenbrander, Zeeoorlogen, II, 162); cf. Hop en Vivien, 209-210.
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van de gezanten, ook van den zeer lichtzinnigen Buckingham, na hunne
aankomst, geheel in Franschgezinden geest omgeslagen, nadat zij hadden
geconstateerd, dat Lodewijk XIV geheel standvastig was in zijn vriendschap
voor Karel II en niet de minste gedachte had gekoesterd, om alleen vrede
te sluiten. Zij dreven het nu zelfs zOci ver, dat zij een acte ontwierpen,
waarbij de Prins zich zou verplichten tot het zoo spoedig mogelijk doen
aannemen der gestelde voorwaarden en tot het overleveren der pandsteden —
die immers nog niet veroverd waren ! — aan Engeland ; in ruil zou hij de
souvereiniteit over het overblijvende gebied krijgen op de wijze, waarop
de Staten-Generaal deze vroeger aan „nostre ayeul de fameuse memoire"
hadden afgestaan — een prachtzin uit dit door zijn cynisme weerzinwekkende, door Arlington geminuteerde stuk 1); de Prins zou tenslotte beiden
Koningen „tres humblement" verzoeken garanten te worden, zoowel tegen
elkander als tegenover hem, van den nieuwen toestand. Geen document
verraadt duidelijker, wat Nederland, dat bij de aanneming ervan tot een
vazalstaat verlaagd zou zijn, van de zijde van Frankrijk en Eng eland in
1672 gedreigd heeft. Of het ontwerp den Prins is voorgelegd, acht ik twijfelachtig : er wordt in de verdere besprekingen nergens van gewaagd, maar
aan de bedoeling doet dit niets af.
Het antwoord van Willem III op den brief der Engelschen, dat de
ontwerp-acte niet noemt, is een klein meesterstukje van diplomatie. Hij
spreekt niet over de gestelde eischen, maar zegt verwonderd te zijn, dat
de heeren niet vertellen wat hunne pogingen, om Lodewijk XIV te bewegen
tot de vredesvoorwaarden, die hij hun had voorgesteld, hebben uitgewerkt.
Hij verzekert openhartig, dat het noch in het Nederlandsche belang noch
in de bedoeling lag de onderhandelingen te rekken, maar het was noodig,
dat de Staat zich zou kunnen verklaren over de voorwaarden gezamenlijk,
waarom hij verzocht hem deze ten spoedigste te zenden. Overigens had
hij zijne denkbeelden over den militairen toestand aan de afgevaardigden
uiteengezet 2). Hier is een consequente voortzetting van de politieke gedachte, die de Prins zich gevormd had. Geen ontijdig afbreken van de
onderhandelingen, maar trachten een vrede met beide landen op aannemelijke voorwaarden te bereiken, waarbij de Prins immers ook meende
1) Bij Colenbrander, II, 161, de copie in R. 0., State Papers, Foreign, Archives 'or,
fol. 29, is gedateerd 29 Juni-9 Juli.
2) De ongedateerde brief (die van + 12 Juli moet wezen): R. 0., State Papers, Foreign,
Archives ioi, fol. 3o.
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te mogen hopen op de welwillendheid van zijn oom, en lukte die gezamenlijke
vrede niet, wel ! dan kon misschien door den een wat meer en den ander
wat minder te bieden, verdeeldheid worden teweeggebracht.
Ten deele werd 's Prinsen wensch vervuld. De voile maat der vijandelijke
vredesvoorwaarden kwam eenige dagen later uit het Fransche legerkamp
bij Boxtel. Lodewijk XIV had de terugreis aanvaard en de Engelsche ministers waren hem gevolgd. Te Heeswijk werd een nieuwe Fransch-Engelsche
overeenkomst gesloten, waarin de voorwaarden van beide landen opnieuw
werden vastgesteld. Zij kwamen, evenals de vroegere, in hoofdzaak neer
op afstand van de Generaliteitslanden en een belangrijk gebied tusschen
Waal en Maas aan Frankrijk, en van Walcheren, Sluis, Kadzand, Goeree
en Voorne als pandplaatsen aan Engeland; oorlogsschattingen, resp. van
20 millioen livres en 1 millioen £; vrijheid van godsdienstoefening voor de
Katholieken, door Frankrijk, en de souvereiniteit over het overblijvende
gebied of tenminste de erfelijkheid der thans door hem bekleede waardigheden voor den Prins, door Engeland geeischt; handelsvoordeelen voor de
Franschen en voor de Engelschen, ook in de Indien; erkenning van het
Engelsche dominium maris in de Brittannische Zeeen en een jaarlijksch
bedrag van 1 o.000 £ voor de vrije visscherij... ; daarbenevens een aantal
voorwaarden van geringer belang. Het geheel beoogde een voortzetting
der vernietigingspolitiek ten opzichte van de toenmalige machtspositie van
Nederland, die door het verdrag van Dover was ingeleid en door nadere
verdragen van December 167o en Februari 1672 bevestigd. Buckingham
en Arlington beroemden er zich op eenige verzachting van de Fransche
voorwaarden verkregen te hebben, maar zij was van uiterst geringe beteekenis
en kwam de bedoeling van den Prins bij lange na niet nabij. Onder henzelf
was verschil van meening geweest over wat Engeland zou eischen. Buckingham vooral had aangedrongen op het stellen van de hoogst mogelijke voorwaarden, op het vragen van Zeeland zelfs, waartoe een hoogst onvoorzichtige uitlating van Odijk, — die met het gezantschap naar Lodewijk XIV
mee was geweest, maar zich tijdig had teruggetrokken, toen hij bemerkte,
hoe men in Zeeland :over de onderhandelingen dacht, — tegenover Sylvius,
wien hij gezegd had, dat Engeland Zeeland maar onder zijn bescherming
moest nemen „sous des conditions douces", de aanleiding heeft gegeven;
Halifax was voor groote matiging; hij meende, dat dit het Engelsche yolk
het best zou aanstaan, in tegenstelling tot Buckingham, die de natie wilde
verblinden met schitterende resultaten; Arlington hield het midden en zijn
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zin werd ten slotte gevolgd. De vraag, of men de pandsteden als definitief
bezit zou beschouwen, werd open gelaten 1).
Sylvius kreeg de opdracht de overeenkomst van Heeswijk, met een brief
der beide Engelschen 2), aan Willem III te brengen, niet aan de Staten.
Dit vloeide vanzelf voort uit den stand der onderhandelingen. De Engelsche
ministers hadden vooral met den Prins gesproken en de Staten, die nog
heelemaal geen antwoord gegeven hadden op de door De Groot overgebrachte voorwaarden, wat bij de Franschen ontstemming gewekt had, konden
gevoeglijk voorloopig ter zijde worden gesteld. Van den Prins hoopte men
toch altijd wat meer...
Natuurlijk haastte zich Willem III — die ze te Schoonhoven, in bijzijn
van Louvignies, met groote verontwaardiging ontvangen had en zelfs gedreigd had ze in het vuur te zullen smijten 3) — de voorwaarden aan de
Staten-Generaal voor te leggen, wat op zo Juli geschiedde, en deze
vroegen hem direct om prae-dvies. Toen viel het incident voor, dat de Prins
zich hiertoe alleen bereid verklaarde onder beding, dat eenige personen,
die hij zou aanwijzen, de vergadering zouden verlaten. Ter Staten-Generaal
verzette Holland zich hiertegen en in de Staten van Holland werd dit verzet
vooral door Dordrecht, Delft en Amsterdam volgehouden. Men besloot
toen den Prins te verzoeken zijn advies uit te brengen aan de gecommitteerden tot de triple-alliantie — die sedert 1668 ingesteld waren en nog
altijd bestonden, al was er van die alliantie geen spoor over — of aan andere,
door hem aan te wijzen gecommitteerden. Maar ten slotte liet de Prins,
die later verklaarde vooral De Groot op het oog te hebben gehad, omdat
hij diens volmacht niet als wettig beschouwde, zich overhalen toch ter
vergadering van Haar Hoog Mogenden te komen; De Groot had zich reeds
verwijderd. Hier adviseerde hij, klaarblijkelijk kort, maar heel krachtig:
dat er in de voorwaarden niet een artikel was, dat hij zou aannemen; dat
men zich liever in stukken moest laten houwen dan zulk een accoord sluiten:
dat wat op zijn persoon sloeg, van zijn vijanden kwam, en niet van zijn
vrienden 4). De korte zinnen moeten als zoovele mokerslagen geklonken
1) Memorie van Williamson (als p. 227, noot 5) en brief van Sylvius van 5 Juli uit
Middelburg (in Holland 189).
2) In dezen brief is wel sprake van een „acte", maar hiermede is klaarblijkelijk alleen
de Heeswijksche overeenkomst bedoeld.
3) Wicquefort, IV, 454.
4) Hop en Vivien, 225. De speech van drie uur, die Burnet (I, 591) den Prins bij deze
gelegenheid laat houden — met den hoofdclimax dat men liever naar Indie moest verhuizen
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hebben. Geheel in dien geest viel het rapport, door gedeputeerden ad hoc en
den Prins den volgenden dag uitgebracht, met de conclusie, dat aan Frankrijk zou worden meegedeeld, dat de voorwaarden onaannemelijk waren en dat
men de onderhandeling met Engeland nog wat aan de hand zou houden,
want — men hoort hier den Prins — de Engelsche voorwaarden kwamen van
de ministers, niet van den Koning ! Met dit rapport vereenigden zich de Staten
van Holland en de Staten-Generaal beide. Van oppositie was eigenlijk geen
sprake meer. Leiden zelfs had gezegd zich geheel naar het advies en goedvinden van den Prins te zullen schikken. Welk een ommekeer van stemming
in een paar weken, Welk een magische invloed van den jongen man !
Dit einde was bij de houding, die en de Prins en Amsterdam van den
beginne ten opzichte van den vrede hadden aangenomen, te verwachten.
De beteekenis ervan voelt men te beter, als men zich de wanhoop van
zoovele gedeputeerden en de houding van een Odijk herinnert. Voor den
Prins is het echter niet het einde geweest. Hij heeft aanstonds door middel
van Sylvius een stap gedaan bij Arlington en Buckingham, om deze te
bewegen een verzachting der voorwaarden te bewerken 1). Hij gaf Sylvius
alleen een mondelinge boodschap hiertoe mede en volgens Sylvius vroeg
hij daarbij een aanbeveling der Koningen aan de Staten, om hem souverein
te maken. Men moet met Sylvius als diplomaat wat voorzichtig zijn en niet
al te groote waarde hechten aan wat hij overbrengt. Maar het is ten slotte
aannemelijk, dat Willem III hem gezegd heeft: laat de Koningen de souvereiniteit niet eischen, maar alleen aanbevelen. Hij was, zei de zoon van
den Rijngraaf van Salm, die ook in zijn opdracht met de Engelsche heeren
kwam spreken, wel bereid de souvereiniteit te aanvaarden, wanneer het
y olk ze hem aanbood. Buckingham en Arlington, zeer verrast — zij wanhoopten al aan den vrede en hadden daarom overeenkomstig hunne instructie
de terugreis aanvaard, zoodat Sylvius en Salm hen te Antwerpen vonden —,
maar den vrede om de stemming in Engeland toch wel gaarne willende,
gingen op 's Prinsen aansporing in, verklaarden zich hunnerzijds bereid
tot een klein offer (afzien van Sluis en Cadzand) en zonden Sylvius naar
de Fransche legerplaats, die nog altijd bij Boxtel was 2). Maar hier vingen
dan zich onderwerpen — is stellig phantasie van lateren tijd en is alleen van belang om
den indruk, die 's Prinsen optreden in 1672 gemaakt moet hebben.
1) Colenbrander, Zeeoorlogen, I, 163-172, ook voor het volgende; Brandt, 706 vlg.
2) Sylvius had blijkbaar ook in opdracht naar den Prins te gaan (t. a. p., 166 en 170;
een dezer beide brieven kan niet anders dan concept zijn), maar heeft dit niet gedaan,
toen hij te Boxtel nul op het request kreeg.
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zij bot. Frankrijk had al genoeg toegegeven, zei Pomponne; het was nu
aan de Staten om aanbiedingen te doen. Natuurlijk was ook de kleine
Engelsche tegemoetkoming geheel onvoldoende. Salm had er zijn schouders
over opgehaald, toen hij ze van de Engelschen hoorde, en Van Beuningen,
die, op de terugreis naar Brussel, de heeren te Antwerpen nog eens ontmoette,
lachte hen in hun gezicht uit en bespotte de heele Engelsche politiek, die
Engeland drie jaren na de Republiek ten verderve zou leiden. De Prins
zond alleen een antwoord — met een paar complimenteuse regels van hem
zelf — door Salm 1), nadat deze hem bericht van zijne bevindingen gedaan
had, en Buckingham en Arlington, heel boos, dat hij hen zoo behandelde,
zetten hunne reis voort. Zij zouden alleen Sylvius nogmaals naar Den Haag,
nu ook alleen met het mondeling bescheid, dat ze weggingen.
Men ziet heel duidelijk, hoe zeer de vijand de behandeling van de zijde
van den Prins als smaad aanvoelde, in het bericht, dat Colbert de Croissy
in Augustus uit Londen aan zijn Koning zond 2): de Prins heeft zich alleen
verwaardigd een extract uit de Statenresolutien over te zenden als antwoord
op de gestelde voorwaarden, en er niets bijgevoegd van zijn hand ! Men
begon aan de overzijde te begrijpen, met wien men te doen had.
Ook na de vruchtelooze poging te Antwerpen heeft Willem III den moed
nog niet opgegeven. Er was dan toch nog zijn oom in Engeland. Dien
ging hij nu opnieuw benaderen, en ditmaal met het bepaalde doel om hem
tot een afzonderlijken vrede over te halen. Met Lodewijk XIV was niets
te beginnen, wel ! dan het geprobeerd met Karel II, die immers anders
dacht dan zijne ministers. Hij deed hem een heel, een al te royaal aanbod
door Sylvius, die, na zijn boodschap te hebben overgebracht, naar Engeland
stond terug te keeren. De grondslag van de zeven artikelen, die Sylvius
van den Prins meekreeg 3), was ontleend aan de Engelsche eischen, besnoeid
door de weglating van dien over den handel, en overigens verzacht in zoo
verre, dat alleen Sluis in pand zou worden gegeven en dat de oorlogsschatting
op 4 millioen livres verlaagd, de jaarlijksche bijdrage voor de visscherij
daarentegen op 1 millioen livres verhoogd zouden warden; de vlag zou
overal, dus niet alleen in de Brittannische zeeen, worden gestreken, wat
1) Dit antwoord, dat onbekend is, heeft hem te Antwerpen niet meer bereikt, zooals
blijkt uit een briefje van Williamson( ?) aan Salm, nog uit Antwerpen, waarin hij schrijft,
dat men hem tevergeefs gewacht heeft (R. 0., State Papers, Foreign, Archives ioi , fol. 73).
2) Mignet, IV, 52.
3) Schotel, t. a. p., 9; (copie in H. A., 2629b; het orig. is niet bewaard); cf. Mignet,
IV, 52.
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inderdaad minder bezwaarlijk was, omdat dan de Engelsche souvereiniteit
niet explicite werd erkend; Suriname zou in eigendom worden afgestaan,
terwijl de Engelschen alleen de vrije beschikking over Engelsche goederen
aldaar gevraagd hadden (het is de vraag, of de Prins voldoende van deze
zeer ingewikkelde aangelegenheid, die van 1667 tot 167o tot groote moeilijkheden had geleid en die
in 167o geregeld heette
te zijn, op de hoogte geweest is, om de consequentie van zijn aanbod
ten dezen geheel te begrijpen). Het aanbod was
gebonden aan de voorwaarde, dat Engeland
zich van Frankrijk zou
losmaken, indien althans
met dit land geen vrede
te bereiken zou zijn,
Vooral om dit aanbod
is 's Prinsen eigenmachtige onderhandeling met
Karel II afgekeurd, vooral dit stuk met de 7 artikelen hebben zij, die den
Prins meenden te moeten
verdedigen, trachten te
wraken. Aan de echtheid
valt geen oogenblik te
C. Netscher, Koenraad van Beuningen.
twijfelen, maar wel ont(Rijksmuseum).
breekt er iets aan: een behoorlijke toelichting, die Sylvius misschien mondeling, misschien in een verloren brief heeft meegekregen. Het stuk, zooals het daar ligt, is niet dan een
schema voor verdere onderhandelingen, -waarvoor — zooals uitdrukkelijk
aan het slot gezegd wordt — de Prins zal zorgen, dat de Staten gezanten,
vertrouwden van hem 1), zouden zenden. Zoo beschouwd, komt ook
1) Het stuk heeft: „qui sont dans mes interéts", wat men hier niet anders dan met
aanhangers of vertrouwden kan weergeven.
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de voor 's Prinsen handelwijze meest bezwarende bepaling: „la souverainite
des sept Provinces pour le Prince d'Orange", in een milder licht te staan.
Want niemand is gerechtigd tot de conclusie, dat de Prins deze thans op
andere wijze zou hebben willen verwerven dan hij aan Arlington en Buckingham te Antwerpen had laten mededeelen, n.l. op aanbeveling van den
Koning, door het y olk. Maar — toch blijft dit aanbod van den Prins aan
zijn Engelschen oom wet een zeer onvoorzichtige daad. De meeste voorwaarden mochten om de precaire omstandigheden kunnen worden verdedigd,
— vooral omdat de Republiek bij hare aanneming van een machtig vijand
zou zijn bevrijd —, al gingen zij de resolutie van de Staten van den yen Juli
te buiten. Maar de invoering der souvereiniteit in Nederland op Engelsch
initiatief — al mag men het er honderdmaal over eens zijn, dat zij een
staatsrechtelijke verbetering zou hebben kunnen brengen, meer nog dan
de grafelijke waardigheid over Holland alleen naar Valckenier's plan, en al
waren invloedrijke Nederlanders staatslieden, met name Van Beuningen 1),
er voor gewonnen — zou en voor den Prins zelf en voor heel Nederland
het hoogst bedenkelijke gevolg gehad hebben, dat de Nederlandsche vorstenkroon van meet of onder Engelsche bescherming scheen te staan, en dit
ware een vitium originis geworden voor de dragers dier souvereiniteit van
veel ernstiger aard dan de acte van seclusie voor de Loevesteinsche factie.
Juist in de dagen, wanneer Sylvius op reis gaat met deze boodschap,
komt Reede uit Engeland terug. Het is zeer waarschijnlijk, dat hij al
aangekomen was — op z'n laatst op 29 Juli —, toen Sylvius vertrok 2).
Veel doet dit er overigens niet toe, want Willem III zou stellig Sylvius'
boodschap niet teruggehouden hebben, had hij van wat Reede te berichten
had toen reeds kennis kunnen nemen. Reede bracht twee brieven mee van
Karel II voor den Prins: een officieele, in het Fransch gesteld, een meer
vertrouwelijke in het Engelsch 3). Beide waren voor den Prins zoo vriendelijk
mogelijk. De wraak van zijn bondgenoot en hem zelf, schreef Karel II,
ging alleen tegen die trotsche, onuitstaanbare factie, die het land beheerscht
had en de beide vorsten tot vijandelijk optreden gedwongen. Ware de
Prins maar eerder stadhouder geweest ! Dat was hij dan nu gelukkig en
1) Dit volgt uit Colenbrander Zeeoorlogen, II, 165.
2) Deze had 27 Juli te Brugge van Buckingham en Arlington afscheid genomen (Colenbrander, Zeeoorlogen, II, 166) en kan dus bezwaarlijk with . 28 Juli bij den Prins zijn geweest. Den eerstgenoemden brief deelde de Prins 29 Juli aan Fagel mee (Archives, 11 5 , 265).
3) Schotel, t. a. p., 10-12.
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zoodra men maar verzekerd kon wezen, dat de Engelsche onderdanen
gevrijwaard zouden zijn tegen zulke machtsmisbruiken als die van de vorige
jaren, en zoodra de Koning zijn bescherming over zijn neef en diens vrienden
kon uitbreiden, dan zou hij zijn invloed op zijn bondgenoot aanwenden,
om de zaak op zulk een wijze te beeindigen, dat iedereen de bizondere
zorg van oom voor neef zou zien. Ook bier bleef de eindbedoeling dezelfde :
Willem III in de bescherming van Karel II, Nederland van hem afhankelijk
en door hem van Lodewijk XIV, want buiten dezen zou Karel II niet veel
vermogen. In het tweede schrijven gaf de Koning nog de vriendelijke verzekering, dat hij niet twijfelde, of hij zou den Prins kunnen plaatsen in de
macht, waarop zijne voorouders altijd gemikt hadden — in de voorstelling
van den Engelschen Koning ! — en waarvoor hij hoopte, dat de ambitie
van den Prins, omdat hij 's Konings neef was, niet geringer zou zijn. De
eerste brief werd door den Prins aan Fagel en door dezen aan de Staten
medegedeeld: hij gaf er aanleiding toe, dat de Staten-Generaal den Prins
machtigden alle pogingen in het werk te stellen, om de ratificatie van de
Heeswijksche overeenkomst in Engeland te verhinderen, waarmede dus
achteraf Sylvius' zending implicate werd goedgekeurd 1); hij werd spoedig
ook gedrukt en diende toen als een nieuwe stormram tegen de Loevesteinsche
factie, evenals de stoot van Willem III tegen De Groot had gedaan. Den
anderen hield Willem III voor zich, natuurlijk, omdat het een familiebrief
was, misschien ook, omdat Karel II er wat al te vrijgevig in omsprong
met de Nederlandsche souvereiniteit, niet om dit feit zelf, want dat de
vijanden deze voor den Prins begeerden, was bekend genoeg geworden.
Het blijft vreemd — en het kan alleen uit de oorlogspsychose verklaard
worden, — dat velen in Nederland den gepubliceerden brief als een gunstig
voorteeken beschouwden. Men had uit de brieven en het rapport van de
gezanten in Engeland, die in de tweede helft van Augustus terugkeerden,
kunnen weten, dat de realiteit er heel anders uitzag dan men zich voorstelde 2).
Het is zeer gelukkig voor Nederland en voor Willem III geweest, dat Karel II
volstrekt niet bereid was op 's Prinsen aanbod in te gaan. Hij kon en wilde,
antwoordde hij in een aan Dr. Rumpf, s die met Sylvius mee naar Engeland
gegaan was, medegegeven brief 3), zich niet van Lodewijk XIV scheiden
en hij vond ook het aanbod wat karig. De Prins mocht bedenken, dat de
1) Secrete Res. St. Gen. 5 en II Augustus 1672 (R. A.).
2) Hop en Vivien, 226 274, 289.
3) Schotel, t. a. p., 13 (31 Juli 0. S.).
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Engelsche voorwaarden ook voor zijn eigen veiligheid waren gesteld. Wat
zou er na den oorlog van hem worden, vroeg de bezorgde oom, wanneer
deze zelf niet „a good footing in that country" kreeg... ? De bedoeling werd
nader toegelicht in een uitvoerig schrijven van Sylvius, die den Prins met
een keur van argumenten trachtte te bewijzen, dat vrede hem de beste,
oorlog hem alleen een zeer ongelukkige toekomst kon brengen. Of Willem III
zoo'n brief heelemaal tot 't einde toe zal hebben gelezen ?
Ditmaal antwoordde Willem III niet direct, ook niet toen Karel II hem
na de vermoording der De Witten opnieuw schreef, om hem het inzicht
bij te brengen, wat een y olk, dat vrede wil, met hen, die oorlog teweegbrengen, kon doen. Hij zeide zeer bevreesd voor zijn neef zelf te zijn, als
datzelfde yolk zich ging verbeelden, dat hij afkeerig van vrede was, en daarom
stelde hij een weg voor, om de onderhandelingen te bekorten: een congres
te Duinkerken, om daar spoedig vrede te sluiten, die in elk geval veel beter
voor den Prins en „that poor people" zou zijn dan eenige oorlog zou kunnen
worden. Zijnerzijds stelde hij eenige verzachtende voorwaarden in uitzicht.
Karel II moet wel zeer verlangend naar vrede geweest zijn — onder invloed
van de stemming in Engeland —, dat hij Willem III zulk een apenliefde
durfde toonen.
Alleen aan Sylvius, die hem tegelijkertijd nogmaals geschreven had,
antwoordde de Prins in het begin van September 1), dat het hem zeer speet
te zien, dat Engeland op geen ander plan wilde handelen dan dat Sylvius
hem had doen toekomen en dat waarschijnlijk een lichtelijk verzachte editie
van de Heeswijksche voorwaarden geweest is. Ik ben, zei hij, zeer bereid
den Koning ter wille te zijn in alle zaken, die in mijn macht zijn, „but
in this it is not". Jets later — waarschijnlijk na een derden brief van Sylvius —
zond hij Reede voor den tweeden keer, waarvan hij den Staten kennis gaf.
Eigenlijk gemachtigd tot verdere onderhandelingen was hij ook thans niet,
al was hiertoe in de Staten van Holland nog een paar maal een voorstel
gedaan 2): het was niet noodig, zei toen Fagel; de Prins doet pogingen
ondershands. Door Reede liet de Prins in substantie hetzelfde zeggen wat
hij aan Sylvius bericht had: het y olk wilde geen vrede met Frankrijk, maar
1) Original Letters, 11. — De drie brieven Van Sylvius: Colenbrander, Zeeoorlogen,
II, 189 vlg.
2) Hop en Vivien, 281, 303, 305. — Ook te Amsterdam had de Raad bij meerderheid
van stemmen besloten tot een volmacht toestemming te verleenen (Bontemantel, Ms.
Res. van den Raad, III', fol. 302; G. A. Amsterdam).
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heel graag met Engeland, wel te verstaan op redelijke voorwaarden,
waartoe de door Sylvius aangebodene niet konden dienen; de Prins wilde
gaarne zorg dragen, dat hiertoe gezanten werden overgezonden 1).
Maar Karel II bleef op het bondgenootschap met Lodewijk XIV onwrikbaar staan, en hij werd nu heel boos op zijn neef, die al de mooie plannen
zoo tegenwerkte en afwees. Reede werd voor zijn persoon zeer vriendelijk
ontvangen, maar over den Prins kreeg hij heel harde woorden te slikken 2). Het
was op het oogenblik buiten 's Konings macht voor zoo'n ondankbare nog
iets te doen: zijn affectie bleef groot, maar het was 's Prinsen eigen schuld.
Aanbiedingen zou hij niet meer doen, dat liet hij nu verder aan zijn neef
over, en deze werd gewaarschuwd zich niet van de wijs te laten brengen
door vele kwaadwilligen in Engeland. Arlington lei het er nog wel dikker
op en dreigde, dat men den Prins ook wel in stukken zou kunnen laten
scheuren als de De Witten, indien hij zoo obstinaat bleef. Men vermoedde
blijkbaar aan het Engelsche hof, dat Willem III met de oppositie in Engeland
in verbinding stond. De Prins heeft dit hartstochtelijk ontkend en bewijzen
voor zulk een verbinding reeds in dezen tijd zijn niet aan te voeren. Maar
het was overigens vanzelfsprekend — het Nederlandsche staatsbelang zelf
eischte het —, dat men van de ongunstige binnenlandsche conjunctuur in
Engeland voordeel zou gaan trekken.
Deze zending van Reede, die met den meesten spoed uit Engeland
teruggeexpedieerd werd, bracht het einde van de onderhandelingen. Aan
Karel II schreef de Prins nog een briefje met de reeds genoemde hartstochtelijke ontkenning van het hem ten laste gelegde en met eenige vriendelijkheden, om hem in een paar kleinigheden ter wille te zijn. Hij was „au
desespoir" over 's Konings ontevredenheid op hem, maar het hing toch
niet alleen van hem af, om te doen wat de Koning begeerde. Gelukkiger
is een gelijktijdige brief aan Arlington. Daar laat Willem III zich heelemaal
gaan en de Engelsche minister krijgt een geweldig pak ransel. Als allen
den Koning zoo goed gezind waren als ik, dan zouden zijne zaken er niet
slechter aan toe zijn. „ray l'ame trop bien placee pour ne pas repondre
comme le dois aux graces que Sa Majeste me fait"... En geloof niet, dat
uwe bedreiging mij veel angst inboezemt: „ie ne suis point fort craintif
1) Schotel, t. a. p., 13.
2) Zie zijn rapport in het opstel van Mej. E. H. Korvezee (in Bijdr. Vad. Gesch.,
VP, 247)•
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de mon naturel Ir. Het is na zulk een brief geen wonder, dat Willem III
en Arlington elkander sedert niet heel gunstig gezind meer geweest zijn.
Men was vastgeloopen, had elkander niets meer te zeggen. Dat deze
onderhandelingen tot geen resultaat konden Leiden, sprak bij het standpunt, dat beide partijen innamen, vanzelf. De politiek van de zijde
der beide bondgenooten, die de Republiek als feitelijk overwonnen
beschouwden, was vrij eenvoudig geweest en vooral door Frankrijk, dat
het meest concrete doel voor oogen had, consequent doorgevoerd. Het
politiek beleid van den Prins, die eigenlijk van begin Juli of de onderhandelingen van Nederlandsche zijde in handen had gehad, was veel moeilijker vast te stellen. Men mag het niet in alien deele gelukkig kunnen
noemen, het geeft onmiskenbaar blijk van handigheid, het zoekt den vijand
te vinden, waar die het zwakst is, in Engeland. Het houdt niet ten voile
rekening met de reeele verhoudingen en slaat den invloed der dynastieke
verbindingen te hoog aan, het legt een zekere mate van Onervarenheid aan
den dag. Willem III stond als politicos nog niet op het niveau van De Witt
of — om iemand te noemen, die in de onderhandelingen zelf betrokken
is geweest — van Van Beuningen. Om 's Prinsen houding ten voile te
verklaren, heeft men echter ook rekening te houden met een omstandigheid,
waarvan de Prins zich zelf misschien niet ten voile bewust is geweest, maar
waarvan de invloed toch onmiskenbaar is en die de beteekenis der dynastieke
belangen in 's Prinsen berekening te meer verklaarbaar maakt. Ik bedoel
natuurlijk de mogelijkheid, dat hij zelf eenmaal aanspraken op den Engelschen
troon zou kunnen doen gelden. Evengoed als in 167o wordt van deze
mogelijkheid ook in 1672 meer dan eens — in October 1673 sprak hij er
zelf aan tafel van — gewag gemaakt, en zelfs werd reeds gesproken van
zijn huwelijk met een dochter van den Hertog van York 2). Daarom heeft
de Prins aan de relatie met Engeland, hetzij dan nu nog alleen in zijn
onderbewustzijn, een grootere beteekenis moeten toekennen dan aan die
met Welk ander land ook. Dit kon een zwak moment worden in zijn positie
in Nederland zelf — zijn tegenstanders hebben dit spoedig ingezien —
en het is niet onmogelijk, dat juist de groote toeschietelijkheid in zijn
aanbod door Sylvius ook hiervan een uiting is geweest. Maar zijn fijn
gevoel in staatkundige dingen heeft Willem III er voor behoed dit moment
1) Schotel, t. a. p. i6 en 18; het facsimile van den tweeden hierbij.
2) Hop en Vivien 194, 241 en noot I ; Huygens, Journalen, IV, 8; verscheidene plaatsen
bij Fruin, V, 43, noot I.
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ooit tot een wezenlijk gevaar te laten worden. In 1672 toont hij zich bovenal
een Nederlandsch denkend staatsman, die met groote onverschrokkenheid
er voor op de bres gestaan heeft om te redden wat er te redden via
De krachtige houding, door de Republiek in den zomer van 1672 allengs
aangenomen, houdt ook verband met de gunstige wending, die de Internationale verhoudingen in het algemeen voor haar namen. Hare diepe val
in Juni hadden een sterken indruk gemaakt, in Duitschland en ook in de
Noordsche landen. Nu kwam het gevaar, dat van Lodewijk XIV's toenemende macht dreigde, duidelijker voor oogen te staan. Het was het
moment, waarop Van Beuningen in de Staten van Holland gewezen had:
„Alle prinsen van Europa zijn geinteresseert", wat hij als motief aanhaalde,
dat de zaak wel te redresseeren zou zijn 1). Don Manuel de Lira, de Spaansche gezant, compareerde 7 Juli ter Staten-vergadering, om alle hulp aan
te bieden en de Staten tot volhouden te vermanen. Juist daarom kon Van
Beuningen er met te meer nadruk op wijzen, dat de afstand der Generaliteitslanden — inderdaad een groote bedreiging ! — voor Spanje wel „seer
choquant" moest zijn. De Oostenrijksche diplomaat, de vrijheer von Lisola,
die sedert lang verzamelen tegen Frankrijk geblazen had, maar aan zijn
Hof weinig steun vond, ageerde druk; hij begaf zich zelfs naar Amsterdam,
om de burgemeesters te stijven. Dit was bemoedigend, maar op den materieelen steun zelf, dien de Staten zouden krijgen, kwam het aan.
Het meest geprononceerd was de ommekeer, die zich te Weenen voordeed 2). Degenen, die sedert lang tegen Frankrijk gewaarschuwd hadden,
begonnen, reeds toen de inval dreigde, bij Keizer Leopold I invloed te
krijgen, waartoe ook onze vertegenwoordiger ijverig het zijne bijdroeg, en
werden sterk bemoedigd door den Vorst van Anhalt, die in het einde van
Mei door den Keurvorst van Brandenburg naar Weenen werd gezonden.
Het gelukte dezen reeds op 12 Juni een Brandenburgsch-Keizerlijk verdrag
tot stand te brengen, dat in het algemeen ten doel had de handhaving der
vredes van Westfalen, Kleef en Aken, waartoe de Keizer beloofde zijnerzijds
een leger bij de Brandenburgsche troepen, die te velde waren, te
zullen voegen. En ook kregen Lisola en Kramprich, de keizerlijke gezant
in Den Haag, 29 Juni in opdracht met de Staten in onderhandeling over
een verdrag te treden: de Keizer zelf, al brachten de verpletterende tijdingen
1) Id. 175 en 193-195.
2) Zie voor het volgende Muller, 116 vlg., Pribram, 551 vlg., Srbik, 109 vlg., en de bronnen-uitgave van Von Antal en De Pater, I, 34 vlg.
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van de nederlagen der Republiek groote ontsteltenis te weeg, bleef bij het
reeds voor de aankomst dezer tijdingen genomen besluit. De onderhandelingen leidden zeer snel, op 25 Juli, tot het doel. Ook in dit verdrag werd
de handhaving der vredes van Westfalen en Kleef — die van Aken werd
niet genoemd — als doel aangegeven; de Keizer zou een leger te velde
brengen tegen een aanzienlijke maandelijksche subsidie. Verdere gevolgen
had de anti-Fransche beweging nog niet, al werkte de Staatsche diplomatic —
en indirect met haar samen de Oostenrijksche — ijverig, om haar verder uit
te buiten. Saksen, Brunswijk-Luneburg, Denemarken, waarop men hoopte,
bleven aarzelen; het laatste eischte in elk geval vooraf afdoening der met
de Republiek openstaande geschillen.
Het bereikte was meer een gevolg van de immanente kracht der algemeene
omstandigheden dan dat men het op de rekening van een bepaald persoon
zou mogen stellen. Ook niet op die van den Prins van Oranje, die nog
alleen door zijne beide ooms invloed ten gunste van de Republiek trachtte
uit te oefenen en den Vorst van Anhalt hartelijk bedankte voor het te Weenen
behaalde succes 1 ). Een groot doel als een ligue ter bestrijding van Frankrijk's macht stond hem in dezen tijd nog niet voor den geest, evenmin als
den meesten staatslieden. Met Lisola sprak hij voor het eerst na het tot
stand komen van het verdrag met den Keizer 2 ). Hij beperkte zich tot het
meest voor de hand liggende en noodige: steun te krijgen voor zijn land.
Hiervan kwam echter nog niet veel terecht. Men mag de moreele uitwerking van het verdrag met den Keizer hoog aanslaan, en ook was de
invloed op den militairen toestand van onmiskenbare beteekenis: Frankrijk
kreeg te meer aanleiding op de Rijnstreken te letten, wel wetende, wat een
verbreking van de verbindingslijn in het Keulsche voor de positie van de
Fransche troepen in de Republiek ten gevolge zou moeten hebben. Zeer
terecht drong de Prins er op aan, dat de Brandenburgers en de Keizerlijken
en eventueel andere Rijkstroepen een aanval zouden komen doen van verschillende kanten 3). Maar zoo ver was men nog lang niet. De Keurvorst
van Brandenburg, wien de hem toegezegde subsidien prompt op tijd waren
overgemaakt en die zichzelf aan het hoofd zijner troepen had geplaatst,
gedroeg zich van den beginne of uiterst voorzichtig, beseffende wat hem
1) Urk. und Akt., III, 280.
2) Muller, 38.
3) Urk. und Akt., III, 276 en

281 vig.
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zou kunnen overkomen — bij den ongunstigen militairen toestand van de
Republiek —, indien hij alleen tot den aanval moest overgaan, wat hij ook
door zijn gezant Pellnitz aan den Prins liet berichten. Zijne bij het verdrag
van Mei feitelijk aangegane verplichting om den oorlog aan Frankrijk te
zullen verklaren, zoodra de subsidien betaald zouden zijn 1), kwam hij
niet na en een zending van Brandenburgsche troepen naar de Republiek
zelve, waarop men hier vurig gehoopt had, bleef uit, al waren de Staten
nog tot verdere subsidien bereid. Nog terughoudender was de Keizer,
die in het verdrag van Juli veranderingen liet voorstellen, wat de ratificatie
lang ophield. Wel voegde hij een leger bij dat van den Keurvorst, maar
de aanvoerder, de graaf van Montecuculi, was, overeenkomstig zijn einstructien 2), nog voorzichtiger dan de Keurvorst zelf en de heele troepenmacht hield zich op een afstand.
Directen steun bleef voorloopig alleen Spanje bieden. Monterey kwam
de door Lira afgelegde belofte op ruime wijze na en zond troepen ter
bescherming van Zeeuwsch-Vlaanderen en Brabant, waar zij onder meer
het garnizoen van Den Bosch versterkten. Het was goede staatsmanskunst,
die de Spaansche landvoogd hier volgde en die hem de bedreigingen der
Engelsche ministers tijdens hun verblijf te Antwerpen, ook hunne infame
verlokkingen, om de steden, die de Spanjaarden met garnizoen bezetten,
voor zich in bezit te nemen, deed weerstaan 3).
Met dat al hield de langzame verbetering in den militairen toestand
aan. Turenne ontruimde in het laatst van Augustus Brabant, om de stelling
aan den Rijn in Duitschland te gaan beschermen. De stad Groningen,
die zich kranig verdedigd had, zag den Bisschop van Munster, die ook
door de Brandenburgers in het Oosten in zijn bewegingsvrijheid wat belemmerd geworden was, den 28sten Augustus het beleg opbreken, waardoor
de krijgsmacht in het Noorden vrijer werd. Overigens stond de oorlog
grootendeels stil, alleen in de buurt van Muiden hadden eenige schermutselingen van gering belang plaats. Ook ter zee ondernam de vijand
geen aanval meer na de mislukte landingspoging van Juli. Maar over wat er
met de Nederlandsche vloot moest gedaan worden, kwam het in Augustus
tot een merkwaardig conflict tusschen den Prins en de meerderheid der
Staten van Holland, waarbij voor het eerst zich een duidelijk verschil
1) Van Sypesteyn, Nederland en Brandenburg in 1672 en 1673 (Den Haag, 1863), 46.
2) Pribram, 396.
3) Colenbrander, Zeeoorlogen, II, i7o, Wicquefort, IV, 452-453; Brandt, 706.
16
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openbaarde tusschen deze beiden over de beteekenis, die de handelsbelangen op de algemeene leiding behoorden te hebben.
De Prins had van het begin van Juli af bepleit, dat de vloot zooveel
mogelijk defensief zou blijven. Een zijner toen aangevoerde motieven,
namelijk dat uit Engeland spoedig betere tijdingen te verwachten waren,
was een gevoig van zijn misrekening in de politieke verhoudingen en dit
had het moment van zwakheid in zijn houding tot een gevaar kunnen doen
worden. Maar het hoofdmotief: de sterkte der vijanden en de noodzakelijkheid om niets te riskeeren, was volkomen gewettigd en dit bepaalde ook
de houding der Staten. De gang, dien de zaken in Juli ter zee namen, had
de gevolgde taktiek met succes bekroond. In het einde dezer maand kwamen
uit Engeland berichten 1), dat de retourvloot uit Oost-Indic naderde en
dat men er maatregelen nam, om haar op te vangen, en tevens, dat de
Engelsche groote vloot zwaar geleden had. Dit had ten gevolge, dat de
Staten-Generaal, op voorstel van Holland, De Ruyter gelastten zich op
de hoogte van Goeree en de Maas te begeven en zulke maatregelen te
nemen als hij naar soldaat- en zeemanschap noodig achtte, zonder zich
aan eenige plaats te binden. Het besluit van 29 Juli werd genomen, vOOrdat
advies van den Prins was ontvangen, ofschoon den vorigen dag besloten
was dit in te winnen. De Prins nam hieraan geen aanstoot, vereenigde zich
met het besluit en schreef De Ruyter, om hem tot krachtig optreden aan
te moedigen. In gevolge dit besluit kwam de vloot begin Augustus ter
bestemder plaatse aan.
Kort daarop ontvingen de Staten nader bericht van de retourvloot, die
pas dicht bij de Doggersbank den oorlogstoestand gewaargeworden en
toen, begunstigd door de fortuin en ook geleid door een krachtig commandeur, doorgezeild en op de Eems, weldra te Delfzijl, terechtgekomen
was. Van zelf ontstond de vraag: moest De Ruyter daarheen, om Arnout
van Overbeke met de schatten, die hij bij zich had, te beschermen, zoo
mogelijk af te halen ? De Staten van Holland beantwoordden deze vraag
bevestigend, hoewel met eenige aarzeling en hoewel Haarlem er op aandrong
eerst met den Prins te overleggen. De Staten-Generaal vereenigden zich
met Holland's besluit en 5 Augustus kreeg De Ruyter bevel naar de Eems
te zeilen. Tevens besloten zij door Van Beverningk den Prins te laten
1) Voor het volgende: Brandt, 702-703, 710-711, 721 vlg., Hop en Vivien, 239,
248, 251, 26o, 265, 269-274, 278-280.
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inlichten en zijne „hooghwijze consideration" in te winnen. Terecht toonde
de Prins zich verbaasd, dat men hem raadpleegde, als „de depeches al
af waren"; hij drong er tevens op aan, dat men De Ruyter nader zou schrijven
zich niet „temeraire" in een gevecht te wagen. De „behoudenis" van de
vloot, zette hij in bijzijn van De Mauregnault, een Zeeuwsch gedeputeerde,
en Fagel, nader uiteen, is de „behoudenis" van het land. De retourvloot
ging ook hem ter harte. Men moest beide trachten te behouden. Vond
De Ruyter den vijand vOOr de Eems zoo sterk, dat hij gevaar zou loopen,
dan mocht hij geen gevecht aangaan en moest terugkeeren op zijn vorigen
post. Ook niet wanneer de Engelschen de retourvloot al genomen hadden
en sterker waren dan hij. Hij mocht ook in geen geval lang vOcir de Eems
blijven, omdat er berichten waren ontvangen, dat de Engelschen opnieuw
een landing beraamden. Tevergeefs werd hiertegen aangevoerd, dat de
retourvloot kostbaar was en dat men de slagvloot, die veel geld gekost
had, niet als een „doodt lichaem" moest laten liggen, ook omdat de gelegenheid, om den vijand aan te tasten, met den dag beter werd. Zijne
Hoogheid bleef bij zijn meening, maar refereerde zich aan het goedvinden
der Regeering. Het verschil van inzicht had zich geopenbaard.
Nu kwam heel duidelijk aan het licht, hoe ver 's Prinsen invloed reeds
ging. In Holland bleef de overgroote meerderheid eerst op haar stuk staan,
onder voorgaan van Amsterdam. Maar — zei Gorkum — overkwam na
het advies van Zijne Hoogheid de vloot eenig ongeluk, de „gemeente"
zou niet te stillen zijn. Hier ligt het motief tot weifelen. Enkele steden zagen
er dan ook tegen op ter Generaliteit de resolutie bij meerderheid te handhaven, en met elkander ging men in „hevige contestation" naar Haar Hoog
Mogenden. Zeeland viel af, maar Holland, Friesland en Groningen, —
de andere drie, door den vijand geheel bezet, waren op voorstel van Holland
in weerwil van een protest van twee Geldersche gedeputeerden, van de
sessie ter Generaliteit geexcuseerd 1) —, persisteerden. Bij een nieuwe
deliberatie in Holland bleef de resolutie gehandhaafd, maar tevens werd
besloten de redenen nogmaals aan den Prins te doen voorhouden, terwijl
een vrij sterke minderheid hem had willen hooren, alvorens een besluit
te nemen. Dit was op 6 Augustus, maar den volgenden dag deinsde Holland
nog verder terug. Amsterdam betoogde, dat, daar Stad en Lande niet vast
stond, het beter was zich te vereenigen met 's Prinsen advies, mits met
1)

Hop en Vivien, 267.
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deze wijziging, dat De Ruyter zou terugkeeren tot voor Texel of het Vlie.
Deze verstandige gematigdheid van de machtige stad besliste het pleit:
Holland en daarna ook de Staten-Generaal vereenigden zich met Amsterdam's voorstel; alleen Zeeland bleef in verzet.
Denzelfden dag kwamen er berichten van Monterey, die De Lira overbracht en die spraken van een dreigenden vijandelijken aanval op Zeeland.
De Staten besloten alleen ze toe te zenden aan den Prins en aan De Ruyter
te hunner informatie en om er rekening mede te houden. De laatste, die
de eerste resolutie van den Ten reeds den Sen ontvangen had en van plan
was koers te zetten naar de Eems, besloot na ontvangst van Monterey's
tijdingen voor Texel te blijven en nader bevel of te wachten, waarvan hij
den Staten kennis gaf. En nu volgde een nieuwe deliberatie, die er —
niettegenstaande den aandrang van enkele steden, om de vloot geheel ter
beschikking van den Prins te laten — toe leidde, dat men den lien Augustus
vasthield aan de overeenkomstig 's Prinsen advies genomen resolutie van
den Ten, maar tevens nog weer diens advies ging vragen. Willem III adviseerde, dat, daar de retourvloot voldoende in veiligheid was — de schepen
werden al gelost —, De Ruyter gelast zou worden terug te keeren. De
verdere discussie draaide dan over de vraag, of de retourvloot inderdaad
als in veiligheid kon beschouwd worden. De groote meerderheid van
Holland verklaarde hiervan niet overtuigd te zijn en Wilde hiervan den
Prins in een gemotiveerden brief bericht geven. Maar ter Staten-Generaal
verzetten zich Zeeland en Groningen. Nieuwe berichten over een dreigenden
vijandelijken aanval, nu door Haarlem ter vergadering van Holland ingebracht, hadden er invloed op, dat ten slotte ook Holland inbond en zelfs
eenparig besloot de beslissing te laten aan den Prins, wien hiertoe alle
ingekomen adviezen zouden worden toegezonden. Maar van deze machtiging, waartoe den I3en was besloten, maakte de Prins geen gebruik.
Hij kwam den i7en naar Den Haag, compareerde ter Staten-Generaal en
hier werd evenals ter Staten van Holland, overeenkomstig zijn prae-advies
besloten, dat de vloot naar Schoonevelt zou terugkeeren. Een bericht van
de gezanten in Engeland, dat ook voor een dreigende Engelsche landing
waarschuwde, moest hiertoe te eerder leiden.
Het is duidelijk, welk een gevaarlijke situatie het verschil van inzicht
tusschen den Prins en een belangrijk deel der Staten en de hieruit voortvloeiende veranderlijkheid der resolutien hadden kunnen doen ontstaan.
De Ruyter, die meer dan eens in groote bekommering was geweest, had
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geluk. Hij zeilde, na ontvangst van de resolutie van den 11 en, naar de
Eems en slaagde er met groote bekwaamheid en onder zware moeilijkheden
in, de retourvloot naar buiten te laten zeilen en in behouden havens te
brengen. Onderweg ontving hij de resolutie van den i7en en begaf zich
dienvolgens naar Schoonevelt. De vijand was niet opgekomen... Maar de
geheele episode, hoe zeer en de Prins en de oppositie, zooals belichaamd
in Amsterdam, een beleidvolle gematigdheid ten opzichte van elkander
betracht hadden, moest toch een zeer onbevredigenden indruk nalaten.
Het valt moeilijk te zeggen wie van beide partijen het meest gelijk had
gehad. Ongetwijfeld had de Prins het algemeene landsbelang het meest
voor oogen gehouden en zijn weloverwogen adviezen en van alle provocatie
vreemde houding toonden opnieuw aan, hoe hij leiding wist te geven en
hoe hij tot wasdom kwam in de crisis-omstandigheden, die hij doormaakte.
Maar zeer goed was ook de houding der oppositie, die evenzeer een groot belang diende, verdedigbaar, al mag men de neiging, om nu reeds tot offensief optreden met de vloot over te gaan, al te vermetel noemen. Het is dezelfde tegenstelling, die aan deze geschillen ten grondslag ligt, die in de volgende jaren herhaaldelijk te constateeren zal zijn. Zij ligt in den aard der
factoren, die het staatkundig leven ten onzent toenbepaalden, en is als zoodanig
voor kritiek onvatbaar. Maar natuurlijk moest zij de actueele verhouding
van Willem III en de zittende regenten verscherpen en het verlangen van
den stadhouder, om meer invloed op de Staten te krijgen, verlevendigen.
De omstandigheden leidden er toe, dat de reeds lang dreigende crisis
spoedig na het vloot-conflict tot uitbarsting kwam. De directe aanleiding
werd de moord der De Witten, die op den zosten Augustus het late slachtoffer
werden van de sedert Juni tegen hen ontketende volkshartstocht.
Willem Tichelaar, barbier-chirurgijn van Piershil, heeft het motief aangegeven, — in den vorm van een zeer sprekende beschuldiging tegen
Cornelis de Witt —, waarop het treurtooneel heeft kunnen aangaan. Een
man van zeer slechte reputatie — „notoiren boef, fielt, vagabondt" —,
die wegens vroegere veroordeeling geacht kon worden tegen den Ruwaard
van Putten een eigen wrok te hebben gehad ! Hij wist den Ben Juli — vlak
na de heftige beroeringen te Dordrecht, die tot de herroeping van het
Eeuwig Edict genoodzaakt hadden — na herhaalden aandrang toegang te
krijgen tot Cornelis de Witt, die, nog ongesteld, het bed hield en hem
niet herkend had. De omstandigheden waren wel erg abnormaal en het
is te begrijpen, dat er in het huis van den Ruwaard een zenuwachtige
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stemming heerschte 1). Het onderhoud duurde een kwartier en eindigde
abrupt, omdat de Ruwaard zijn bezoeker niet had laten uitspreken. De Witt
gaf er direct na afloop kennis van aan den secretaris der stad, Arend Muys
van Holy: Tichelaar, zei hij, had gewaagd van den Prins en van zijn te
verwachte verbintenis met een aanzienlijke mogendheid — n.l. door een
huwelijk met de dochter van den hertog van York —, waardoor hij tot
groote macht zou komen, en van de wenschelijkheid om dit te beletten.
De Dordtsche magistraat, ofschoon De Witt Muys in elk geval verzocht
heeft den burgemeester in te lichten, maakte geen verder werk van de
zaak... De barbier zijnerzijds, die blijkbaar den agent provocateur had
gespeeld, kwam op de helsche gedachte het onderhoud in den vorm, dien
hij er aan gaf: de Ruwaard zou hem hebben trachten over te halen een
aanslag op het leven van den Prins, die zich Souverein Wilde maken, te
doen en daartoe een groote belooning in uitzicht gesteld, — aan dezen bekend
te gaan maken. 21 Juli kwam hij hiertoe in de legerplaats te Bodegraven,
de Prins was in Den Haag. Hij deed zijn mededeeling aan Albrantswaart,
den hofmeester, en aan Zuylesteyn. De eerste schijnt het verhaal niet direct
geloofd te hebben, want Tichelaar bood aan nogmaals naar den Ruwaard
te gaan in gezelschap van een tweeden, om het plan nader met hem te
bespreken en zoo de waarheid te bewijzen. Maar ten slotte gingen de
hofmeester en Tichelaar samen naar Den Haag en Albrantswaart bracht
het verhaal den 23sten aan den Prins over, die niet zelf met Tichelaar
sprak. De zaak moet direct daarna bij het Hof aangebracht zijn 2), en dit
1 aatste liet, na Tichelaar reeds dien eigen dag een eerste verhoor te hebben
doen afnemen, den Ruwaard uit Dordrecht halen, met schending van de
privilegien der stad, en zette hem in de Kasteleinij van den Hove, later,
nadat de familie De Witt de inhechtenisneming van den barbier bewerkt
had, tegelijk met dezen op de Voorpoort gevangen. Een poging van Dordrecht
ter Staten van Holland, om, met een beroep op de privilegien en de werkelijke
toedracht der zaak, het proces te doen ophouden, mislukte ten eenenmale;
de Ruwaard zelf, zich zijn onschuld ten volle bewust, had verklaard zich
aan de jurisdictie van het Hof te zullen onderwerpen.
1) Ik volgde in mijn samenvatting van de toedracht dezer zaak De Witt's eigen
voorstelling. Natuurlijk! Men heeft daartoe niet eens noodig de mededeeling van Wagenaar,
XIV, 182, dat Tichelaar zelf in zijn ouderdom de beschuldiging als valsch heeft beladen. — Overigens verwijs ik voor dit gedeelte naar de in mijn Johan de Witt, ze druk,
336 vlg. en 342, noot 1, geciteerde bronnen.
2) Volgens Tichelaar (Het Ontroerde Nederlandt, I, 343) door den Prins zelf.
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De misdaad van Tichelaar moet wel spontaan uit hemzelf zijn voortgekomen. Ware hij door anderen gedreven, zooals soms verondersteld
wordt, zonder dat overigens hiervoor eenig steekhoudend bewijs is aangevoerd 1), waarom zou men hem dan na het onderhoud dagen lang hebben
laten wachten, vOOrdat hij zijn beschuldiging kwam overbrengen ? Dat velen
hem geloofden, men kan het, met nuchter oordeel, kwalijk begrijpen. Maar
hoe weinigen houden het hoofd koel in dagen van overmatige spanning ?
En de De Witten — in die stemming waren de meesten geraakt — oordeelde
men tot alles in staat. Heeft ook de Prins aan de beschuldiging geloof gehecht ?
Er is geen enkele uiting van hem over bekend. Vrees heeft hij stellig niet
gevoeld. Hij heeft tegenover alle werkelijke moordaanslagen, waaraan hij
in latere jaren is blootgesteld geweest, een zeldzame onverschrokkenheid
aan den dag gelegd. Hij zelf — in elk geval zijn omgeving — hebben de
zaak belangrijk genoeg geacht, om haar bij den rechter te brengen. „Het
recht moet zijn loop hebben", moet hij gedacht hebben in de woorden,
die men Johan de Witt in den mond gelegd heeft 2), toen men hem geraden
had gratie te vragen voor Jacob van der Graeff, een der bedrijvers van den
aanslag op hem, die ter dood veroordeeld was. En formeel was dit zeer
juist. Zachtzinnige, vriendschappelijke beschouwing van de De Witten en
hunne aanhangers had men geen recht van den Prins te verwachten. Dit
blijft de leiddraad ter verklaring van zijn geheele houding bij wat stond
te volgen.
De Witten-factie kreeg in dezelfde dagen, dat de Ruwaard in gevangenschap raakte, meer harde klappen. De Groot, zich zeer bedreigd voelende
na den directen aanval van den Prins op hem, ging er van door, voorafgegaan
door zijn zwager De Montbas, wien het, v(5Ordat zijn proces nog geheel
ten einde was gebracht, gelukt was te ontkomen en die daarna bij de Franschen een zeer onwaardige houding aannam. Dan was er het antwoord,
dat Willem III gaf op een brief van Johan de Witt, waarin deze hem om
een verklaring verzocht had over de beschuldigingen in velerlei pamfletten
betreffende de onvoldoende verzorging van het leger en het gebruik maken
van secrete correspondentie-penningen: het dateerde van 22 Juli, nog
1) Dat er te Amsterdam 16 Juli een gerucht liep, dat de Prins vermoord was, zal men
toch wel als puur toeval moeten beschouwen (Bijdr. en Med. Hist. Gen. VIII, 63).
2) Van Dalen, 131, meent, dat de Prins ze gesproken heeft. Maar eenig authentiek
bewijs hiervoor vond ik niet. Over het gebruiken van de woorden door De Witt, zie Bilderdijk, X, 224 (naar Knuttel, no. 10463, P . 7).
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vOOrdat de Prins van Tichelaar's aanklacht gehoord had, en was ontwijkend,
koel; hij zelf, zei de Prins, had ook veel van paskwillen te lijden gehad,
van de secrete penningen moist hij niets, en al geloofde hij gaarne, dat De Witt
zich had ingespannen voor de verzorging der weermacht, de bizonderheden
daarvan had hij nog niet kunnen onderzoeken, wat in strijd was met zijn
zeer positieve verzekeringen in den rondzendbrief van den 8sten. Juist
om zijn inkleeding moest het antwoord — al behoeft dit niet opzettelijk
zoo bedoeld geweest te zijn — kwaad doen, omdat het aanleiding kon
geven tot allerlei vermoedens en verschillende beschouwingen.
Als raadpensionaris was Johan — het spreekt van zelf — onmogelijk
geworden. Wat men te denken heeft van de spaarzame berichten 1) over
een poging, om hem en den Prins tot samenwerking te bewegen, is nooit
geheel opgehelderd. Er was in abstracto iets voor te zeggen, en het schijnt
zeker, dat Van Beuningen met beiden gesproken heeft, misschien met de
bedoeling De Witt op een beperkter instructie, bepaaldelijk voor binnenlandsche aangelegenheden, te doen aanblijven. Dit zou gebeurd moeten
zijn voor Van Beuningen's vertrek naar Antwerpen, en stellig ligt zulk
een bemoeiing niet buiten zijn aard. Eenige vastheid heeft het plan
niet gekregen, en men heeft evenmin voldoende reden aan te nemen,
dat de Prins aan de besprekingen abrupt een einde heeft gemaakt door
Van Beuningen met opzet te verwijderen uit Den Haag, als dat De Witt
de toenadering zou hebben afgewezen op grond daarvan, dat hij een te
gehaat man was geworden. Beiden moeten zij hebben begrepen, dat samenwerking onmogelijk was. Beiden waren daartoe te veel mannen uit een
stuk en er was te veel wat hen gescheiden had en moest blijven scheiden.
Zoodra De Witt weer kon uitgaan, was een zijner eerste daden, dat hij den
Prins bezocht, om hem te complimenteeren met zijne waardigheden en
hem mede te deelen, dat hij ontslag zou vragen. Dit was zeer correct en
de Prins verwees hem, even correct, naar de Staten van Holland; hij zelf
had er niets op tegen. Hoogst koel moet dit laatste onderhoud geweest
zijn; dat er over den Ruwaard zou zijn gesproken, blijkt nergens uit en
is niet waarschijnlijk. De Staten verleenden het ontslag, niet zonder tegenzin,
en Willem III zorgde er voor, dat de eervolle vermelding van De Witt's
diensten, die in het ontwerp-besluit stond, er bij de resumptie werd uit1) Samson, II, 285; Wicquefort, IV, 536; nog twee mededeelingen van Bontemantel,
die Kroon, 165-166, samenvat (zij zijn, bedenke men, van 1675 en van 1682).
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gelicht. Dit was zeer kleinhartig, en De Witt, die den waarnemend-raadpensionaris den raad gaf met 's Prinsen wensch rekening te houden, toonde
hier een veel breedere opvatting. De Witt mocht nu zitting gaan nemen
in den Hoogen Raad, volgens een hem vroeger door de Staten gedane toezegging, en zou dit stellig gedaan hebben ook, ware niet de uitslag van
het proces van zijn broeder met den hierop volgenden moord tusschenbeiden
gekomen.
Noch het proces zelf noch de moorddag van den zosten Augustus behoeven
in een biografie van Willem III te worden beschreven. Het geding zelf
tegen Cornelis heeft buiten zijn inmenging plaats gehad, het elk rechtsgevoel
onbevredigd latende vonnis van eeuwige ballingschap is buiten zijn toedoen
gewezen. De moord staat buiten zijn medeplichtigheid, is een uiting van
de gezindheid der Haagsche burgerij na wekenlange opwinding, nu onder
de actueele ophitsing van eenige gewetenlooze individuen, waarbij men
invloed van eenige lieden uit 's Prinsen omgeving van het soort, dat ook
aan de Engelsche gezanten zijn stemming verraden had, niet geheel
behoeft uit te schakelen. Evenmin dien van Cornelis Tromp, sedert 1666
ambteloos en vurig Oranjegezind, en van Johan Kievit, — een der beide
Rotterdamsche regenten, die bij het begin van Buat's proces de vlucht
hadden gekomen, — die in het begin van Juli uit Engeland teruggekomen
was en zijn herverschijning te Rotterdam begonnen was met een venijnig
pamflet tegen de Loevesteinsche factie. De herinnering aan Buat en ook
aan Van der Graeff werkte daarbij als stimulans. Men kan van geen dezer
aangeduiden bewijzen, dat zij een complot voor het bedrijven van den
moord hebben gesmeed, maar hunne felle actie moet er in elk geval in
hooge mate toe hebben bijgedragen, om de sfeer van vijandigheid en haat
te scheppen, waarin de „ultimi barbarorum" hunne misdaad konden bedrijven. Ook deed dit de in het midden van Augustus gepubliceerde brief
van Karel II, dien Reede had overgebracht.
Prins Willem III van Oranje is van een te hoog karakter dan dat hij
ooit van het middel van moord zou hebben kunnen gebruikmaken. Hoe
kleinhartig, hoe rancuneus hij kon zijn, er is in zijn heele leven geen enkel
moment, dat reden zou kunnen geven, om deze waarheid te betwijfelen.
Dadrom moest ook het zoeken naar bewijzen van zijn medeplichtigheid
aan den allerschandelijksten De Witten-moord zonder resultaat blijven, hoe
ijverig het door sommigen is beoefend. Wat hiervoor, toen en later, tot
op onzen tijd toe, is bijeengebracht, loont de moeite van het weerleggen
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niet. Er is een zeer betrouwbaar getuigenis van Bentinck, toen ritmeester
in het door den Prins opgerichte regiment, over 's Prinsen indruk bij het
ontvangen van de tijding van den moord in de legerplaats: Bentinck, die
er bij moet zijn geweest, had hem nooit, schreef hij nog in 1687, meer
getroffen gezien. Hij verbleekte, zegt een andere berichtgever — die echter
niet bij het tooneel aanwezig was —, en toonde een groote verontwaardiging
in tegenstelling tot wat degenen, die zich verdrongen om het hem mede
te deelen, verwacht hadden. Ook tegenover den Engelschen geestelijke
Burnet sprak Willem III er in latere jaren altijd met den meesten afschuw
van, wat wordt bevestigd door enkele berichten uit 1672 zelf 1).
Niemand zal echter de houding van Willem III tegenover de De Witten,
noch voor, noch op, noch na 20 Augustus 1672, sympathiek willen achten.
Onwillekeurig, onbewust, heeft hij door zijne stooten tegen de Loevesteiners
en door zijn gereserveerde houding ten opzichte van den zwaar belaagden
raadpensionaris de sfeer van den dies ater mede helpen scheppen. Op dien
dag zelf was hij buiten Den Haag. Hij was den 19en, na voor de vlootaangelegenheden in Den Haag gekomen te zijn, vertrokken 2), om toen
Woerden, de tusschen de beide stellingen onbezet liggende stad, te bezoeken. Hier is niets bevreemdends in. Hij was reeds vroeger te Oudewater
geweest, — dat in dezelfde positie verkeerde —, om te zien, of men die
stad zou kunnen versterken, en hij had die vraag bevestigend beantwoord.
Nu wilde hij dit voor Woerden onderzoeken 3). Men mag het beschouwen
als een bescheiden offensief optreden, nu de militaire toestand in de stellingen
redelijk goed was geworden. De Prins, goed geescorteerd, werd bij zijn
aankomst te Woerden, 's ochtends vroeg, gecomplimenteerd door de stadsregeering, die hem tevens verzocht de stad in zijn bescherming te willen
1) Bentinck's brief bij Siegenbeek, Redevoeringen en Verhandelingen, 132, noot I
maar onjuist geadresseerd; de brief is aan Dohna, zooals blijkt uit het origineel (Aanw.
R. A., in Verslagen 1913, bijlage IV, no. I;) cf Relation bij De Segur, 551. Verder de in
Johan de Witt, blz. 359, noot 1, genoemde gegevens. De mededeelingen van Gourville
(II, 98), die den Prins in 1681 over den moord sprak, komen op hetzelfde neer; de opmerking, dat de Prins zich door den moord toch ook verlicht zou gevoeld hebben, meen
ik voor rekening van Gourville te moeten laten.
2) Dat Johan de Witt nog op dien dag, na driemaal audientie gevraagd te hebben, bij
den Prins zou geweest zijn om gratie voor zijn broeder te vragen (zooals reeds in 1672
beweerd is in het „Waerlijck Verhael" — Knuttel no. 10463 — en later door Van den
Bosch in zijn Reizende Mercurius, 1675: Bilderdijk, X, 244), moet op fantasie berusten,
evenals het door en door onwaarschijnlijke antwoord, dat de Prins zou gegeven hebben.
3) Hop en Vivien, 283.
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nemen. Hij reed daarna de wallen rond, verbleef kort in het kasteel en werd
naar de Leidsche poort geleid, vanwaar hij per jacht naar de Nieuwerbrug ging. Het heele bezoek duurde niet lang en zonder met iemand over
de bezetting te hebben gesproken, vertrok de Prins 1). Toch is het resultaat,
waartoe zijn inspectie hem geleid had, niet twijfelachtig: hij achtte de versterking, en dus de verdediging, van Woerden nog niet mogelijk, en hij
is niet van meening veranderd, toen de regeering der stad hem, door afgezanten, tot tweemaal toe tot andere gedachten trachtte te brengen 2). Oudewater werd in September door troepen onder Hornes bezet, Woerden
bleef onbeschermd en werd, iets later, opnieuw door de Franschen in
bezit genomen. Er is niet de minste aanwijzing voor, om er Willem III
van te verdenken, dat hij den 2oen Augustus naar Woerden is gegaan met
het booze opzet zoo ver mogelijk buiten Den Haag te zijn en zelfs een alibi
te kunnen aanvoeren, met alle consequenties, die men uit zulk een opzet
zou mogen afleiden.
Wat de Prins verder op dien 2osten Augustus gedaan heeft, kan men
alleen vermoeden. Hij had voor zijn vertrek uit Den Haag ook gezegd,
dat hij de posten aan de Nieuwerbrug wilde inspecteeren en daarvan een
„geschrift" maken. Bereikte hem het eerste bericht van wat er in Den Haag
dreigde, terwijl hij hiermede bezig was ? De Staten van Holland hebben
in elk geval besloten — omstreeks half twaalf, toen de commotie al heel
hoog gestegen was en beide De Witten op de Voorpoort opgesloten en
omsingeld waren — hem te schrijven met verzoek eenige compagnieen
voetvolk en ruiters te zenden. De brief 3) is verzonden ook, ofschoon niet
alle ten deele zeer forsche besluiten, die de Staten tegelijkertijd namen,
uitgevoerd zijn geworden. De bode kan den Prins niet voor den laten
middag bereikt hebben 4). Had de Prins toen onmiddellijk aan het verzoek
voldaan,... dan waren de militairen toch te laat gekomen. Want het lugubere
treurspel speelde omstreeks vijf uur, en men had voorgegeven, zei later
Fagel, dat het werk voor zijn komst — waarmede men dus rekening hield ! —
gedaan moest zijn: de Prins was te goed 5) ! Maar Willem III stuurde geen
1) Costerus, 234-236 en cf. 109 vlg., 118.
2) Hop en Vivien, 294.
3) Medegedeeld in Tijdspiegel 1905, in een artikel van Jhr. J. E. E. den Beer Poortugaal.
4) Volgens Van der Goes, II, 405, zond hij een expres, die na middernacht in Den
Haag aankwam, maar dit vindt nergens bevestiging; cf. Wicquefort, IV, 535.
5) Hop en Vivien, 301.
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troepen. 's Avonds ongeveer 7 uur zouden de Staten of liever de weinige
moedige mannen, die, met gevaar voor hun leven, op het Binnenhof hadden
durven vergaderen, een tweeden brief 1) : de Prins kreeg kennis van wat er
gebeurd was en werd nu ook verzocht „sonder eenigh verwijl" zelf te
komen, ten einde de noodige orders te stellen. Dit bericht kan de legerplaats
pas na middernacht bereikt hebben. Toen moet dan het tooneel zijn voorgevallen, waarvan Bentinck gewaagt 2). Den volgenden dag kwam de Prins,
maar pas 's avonds 3), zooals hij bij zijn vertrek op den 1 9en gezegd had
te zullen doen. Willem III heeft dus na het ontvangen van het bericht
zijn komst niet verhaast.
De Staten van Holland besloten, onder den indruk van de baldadigheden,
die om en in het huis van De Witt ook nog den 21 en voortgeduurd hadden,
dien dag 's ochtends een deputatie naar den Prins te zenden, met verzoek
tegen herhaling hiervan maatregelen te treffen. Aan deze deputatie, bestaande
uit den heer van Maesdam als lid der Ridderschap en de heeren van Dordrecht, Amsterdam en Alkmaar, gaf Willem III schouderophalend te kennen,
dat hij niet wist, of met „vigueur" moest worden opgetreden, de voornaamste
burgers hadden het gedaan, het was gevaarlijk, hij zou gaarne de meening
der Staten zelf hooren. Er werd ook gesproken over de andere regenten,
die „in het oog liepen" ; Maesdam gaf in bedenken, of die niet beter
zouden doen zich te excuseeren, en deze meening zal de Prins, al hield hij
hen voor onschuldig, stellig gedeeld hebben. Ten opzichte van de ruiters,
die aan de baldadigheden hadden meegedaan, zou hij orde stellen: dit
was de eenige positieve toezegging, die hij gaf. Versterking van troepen
had niet plaats, ofschoon er sedert midden Juli maar twee en halve compagnie
ruiters in Den Haag waren; de rust keerde gelukkig spoedig vanzelf terug.
De hoofdzaak was, dat de Prins het bestraffen der schuldigen aan de Staten
overliet, die evenmin als het Hof iets deden. Men kan grif toegeven,
dat zij niets vermochten, nu de Prins met zijn autoriteit niet voorging,
al zal men de houding van de meeste Staten-leden, — en nog minder
die van den Haagschen magistraat — kloek kunnen noemen, terwijl het
Hof door zijn vonnis over den Ruwaard alle gevoel voor recht beschaamd
1) Deze is in Res. Holl. i. d. zelf gedrukt.
2) Tenzij er reeds een officieus bericht gekomen mocht zijn. Volgens de Relation (bij
De Segur, 551) zou de Prins het bericht tijdens het avondeten ontvangen hebben.
3) Wicquefort, Memoire, 243; volgens de „Relation" kwam hij „des le lendemain”,
maar Wicquefort's mededeeling schijnt hier het meest betrouwenswaard.
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had. Voor de comble, dat de schuldigen niet vervolgd werden, heeft echter
Willem III de voile verantwoordelijkheid te dragen. Hem was de zorg
voor de handhaving van goede justitie en de rust opgedragen. Zijn gedragslijn
hier is een consequente voortzetting van de tot dusverre ten opzichte van
de volksbewegingen gevolgde : de eenheid handhaven en geen partij kiezen
voor de zittende regenten. Politieke motieven, die met het oog op den
algemeenen toestand verdedigbaar waren, leidden hem in dit geval, zooals
gewoonlijk, in de eerste plaats: Zijne Hoogheid, schrijft de agent der
Hanzesteden in Den Haag, oordeelt wel, dat de bedrijvers van den moord
moeten worden gestraft, maar hij moet hierin „dissimuleeren", om zijn
eigen autoriteit — kapiteins der schutterij requestreerden zelfs bij hem, om
niet in te grijpen — bij het y olk niet op het spel te zetten en geen nieuwe
bewegingen te verwekken 1). Daarom liet hij het schandaal maar gaan. Men
kon het gebeurde ook beschouwen als een straffe Gods voor wat de gebroeders De Witt, die dan toch den Prins altijd waren tegen geweest, hadden
gedaan: deze gedachte spreekt Bentinck — die sterker Calvinistisch is dan
Willem III — uit in den reeds genoemden brief uit 1687, en zoo zullen
ongetwijfeld meerderen als de predikant Simonides, die den moord met
welgevallen gadegeslagen had, het gevoeld hebben; zijn collega Nicolas
de la Planque sprak het ipsis verbis uit 2). Maar hoe men het geval keert
of draait, uit algemeen humanitaire overwegingen laat de houding van
Willem III in dezen het eenvoudigste rechtsgevoel onbevredigd. Al geeft
men toe, dat het ontbieden van meer troepen van de grens hier gevaar
kon opleveren, het is duidelijk, dat Willem III met zijn autoriteit alleen
in dit geval veel had kunnen bereiken als hij gewild had, en hij had moeten
willen. Er is hier bepaald een tekort aan moreel besef, aan die edelmoedigheid, die zijn overgrootvader had bezeten, en er was zelfs een reeel gevaar
voor de toekomst in gelegen, dat dergelijke excessen ongestraft bleven. Het
stuit ook tegen de borst, dat de Prins Tromp en Kievit — de laatste had
een request tot opheffing van zijn vonnis ingediend en kreeg dit ook ingewilligd 3), echter zonder dat hij onschuldig werd verklaard, — juist op den
22en Augustus in audientie ontving. Alles met elkander genomen, is het
1) Kernkamp, Baltische Archivalia, 130; cf. ook de Relation bij De Segur, t. a. p., Holl.
Mercurius 1672, p. 154, en Samson, II, 422.
2) Bontemantel, Ms. Res. van den Raad 111 2 , fol. 440 (G. A. Amsterdam).
3) Het request met het advies van het Hof, dd. 22 Aug.: H. A. 2636; Holl. Mercurius
1672, p. 141; Sylvius, I, 365; Wicquefort, IV, 484.
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gemakkelijk te begrijpen, dat de Prins spoedig van medeplichtigheid aan
den moord verdacht werd en dat zelfs het verhaaltje in omloop kwam,
dat hij op den zoen in Den Haag geweest was.
Het was haast een noodzakelijk complement van het niet-vervolgen der
misdadigers, dat enkele dezer voorname burgers nog carriere konden maken
ook. Een belooning voor hunne prestaties tegenover de De Witten, zooals
men gewoonlijk doet, behoeft men hierin weliswaar niet te zien, en de
invloed van den Prins bij het soort benoemingen, waarom het hier gaat,
is gewoonlijk zeer problematisch. Stellig heeft hij veelal dergelijke aangelegenheden aan anderen overgelaten, men kan in dit opzicht zelfs van
een zekere zorgeloosheid bij hem spreken. Ik zou niet durven zeggen,
dat de benoeming van een man als Johan van Banckhem, lid van den
Haagschen Magistraat, die zich op den 2oen Augustus zeer misdragen
had, reeds in September tot baljuw, aan zijn directen invloed is toe te
schrijven, evenmin als de handhaving van een der schuldigen van den
aanslag op den raadpensionaris op den lien Juni als postmeester 1), al
zou men liever gezien hebben, dat hij zijn invloed had aangewend om
zulke lieden te weren. Dat verscheidene hunner — zooals ook Kievit, die
in Rotterdam opnieuw tot aanzienlijke ambten kwam, en de hoofdschuldige
van den zosten Augustus, de zilversmid Verhoeff — zich ook later van
zeer ongunstigen kant deden kennen en toen in aanraking kwamen met
de justitie, die hen nu niet spaarde, spreekt haast vanzelf. Het zijn
niet de best geaarden, die aan wandaden als den De Witten-moord hunne
krachten plegen te wijden. Verhoeff was tot de monsterachtigheid in staat
geweest de harten der beide vermoorden uit te snijden en dezen en genen
te vertoonen. Het geeft althans eenige verlichting te weten, dat Willem III
hierover, zij het helaas ! pas in November 1675, zijn „bevreemdinge ende
ongenoegen" liet te kennen geven aan de Gecommitteerde Raden, met
verzoek hier order op te stellen. Deze gelastten den advocaat-fiscaal en den
procureur-generaal van het Hof de harten van Verhoeff te doen weghalen
en ze op de geheimste wijze te laten begraven bij de lijken. Maar de huisvrouw van Verhoeff weigerde het bevel na te komen... 2)
Een bizonder geval is het met Tichelaar. Deze kreeg werkelijk een belooning in den vorm van een ambt, zooals hem dit — naar zijn zeggen —
1) Cf. Samson, II, 261.
2) Res. Gecommitteerde Raden 16 November en 21 December 1675 (R. A.); cf. Van
der Goes, II, 410.
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door Zuylesteyn was toegezegd 1). Hij werd stedehouder van den nieuwen
Ruwaard van Putten, en toen hij zich ook hier misdroeg, gaf de Prins
met een zeer sterken krachtterm te kennen, dat men het hondsvot maar
moest laten loopen 2), zooals geschiedde. De Prins heeft hem ook een
jaargeld toegekend, zelfs van f 450, misschien nadat hij weggejaagd was
als stedehouder 3). Zou men hier uit mogen afleiden, dat hij aan de schuld
van Cornelis de Witt geloofd heeft 4), zooals velen deden — en dat hij
meende den man iets verschuldigd te zijn ? Het werd tot den dood van
Willem III uitbetaald, en is een laatste illustratie van deze droevige historie.
Op den morgen van den moorddag was Gaspar Fagel tot De Witt's opvolger benoemd, uit een nominatie waarop ook Van Beverningk, Van Beuningen
en Hop voorkwamen. Ongetwijfeld is deze keuze den Prins aangenaam
geweest; of hij er persoonlijk voor geijverd heeft, blijkt nergens uit, maar
de verhouding, waarin Fagel tot hem stond, heeft allicht invloed gehad.
Fagel was hem reeds tot een trouwen steun geworden, en zoowel hijzelf
als de Prinses-Douairiere hebben Fagel, die wel eenige bezwaren schijnt
gehad te hebben, aangemoedigd het ambt te aanvaarden 5). Al had Fagel
niet de bekwaamheid van althans twee der andere candidaten, zijn verkiezing is een zeer gelukkige greep geweest. Hij was zeer handig en vastberaden, ook van een zeer helder verstand, niet van een zeer sterk karakter.
Hij heeft de Staten en den Prins beiden weten te dienen, was eigenlijk hun
beider eerste minister; bij zijn instructie, die overigens dezelfde was als
waarop De Witt de laatste jaren gediend had, werd hij verplicht den Prins
van alles bericht te geven en rekening te houden met wat deze ten dienste
van het land noodig mocht achten, en deze verplichting is hij zeer trouw
nagekomen. Daardoor is het mogelijk geworden, dat het raadpensionarisambt in den vollen omvang, dien De Witt er aan gegeven had, kon blijven
bestaan en dat men niet behoefde over te gaan — als na Oldenbarnevelt's
val — tot een vermindering van de macht ervan. Ook in de buitenlandsche
1) Bontemantel, Ms. Res. van den Raad III', fol. 416 (G. A. Amsterdam).
2) Wagenaar, XIV, 18o-181.
3) Het komt voor op een lijst van pensioenen, door „Sijne Majt. van Groot Brittagne"
verleend (H. A. 2577a), en moest telkens op ordonnantie van den Raad worden uitgekeerd. De meeste pensioentrekkers hadden een acte, waarop zij werden betaald. Dit
geeft eenige aanwijzing voor den tijd der toekenning.
4) Zelfs Wicquefort aarzelt (M6moire, 235, 236). De Prinses-Douairiêre zei, dat aan
den Ruwaard niet veel verloren was (Gedenkwaerdige Stucken, 47).
5) Kernkamp, Baltische Archivalia, 129; Notulen Hop en Vivien, 289.
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aangelegenheden behield Fagel een zeer grooten invloed, wat te gemakkelijker kon, omdat zijn broeder Francois zijn opvolger als griffier der StatenGeneraal werd. Dit kwam Holland ten goede, omdat anders de macht
van dit gewest, dat door het einde van het regiem der „ware vrijheid"
vanzelf niet meer zoo overheerschend was als ten tijde van De Witt, nog
meer had moeten dalen. Het is voor Holland Fagel's persoonlijke verdienste,
dat het ambt van raadpensionaris door zijn beleidvol optreden den definitieven vorm kreeg, dien het tot het einde der Republiek heeft behouden.
Een der eerste dingen, die Fagel aanpakte, was de reeds lang hangende
kwestie der zittende regenten. Inderdaad eischte deze dringend een oplossing. De volksbewegingen namen in het midden van Augustus — onder

Ontvangst van Willem III bij Amsterdam 12 Augustus 1672.

den invloed van den brief van Karel II en dan van den moord — in verscheidene steden opnieuw zeer in hevigheid toe, mikten al heviger op het
wegdringen van een aantal regenten, die als tegenstanders van den Prins
bekend stonden, en werden toen vooral te Amsterdam ook van wat wijder
strekking, zoodat men er een eerste begin in kan zien van een verzet tegen
de regenten-oligarchie als zoodanig.
De Prins volhardde in zijn onthouding. Het blijkt duidelijk bij zijn
bezoek aan Amsterdam. Hij kwam Vrijdag den 1 Zen Augustus hierheen
met een corps ruiters en eenige hooge bevelhebbers, na herhaald aandringen
van de stadsregeering en waarschijnlijk wel onder den directen invloed van
een bericht van Amerongen, die een week te voren in de stad geweest
was en er de verhoudingen minder gunstig had gevonden 1). Het was
1) Amerongen aan Willem III 6 Augustus 1672 (archief-Amerongen).
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zijn eerste bezoek, na de verheffing tot stadhouder, aan de machtige koopstad. 's Middags defileerde de schutterij, die bij de aankomst nog niet
gereed was, voor het Heerenlogement, waar de Prins zijn intrek genomen
had, en den volgenden dag kwamen de heeren van de Oost-Indische Cornpagnie op audientie, dan ook die van de Admiraliteit. Maar 's Prinsen
verrichtingen bepaalden zich tot de militaire zaken. Den r3en 's ochtends
inspecteerde hij de verdedigingswerken en woonde daarna een op zijn
verzoek bijeengekomen vergadering van den Raad bij, ofschoon enkele
leden hiertegen bezwaar hadden gemaakt, omdat zelfs gedeputeerden van
de Staten van Holland zich plachtten te richten tot burgemeesteren en de
stadhouder of andere gecommitteerden vooraf hunne commissie bekend

(Prent — op de afbeelding in tweeen verdeeld over p. 256 en 257 —, K. H. A.).

maakten. Maar men durfde het toch in „deze tijdsgelegenheid" niet weigeren
en burgemeester Hooft plaatste, eigener autoriteit, den stadhouder in den
stoel van den presideerenden burgemeester. De Prins sprak niet luid, zoodat
de meeste heeren om de tafel stonden, waaraan hij en de burgemeesters
zaten. De besprekingen liepen over de verdediging der stad. De Prins
oordeelde deze voorloopig tamelijk voldoende en meende het onnoodig
meer militie, die immers schaarsch was, in de stad te brengen. Mocht de
nood aan den man komen, dan zou hijzelf in de stad commandeeren en een
afzonderlijk commandant behoefde dus niet te worden aangesteld. Met
nadruk vroeg de Prins geld voor de militie, voorzoover deze door het kantoor
van Amsterdam betaald werd; zij was reeds acht maanden ten achter.
Hierop verwees de Raad hem naar de Gecommitteerde Raden onder mededeeling, dat het kantoor in de stad door dezen zeer zwaar belast was.
'7
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De stemming over en weer was blijkbaar niet al te toeschietelijk. Wanneer de oud-burgemeester Andries de Graeff ter vergadering komt — tegen
het einde — en den Prins de hand reikt, kijkt Zijne Hoogheid hem „niet
aengenaem" aan. Maar eenige bepaalde moeilijkheid deed zich niet voor.
De bevolking toonde groote belangstelling. Toen de Prins na de inspectie
op het stadhuis kwam, ging hij voor het open venster staan, om — zooals
Bontemantel opmerkt — „van de gemeente gesien te worden". Zeer natuurlijk overigens ! Tijdens een maaltijd was de zaal vol yolk en tijdens de rondrit
vatte een bejaarde vrouw den Prins bij het been en riep schreiend: „O
mijn prince, mijn prince". Hij verliet Amsterdam den i3en 's avonds
in den namiddag en keerde den i4en 's avonds laat, na een bezoek aan
Muiden, waar Johan Maurits, door pijnen gekweld, hem niet zijn opwachting
kon maken, gebracht te hebben, terug, om den i5en voorgoed te vertrekken
naar het hoofdkwartier. Bij de Leidsche poort stonden de compagnieen
burgers opgesteld en een der compagnieen, die er beter uitgerust uitzag
dan de andere, werd door den Prins zeer minzaam gegroet, waarop de
manschappen „Vive Orange" riepen. „Oranje" en „Wilhelmus" hadden
de wachtwoorden op 14 en i 5 Augustus geluid. Maar emotioneel is het
bezoek, behalve in enkele tooneeltjes, klaarblijkelijk niet geweest. Dat was
bij een gereserveerde natuur als Willem III ook niet te verwachten. Vooral
de regeering behield al hare bezinning en zelfs het voorstel van burgemeester
Hooft, die er met den Prins over gesproken had — „en scheen het hem
heel aengenaem te sullen wesen" —, om hem een geldelijk geschenk te
bieden, mocht geen onverdeelde instemming vinden: de Prins kreeg ten
slotte f 14.0°6 op aftrek van de rente over 1672 van de oude schuld van
Willem II en f16.000 contant 1). Eenige neiging, om zich met de burgers
zelf in verbinding te stellen, legde Willem III niet aan den dag en deze
schijnen ook geen aanraking met hem voor het vervullen van bepaalde
wenschen gezocht te hebben.
Anders de burgers van Rotterdam, die al dezen tijd heel oproerig waren,
zoodat de Prins meer dan eens verzocht werd naar de stad te komen. Maar
dat deed Willem III niet. Tegen een deputatie van drie vroedschapsleden,
die hem, reeds in Juli, het verzoek waren komen doen, was hij zelfs zeer
onvriendelijk. Hij zat bij de ontvangst te paard, hield het hoofd gedekt
1) Zie voor dit bezoek Gebhard, 232 vlg.; voor het geschenk: Bontemantel, Ms. Resolution van den Raad, IIP, fol. 342 (G. A. Amsterdam).
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en de deputatie kreeg na haar aanspraak te hooren: „ik heb u zo dikwils
laten seggen, dat ik niet komen kan: ik kan niet komen" 1), en mocht met
die boodschap teruggaan. De beroerten hielden te Rotterdam bestendig
aan en een paar dagen na den moord op de De Witten, — het was juist
kermis in de Maasstad — dwongen de leiders bijkans de helft der vroedschappen of te treden. Voor de plaatsen van de meesten der geremoveerden
werd een driedubbele nominatie opgemaakt, waaruit de Prins den z5en
Augustus de electie deed. Kievit behoorde tot de verkorenen; later volgde
die der andere. Daarmede was het verzetten van de wet begonnen, vOOrdat
de Staten hiertoe een besluit hadden genomen. Alleen hadden een paar
steden er toen reeds ter Staten-vergadering op aangedrongen, om hare
octrooien, die na 165o gewijzigd waren, in den ouden vorm te herstellen 2).
Zoo dreven de dingen vanzelf tot een ontknooping ten nadeele der zittende
regenten. Aan de oproeren, die met velerlei baldadigheden gepaard gingen,
moest noodzakelijk een einde komen. Hiertoe de sterke hand te gebruiken
was niet mogelijk, omdat de Prins zeer duidelijk te verstaan gegeven had
dit niet te willen, waartoe hij inderdaad goede redenen had: het leger
was er niet sterk genoeg toe en gewelddadig optreden tegen de eigen burgers
was in de bestaande omstandigheden wel zeer gevaarlijk en ongewenscht.
Aan de Amsterdamsche heeren ter dagvaart, die hem, op aanschrijven
van den Raad, verslag kwamen doen van een zeer venijnig pasquil, dat
op de beurs aangeplakt was, en naar wie hij met weinig attentie geluisterd
had, gaf hij in overweging overleg te plegen met de hoofden der ontevredenen; was geen accoord mogelijk, dan zou hij verder kunnen handelen,
om een „goede harmonie" tot stand te brengen 3). Het advies is niet
opgevolgd... Het zou toch moeten uitloopen op het verwijderen der
meest gehate regenten, liefst dan met hun eigen toestemming. Dit te bereiken was het eerste kunststuk, dat Fagel bewerkte — op het oogenblik
weliswaar, dat de dingen al heel ver tot ontwikkeling gekomen waren,
maar toen de Staten zelf nog besluiteloos bleven.
Op den 26en Augustus rapporteerde de raadpensionaris uit naam der
Gecommitteerde Raden 4), dat deze, met het oog op het aanstaande uiteengaan der Staten en niet wetende, hoe zij zich gedurende dezer afwezigheid,
1)
2)
3)
4)

Wagenaar, XIV, 293.
Hop en Vivien, 290 en 293.
Bontemantel, Ms. Resolution van den Raad, III', fol. 317 (G. A. Amsterdam).
Hof en Vivien, 295 vlg.
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bij het toenemen der beroerten, zouden moeten gedragen, over de onlusten
hadden beraadslaagd. Hun advies was den weg der inductie in te slaan,
omdat zij geen ander expedient wisten, daar het middel van de justitie,
die uit zichzelf geen gezag had over een oproerige, gewapende menigte,
of van de militie niet toegepast kon worden; de Prins behoorde gemachtigd
te worden zich omtrent de oorzaken der onlusten op de hoogte te stellen
en zoo noodig de regenten te bewegen zich uit de regeering terug te
trekken, maar zonder schending van de privilegien en van den goeden
naam der te removeeren regenten. Er was, zei Fagel terecht, niets erger
dan stil te staan, de zaak kon geen uitstel lijden. Als vertroosting wees
hij op het voorbeeld van Capua, waar in dergelijke beroerten de Romein
Pacuvius een dergelijk middel had gevonden, om den Raad in wezen te
laten en de volkswoede te stillen.
De Staten besloten het advies van Zijne Hoogheid te vragen. Maar deze
vond het ook thans niet geraden zich te verklaren, zich echter gereedhoudende te doen wat de Staten zouden beslissen. Aan dit advies voegde hij de
voor de regenten troostrijke woorden toe, dat velen hunner naar zijn meening
ten onrechte voor verdacht werden gehouden. Altijd de consequente lijn !
In de vergadering zelf openbaarde zich daarna nog wel eenige oppositie,
vooral van Amsterdam, dat de beslissing een dag ophield, maar verreweg
de meeste leden waren thans bereid het offer te brengen. Zij voelden zich
in een hoek gedrongen, waar geen uitweg uit was dan met hun toegeven.
Reeds den 27en werd de substantie van het advies der Gecommitteerde
Raden in een resolutie omgezet. Wilde een stad zich niet voegen, dan kon
zij dit binnen acht dagen — de vergadering ging dien dag uiteen — kenbaar
maken. Dit deed alleen Enkhuizen.
Hiermede was de beslissing gevallen, ten gunste der burgerijen, met dit
voorbehoud echter dat de regeeringsvorm geheel intact bleef. Stellig heeft
de Prins ook dit laatste zoo gewenscht. In te gaan op trouwens nergens
zeer duidelijk of met groote volharding geeischte wijzigingen in den regeeringsvorm is zelfs niet bij hem opgekomen. Eerbied voor de Staten-regeering
als zoodanig was hem van zijn jeugd of ingeprent, en hij was er de man
niet naar, om eigener beweging ingrijpende veranderingen in de staatsinstellingen voor te staan, waartoe trouwens de omstandigheden in 1672
al heel ongunstig geoordeeld moesten worden. Hij bepaalde zich precies
tot dat, waartoe zijne meesters hem machtigden, en zelfs liet hij de uitvoering voor een belangrijk gedeelte aan twee door hem aangewezen gecom-
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mitteerden, een lid van het Hof van Holland en een lid van zijn Raad, over.
Deze uitvoering ging zeer gemoedelijk, zonder eenig incident van beteekenis. In sommige steden deden de beide gecommitteerden het werk
af, in andere — zooals te Amsterdam en Gouda, waar de heele regeering
haren zetel ter beschikking gesteld had — ging het door middel van een
correspondentie met den Prins zelf. Nergens werd de heele regeering vernieuwd. Haast overal bleef het aantal afgezetten vrij ver beneden de helft.
Alleen te Delft werd precies de helft vernieuwd, te Monnikendam was
het aantal 1 1 van de 21; het hoogste aantal leverde Den Haag, dat ook
in de regeeringsverandering betrokken werd, ofschoon het niet als stad
gold : hier verdwenen 19 van de 22 magistraatspersonen. Behalve Enkhuizen
bleven Alkmaar en Purmerend geheel gespaard, en te Haarlem werd slechts
een regent geremoveerd, terwijl de krijgsraad, die er door de burgerij
nieuw was samengesteld, geheel buiten deze samenstelling om werd gevormd,
het allerduidelijkste bewijs, hoe weinig in dezen met de wenschen der burgers
werd rekening gehouden.
Het is moeilijk te beoordeelen, in hoe verre plaatselijke verhoudingen
op deze regeeringsverandering invloed hebben uitgeoefend. Men mag
verwachten, dat deze groot geweest zullen zijn. Te Amsterdam, zei men,
had de oud-burgemeester Valckenier achter de schermen gewerkt en gedaan
gekregen, dat zijde vrienden bij de „eclipse in de zonne" zijde sponnen 1).
Methode is in de omzettingen alleen in zoo verre te bespeuren, dat vooral
zij, die tot De Witt's meest bekende aanhangers hadden behoord, die dus
het sterkst republikeinsch gezind waren, van het tooneel verwijderd werden,
ofschoon te Leiden Johan Meerman, die als intimus van De Witt gegolden had, zich wist te handhaven en nog bovendien tot lid van den Raad
der domeinen van Holland te doen benoemen. En men behoeft niet aan
te nemen, dat al de 159 afgezetten, pensionarissen en andere ambtenaren
inbegrepen, — want dit was het totaal op een regeeringspersoneel van
ruim 500 2), — uitsluitend tot deze categorie behoorden. Toch moet door
het verzetten van de wet in September 1672 de directe aanhang van den
Prins in de stedelijke regeeringscolleges van Holland gestegen zijn. Van
nu af heeft de Prins op meer meegaandheid kunnen rekenen, ofschoon
1) Bontemantel (uitg. Kernkamp), II, 226, waar verder uitvoerige mededeelingen over
het voorgevallene te Amsterdam.
2) Volgens het lijstje bij Sylvius, I, 448 (waar men in de voorafgaande bladzijden een
opgave van al de veranderingen vindt).

262

De Ridderschap onveranderd.

men zich dit ook weer niet te overdreven moet voorstellen. Het voorbeeld
van Amsterdam vooral zou in de volgende jaren spoedig bewijzen, hoe
veel oppositie quand meme er in zulk een machtige stad met groote eigen
belangen moest blijven schuilen, en van verschillende andere steden geldt
dit bij sommige gelegenheden, hoewel in mindere mate, evenzeer. Men
heeft hierbij ook te bedenken, dat het aantal voor de regeering geschikten —
„gequalificeerden", zei men toen — niet zoo heel groot kan geweest zijn.
Daarom was een schoonmaak tot in den nok, bij behoud van het bestaande
en ingewortelde regeeringssysteem, haast niet doenlijk. En in 1672 is hiervan
allerminst sprake geweest, evenmin als van de vervanging van een bepaalde
groep door een andere, uit maatschappelijk of economisch oogpunt beschouwd.
Het beleid van Willem III in het algemeen in deze aangelegenheid kan
men slechts waardeeren. Hij had zich afkeerig betoond van harde, scherpe
middelen en bereikte ten slotte wat bereikt moest worden: het herstel der
rust, die nu inderdaad terugkeerde en bevestigd werd door een amnestie,
die de Staten van Holland, spoedig nadat zij opnieuw waren bijeengekomen,
den 27en September afkondigden. Dit zou in alle opzichten een goed
slot zijn geweest, — als het bloed van de De Witten het niet duurzaam
bevlekt had !
Het eerste lid der Staten, de Ridderschap, ontkwam ditmaal nog aan
de hernieuwing. Ofschoon hiertoe wel aanleiding had bestaan, want de
beschreven edelen, die ten deele vrij nauw met De Witt gelieerd geweest
waren, hadden ook na 's Prinsen verheffing aan de oppositie, zooals bij de
moeilijkheden over de vloot, meegedaan. Er is dan ook wel over aanvulling
gedacht, maar het bleef bij het plan. Wel werd Willem III zelf in het lid
opgenomen (19 September) en hem werd het voorzitterschap opgedragen 1),
zooals met zijn grootvader en vader evenzoo was geschied. Hij had bovendien
het opperhoutvesterschap van Holland, reeds in Juli, gekregen en de Generaliteitsrekenkamer, die voor 1672 het hooge recht van jurisdictie over
Geertruidenberg gepretendeerd had, had hiervan nu afgezien 2).
Het herstel van de rust in Holland en het einde der onderhandelingen
met Engeland beide gaven Willem III in den herfst te meer gelegenheid
1) Van der Goes, II, 416 (wiens bericht overigens niet geheel juist is), en Wagenaar,
XIV, 216-217.
2) Resolution Holland 14 Juli 1672 en Valckenier, I, 854-855.
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zich aan den militairen toestand to wijden. En hier waren de omstandigheden
allengskens ook zoo veel verbeterd, dat aan een offensief optreden kon
worden begonnen. Daarmede hield de wacht op de Hollandsche grens nog
lang niet op, maar het geheel kreeg een ander aanzien. De allergevaarlijkste
momenten was men voorbijgekomen, waartoe de volhardende moed, het
groote plichtsbesef en het in de meeste opzichten beleidvol optreden van
den jongen Oranje-vorst zeer veel hadden bijgedragen.

NEGENDE HOOFDSTUK.

OFFENSIEVE STRATEGIE.

In October 1672 hield Willem III in de legerplaats een conferentie met
eenige der hoogere officieren en een afgezant van den Grooten Keurvorst,
den overste Von Krosigk, die was komen berichten, dat de bondgenootschappelijke legermacht naar den Midden-Rijn zou trekken. Men moest
wel bedenken, argumenteerde hier de Prins 1), dat het y olk van Holland
den zwaren oorlogslast niet tot in het oneindige zou kunnen dragen. De
handel lag reeds geruimen tijd stil. Het dreigde onmogelijk te worden de
bewoners tot verdere opbrengsten te bewegen. Daarom was het dringend
noodig, dat de auxiliaire troepen den rechten weg naar Nederland insloegen,
waarop hij tot dusver alle hoop gevestigd had.
Ook voor 's Prinsen nog jonge autoriteit was het in hooge mate gewenscht,
dat er ontzet opdaagde. Hij mocht zich nog zoo inspannen, nog zoo werkzaam en overleggend voorzichtig zijn; men verwachtte meer van hem dan
dat hij de grens van Holland alleen dekte. Het uitblijven van de smartelijk
verbeide hulp wekte, zoo goed bij de bevolking in het algemeen als bij
hem zelf, groote teleurstelling en verontwaardiging en zijne tegenstanders
vonden er te beter kans door, om zijn gezag te ondermijnen.
In het midden van September reeds hadden de Prins en het Hof van
Holland een drietal pamfletten verboden 2). In het bizonder in „HoHants
Venezoen, in Engelant gebacken en geopent voor de liefhebbers van 't
Vaderlandt", werd Willem III venijnig scherp aangevallen. Dit pamflet
1) Urk. and Akt., III, 295.
2) Publication van 16 September (Knuttel, no. io6o5, en R.A., Hof 89, fol. 26 v°.).
Men leze vooral Knuttel nos. 10384 en Io6o6, die van wat lateren datum moeten zijn dan
de vroeger genoemde. Cf. Samson, II, 436-437.
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is een waar pendant van de vele, waarin De Witt van verraad beschuldigd
was: hier is het Oranje zelf, die de verrader uithangt, want hij was al van
167o af in het Engelsch-Fransche complot ingewijd en zijn krijgstaktiek
was er alleen op berekend geweest, om den vijand in de hand te werken !
Nu De Witt uit den weg was, schijnen zulke uitingen meer de aandacht
te hebben getrokken, en het is teekenend, dat men ze nu juist ging achterhalen en de vermeende schrijvers en uitgevers, die ten deele wel in den
ouden De Witten-kring gezocht zullen moeten worden, te achtervolgen. Jets
later werd er in Den Haag een gerucht verspreid, dat er een aanslag op 's Prinsen leven gepleegd was op een avond om 8 uur, toen hij zijn grootmoeder
zou gaan bezoeken; het bleek spoedig een verzinsel, want de Prins was
reeds vroeger, geheel ongehinderd, op Honselaarsdijk aangekomen —,
maar een oogenblik van groote beroering was er in Den Haag door gewekt.
Waarschijnlijk hield het verband met het voornemen tot den aanslag,
waarvan Francois Focanus uit Den Bosch, een neef van De Witt, in dienzelfden tijd beticht werd, die dan ook, ofschoon geheel onschuldig, op
de Gevangenpoort terechtkwam, maar ten slotte werd vrijgelaten 1).
Zulke uitingen waren sprekende symptomen van de zenuwachtige stemming, die nog altijd aanhield en zeer licht tot nieuwe, hevige explosien
leiden kon. Zoolang de bedreiging aan de grens voortduurde, was het
binnenlandsch gevaar moeilijk geheel te bezweren. Deze weg te krijgen,
dat bleef de groote opgave ter oplossing.
Op buitenlandsche hulp mocht daarbij niet te veel worden gerekend.
De buitenlandsche verhoudingen waren na den zomer vrijwel onveranderd.
De Keizer, Brandenburg, de Brunswijk-Luneburgsche vorsten, HessenKassel en Denemarken gingen in September, te Brunswijk, een verdrag
aan tot onderlinge steunverleening, maar dit baatte de Republiek niets.
De onderhandelingen met de Luneburgers en met Denemarken over
troepenwerving vlotten niet, stuitten ook op hooge financieele eischen af.
Het werd bezwaarlijk voor de Staten aan al maar meer geld te komen:
voor Augustus waren van de Hollanders, behalve de gewone, meest indirecte.
belastingen, twee honderdste penningen van hun inkomen geeischt en een
derde volgde spoedig daarna, en ook in 1673 moesten zij driemaal deze
■

Holl. Mercurius op 24 September 1672 (p. 13o); de Vrouwe van Amerongen aan
haren echtgenoot 8 October (archief-Amerongen); C. A. van Sypesteyn, Historische Schetsen,
536 vlg.
1)

2 66

De algemeene toestand in den nazomer.

buitengewone heffingen voldoen. Van verscheidene kanten kwamen klachten,
dat er niet meer geld was op te nemen en dat er groote achterstand was bij
de betaling van troepen en ambtenaren 1). De action van den Staat en van
de Oost-Indische Compagnie, waarin ter beurze gehandeld werd, zakten
in den zomer en opnieuw tegen het einde van het jaar bedenkelijk laag.
Daardoor begon ook het betalen der reeds toegezegde subsidien, dat in
den beginne zeer vlot was gegaan, moeilijkheden op te leveren. En bovendien,
wat had men aan die subsidien ? De Brandenburgers en de Keizerlijken
hadden zich wel vereenigd, maar trokken — niettegenstaande alien aandrang
van Oranje — niet naar de landsgrenzen, maar in de richting van Coblenz.
Met den Keizer eindigden de onderhandelingen over den definitieven
vorm . van het verdrag in September, maar de ratification konden pas in
December worden uitgewisseld. Heel langzaam ging dit alles: de Keizer
gaf de pas aan en de Keurvorst bleef bij hem. De berichten, die uit de
Republiek kwamen, waren weinig geschikt, om de bondgenooten te bemoedigen; vooral die van Wicquefort deden volgens Amerongen veel
kwaad 9.
Kon dan de Republiek alleen een poging tot bevrijding van het grondgebied ondernemen, in de hoop ook, dat haar vOOrgaan wat meer levendigheid
in de Duitsche politiek zou brengen ?
Ter zee was het niet heel moeilijk tot eenig offensief over te gaan. De
vijandelijke vloot kwam niet meer uit, en reeds in Augustus lieten de Staten
de vaart naar de Oostzee en om den Noord, tot dusverre dichtgehouden,
vrij en zij veroorloofden ook de kaapvaart. Zij beantwoordden tevens een
Franschen maatregel tot het verbeurdverklaren van neutrale schepen met
bestemming naar de Republiek, die door Fransche kapers genomen werden,
met een retorsioneel plakkaat 3). Daar kwam wat actie, maar al berokkende
men er den vijand heel wat nadeel mee, men kreeg er de Franschen het
land niet mee uit. Met de groote vloot bleef men, terecht, zeer voorzichtig.
Zij werd reeds einde September naar binnen geroepen, hoewel de Prins
dit toen nog ernstig ontraden had 4), en daarop bracht De Ruyter zijn
1) Hierover verscheidene gegevens in Hop en Vivien, o. a. 148, 197, 216, 23 6, 272,
280, 318, 321, 325; aid. over de onderhandelingen met Denemarken en Luneburg, 262,
291, 323.
2) Amerongen aan den Prins 12 September 1672 (archief-Amerongen).
3) Hop en Vivien, 261, 315, 320.
4) In zijn brief aan de Staten-Generaal van 23 September 1672 (R. A., Staten-Generaal
7149).
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eerste bezoek aan de legerplaats, waar hij met groote voorkomendheid
werd ontvangen. Willem III had den admiraal reeds te voreri in zijn bizondere
bescherming genomen, toen hij te Amsterdam, als verdacht van geheuld
te hebben met de De Witten, was bedreigd.
Op het leger en op de legerleiding kwam het het allermeest aan. Het
eerste was, sedert de poovere resten van het IJsel-leger in de linie waren
aangekomen, in aantal zeer gegroeid. Geloofwaardige schattingen stellen

De geperste koe. (Spotprent.)

dit op 30.000 man 1), zoodat de sterkte minstens verdriedubbeld was. Men
begrijpt niet waar deze vermeerdering vandaan is gekomen. Een neef
van Johan Maurits, Willem Maurits van Nassau-Siegen, was, tot levendige
verbazing van zijn oom, in Juli met een compagnie komen opdagen 2).
Ook Konigsmarck arriveerde in die maand, wat later gevolgd door de door
1) Urk. and Akt., III, 297, noot 3; de Vrouwe van Amerongen aan haren echtgenoot
20 September 1672 (archief-Amerongen). Het getal van ruim 56.000, dat Van Sypesteyn
en De Bordes noemen (II, 113), is voor dezen tijd stellig te hoog.
2) Johan Maurits aan Willem III 20 Juli 1672 (H. A. 26301).
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hem geworven troepen; Holsteiners, die ook Groningen mede verdedigd
hadden, kwamen en waarschijnlijk nog wel anderen. Men kon gebruik
maken van de verbinding over de Zuiderzee, langs welken weg Willem III
ook, einde Juli, een regiment te huip had gezonden aan Groningen, waarvoor
de stadsregeering en ook Albertina Agnes hem heel hartelijk bedankten 1).
Voeg hierbij de in vrijheid gestelde Fransche krijgsgevangenen en een deel
der vloot-bemanning, o. a. het regiment zee-soldaten onder kolonel Palm.
Deze versterkingen waren van de uiterste beteekenis, en de opperbevelhebber
deed wat hij kon, om van al die troepen een bruikbaar geheel te maken;
de benoemingen tot en met die van kolonel werden hem overgelaten 2).
Begin Augustus schreef hij de bevelhebbers op de verschillende posten
aan hem op te geven, hoeveel en Welke troepen zij onder zich hadden 3).
In September kon hij, met den Raad van State, een staat van oorlog indienen 4), die de nieuwe organisatie, op papier althans, liet zien. Er was
een nieuwe repartitie, nu over vier provincial, gemaakt en de lasten van
elk dezer waren naar rato verhoogd. Het is duidelijk, dat men goed op
dreef raakte. Maar men ziet ook duidelijk, dat er veel bleef ontbreken,
in het bizonder aan de uitrusting, de bewapening inbegrepen 5), — en
hoe de gevechtswaarde nu was, zou pas bij een actie kunnen blijken.
De werkzaamheden van Willem III, altijd trouw geholpen door Van
Beverningk, ten bate van het legerherstel, in bizonderheden te schetsen,
is niet wel mogelijk en ook haast overbodig. Wij kunnen uit zijn aard
afleiden, dat hij zich met volharding en hardnekkigheid aan dit grootsche
doel gewijd heeft. Heel bizonder komt die hardnekkigheid uit in de grimmige
vervolging, die hij Montbas aandeed. Het vonnis van den krijgsraad bracht
vervallen-verklaring van de militaire waardigheden. Maar Willem III was
er niet tevreden mee, en een tweede vonnis verzwaarde de straf tot vijftien
jaar gevangenis. Nog was de Prins niet voldaan: hij zond het vonnis aan
de Staten-Generaal, het hun ter beoordeeling voorleggende 6). De ontvluchting van 11/Iontbas, gevolgd door zijn overloopen naar den vijand, gaf
1) Schrijven van Groningen van 3 Augustus (H. A. 265o). Cf. Theissen, t. a. p.,
118 vlg.
2) Res. Holl. 27 Augustus 1672.
3) Aan Johan Maurits 2 Augustus (H. A. 26301).
4) Res. Holland 27 September 1672; Hop en Vivien, 235 en 25o; Ten Raa en De Bas,
V, 29o.
5) Hop en Vivien, 29o; cf. Van Sypesteyn en De Bordes, II, 129.
6) Brief van 23 Juli 1672 (R. A., Staten-Generaal 4912).
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toen gemakkelijk aanleiding tot een derde vonnis, dat hem tot ophangen
veroordeelde; het is in Juli 1673, in effigie, uitgevoerd 1). Willem's grimmigheid heeft hier een bizondere reden : strengheid alleen kon tot herstel van
de tucht afdoende bijdragen. Er komt bij, dat een gedrag als dat van Montbas
een man van het snit van Willem III een zeer diepen afkeer moet hebben
ingeboezemd. Het zou niet de eenige maal zijn in de geschiedenis, dat
zulke motieven hebben bewerkt, dat de straf de maat van de misdaad te
buiten ging — gesteld al, dat het hier dit geval is geweest.
Montbas' verdwijning kan men moeilijk als een schadepost voor de
legerleiding aanmerken. Zijn plaats werd ingenomen door Ludolf van
Steenhuysen, heer tot Heumen, die zich eerst verontschuldigd had, omdat
hij zich niet tegen de vermoeienissen van een veldtocht bestand achtte 2),
maar toch schijnt voldaan te hebben, want hij werd in 1673 luitenantgeneraal der cavalerie, om echter reeds het volgend jaar gepensionneerd
te worden; dit wijst niet op bizondere kracht. Overigens waren de vroegere
bevelhebbers nog alien in functie, Konigsmarck had zijn luitenantgeneraalschap der infanterie aanvaard en was te werk gesteld in het hoofdkwartier. Daar vertoefde ook Zuylesteyn, die, op verzoek van den Prins,
in Juli uit Breda, waar hij gouverneur was, was ontboden en sedert zijn
oud-pupil bijstond. Het spreekt haast vanzelf, dat de Prins een versterking
in de legerleiding zeer noodig achtte: de bevelhebbers van de meeste
ervaring, Johan Maurits en Wirtz en Louvignies, hadden ieder hun eigen
post. En hij zette zonder veel moeite door, dat er een zeer belangrijke
kwam in den persoon van Georg Friedrich, vorst van Waldeck, in welk
initiatief hij een bizonder gelukkige hand toonde.
Van midden Juli of stond de Prins met Waldeck in betrekking, toen
hij hem geld overmaakte, blijkbaar voor een militair doel 3). Georg Friedrich
was een oude bekende van de Staten, voor wie hij reeds vroeger wervingen
uitgevoerd had. Hij was een man van rijpe ervaring op militair gebied,
door zijn dienst in Brandenburg, Oostenrijk en Zweden, en als staatsman
had hij het van Frankrijk dreigende gevaar leeren inzien; hij zon reeds
lang op een nadere aaneensluiting der Noord-Duitsche vorsten, maar had
tot dusver al even weinig resultaat met zijn streven als Lisola langen tijd
te Weenen met het zijne. Van zelf moest hij in den grooten strijd van 1672
1) Sylvius, I, 368 en 462; Wicquefort, IV, 512-514; De Segur, 13o vlg.
2) Ten Raa en De Bas, V, 401.
3) Brief van 15 Juli (R. A. Gelderland: archief-Culemborg); cf. Hop en Vivien, 231.
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aan de zijde der Staten staan, en hij aarzelde geen oogenblik, toen de Prins
hem in September liet uitnoodigen — door Nassau-Saarbriick —, om als
veldmaarschalk in Nederlandschen dienst te treden. Pas toen hij er al
was, lichtte de Prins de Staten in en deze maakten geen bezwaar. Johan
Maurits werd oud, betoogde Willem III, die er zelf voor in de Statenvergadering kwam; hij zelf kon niet overal present zijn; Waldeck was de
„voornaemste officier" van Duitschland, bier te lande geinteresseerd als
graaf van Culemborg en van de Luthersche religie 1 ). Spoedig werd Waldeck,
die 17 September den eed aflegde, een persoon van beteekenis in het hoofdkwartier; hij was er het factotum, schreef een Brandenburgsch vertegenwoordiger reeds den 28en 2).
Een samenwerking op militair gebied nam daarmede een aanvang, die
bijna zo jaar geduurd heeft en nimmer door ernstige conflicten gestoord
is. Moeilijk was de verhouding dikwijls. Waldeck was niet gemakkelijk in
den omgang, wantrouwend, zich spoedig achteraf gezet wanende, en de
52-jarige kon vooral in den beginne de abrupte, bruuske wijze van doer,
die Willem III er dikwijls op na hield, niet best verdragen. De waardeering
kwam vrij spoedig, en deze heeft de verhouding verder bepaald, ook van
de zijde van Willem III, die echter ook tegenover dezen ouderen man —
en het is teekenend — altijd de leiding behield. Waldeck werd Willem's
voornaamste militaire raadgever, en hij vervulde, blijkens verschillende
korte briefjes van Willem III aan hem uit de eerste maanden 3), eigenlijk de functie van chef van den generalen staf. Hij ging, als Beverningk
en Fagel, tot dien kleinen kring van vertrouwden behooren, waarmede
Willem III zijn werk deed. Op den achtergrond daarvan voelen we ook,
meer dan we hem al zien, Bentinck, ritmeester nog slechts, maar ook
edelman van de kamer van Zijne Hoogheid 4); zijn carriere was met die
van Willem III begonnen.
Reeds voor Waldeck's aankomst had Willem III voor zich de vraag,
of agressief optreden mogelijk was, bevestigend beantwoord. Het plan tot
den aanval op Naarden, de eerste uiting eener aanvallende taktiek, was
voor Waldeck's verschijning in voorbereiding: er wordt van gesproken in
1) Hop en Vivien, 304; Muller, I, 32.
2) Urk. and Akt., III, 295, noot 2.
3) In het archief van Culemborg (R. A. Gelderland).
4) Willem III-Bentinck, I, XVIII, noot 2, en II, 718; de commissie: R. A., Nass.
Domeinen 602, fol. 140 v0.
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een brief van Johan Maurits van 13 September 1) en de vroeger naar
Groningen gezonden troepen waren terugontboden, om er aan deel te nemen;
hun vrij lang uitblijven heeft de onderneming vertraagd. Het is zeer goed
mogelijk, zooals generaal Knoop heeft verondersteld 2), dat het motief
vooral gezocht moet worden in den wensch, om het moreel der troepen
op de proef te stellen.
Een begin van een
poging, om de Franschen door een directen aanval het land
uit te drijven, al
heeft dit plan den
Prins in Augustus wel
,
beziggehouden 3)
tegelijk met een aanval van de Duitsche
bondgenooten van het
Oosten uit —, mag
men stellig niet zien
in dezen aanval op
Naarden en den spoedig daarop volgenden
op Woerden. Maar het
heele plan staat toch
op hooger peil, meen
ik, dan generaal Knoop
veronderstelt: een ac-}k RI', D 7414,IC X,
GXORGtief optreden van het
rave "a' wattled,
Nederlandsche leger
moest de stemming in
Gravure (van C. Hagen?).
Holland verbeteren en
het vertrouwen van de bondgenooten herstellen; won men Naarden of
Woerden of beide, dan zou bovendien de stelling tegenover de Franschen
versterkt worden. Al deze overwegingen zullen den jeugdigen opperbevel1 H. A. 26301.
2) Krijgs- en Geschiedkundige beschouwingen, 180.
3) Urk. and Akt., III, 283.
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hebber, die zelf van verlangen om toe te slaan geblaakt moet hebben,
geleid hebben, in de overtuiging, dat hij het nu kon wagen.
Beide ondernemingen mislukten. De eerste, op 28 September, kwam
niet geheel tot ontplooiing, omdat de troepen onder den jongen Rijngraaf,
die van de zeezijde moesten komen, door windstilte waren opgehouden.
De voorbereiding had hier in de handen van Johan Maurits gelegen, maar
op den avond van den 27en kwam de Prins zelfs naar Muiden, waar hij
het wachtwoord „Vive Orange et Amsterdam", dat de samenwerking van
deze beiden in dezen tijd symboliseert, gaf. Hij deed aan den aanval van
de landzijde mee en werd er met moeite door Louvignies, die hem vergezelde, van teruggehouden den aanval toch door te zetten, toen de Rijngraaf
uitbleef. Na de mislukking liet hij Louvignies, die bij Willem III zeer
in de gunst stond en meermalen geraadpleegd werd, achter, om de posten
te inspecteeren. Johan Maurits, zelf meermalen ongesteld, drong er op aan,
dat Waldeck zou overkomen, om hem bij te staan bij een nieuwen aanval,
dien hij met instemming van den Prins overwoog. Maar Waldeck kon
niet gemist worden in het hoofdkwartier, want hier werd de onderneming
tegen Woerden voorbereid 1). Deze had aanvankelijk meer succes. Luxembourg, in de waan gebracht door nieuwe toebereidselen in het kwartier
van Johan Maurits, dat een tweede aanval Naarden bedreigde, was den
8sten October met een vrij aanzienlijke macht naar 's-Graveland getrokken
en vertoefde hier nog, toen Willem III in den nacht van 1 o op i i October
Woerden plotseling liet omsingelen. Zuylesteyn kwam met een 1200 man
ten Oosten van de stad bij de Grovenbrug in stelling, met de bedoeling
een tot ontzet optrekkende macht tegen te houden; Hornes van den kant
van Polanen en de Prins van dien van Bodegraven zouden den eigenlijken
aanval ondernemen. Maar het zeer snelle en energieke optreden van den
Franschen opperbevelhebber, die, zoodra hij tijding van de omsingeling
kreeg, de belegerden te hulp snelde, maakte, dat de aanval, die onder hevige
regen en harden wind begon, maar er toch toe leidde, dat een batterij
dicht bij de gracht in stelling kwam 2), niet doorgezet kon worden. Zuylesteyn
verdedigde zich met de grootste dapperheid tegen Luxembourg's eersten
onstuimigen aanval van het Oosten uit, en het gelukte hem de Franschen
hier of te slaan. Maar den volgenden morgen herhaalde Luxembourg,
1) Een order voor kolonel Manger, om twee compagnieen uit Gouda naar Bodegraven
te begeleiden, is van 9 October: R. A., Staten-Generaal 4931.
2) Volgens een brief van Willem III van 1 1 October 1673 (R. A., Staten-Generaal 4913).
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die langs een omweg over Kamerijk getrokken was, den aanval van den
anderen kant : Zuylesteyn had verzuimd den toegang van den weg van
Kamerijk af te sluiten. Hoewel met veel inspanning, slaagde Luxembourg
er thans in de stelling te nemen, waarbij Zuylesteyn, tot het laatst strijdende,
omkwam. Hierdoor werd de toegang tot Woerden vrij en de Prins, die
alle middelen overwogen had, om zijn oom te hulp te komen, trok onverwijld
terug, zonder door de Franschen lastig te worden gevallen 1).
De gebeurtenissen bij Woerden toonden duidelijk aan, hoe zeer de
gevechtswaarde van het Nederlandsche leger was toegenomen. Zuylesteyn
zelf had bij de inrichting zijner stelling een ernstig verzuim begaan, en
er viel ook te klagen over gebrek aan tucht bij de artillerie, zooals Willem III
in een brief aan de Staten-Generaal betoogde 2), en over niet voldoend
materiaal, maar in het algemeen waren de bewegingen stipt en ordelijk
volbracht en men durfde ten minste de Franschen weer aan. De teleurstelling over den afloop uitte zich minder in gemor over den Prins dan
in schimpscheuten op zijne onderbevelhebbers: „och ! dat hij goeden raat
had. Mij jammert den jongen belt in mijn hart", schreef de Vrouwe van
Amerongen 3). Vooral Zuylesteyn moest het ontgelden: direct al werd
rondverteld, dat hij beschonken geweest was, en ook — maar dit is stellig
onjuist —, dat hij in een tweegevecht met Montbas was gevallen. Willem III
viel zijn oom niet af; hij liet diens lijk, dat uitgeleverd werd, te Breda
begraven en hij bracht zijn genegenheid voor den vader over op den zoon,
Willem, die overigens een jonge man was van zeer twijfelachtige kwaliteiten.
Stellig heeft de Prins persoonlijk het mislukken van den aanval op Woerden
niet als een bizonder zwaren tegenslag gevoeld. Den i3en 's avonds was
hij te Schoonhoven 4), gereed tot een nieuwe onderneming, die echter
Louvignies ontried, omdat men niet zoo spoedig gereed kon zijn. Was dit
reeds het plan van veel wijdere strekking, dat den Prins toen in elk geval
moet hebben beziggehouden ? Immers hij opperde het in het begin der
maand als mogelijk in de bespreking met Von Krosigk. Het beoogde niets
minder dan een tocht door Brabant. De Fransche bezetting in Nederland
1) Behalve de bekende werken raadpleegde ik voor deze gebeurtenissen onuitgegeven
correspondentie in H. A. 2630 1 en in archief-Culemborg; cf. ook van der Goes, II, 419 vlg.
2) Van Sypesteyn en De Bordes, II, 150. De hier ook geuite beschuldiging over verraad
van de boeren van Kamerijk is niet houdbaar gebleken.
3) Zulke uitdrukkingen in meer dan een brief uit October; cf. Samson, II, 453. Anders:
Van der Goes, II, 4zo.
4) Brief van hem aan Waldeck van dien dag (in archief-Culemborg).
18
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en Turenne's macht in Duitschland konden geacht worden een aaneengesloten front uit te maken, omdat de Rijn van Bonn of geheel in de Fransche
machtssfeer lag. Maar de verbinding was op verscheidene punten zwak
en het lag voor de hand een poging te doen haar te verbreken door een
uitval uit de Republiek door het niet bezette Brabant heen op de Fransche
linie aan den Midden-Rijn. Bij succes mocht men vrij zeker op de bevrijding
van het Nederlandsche grondgebied hopen.
Op den i7en October maakte deze onderneming het onderwerp van
beraadslaging uit in een krijgsraad te Gouda, waartoe de hoogste bevelhebbers waren bijeengeroepen en waar ook Beverningk wel aanwezig zal
geweest zijn 1). Het resultaat van de besprekingen werd zeer geheim gehouden 2), ook de Staten werden niet op de hoogte gebracht. Het geheim
is zoo goed bewaard, dat wij tot op dit oogenblik niet het rechte weten
van wat er voorgevallen en besloten is. Wij kunnen dit alleen afleiden
uit wat volgde.
Gewaagd was de onderneming, die de Prins voorhad, ongetwijfeld. Er
werd gerekend, zooals natuurlijk was, op samenwerking met de Duitsche
bondgenooten; zonder deze zou zij bezwaarlijk uitvoerbaar zijn. Nu waren
de Keizerlijken en Brandenburgers wel aan den Rijn gekomen, maar veel
hooger op dan aangekondigd was. Omdat de aartsbisschop van Trier den
overtocht bij Coblenz niet had willen toestaan, waren zij in de buurt van
Frankfurt beland en namen den schijn aan, om bij Mainz over te willen
steken, zonder dat dit ooit wezenlijk in de bedoeling heeft gelegen, althans
niet in die van de Keizerlijken 3). Van deze veranderde richting was Willem
III niet op de hoogte, toen hij het besluit van zijn onderneming liet vaststellen. Voordat hij op weg ging, zond hij den kolonel Johan Thibault
Weibnum naar Duitschland, om met Amerongen, — die het bondgenootschappelijk leger op den voet volgde en verscheidene vergeefsche pogingen
had aangewend, ten einde den Keurvorst tot een actiever optreden te be1) Verscheidene schrijvers zeggen, dat ook De Ruyter present was. Dit schijnt terug
te gaan op de „dagelijkse aanteekening" van 's Prinsen tocht, die gedrukt is in het Ontroerd
Nederlandt I, 472 vlg., en die de v.n. bron van de expeditie is geweest, maar verscheidene
onnauwkeurigheden bevat. Daartoe behoort hoogstwaarschijnlijk ook De Ruyter's aanwezigheid, want de admiraal was — na een tweede bezoek aan het hoofdkwartier — reeds op
16 October te Amsterdam (Blok, 333, en Brandt, 762).
2) Dit zeggen verscheidene contemporaire schrijvers; maar cf. Archives, IP, 287. —
Volgens Bontemantel, Res. van den Raad, III 2, fol. 38o (G. A. Amsterdam), wisten alleen
Beverningk en Fagel er van.
2) Urk. and Akt., III, 299 vlg., en 327, noot 1.
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wegen, — de bondgenooten omtrent zijn voornemen in te lichten 1). Men
kan dus niet zeggen, dat de onderneming in overleg met dezen voorbereid
was, al was er met Von Krosigk in algemeene termen over gesproken; zij
werd aangegaan op goed geluk af, dat het wel tot de noodige samenwerking zou komen, en hier lag haar zwakke zijde bloot. Kort v66r zijn
vertrek — Weibnum was toen al weg — ontving de Prins een brief van den
Keurvorst, die hem weinig bemoedigd kan hebben: van een vereeniging
repte Frederik Willem niet; ondernam de Prins een voorwaartsche beweging,
in den zin als aan Von Krosigk aangeduid, dan zouden de Brandenburgsche
troepen in Westfalen hem te hulp . kunnen komen, waartoe hun bevel was
gezonden 2). Willem III was er de man niet naar, om hierom de onderneming
op te geven; hij is klaarblijkelijk vol ongeduld geweest 3).
De voorbereidende maatregelen werden na den Goudschen krijgsraad snel
getroffen. Reeds op den 27sten gingen de orders voor de voor den tocht bestemde regimenten, om op marsch te gaan, af 4 ). Antoine Alvarez Machado, een
Portugeesche Jood te Amsterdam, met wien de Prins kort te voren een contract voor de levering van levensmiddelen aan het leger gesloten had 5), werd
belast met de voorziening der troepen. Van Beverningk had de zorg voor de
geldmiddelen. Maar men zal er zich niet over verbazen, dat aan de intendance
zoowel als aan de geldmiddelen tijdens den tocht heel wat ontbroken heeft,
zooals overtuigend blijkt uit verschillende tusschen den Prins en Waldeck
gewisselde stukken 6). De nieuwe legerorganisatie was pas in wording !
Voor de expeditie werden bestemd ongeveer 15.000 man, waaronder
1 o.000 ruiters oftewel de heele cavalerie, die tot uit Den Helder toe opontboden was, vijf regimenten infanterie en eenige artillerie. De troepen
werden gedeeltelijk te Rotterdam, gedeeltelijk te Gouda verzameld en te
water vervoerd naar Brabant, waar ze bij Wouw en Roosendaal werden
gelegerd. In de Waterlinie bleven ongeveer 18.000 man achter 7). Een
1) Id., 305 en 321, noot 2 (Weibnum vertrok 29 October).
2) Archief-Amerongen; Willem III ontving dezen brief van 22 October den 3osten
volgens zijn schrijven aan Waldeck van dien dag (archief-Culemborg).
3) Lisola zegt dit: Muller, 46.
4) Archief-Culemborg en Archives, II 5 , 291.
5) Willem III aan Johan Maurits zo October 1672 (H. A. 26301).
6) Archief-Culemborg.
7) Deze getallen zijn uit 's Prinsen brief van 7 November aan de Staten-Generaa
(R. A., Staten-Generaal 7149). Het getal van 23.000 voor den tocht, dat men gewoonlijk
opgegeven vindt, berust op de „dagelijkse aanteekening", die ook hier mis is, evenals
in de mededeeling, dat de Prins van de Staten-Generaal enz. afscheid genomen zou hebben.
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algemeen opperbevel tijdens 's Prinsen afwezigheid werd niet ingesteld,
aan de bevelhebbers op de posten was alleen onderlinge correspondentie
voorgeschreven. De beide veldmaarschalken kregen ieder een groot deel
der linie speciaal voor hunne rekening : Johan Maurits dat van Muiden
tot Bodegraven, Wirtz dat van de Goejanverwellesluis af; in het hoofdkwartier aan de Nieuwerbrug verving Konigsmarck den Prins en te Schoonhoven Westerloo Louvignies, en in het kwartier van de Goejanverwellesluis
tot Oudewater commandeerde Homes 1). Aan Johan Maurits — en waarschijnlijk ook wel aan Wirtz — werd opgedragen zoo mogelijk een offensief
te ondernemen, waartoe aanslagen op Kampen en Zwartesluis werden
overwogen 2). Konigsmarck, die op den meest blootgestelden post stond,
werd gelast, om bij een eventueelen aanval van den vijand, wanneer deze
in het hart van het land kwam en hem van achteren zou kunnen aanvallen,
op Leiden terug te trekken en dan de bevelen van de beide veldmaarschalken
af te wachten 3).
Den zen November begaf zich de Prins, o. a. vergezeld van Waldeck,
Louvignies en Beverningk, over Rotterdam op weg naar Roosendaal. De
Staten-Generaal kregen eerst den 8sten een schrijven van hem, van den
vorigen dag, dat de verzekering inhield, dat de posten aan de Waterlinie
goed verzorgd waren en dat hij met een „considerabel leger ging ageeren
ten dienste van het lieve Vaderlandt". Zij besloten toen in de kerken voor
het welslagen der expeditie te doen bidden en verleenden, op verzoek van
den Prins, gereedelijk een acte van indemniteit aan Beverningk, die op
eigen verantwoording was meegegaan, maar zich hierover toch bezwaard
gevoelde 4).
7 November hield de Prins te Roosendaal een revue over de nu hier
bijeengetrokken troepen-macht. Den volgenden dag ving de tocht aan door
Spaansch-Brabant en men arriveerde den 1 3en over Peer in het Luiksche
te Lanaken 5), op een uur afstands van Maastricht. Maar toen had de
Prins nog alleen de ruiterij bij zich. Infanterie en artillerie waren onderweg,
bij Gastel tusschen Turnhout en Herenthals, teruggezonden, en omdat
1) 's Prinsen brief van 7 November (zie de vorige noot), en Archives, II 5 , 294.
2) Twee brieven van Johan Maurits van 25 October (H. A. 26301); Archives, II', 292.
3) Van Sypesteyn en De Bordes, II, 161; met den bier genoemden brief aan Konigsmarck
is een brief aan Wirtz van 19 December bedoeld (zie later).
4) Res. Staten-Generaal 8 November 1672 (R. A.).
5) Volgens 's Prinsen brief aan de Staten-Generaal van 14 November (R. A., StatenGeneraal 7149).
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zij „embarras" zouden kunnen veroorzaken en omdat de Prins bericht
had ontvangen, dat de Franschen toebereidselen tot een aanval op Holland
maakten 1). Zij werden geposteerd bij Bergen-op-Zoom, met last om hier
voorloopig te blijven 2), en Wirtz en Johan Maurits werden gemachtigd
te overleggen, hoe zij het best gebruikt konden worden, waarmede Willem III
bepaaldelijk de bedoeling had, dat nu tot een offensief overgegaan zou
worden 3).
Van Lanaken uit bezocht de Prins Maastricht, waar hij met den commandant, den Rijngraaf, lang confereerde, „alles zonder ceremonie". De
kapittelheeren van St. Servaes en de stedelijke magistraat kwamen hem
begroeten. Den 1 5en ging hij naar Eysden 4), waar het hoofdkwartier werd
opgeslagen, en de ruiterij, die rust noodig had, werd gelegerd in het land
van Overmaze. Tusschen Eysden en het Spaansche fort Navagne werd
een schipbrug over de Maas geslagen. Gelukkig kon er een verdrag van
neutraliteit met het land — niet met den bisschop — van Luik gesloten
worden, zoodat het leger ook van hieruit voorzien kon worden. Versterking
met infanterie en artillerie kreeg de Prins uit het garnizoen van Maastricht
en door Monterey: deze zond een corps van, naar men zeide, 1 o.000 man
onder den graaf de Marcin 5), die met andere Spaansche heeren, als de Prins
van Vaudemont, den zzen zijn opwachting bij den Prins maakte. Gezamenlijk
kunnen zoo ruim 20.000 man vergaderd geweest zijn, waarvan ongeveer
de helft Spanjaarden, want ook de Spaansche cavalerie uit de Waterlinie
was meegekomen.
Wat zou de Prins gaan doen ? Al had hij den nieuwsgierigen vrager
uit de overigens nog al zoutelooze anecdote 6), wien hij alleen antwoordde
met de wedervraag, of hij kon zwijgen, wat dan leidde tot de aardigheid,
dat hij het ook kon — en goed ook ! —, bescheid willen geven, dan zou
hij toch misschien wat verlegen hebben gestaan om een zeer preciese
omschrijving. Het einddoel was duidelijk genoeg: de bevrijding van het
grondgebied; maar de groote vraag bleef: hoe dit te verwezenlijken ? Aan
1) Alsvoren van 1 1 November; cf. Archives, IP, 294.
2) Memorie van Waldeck met apostilles van Willem III van 18 November (archiefCulemborg).
3) Volgens zijn bovengenoemden brief van II November.
4) Volgens zijn brief aan Amerongen van 18 November (archief-Amerongen).
5) De Prins zegt in zijn brief van 23 November (R. A., Staten-Generaal 7149) alleen,
dat Marcin gekomen was met eenig voet- en paardevolk.
6) O. a. bij Sylvius, I, 482.
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den Keurvorst had de Prins door Weibnum laten mededeelen, dat het zijn
bedoeling was Maastricht te voorzien, het voornemen, dat de Luikenaars
heetten te hebben, om zich met den vijand te verbinden, te beletten en
de Fransche macht in de buurt van Maastricht — die hier voortdurend
in de buurt vertoefd had — „t'incommoderen" 1). Dit alles was zonder
moeite bereikt. Duras, de bevelhebber, had wel niet aangevallen kunnen
worden, omdat hij bij 's Prinsen nadering uit Maaseyck geretireerd was
naar de Roer, in de buurt van Wassenberg, maar Maastricht was geheel
ontzet en de Prins had vrijheid van opereeren. Het groote doel zou pas
onder de oogen kunnen worden gezien, wanneer men iets naders wist
van de bondgenooten en van het verdere succes der pogingen van Weibnum
en Amerongen. Maar hier begon de teleurstelling, want de Brandenburgers
noch de Keizerlijken maakten aanstalten, om den kant van Maastricht uit
te komen. Ik zie met leedwezen, schreef de Prins den 1 8en aan Amerongen,
dat men „soo vaceleert". Ik moet bekennen, dat „ick die maximes niet
begrijp en daarover wondere gedaghten heb". Hij wist toen nog niet, dat
zij er ernstig over begonnen te beraadslagen, om naar Westfalen terug te
trekken 2). Vrees voor Turenne, die bij Andernach stond met een Rijnbrug
achter zich, terwiji ook een Fransch corps onder Conde in Lotharingen
was opgesteld, vrees voor gebrek aan levensmiddelen en voor complication
met Duitsche potentaten aan den Rijn, die geen van alien de Keizerlijken
gaarne op den linker-Rijnoever zagen, verklaren deze zeer weinig krijgshaftige houding 3). Verder de omstandigheid, dat de keizerlijke veldheer
volgens zijn last van den beginne of weinig gedisponeerd tot actief ingrijpen
was geweest, terwijl de Keurvorst, die wel anders gewild had — in
tegenstelling tot enkele zijner ministers — zich niet alleen tot optreden
in staat achtte.
Er ontstond nu een zeer curieuse militaire situatie. De legers aan den
Rijn bleven werkeloos. Ook Turenne, die niet meer dan 20.000 man bij
zich had, ging niet tot actie over, evenmin als Conde, die over een nog
kleiner leger beschikte. Elk wachtte op een aanval van den ander. Aileen
de Prins ageerde, maar door het uitblijven van alle hulp uit Duitschland —
ook de Brandenburgers uit Westfalen lieten niets van zich merken — op
1) Urk. und Akt., III, 321.
2) Reeds 25 November schrijft Amerongen hierover (t. a. p., 331).
3) Urk. und Akt., III, 340 vlg.
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beperkt terrein, en zonder zijn voornaamste doel, een aanval op de Franschen
aan den Rijn, te durven benaderen.
Met kleinere ondernemingen was de Prins niet gelukkig. Zijn militie
was ten deele goed en ten deele zeer slecht, en er was ook gebrek aan fourage.
Hij deed 25 November, na de vereeniging met de Spaansche troepen, een
beweging naar den kant van Tongeren in Luik, dat, evenals Maaseyck,
met Fransch garnizoen bezet was. Maar maakte na een dag of vier rechtsomkeert, om Duras tegemoet te trekken, die aanstalten maakte naar Maaseyck
te zullen komen. De beide legers stonden aan den Roer bij Linnicq tegenover
elkander, maar het water was hoog en de Prins kon er niet over 1). Hij
keerde begin December te Maastricht terug en liet den ben het ook door
de Franschen bezette kasteel van Valkenburg berennen, dat zonder veel
moeite genomen werd en dat men daarop in de lucht liet springen. Ondertusschen kreeg hij bericht, dat Duras den aftocht geblazen had en den kant
van Turenne naar den Rijn was opgegaan. Nieuwe bedreigingen van
Tongeren en Maaseyck volgden en tegelijkertijd begon het hard te vriezen.
Maar dit verhinderde Willem III niet, om, op instigatie van Monterey 2),
een stoutmoedigen tocht te ondernemen naar Charleroi, dat bij den vrede
van Aken, tijdelijk, een Fransche stad geworden was en nu een belangrijk
depot vormde. Het was een harde marsch langs de Maas, door de cavalerie
in een stuk in twintig uur afgelegd 3); de infanterie onder Marcin was
vooruitgetrokken en gedeeltelijk over water vervoerd. Ook bij Charleroi,
waar de Prins den i 6en vOOr kwam en dat door de cavalerie van Louvignies
en Nassau berend werd, was de oorlogsfortuin hem niet gunstig. De strenge
vorst maakte het aanleggen van belegeringswerken onmogelijk — de grond
was tot anderhalven voet diep bevroren — en levensmiddelen waren niet
te krijgen, terwijl men in de stad onder bevel van den graaf de Montal,
die naar Tongeren was geweest en in alle haast terugkeerde, zich op een
krachtige verdediging voorbereidde. Het iets meer Westelijk gelegen Binche,
ook in 1668 in Fransch bezit geraakt, kon door een afdeeling van 's Prinsen
leger genomen worden. 1VIaar van Charleroi zag men wijselijk af. „Tegen
den Almogenden wille en is niet te doen", rechtvaardigde de Prins dit
1) Cf. Hop en Vivien, 339, 35 0-354; de hier genoemde brief van Willem III van
6 December is bewaard in R. A., Holland 2926.
2) Alsvoren, 349, noot 3; Hop en Vivien, 363.
3) Volgens berichten van Ginckel aan zijn moeder (de Vrouwe van Amerongen aan haar
man 2 en 9 Jan. 1673: archief-Amerongen).
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besluit, waartoe alle Spaansche officieren geraden hadden, in een brief aan
Amerongen van den 23sten uit Binche 1). Ook deze stad werd opgegeven,
na volgens krijgsgebruik geplunderd te zijn. Er bleef niet anders over dan
naar Holland terug te keeren. De troepen hadden veel geleden en ernstige
ziekten deden zich voor; de jonge Ginckel moest doodziek naar Brussel
vervoerd worden en bracht er met moeite het leven af. Het grootste deel
bleef voorloopig onder Waldeck in de buurt van Maastricht, de Prins reed
met een gedeelte der cavalerie huiswaarts, was den 26sten in de abdij
van Averbode, maar kon door de weersgesteldheid niet zoo snel vooruit
als hij wel wilde 2). Het hoofddoel was gemist.
Toch onderschatte men de beteekenis der expeditie niet. Het Prinsenleger had aan de wereld getoond, dat het tot een zeer stoutmoedige daad
gereed was, en de jonge opperbevelhebber had al zijn energieke durf en
doortastendheid blootgelegd. Z66 groot was het zelfvertrouwen aan 's Prinsen kant, dat Waldeck einde November had kunnen schrijven: „In Godsnaam, sluyt met Denemarcken, en dan sullen wij den oorlogh tot aan de
poorten van Paris brengen !" De bondgenooten, die in den zomer Nederland
door de afleiding, die ze veroorzaakten, een grooten dienst bewezen hadden,
hadden nu het spel bedorven en waren, toen de Prins zijn vermetele onderneming tot op Franschen bodem deed, al op den terugtocht naar Westfalen 3). De Prins had hen nog door twee afgezanten, overste Eppe en graaf
Dohna, tevergeefs trachten terug te houden. Er bleef hem niets over dan
te berusten. Laat ze toch in elk geval niet verder, niet over den Wezer
gaan, smeekte de Prins den Keurvorst door Amerongen, want dan „sie
ick de gansche saeck verlooren" 4); ik ben zeer bereid alles te doen voor
het betalen van verdere subsidien. Hij gaf den moed geen oogenblik op
en besefte, dat voor alles de bondgenooten behouden moesten blijven. Dan
kon men het volgende jaar na betere voorbereiding een nieuwe poging
wagen.
De positie der Fransche bezettingsmacht had toch wel even gekraakt.
Aan Fransche zijde was de beteekenis van 's Prinsen opzet wel degelijk
1) Urk. und Akt., III, 349-350; Willem III aan de Staten-Generaal zo December
(R. A., Staten-Generaal 4921).
2) Aan de Staten-Generaal 26 December (R. A., Staten-Generaal 7149).
3) io December was de Prins nog in de meening, dat zij een aanval op Turenne hadden
gedaan (Hop en Vivien, 351).
4) Urk. und Akt., III, 3 54-
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gevoeld, en niet zonder reden had de Prins zich verkneukeld in den schrik,
dien zijn verschijning onder Duras' troepen had teweeggebracht 1). Diepen
indruk maakte de tocht naar Charleroi, de Koning viel voor een oogenblik
in „une furieuse inquietude". Het feit bestond, dat de Fransche macht
eigenlijk niet toereikend was, om het heele gebied, dat men bezet moest
houden, nu de vrede niet opgelegd had kunnen worden, afdoende te verdedigen. Dadrom was de Fransche aanvalskracht als verstard, daarom had
de Prins ongehinderd heen en weer kunnen trekken, terwijl Luxembourg
niets van beteekenis had ondernomen, noch tegen de Waterlinie noch naar
eenige andere richting. Eerst de vorst, die Willem III hinderde, schiep
voor hem de mogelijkheid tot een aanval op Holland, waarnaar hij sedert
maanden gehunkerd had.
Er was na 's Prinsen vertrek veel beraadslaagd, om de vesting-Holland
in zoo groot mogelijke veiligheid te stellen. Bepaaldelijk na de wederbijeenkomst van de Staten van Holland op 17 November, die het blijkbaar
vreemd vonden, dat de Prins zoo maar weggetrokken was, zonder de StatenGeneraal vooraf te waarschuwen. Den dag van hunne samenkomst wezen
zij, naar aanleiding van den brief van den Prins van den Ten uit Roosendaal,
gedeputeerden aan — en de Staten-Generaal volgden hun voorbeeld
om met de legerhoofden in overleg te treden. Dientengevolge werd den.
I9en een krijgsraad belegd te Zwammerdam 2), waarin de beide veldmaarschalken en Konigsmarck met de gedeputeerden aanwezig waren. Hier
werd besloten, om bij „voortgang van vriezend weer" een corps de reserve,
waarvan ook reeds vroeger sprake was geweest, te posteeren op een plaats
vanwaar het een eventueel bedreigden post het gemakkelijkst te hulp zou
kunnen komen. In verband hiermede werden eenige troepen-verplaatsingen
verordend, maar van een offensief, zooals in 's Prinsen bedoeling had gelegen,
kwam niets en van de uitvoering der beraamde maatregelen niet veel.
De winter, die zich blijkbaar even had laten gevoelen, hield nog niet aan.
Wirtz, Wiens actie in 1672 voortdurend een gunstigen indruk maakt, drong
einde November op een nieuwe conferentie aan: te Zwammerdam, schreef
hij, was maar „te dele gediscoureert en ten dele gehandelt" 3). Inderdaad
volgde een nieuwe krijgsraad, te Alfen, op 2 December, dien ook de ge1) Aan de Staten-Generaal 10 December (R. A., Staten-Generaal 7149).
2) Secrete Res. Staten-Generaal en Res. Holl. 17 November (R. A.); cf. Van Sypesteyn
en De Bordes, II, 158, en Hop en Vivien, 319-320.
3) Hop en Vivien, 338.
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deputeerden van de Staten van Holland, die op de post te Bodegraven
gecommitteerd gebleven waren, om goede correspondentie te onderhouden,
bijwoonden. De samenstelling van . het corps de reserve werd er nader
vastgesteld en als verzamelplaats werd Bodegraven, dat het meest bedreigd
moest geacht worden, aangewezen. Verscheidene maatregelen, om dien
post verder te versterken, werden getroffen.
Maar toen de winter in het midden van December zich weder aankondigde, waren bij lange na niet alle maatregelen uitgevoerd. Konigsmarck
voelde zich, van den beginne af, totaal niet op zijn gemak. Reeds 18 November berichtte hij den Prins, dat hij niet meer dan 1800 man beschikbaar
had en voor niets instond, wanneer het mocht gaan vriezen. De Prins
antwoordde hem weinig duidelijk: hij had geen cijfer voor een correspondentie met hem, de zaak zou toch in de conferentie van Zwammerdam
wel afdoende geregeld zijn en in elk geval wist Konigsmarck wat hij hem
bij hun afscheid gezegd had '). Maar aan Fagel, die hem om naderen uitleg
van Konigsmarck's bevelen vroeg, gaf hij, onder goedkeuring der genomen
maatregelen en dankbetuiging voor de „voorsorgen", 18 December zeer
duidelijk te kennen, dat zijn intentie betreffende het verlaten van den post
te Bodegraven niet was dan in „de uiterste extremiteyt", en ongeveer
hetzelfde berichtte hij den volgenden dag aan Wirtz 2). Konigsmarck werd
van 's Prinsen bedoeling op de hoogte gebracht, en de Staten van Holland
gelastten hem den post „ten uytersten te mainteneren ende defenderen". Maar
de luitenant-generaal bleef weifelen, al waren zijne troepen 22 December tot
ruim 3000 versterkt, en zoodra er dreigende tijding omtrent Luxembourg's
toebereidselen inkwam, begon hij aan den aftocht te denken 3).
Men behoefde er niet over in twijfel te staan, waar eigenlijk de schoen
wrong. Er was geen voldoend gezag in de linie. De bevelen der gedeputeerden
werden niet gerespecteerd en onvoldoende uitgevoerd 4). Een plaatsvervangend opperbevelhebber ontbrak, en van Konigsmarck, zoo kort geleden
in dienst gekomen, mocht men haast niet verwachten, dat hij de situatie
om en bij Bodegraven beheerschte en dat hij reeds het noodige gezag
bezat. Toen de nood aan den man kwam, delibereerden Hare Edel Groot
Mogenden er over, of men Wirtz zou ontbieden, om het bevel over het
1)
2)
3)
4)

Extracten uit deze brieven van 18 en 27 November: R. A., Holland 3881.
R. A. Holland 2926 en 3881 (de laatste alleen in extract).
Hop en Vivien, 365.
Id., 364.
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corps de reserve op zich te nemen. Maar men durfde het eigenlijk niet aan:
het zou jalouzie geven ! Eindelijk besloten de Staten er toch toe, maar
het was al te laat. Ondertusschen hadden de gedeputeerden, in een onberaden
oogenblik, Konigsmarck gemachtigd desnoods tot de Goudsche sluis, niet
ver van Alfen, terug te trekken 1)....
Luxembourg's stoot kwam los op den 27sten. Nadat het vriezend weer
zich in de vorige dagen had aangekondigd, was het den nacht vOcir Kerstmis
hard gaan vriezen, blijkbaar wat later dan in de streek waar de Prins opereerde 2). De Fransche opperbevelhebber sloeg zoo spoedig mogelijk toe. Maar
ook zijn onderneming mislukte, niet door den tegenstand van het Nederlandsche leger, maar omdat de dooi heel spoedig inviel met een van die
omslagen van het weer, die wij in ons klimaat zoo goed kennen. Reeds
als de Franschen, ruim 8000 man sterk, uit Woerden optrekken, kondigt
de ommekeer zich aan. Er viel natte sneeuw, toen zij in het polderland
van Zegveld om Nieuwerbrug en Bodegraven heen over het ijs marcheerden,
en den volgenden morgen regende het in stroomen. Zij bevonden zich
toen bij de Mijdrecht en kwamen hierlangs op den rechter Rijnoever bij
Zwammerdam. De situatie was, nu het ijs niet meer hield, uiterst kritiek
geworden, maar het volkomen gemis aan leiding aan Nederlandsche zijde
kwam Luxembourg te hulp. Konigsmarck was reeds op de Goudsche sluis
teruggetrokken en zoo viel Zwammerdam, na een korte schermutseling
met een kleine troepenmacht, die bij de brug over den Rijn stond en spoedig
terugweek, in Fransche handen. Nu had Luxembourg althans den Rijndijk
op den linkeroever tot zijn beschikking, maar verder Westelijk trekken
waagde hij niet met zijn zeer vermoeide troepen en in de ongunstige omstandigheden. Dus terug ! Dit viel niet moeilijk, want Konigsmarck had,
zoodra hij bericht kreeg van de bezetting van Zwammerdam door de
Franschen, ook den post aan de Goudsche sluis ontruimd en was op
Leiden gemarcheerd, waar echter de stadsregeering weigerde hem binnen
te laten. Van vervolging der Franschen kon dus geen sprake zijn en toen
Konigsmarck op bevel der gedeputeerden te velde, nu versterkt onder meer
met Hop en Fagel, weer naar de Goudsche sluis koers zette, was het te
laat. Bodegraven en de Nieuwerbrug hielden de Franschen niet tegen:
1) Id., 372 vlg. en 381.
2) De Segur, 171. De Vrouwe van Amerongen bericht reeds 22 December, dat het
flink vroor en dat de wateren dicht lagen (archief-Amerongen); cf. ook Bijdr. en Med.
Hist. Gen., VIII, 101-102.
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zij waren geheel ontruimd. Hier was de kolonel Paynwin de schuldige,
die met eenige troepen, van Konigsmarck afgesneden, Oostelijk stond en,
ofschoon in afwezigheid van Konigsmarck volgens een schriftelijk bevel
van Waldeck met de verdediging van de versterking aan de Nieuwerbrug
belast 1), zich naar Gouda — op aandrang van een burgemeester dezer
stad — begeven had en daarop zelf de troepen, die nog in het Oranje-fort 2)
aan de Nieuwerbrug lagen, terugontbood. 3o December waren de Franschen
al weer te Woerden, zij hadden op hun terugtocht schrikbarend huisgehouden. Luxembourg trachtte dit achteraf te rechtvaardigen met wat de
Prins te Binche had gedaan, maar hij wist zelf heel goed, dat wat hij met
zijn schrikkelijke verwoesting beoogd had iets heel anders was.
In den nacht van den 3osten op den 3 'sten, 's nachts te 2 uur, kwam
Willem III in het hoofdkwartier, toen te Alfen 3). Te Gorkum had hij den
3osten van Luxembourg's uitval gehoord en hij was toen terstond, zonder
Den Haag aan te doen, naar het hoofdkwartier gereisd, onmiddellijk paraat
om de noodige maatregelen te treffen. Hij kwam te laat, de vogel was
gevlogen. Zijn stemming moet grimmig en bitter zijn geweest, mag men
vermoeden.
De episode van Holland's verdediging in de oudejaarsdagen van 1672
herinnert even aan die van de verdediging der IJsel-linie in Juni. Want
ook thans was doortastendheid in de leiding zoek, en de Staten van Holland,
hoe energiek ze zich onder Fagel's voorgaan toonden, hadden dit defect
niet kunnen verhelpen. Men kan zich op algemeene omstandigheden, op
den nog niet geheel bevredigenden toestand van het leger vooral, ter verklaring beroepen. Een groot deel der verantwoordelijkheid komt echter
thans ten laste van Willem III. Zijne maatregelen tot verdediging van
Holland tijdens zijn afwezigheid waren onvoldoende, en de Staten hebben
dit gevoeld, zonder ze afdoende te kunnen verbeteren. Alleen de Prins,
met zijn autoriteit, had die algemeene leiding kunnen instellen, die noodig
ware geweest. Men vraagt onwillekeurig, of hij bang is geweest voor zijn
eigen gezag en daarom geen plaatsvervangend opperbevelhebber heeft
willen achterlaten; hij is Wirtz, die het eerst in aanmerking kwam, nooit
1) Dit volgens zijn bekentenis aan den krijgsraad (in het Ontroerde Nederlandt).
2) Zoo noemt De Segur, 187, het. Volgens een memorie van Willem III van 25 October
1672 was het toen bestemd, om gesloopt te worden (archief-Culemborg).
3) Van Sypesteyn en De Bordes, 163; Willem III aan de Staten-Generaal 31 December
I 672 (R. A., Staten-Generaal 49 1 4) •
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genegen geweest. Of zijn het zijn vermetele onbezonnenheid, die aan zijn
expeditie naar Charleroi ook kenbaar wordt, en zijn onbedrevenheid in
militaire aangelegenheden, die zijn tekortkoming moeten verklaren ? Waarschijnlijk zal een bevestigend antwoord op beide vragen de juiste oplossing
aan de hand doen, en men mag er uit concludeeren, dat 's Prinsen geest
zich hier nog niet geheel volgroeid toonde.
Overeenkomst met den zomer van 1672 was er ook in de paniek, die
zich bij den Franschen opmarsch in Holland voordeed, vooral te Leiden
en te Gouda. Zij ontstond licht bij de stemming van onrust, van
onbehagen, die nog altijd rondwaarde. De Vrouwe van Amerongen zij
opnieuw onze getuige. Wanneer Willem III tevergeefs getracht heeft Duras
te slaan 1), verzucht ze: „'t is mis". „Ons mislukt alles". Bij het dreigen
van den Franschen aanval: „men verlaet zich t'eenemael op de posten, —
maer ick betrou ze niet, want wij sijn te ongeluckig in alles". De toch
zoo kloeke vrouw komt de wanhoop nabij, als ze in den nacht van den
27sten den klepperman hoort roepen: „haruut, haruut", en beseft, dat
het lang gevreesde gevaar nu acuut geworden is. Er ontstond zulk een
„roer", dat „het mij niet licht vergeeten sal". De „burgers oft kanaelge"
namen direct een dreigende houding aan: niemand mocht de stad uit. Het
is ook om deze stemming maar heel gelukkig, dat Luxembourg's wensch,
dat hij Den Haag aan den eenen kant zou in brand steken, als de Prins
van den anderen kant er inkwam 2), niet in vervulling is gegaan. De maatregelen, die tot verdediging van Den Haag getroffen waren, zouden niet
veel gebaat hebben. Maar „Godt Almachtich", om de Vrouwe van Amerongen nog even het woord te geven, toonde op „een bysondere manier sijn
genade door een seer schielycke en viemente doey". De opwinding kwam
toen spoedig tot bedaren. En hiertoe droeg de terugkomst van den Prins,
„die met sulcke vruechde van 't gemeene volck en boor in 't leeger wiert
ontfange, dat men 't gejuych etlycke eure veer hoorde", ongetwijfeld veel
bij. Ook deed dit de blijde tijding, dat althans een succes op militair terrein
was behaald door de inneming van Coevorden op 29 December, van
Groningen uit.
De heele episode had ook ditmaal een naspel: in het befaamde proces van
Paynwin. De kolonel was reeds den 29sten December, in aanwezigheid
1) Dat dit groote teleurstelling veroorzaakte, bewijst ook Van der Goes, II, 429.
2) De Segur, 186.
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van Wirtz, die toen in het hoofdkwartier was aangekomen, in arrest gesteld 1)
en de krijgsraad veroordeelde hem tot levenslange gevangenisstraf. WillemIII
verklaarde zich hiermede, op grond van een artikel uit de militaire ordonnantie, niet voldaan, maar de krijgsraad, ten tweeden male vergaderd,
persisteerde bij het vonnis. Nog berustte de Prins niet. Ook de Staten van
Holland drongen op „vigoureuse justitie" aan 2), en niet minder deed dit
het y olk, dat „so onstuymich over dese sententie" was, dat „niet uut te
spreecke is". Zelfs de Haagsche predikanten verzochten op audientie bij
den Prins „justitie te pleege aen die misdeede" 3). Inderdaad werd Paynwin
bij een derde vonnis, door den Prins zelf gewezen, na eenparig advies van
twee gecommitteerden uit den Hoogen Raad, het Hof van Holland en den
Raad van Brabant en overeenkomstig den eisch van den advocaat-fiscaal
voor den krijgsraad, ter dood veroordeeld en geexecuteerd 4). Het exempel !
Maar het laat hier meer onbevredigd dan in het geval van Montbas, en
wel vooral omdat tegen Konigsmarck, dien men in den zin der wet moeilijk
voor minder schuldig kan houden dan Paynwin, alleen een instructie werd
geopend . die bleef steken. Durfde men den Zweed, van hooge geboorte,
niet aan ? Hadden de Zweedsche gezanten, die juist in Den Haag waren,
om mediatie aan te bieden, hun invloed doen gelden ? Konigsmarck, werd
er rondverteld — en de Vrouwe van Amerongen brieft ons ook dit over 5), —
had eigenlijk het land gered door voorzichtig te retireeren...
Het is ten slotte minder grievend, dat Konigsmarck gespaard bleef dan
dat Paynwin het leven moest laten. Er behoeft geen oogenblik twijfel te
bestaan, dat Willem III ten volle overtuigd is gewee s t, dat de laatste den
dood verdiend had en dat de ander, die het volgend jaar meer dan eens
onderscheiden is en zich ook onderscheiden heeft, vrijuit mocht gaan.
Maar de overtuiging zelf is aanvechtbaar en moet mede gevormd zijn onder
den indruk van het ephemere, het onbezonkene in den heelen toestand,
waarvan de Prins op zoo menig oogenblik den invloed blijkt te hebben
ondergaan.
Zeer kenmerkend voor zijn stemming is wat hij den Haagschen predikanten
1)
2)
3)
gen).
4)
5)

Hop en Vivien, 383.
Id., 385-386.
De Vrouwe van Amerongen aan haren echtgenoot 19 Januari 1673 (archief-AmeronDe vonnissen in het Ontroerde Nederlandt, I, 494 vig.
16 Januari (archief-Amerongen).
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op hunne audientie toevoegde: den vijand van buiten vreesde hij niet,
maar de „onrusticheyt" onder het y olk veroorzaakte de „meeste swaericheyt",
waarom hij hun verzocht zoowel op den preekstoel als in den particulieren
omgang de gemeente tot gehoorzaamheid aan de overheid te vermanen 1).
Het is de handhaving, het herstel van een zoo groot mogelijke eenheid
van binnen, die hij ook in deze woorden predikte. Stellig konden de domine's
zoo'n vermaning goed gebruiken, want verscheidene hunner waren meermalen uitermate fel. Er openbaarde zich onder hen, en onder het Calvinistische y olk, een duidelijke tendenz, om scherpere maatregelen tegen de
Katholieken te nemen en oude, in het vergeetboek geraakte plakkaten tegen
dezen te hernieuwen. Zeer begrijpelijk, nu een Kathálieke mogendheid
een groot deel van de Republiek bezet hield en de Katholieken, bepaaldelijk
te Utrecht, begunstigde. Maar deze wensch vond bij Willem III volstrekt
geen goed onthaal, wat voor zijn kerkelijke opvattingen merkwaardig genoeg
is. Reeds in den zomer, toen te Rotterdam een anti-Katholieke beweging
dreigde, verklaarde hij zich onmiddellijk bereid deze tegen te gaan, zoodra
Lisola er hem over onderhield 2). Omgekeerd nam Lisola op zich den
vicaris-generaal der Katholieken in Nederland te vermanen, om de Franschen
niet te begunstigen, zooals hij eerst schijnt te hebben gedaan. Hier spreekt
natuurlijk mede de nieuwe constellatie in de internationale verhoudingen,
die ook ten gevolge had gehad, dat een Oranje met Spaansche veldheeren,
met wie hij het over 't algemeen heel goed heeft kunnen vinden, was gaan
samenwerken.
Hiermede was overigens niet elk kerkelijk motief uit den strijd verdwenen. Het blijft ook in den nieuwen strijd betrokken, voor zoover het
het met de Fransche politiek verbonden militante Katholicisme, dat zich
reeds nu begon te openbaren in neiging tot Hugenoten-vervolging, betrof.
Fagel hanteert het in de Staten-vergadering 3) bij een aanvrage van nieuwe
geldmiddelen, wanneer hij spreekt van den vijand, die „den Staat niet
versoeckt te humilieren, maer t'enemael te ruineren en die de religie soeckt
uyt te roeyen", waartoe de Koning reeds voorstellen had gedaan, die zijn
Raad nog zou hebben tegengehouden. Daar is de agitator aan het woord,
die Fagel kon zijn en die ook de Fransche wreedheden van Zwammerdam
en Bodegraven ging uitbuiten in prent en in geschrift, om den tegenstand
1) Cf. ook Kernkamp, Baltische Archivalia, 132-133.
2) Muller, 41.
3) Hop en Vivien, 321.
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tegen den vijand tot het uiterste te schoren. Men kent Willem III niet,
wanneer men meent, dat bepaaldelijk hij hierin de hand had 1). Deze Prins
had niets van een agitator en ik wed, dat hij zeif volkomen vreemd zou
gestaan hebben tegenover het aanwenden van de middelen der propagandakunst, die ook toen reeds bestond, ofschoon bij lange na niet in den perfecten
vorm van onzen tijd. Veel beter dan hij vermocht Luxembourg dergelijke
oorlogsmiddelen te gebruiken, wanneer hij de plunderingen aanwendde om
schrik en onderwerping te bewerken.
Wij zijn ongemerkt uit het bange jaar 1672 geraakt, het nieuwe zag
er in zijn aanvang donker genoeg uit. Er was een lichtpunt, dat wij, achter
de gebeurtenissen, sterker zien dan de meesten het toen deden. Maar voor
de groote meerderheid is het er toch al wel geweest, omdat het lag in
Willem III, in de hoop en het vertrouwen die op hem gevestigd waren;
ook thans vielen zeer weinigen hem hard om zijn echec 2). Zeer terecht,
want, al was een onbezonnen en haast al te vermetele kant in het militair
beleid van de laatste maanden van 1672 niet te miskennen, het geheel
werd beheerscht door een grootsche, gedurfde conceptie, die met wat meer
geluk het einddoel: de bevrijding van het grondgebied, reeds had kunnen,
op den duur met groote waarschijnlijkheid zou moeten brengen. En met
onverminderde toewijding en doorzettingskracht bleef Willem III zich aan
dit Joel geven. „Ik werk dag en nacht," zei hij in het voorjaar in de Staten
van Holland 3). Het mocht zijn motto voor dezen tijd zijn, met bijvoeging:
in vol vertrouwen op een goede uitkomst.
Een kant van het gebouw, dat de Prins zich beijverde in elkander te
timmeren, begon in het nieuwe jaar bedenkelijk te kraken: de bondgenootschappelijke vleugel. Want niet alleen trokken de Keizerlijken en de Brandenburgers naar Westfalen terug, met de bedoeling om daar den bisschop
van Munster lastig te vallen ; maar toen Turenne hen achterna kwam en
bedreigde, raakten de laatsten zelfs over de Wezer en de eersten naar de
Erflanden. Tevergeefs spande de Prins zich in, om hun een deel zijner
ruiterij — Waldeck was met zijne troepen reeds in de eerste week van Januari
in Holland terug — te hulp te zenden, waarin hij door de opnieuw ingevallen
1) Zooals De Segur, 197, en in hun tijd reeds Luxembourg zeif en Louvois deden;
cf. ook Knoop, Krijgs- en Geschiedkundige Beschouwingen, 215.
2) Cf. Samson, III, 5.
3) Hop en Vivien, 392.
19
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vorst verhinderd was; tevergeefs liet hij den Keurvorst vermanen, om een
gunstiger getijde af te wachten 1). Frederik Willem was inderdaad in moeilijke omstandigheden, nu de Franschen zijne Kleefsche landen bezetten en
brandschatten, terwiji hij van geen enkelen kant steun kreeg, en zooals
het gewoonlijk gaat, wanneer verbondenen elkander teleurgesteld hebben,
gingen zij nu elkander beschuldigen, dat gedane beloften niet waren vervuld,
ook door de vertraging in de betaling der subsidien. De Fransche partij
kreeg aan het keurvorstelijke hof de overhand, en reeds 20 Februari moest
Amerongen berichten, dat Brandenburg tot een wapenstilstand overhelde.
Wel zou Pellnitz nog naar Den Haag komen, maar ook ging reeds een afgezant
naar Parijs. Zijnerzijds zond de Prins toen Waldeck en later Eppe naar
den Keurvorst 2). Men mocht nog van geluk spreken, dat de Keizer, ofschoon
hem van Fransche zijde verlokkelijke aanbiedingen werden gedaan, geen
mines maakte, om het Brandenburgsche voorbeeld te volgen.
De buitenlandsche omstandigheden begonnen er in elk geval eer slechter
dan beter uit te zien. Als novum in goeden zin had men alleen het mediatieaanbod, dat in zoo verre als een gunstig symptoom beschouwd mocht
worden, dat Zweden in den beginne meer naar den Franschen dan naar
den Nederlandschen kant sympathie getoond had. De Zweedsche regeering
was echter ten slotte tot het inzicht gekomen, dat een volledige nederlaag
der Republiek ook niet in haar belang kon zijn, en zij smaakte de voldoening
haar uit dit inzicht geboren mediatie-voorstel zoowel door Frankrijk als
door Engeland spoedig te zien aannemen. Maar toen Zweedsche gezanten
uit Engeland in Den Haag kwamen, tijdens 's Prinsen afwezigheid op zijn
veldtocht — de eene reisde hem direct tegemoet 3) —, vonden zij hier
minder tegemoetkoming, stellig ook omdat men ze verdacht van sterke
Franschgezindheid. Na 's Prinsen terugkeer wezen de Staten 12 Januari
de mediatie niet af, maar een tevens namens Engeland voorgestelden
wapenstilstand van drie maanden wel; ook wilden ze van Duinkerken, dat
als plaats van onderhandeling voorgesteld werd, niet weten, en zij vroegen
heel tersnede, waarom eigenlijk Lodewijk XIV hun den oorlog had aangedaan: hij had de redenen in zijn oorlogsverklaring niet genoemd ! Deze
handige diplomatieke zet, die men wel op Fagel's rekening zal mogen
1) Urk. and Akt., III, 364 en 366.
2) Id., 372, 377.
3) De Vrouwe van Amerongen aan Karen echtgenoot 15, 18 en 19 December 1672
(archief-Amerongen).
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stellen, had de duidelijke bedoeling te kennen te geven, dat de Staten de
vorige onderhandelingen met de hierbij gestelde eischen als afgesloten be-.
schouwden. Inderdaad ! Men voelde zich in Den Haag, waar men op dat
oogenblik nog niets kon vermoeden van wat de Keurvorst zou gaan doen,
en men hield klaarblijkelijk in zijn antwoord rekening met de bondgenooten,
die men niet wantrouwig mocht maken door afzonderlijke onderhandelingen
in een ver afgelegen plaats. Lodewijk XIV Wilde nu van verdere onderhandelingen afzien. Die verwaten republikeinen ook ! Maar zijn bondgenoot
dacht er wat anders over, we! wetende hoe de stemming in Engeland was,
en zoo werd in Maart de oplossing gevonden, dat Keulen uitverkoren
werd uit eenige door de Staten voorgeslagen plaatsen. Aan Engeland hadden
de Staten ondertusschen nader laten weten, dat zij wel tot een wapenstilstand
voor een jaar of langer bereid waren, waarvan Karel II zich echter niet
gediend toonde. Het duurde nog geruimen tijd, vOOrdat de onderhandelingen
te Keulen konden beginners.
Dit stond dus in de eerste maanden van 1673 wel vast, dat de Republiek
zich had voor te bereiden op een nieuwe zware worsteling, waarin zij,
evenals tot dusverre, alleen op den steun van Spanje, al was dit nog altijd
niet in openlijken oorlog met Frankrijk gewikkeld, zou mogen rekenen.
In overeenstemming met deze situatie nam de Prins zijne maatregelen.
Zijn voornaamste streven in de eerste maanden van het nieuwe jaar bleef
gericht op het zoo sterk mogelijk maken van de weermacht der Republiek.
Den Ben Januari was hij naar Den Haag genomen en hij vertoefde er geruimen
tijd, niet om uit te rusten echter, maar om — vooral in overleg met Waldeck
— onvermoeid de maatregelen voor de voortzetting van den krijg te overleggen en uit te voeren 1). Het leger werd verder versterkt met drie, reeds
in December ten tooneele verschenen Koerlandsche regimenten, en nieuwe
wervingen volgden. Spoedig na 's Prinsen komst in de residentie werd het
besluit genomen tot de vorming van een corps de reserve van 8000 a 9000
man, een der vele voorzorgen, nu getroffen, om bij nieuwe vorst op afweer
ter dege voorbereid te zijn. Len nieuwe poging van Fransche zijde bleef
echter uit en evenmin kwamen dezerzijds, ook ter bemoediging van de
bondgenooten 2), beraamde aanvallenle bewegingen tot uitvoering. De
1) Er zijn verscheidene kleinere en grootere memorie's in het Culemborg-archief, die
hierover handelen.
2) Willem III aan Amerongen 6 Februari 1673 (archief-Amerongen).

292

Zorg voor de defensie in het Zuiden.

voornaamste was in Februari, toen het opnieuw vroor, die tegen Woerden —,
ook nu sloeg het weer om 1). Alleen een aanval tegen Harderwijk door
Johan Maurits werd in Maart doorgezet, maar mislukte. Hoofdzaak bleven
de afweer-maatregelen : aan de Wieriken en aan de Goudsche sluis werden
sterke schansen opgericht . en de verdedigingswerken van verschillende
steden, vooral Weesp en Gouda, werden onderhanden genomen. Er werd
scherp gemonsterd, of de troepen in goeden staat zich bevonden, en de
Prins deed hieraan zelf mee 2). Aan de inundatie werd bij voortduring de
grootste zorg besteed, de linie kreeg een eenigszins andere richting, waarvan
de bezetting van Nieuwersluis in Mei het gevolg was; de Nieuwerbrug
raakte verlaten, het hoofdkwartier bleef te Alfen.
De Prins maakte zich de rust op het oorlogstooneel in het voorjaar ten
nutte voor een bezoek aan het Zuiderfrontier. Den i3en April 's avonds
laat kwam hij over Veere, waar hij per jacht van Rotterdam was heengegaan,
te Middelburg en hij was 's morgens van den i4en al in het Staten-gebouw,
tot groote verbazing van Haar Edel Mogenden, vOOrdat deze zelf vergaderd
waren; alleen de Gedeputeerden hadden gelegenheid gehad hem of te halen.
Uit dezer vergaderzaal begaf hij zich in de Staten-Vergadering en het kostte
hem weinig moeite, deze in de volgende dagen te bewegen tot het consenteeren van hooge lasten 3), waarmee men in Zeeland zeer achterop was,
gevolg van de vele onlusten, die zich sedert den zomer van 1672 in verscheidene steden voorgedaan en bier en daar tot wetsverzetting geleid
hadden, maar pas na 's Prinsen bezoek tot bedaren kwamen. Zijnerzijds
beloofde de Prins voor de veiligheid van het gewest goede zorg te zullen
dragen. Van Middelburg uit ging hij zelf over Vlissingen naar StaatsVlaanderen en bezocht er de verschillende vestingen. In het bijzonder te
Aardenburg, dat zich in Juni 1672 kranig geweerd had, droeg de ontvangst
een feestelijk karakter ; jonge meisjes, met bloemen getooid, boden hem
de sleutels der stad in een zilveren schaal aan 4), — een gelukkig teeken
van eenige ontspanning in dezen somberen tijd van druk en neerslachtigheid.
De verdere zorg voor de verdediging van Staats-Vlaanderen werd aan
Wirtz opgedragen. Op den terugweg kregen Breda en Den Bosch een
bezoek en ook bier werden de versterkingen in oogenschouw genomen.
1)
2)
3)
4)

Ginckel aan zijn vader 13 Februari 1673 (archief-Amerongen); Archives II 5 , 301.
Een voorbeeld: het Ontroerde Nederlandt, 134-135.
Samson, III, 15.
Notulen Zeeland 14, 17, 18 April 1673; het Ontroerde Nederlandt, II, 15o vlg.

In het Noorden.

293

Den 23en was de Prins in de residentie terug na „een spoedighe, doch
ongemakkelijke reyze".
Ook de betere verzorging van de defensie in het Noorden werd ter
hand genomen. Kort na 's Prinsen terugkeer kreeg Johan Maurits opdracht
hierheen te gaan, om het opperbevel op zich te nemen 1). Aylva, tot dusverre
belast met de verdediging van Friesland, en ook Rabenhaupt werden onder
zijne bevelen gesteld , Johan Maurits' plaats te Muiden werd ingenomen
door Waldeck, die van Wirtz te Gorkum door Hornes. Door deze maatregelen werd de heele verdediging van het niet bezette deel der Republiek
geconcentreerd onder de eene leiding van den Prins, een normale toestand
begon ook bier den abnormalen van 1672 te vervangen. Men mag veronderstellen, dat de maatregelen ten opzichte van het Noorden getroffen werden
in overleg met Albertina Agnes, die nog als voogdes voor haren zoon
fungeerde en in Januari, toen de Prinses-Douairiere zeer ziek was, Den Haag
bezocht had 2). Hare verhouding tot haren nu zoo zeer in macht gestegen
Hollandschen neef was, voor zoover wij kunnen zien, correct en blijkens
een paar brieven van Albertina Agnes zelfs hartelijk. De Friesche tak der
Nassau's raakte van zelf meer op den achtergrond, nu de Hollandsche
weer opbloeide. Hendrik II Casimir had in Juni 1672 zijne goede
diensten aan de Staten van Friesland aangeboden 3). Men was er toen
reeds toe overgegaan hem als stadhouder te erkennen en er was sprake
van geweest hem bij Aylva's troepen te voegen, maar hij was te jong, om
wezenlijk een rol te spelen. De hevige geschillen, die zich op het einde
van 1672 in Friesland voordeden en er zelfs leidden tot een splitsing in
de Staten-vergadering, moesten tot een einde gebracht worden door een
deputatie namens de Staten-Generaal en den Prins, in Februari 1673
gezonden — misschien ook wel in verband met het bezoek van Albertina
Agnes aan Den Haag —, en de beslissing werd door de deputatie genomen,
eershalve mede op naam van den jongen stadhouder 4). Deze kreeg wat
later een eerste bewijs van de welwillendheid van den Hollandschen neef,
tom hij tot kolonel van een vacant gevallen regiment benoemd werd.
„Heel het werck van desen oorlogh sal hangen aen het credijt en die
het langhst gelt sal connen schaffen, sal meester blijven". Deze philosophie
1)
2)
3)
4)

Zijn instructie van 26 April: H. A. 2630 2 ; cf. Archives, II 5 , 316.
De Vrouwe van Amerongen aan haren echtgenoot 12 Januari 1673 (archief-Amerongen).
Archives, II 5 , 249; Knuttel, Balthasar Becker, 88 vlg.
Hierover zeer uitvoerig : het Ontroerde Nederlandt, II, 190 vlg.

294.

Verbetering in den financieelen toestand.

van een Hagenaar 1) bezit een kern van waarheid, maar de heele waarheid
geeft zij niet. Er zijn vele andere factoren dan de geldelijke, die een oorlogsconjunctuur mede beheerschen. Op de zenuwen komt het meer aan dan
op het geld, en het allermeest op de persoonlijkheden, die leiding weten
te geven en de middelen te gebruiken. Willem III kon dit en hij heeft ook
zeer goed beseft — wij hebben 't hem hooren zeggen —, dat er een grens
aan de middelen, aan de geldelijke lasten, die men mocht opleggen, was.
Overigens heeft hij zich met de wijze, waarop de gelden moesten worden
verkregen, nimmer veel ingelaten. Dat lag noch in zijn aard noch in zijn
ambt, al had De Witt hem omtrent het financie-wezen goed geinstrueerd.
De geschiedenis van het belastingstelsel van deze jaren kan in een biografie
van Willem III gerust gemist worden. Hij beperkte zich hier tot het opstellen, samen met den Raad van State, van de petitien en tot het herhaaldelijk
vermanen van de gewesten, om deze in te willigen en hunne quota's op
te brengen. De zeer uitvoerige jaarlijksche petitie van oorlog, die in Februari
1673 werd ingediend, laat vermoeden, hoe zeer de lasten gestegen moeten
zijn, al zijn de cijfers niet duidelijk opgegeven 2). Er was natuurlijk geen
sprake meer van de voortzetting van amortisatie der staatsschuld uit
De Witt's tijd. Toch werkte De Witt's voorzichtig financieel beleid in
goeden zin na, omdat het crediet der Staten er zeer door verhoogd was,
zoo zelfs, dat het in de crisis van 1672 niet tot groote geldelijke rampen
kwam. Al daalden de staatsobligatien herhaaldelijk tot laag peil en al waren
de moeilijkheden nog zoo groot, Holland kon toch zijne verplichtingen
nakomen en de zeer soliede Amsterdamsche Wisselbank weerstond de vele
aanvragen van deposito's, met groot beleid, op schitterende wijze 3), terwijl
de Oost-Indische Compagnie bewogen kon worden de Staten met 2 millioen
te hulp te komen 4). Dit was voor het volhouden, voor het doorzetten van
's Prinsen politiek van uitnemend belang. Het trekt zeer de aandacht,
dat hij er in het voorjaar van 1673 gemakkelijk in slaagde gelden aan
Amerongen over te maken voor het betalen der nieuwe, in Duitschland
geworven troepen 5), die toen volop te krijgen waren bij de ontbinding
') Van der Goes, II, 43o.
2) R. A., Raad van State 1282.
3) Van Dillen, De Amsterdamsche Wisselbank in de 17e eeuw (Economist 1928),
363-361-4) Res. Holland 7 Januari 1673.
5) Het blijkt uit meer dan een plaats in zijne brieven aan Amerongen uit dezen tijd
(archief-Amerongen).
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van het bondgenootschappelijk leger. Er blijkt uit, dat de geldmarkt vertrouwen in hem kreeg, wat ook uitkwam in de geleidelijke stijging van de
koers der obligatien in 1673.
De onpersoonlijke trek, die zoo heel vaak over de geschiedenis onzer
Republiek ligt, is in de eerste maanden van i 673 zeer sterk. Het is onmogelijk
uit het, om zoo te zeggen, normaliseerende, regulariseerende werk, dat
toen verricht is, vooral in het effectief maken van de macht van den kapiteingeneraal over het geheele leger, het eigen werk van den hoofdpersoon met
preciesheid te omschrijven. Wij voelen er een doelbewuste, energieke
werkzaamheid in, zonder dat wij deze in bizonderheden vermogen te reconstrueeren. Er zijn in die toch zoo gewichtige maanden slechts enkele momenten, waarin de heele persoon, duidelijk omlijnd, te voorschijn treedt. Een
dier oogenblikken is, wanneer hij op den 29en Maart in de Staten van
Holland zijn advies geeft over de aanstaande vredesonderhandelingen en
over een wapenstilstand.
De wenschelijkheid van den laatste kreeg, toen de veranderde houding
van den Grooten Keurvorst bekend begon te worden, een wat ander aanzien
dan in Januari het geval was geweest. De Prins zelf was, nadat hij kennis
had gekregen van het ernstige en ten deele zeer ongemotiveerde beklag
van den Keurvorst in brieven aan de Staten en aan hem 1), er op voorbereid,
wat er zou volgen: als Frederik Willem, na in April een voorloopige overeenkomst gesloten te hebben, in Mei verklaart definitief te willen onderhandelen
met Frankrijk — waarop in Juni een vredesverdrag volgt —, schrijft hij
dit reeds geruimen tijd verwacht te hebben en er niet meer verwonderd
over te zijn 2). Toch heeft Brandenburg's dreigende afval hem ernstig
teleurgesteld en verontrust: bij Pellnitz' komst in Maart kwam het tusschen
hem en den Prins tot een heftige scene 3). En dit moet ook de reden zijn,
dat hij nu een wapenstilstand niet meer geheel van de hand wees 4). Uit
den aard der zaak was een wapenstilstand met Frankrijk en Engeland
beide, die een verlenging van het verblijf der Fransche bezetting noodzakelijkerwijze medebracht en den Franschen gelegenheid zou bieden zich
nader in te richten en te versterken, ongeraden te achten. Toch
1) Die aan hem van 17/27 Maart. 1673 (archief-Amerongen).
2) Aan Amerongen 22 Mei 1673 (alsvoren).
3) De Vrouwe van Amerongen aan Karen echtgenoot 19 Maart 1673 (alsvoren); cf.
Urk. and Akt., III, 355.
4) Hop en Vivien, 391-392.
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De uitbarsting van 29 Maart 1673.

adviseerde de Prins nu er, voor beperkten tijd, bepaaldelijk tot den eersten
Juni, toe over te gaan; hij zou dan ook gelegenheid krijgen zijne militaire
voorzorgen te voltooien en men zou ondertusschen pogingen kunnen doen
tot nader overleg met de oude en tot het winnen van nieuwe bondgenooten.
Hij was echter zeer in twijfel over de juistheid van dit advies, en dan komt
zijn eigenste ik te voorschijn: hij was bevreesd, dat een wapenstilstand
de gewilligheid van de bevolking om de lasten te dragen zou verminderen
en dat er door belet zou worden, dat men zich in behoorlijk „postuyr"
stelde ; en dan rechtuit tot de Staten: hij moest tot ontlasting van zijn geweten
zeggen, dat hij „sulke slappicheyt vermeent onder diegene, die het werk
aanbevolen is"; het kon zelfs wel „quaadtaardicheit" zijn ! Dit is de gewetenskreet van den sterken resoluten man, die weet wat hij wil, maar den bodem
onder zich nog altijd wankelen voelt — zal hij wel de noodige eenheid
vinden ? — en het uitschreeuwt, dat hij assistentie — doortastende, moet
hij bedoeld hebben — noodig heeft, omdat hij zelf, dag en nacht arbeidende,
het werk niet of kan. Daarom toch geen wapenstilstand, tenzij hij gerustgesteld werd, „dat de gemeene sake ondertusschen wel sal worden beharticht".
De uitbarsting maakte grooten indruk. Haar Edel Groot Mogenden
deden 1) precies wat de Prins wilde, en verklaarden met nadruk alles voor
de defensie te willen opzetten. Zelfs vonden ze 't goed, om — bij hun uiteengaan — gedeputeerden met volmacht achter te laten, die hem tijdens
de onderhandelingen voortdurend zouden bijstaan, wel met de bedoeling
tevens, „om ieder tot zijn devoir te houden", zooals Haarlem het uitgedrukt
had. Ook inzake de afgevaardigden naar Keulen, waartoe hij — voor
Holland — had voorgesteld Van Beverningk, die na de expeditie van
Maastricht zijn functie als gedeputeerde te velde neergelegd had 2), en
Reede van Renswoude, kreeg hij compleet zijn zin, al waren tegen den
laatste, als zijnde geen Hollander, door eenige leden, onder wie Amsterdam,
wel degelijk bezwaren geopperd. Toen de Staten raadpleegden over het
opstellen eener instructie voor de Keulsche deputatie, die aangevuld was
met gedeputeerden uit de andere drie gewesten, vond Rotterdam het
gewenscht de geheele zaak maar aan Zijne Hoogheid over te laten; hij
kon dan drie of vier gedeputeerden aanwijzen, om hem bij te staan.
1) Secr. Res. Holland 29 Maart en 13 April 1673.
2) Res. Staten-Generaal 9 Januari 1673 (R. A.).

Voorbereiding der onderhandelingen te Keulen.

297

De soep werd ten slotte niet zoo heet gegeten als ze was opgediend.
Frankrijk en Engeland — Karel II ander den verschen indruk van het
votum van het thans na twee jaren opnieuw samengeroepen Parlement
tot het verleenen van aanzienlijke credieten na Shaftesbury's oorlogskreet:
„Carthago delenda est" — weigerden den wapenstilstand, en van bijzondere
maatregelen heeft men toen afgezien. Alleen werden de onderhandelingen
te Keulen, op voorstel van Holland, in handen van een hiertoe ingestelde
commissie gelegd, die met den Prins zou te werk gaan en alleen voor belangrijke besluiten de goedkeuring der Staten zou behoeven 1). De heele episode
bewijst duidelijk, hoe ver 's Prinsen macht over de Staten nu reeds ging,
en tevens hoe hij zich instinctmatig bewust was van het wisselvallige in
de stemming der Staten-colleges.
Er is nog een ander gebied, waarop wij gelegenheid hebben Willem III
in dezen tijd meer van dichtbij gade te slaan: de zeezaken 2). In het algemeen
valt ook bier te constateeren, dat de bemoeiingen van den admiraal-generaal
regelmatiger worden dan in 1672 nog het geval had kunnen zijn. Hij hernieuwt nu op eigen naam de ordonnantien en reglementen op de vloot,
daarbij den inhoud van die op naam der Staten uit de Witt's tijd — als
een posthume hulde ! — overnemende. ZOO veelvuldig, a:6 diepingrijpend
in het heele wezen van de vloot als de bemoeiingen van den zeeman-raadpensionaris geweest waren, werden die van Willem III nooit. Dat hoefde
ook niet, want de vloot was in de beste orde en hare uitrusting, afgezien van
wat moeite, die men — zooals gewoonlijk — had, om de noodige bemanning
te vinden, ging van een leien dak. Hier beperkte de admiraal-generaal zich
tot aansporingen aan De Ruyter en aan de college's van Admiraliteit, om
goeden voortgang te maken. Met den vlootvoogd stond hij van het begin
der equipage voor de naderende nieuwe zee-campagne in geregelde verbinding en aan den eersten werd voortdurend een zeer groote mate van
vrijheid van handelen gelaten; de instructie, die hij kort voor het begin
van den strijd ontving, was in zeer algemeene termen gesteld. Het blijft
uitzondering, dat de Prins op de samenstelling der vloot directen invloed
uitoefent, zooals wanneer hij een zestal kapiteins van de Amsterdamsche
Admiraliteit, om onbekende redenen overigens, uit den dienst laat ontslaan
tegen het advies van De Ruyter in, die het wel met alle oud-gedienden
opnieuw wilde probeeren.
1) Secrete Res. Holland 29 Maart en Secrete Res. Staten-Generaal 26 April 1673 (R. A.)
2) Voor het volgende De Jonge, Brandt en Blok.
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De vlootuitrusting in 1673.

Toch werd de beteekenis van zijne intermittente bemoeiingen met de
vloot heel groot, en van het zeer vitale belang van den komenden strijd
ter zee is hij zich ten voile bewust geweest. Inderdaad was dit Luce clarius.
Aan de landzijde was, toen de winter voorbijging, weinig meer te vreezen
en ook Conde, die in het voorjaar opnieuw naar Utrecht was gekomen,
om het commando op zich te nemen, moest spoedig ervaren, dat een aanval —
hij waagde er een naar den kant van Muiden — geen vooruitzicht bood.
Dan bleef alleen een overwinning ter zee, met een landing op de Hollandsche
of Zeeuwsche kust over, als een middel, om den Staten den vrede op te
dringen, dus als een dezen nog direct bedreigend gevaar. Dit of te weren
werd in het voorjaar van 1673, toen de strijd opnieuw begon, eerste plicht
en hierop heeft de opperbevelhebber van zee- en landmacht zich met voile
bewustzijn ingesteld. Belangrijke operation werden opgehouden, totdat de
strijd ter zee zou zijn beslist, en op het verloop hiervan had Willem III
door zijn heele houding een grooten invloed. Het begon met zijn krachtdadige
pogingen tot het herstel van Cornelis Tromp in de functie van luitenantadmiraal bij de Admiraliteit van Amsterdam, waar hij door de Staten van
Holland, om hevige ruzie met De Ruyter na den tweedaagschen zeeslag,
in Augustus 1666 uit was gezet en die, door het sneuvelen van zijn opvolger
bij Solebay, vacant gekomen en sedert, wel met opzet, vacant gehouden
was. Het is zeer begrijpelijk, dat de Prins, die den vurig Oranje-gezinden
Cornelis van jongsaf kende, dit wenschte. Maar hij deed het op zeer tactvolle
wijze, om vooral De Ruyter niet te kwetsen, en hij ging niet tot Tromp's
herstel over dan nadat deze uitdrukkelijk beloofd had zich in alles naar
De Ruyter te zullen schikken: dit kreeg de Prins gedaan in een tweede
onderhoud der beide zeelieden — het eerste was op een kijfpartij, van
Tromp's zijne vooral, uitgeloopen en mislukte 1) — in zijn bijzijn en hij
zelf bevestigde Tromp's belofte nogmaals in een schrijven aan De Ruyter,
toen Tromp met zijn eskader onder de vlag kwam. Zijn oploopendheid
is Cornelis ook na zijn wederaanstelling niet altijd de Baas gebleven en leidde
al spoedig tot een heftig conflict met een der vice-admiralen, dat met behulp
van den admiraal-generaal uit den weg geholpen moest worden; maar
tegenover De Ruyter heeft Tromp zijn belofte volkomen gehouden, en
zijn medewerking met den opperbevelhebber in de volgende zee-campagne
is boven alle lof geweest. Willem III had door deze verzoening een goed
1) Kernkamp , Baltische Archivalia, 134.
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werk gedaan — ook weer in den geest van de handhaving eener zoo groot
mogelijke eenigheid —, en De Witt, die Tromp's kracht kende en hem met
leedwezen uit de vloot had zien gaan, zou zich over deze verzoening verheugd
hebben. Wat verbaast, is, dat de jeugdige admiraal-generaal zulke belangrijke
taken geheel buiten de Staten om afdeed en dat niemand er zich tegen
verzette. Wat die man al durfde en hoe hij zijn macht wist aan te wenden !
Minder aangenaam
doet het aan, dat de
gelegenheid ook gebruikt was, om mondeling aan Tromp
de survivance te beloven in het ambt,
waarmee Willem III
De Ruyter in Februari 1673 bedacht
had: dat van luitenant- admiraal-generaal van Holland 1),
een nieuw ambt, —
want tot dusver had
De Ruyter, evenals
zijn voorgangers, alleen den titel van
luitenant-admiraal
van Holland gevoerd
dat hem duidelijker dan vroeger
F. Bol, De Ruyter.
onderscheidde van
(Rijksmuseum).
en stelde boven de
andere luitenant-admiralen en hem bovendien positiever aanwees tot permanent opperbevelhebber der heele zeemacht. Alleen in die survivance
komt in deze overigens zoo sympathieke handeling ook het eigenbelang —
dat van Tromp wel te verstaan ! — om den hoek gluren.
Intensiever wordt 's Prinsen invloed, wanneer het tijdstip nadert, dat
') De commissie bij Brandt, 885.
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Brief van den Prins aan De Ruyter.

de vloot zal zee kiezen. Op 24 Mei ontvangt de vlootvoogd een brief van
den Prins: de taken van het land verhinderen, dat ik mij zeif op de vloot
vervoeg, om bijeen te zien „zoo veel eerlijke patriotten, die cordatelijck
de handt aan 't werck slaan, om 't vaderlandt tegenover vijandtlijck geweldt
te helpen decken". Wat die „aanzienlijke zeemacht" beteekent voor den
Staat, hoe de oogen van de „Christene werelt" naar haar zien en hoe verwacht wordt, dat „een nieuwe luister aan de eer, bij onze natie ter zee
bevochten, onder Godes zegen, zal worden toegebraght", en dat die zich
loffelijk gedragen, zullen worden beloond, maar dat voor de lafhartigen
„niets zoo gevaarlijk zal zijn als de havenen van den Staat" — Montbas
en Paynwin staan op den achtergrond ! —, wordt dan geponeerd in een
taal vol vorm, rythmisch haast, zooals alleen kan uitgaan van een hoogeren
geest, die precies de snaren weet aan te roeren, die hij noodig heeft. De
brief werd aan boord van de Zeven Provincien aan alle bevelhebbers voorgelezen en „met groote beweegenis der gemoederen gehoort".
Hier is de spontane persoonlijke werking. Men kan den invloed daarvan
niet in een cijfer weergeven, maar men mag er van overtuigd zijn, dat hij,
onbewust, doorwerkt. Wij kunnen de voile roem van de beide slagen van
Schoonevelt, in Juni — de tweede met het resultaat, dat de vijandelijke
vloten afdeinsden naar de Engelsche kust —, aan Bestevaer en zijne bevelbevelhebbers laten, wij zien boven hen de gestalte van den jongen Prins,
ter voortdurende aanmoediging. „Wij hebben met zeer groot vernoegen
verstaan", — „wij hebben met overgroot genoegen vernoomen" —, zoo
drukte Willem III in verschillenden toon de gevoelens uit, die hem na den
eersten en na den tweeden slag bestormden. Van raadgevingen onthield hij
zich ten eenen male; er kwamen alleen na beide slagen gedeputeerden, van
de Staten en van hem zeif, op de vloot, om met den krijgsraad te overleggen.
Ruim een maand later. De Nederlandsche vloot is op de Engelsche kust
geweest, heeft geen kans gezien hier, op de Theems of elders, iets uit te
richten en is dan, ook om ziekten, teruggekeerd op de Zeeuwsche kust waar
ze opnieuw de wacht houdt. Dan komen de Engelschen en de Franschen nogmaals en de landingstroepen onder den graaf van Schomberg zijn gereed, voor
het geval de vloten de zeeheerschappij mochten bevechten. Maar aan Nederlandsche zijde is men terdege, nu ook te land, voorbereid. Cavalerie bezet verscheidene punten langs de kust, de Prins zeif komt uit de legerplaats, begeeft
zich tot naar Den Helder en ziet hier de vijandelijke vloten van dichtbij 1).
1)

Archives, II 5 , 333.

De Prins op de vloot voor Kijkduin.
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De Ruyter krijgt last aan te vallen, en om hem in zijn altijd wat zwaarmoedige
overwegingen aan te vuren, wordt er bijgevoegd, dat men meer kan wagen
dan in 1672, omdat men zich nu in staat voelt een landing of te weren.
Fagel gaat dit aan boord bekend maken en daarop, den I2en Augustus,
komt Willem III zelf, — de vloot is opgezeild en ligt ter hoogte van Scheveningen, — om dien last te bevestigen en nader aan te dringen. Hij is in
een visscherspink, met den jongen Rijngraaf, den heer van Nassau-Laleck,
Bentinck en verscheidene anderen. De Ruyter zendt een sloep met zijn
tweeden kapitein, en op de bevlagde en bewimpelde vloot, onder het geroep
van „Lang leef de Prins" en het klinken der eereschoten, bevindt zich de
admiraal-generaal. De Zeven Provincien worth bezien, de vlag-officieren worden aan boord geseind, er wordt krijgsraad gehouden. Hier wordt het besluit
der Staten eenparig goedgekeurd, onder groote vastberadenheid. Willem III
stelt den vlootvoogd een brief van hemzelf ter hand, waarin het besluit
uitvoerig gemotiveerd wordt. Dan komen Zijne Hoogheid en de krijgsraad
op het halfverdek, en De Ruyter spreekt de bemanning kort en krachtig
toe: „toont opnieuw, dat gij mannen zijt, die genegen zijn voor 't lieve
Vaderlandt, voor d'oude vrijheit, voor Zijn Hoogheit en voor vrouwen en
kinderen, tegens alle vijanden nevens mij te strijden; bedenkt dat Zijn
Hoogheit, die hier nevens mij staat, de blooden zal doen straffen en degeenen
die zich wel draagen eerlijk beloonen !"
De tengere Oranje-vorst met den breedgeschouderden Bestevaer ! De
eerste sprak niet — zijn stem droeg daartoe niet ver genoeg —, maar hij
gaf met „wijzen en woorden" zijn instemming, bepaaldelijk met De Ruyter's
laatste woorden, te kennen. Het bootsvolk juichte „ja" en „lang leef de
Prins". Hier is het hoogtepunt in de nationale defensie van deze jaren:
de afweer van alle kanten gereed, de aanval ter zee op komst, de beide
oppersten in de landsverdediging aan boord van het sterkste Nederlandsche
oorlogsschip. Het is een heroisch, klassiek moment. De hoofdpersoon beheerscht het, al mist hij zelf enkele der hoedanigheden, die een heros
plegen te kenmerken. Maar wat hij aan robuste, physieke kracht te kort
schiet, vergoedt hij ruimschoots door zijn psychische macht, die schuilt
in den eenvoud van zijn houding en zijn vastberadenheid, in al zijn kloeken
moed. Hier blijkt, hoe van de verschijning van dezen, thans tot geheele
vrije ontwikkeling komende persoonlijkheid een groote moreele, ja spontane
werking kon uitgaan.
Een week na Willem's komst op de vloot is de slag van Kijkduin ge-
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streden, en de Engelsche vloot — de Franschen hadden zich ter zijde
gehouden — komt, zwaar gehavend, op de Theems terug. Aan landing
wordt niet meer gedacht. Het groote gevaar van 1673 is voorbij , de laatste
kans der vijanden op de definitieve overwinning is verkeken.
„De vijanden hebben noch ontzach voor de Zeven Provincien". Het
woord is van De Ruyter, aan boord van zijn admiraalschip tijdens den
eersten slag bij Schoonevelt. Hier lag de diepere beteekenis van de groote
victorie ter zee, in dit jaar behaald, dat het respect voor de kracht der
Republiek in de wereld in hooge mate steeg, en men kan alweer de verleiding
niet weerstaan hier nogmaals te gedenken wat de zeeman-raadpensionaris
voor zijn vaderland had gewrocht. Den invloed merkt men direct aan de
houding der min of meer bevriende mogendheden, en zeer spoedig aan Bien
van tenminste een der oorlogvoerenden: Engeland, dat diep teleurgesteld
was over het gedrag der Franschen. Daarbij groeide het zelfvertrouwen
in Nederland. De Prins kreeg nu de handen voor den aanval te land vrij,
het plan van 1672 kon opnieuw worden beproefd, de betere omstandigheden
waren er. Van Augustus 1673 af kon men het oogenblik van de bevrijding
van Nederland voorspellen.
Tegenover het groote succes, in den zeestrijd door de Republiek behaald,
hadden de bondgenooten alleen een overwinning te land te stellen door
de inneming van Maastricht. De Fransche Koning was zelf in Juni opnieuw
te velde getrokken en was dwars door de Zuidelijke Nederlanden gegaan.
Zijn leger maakte zich na een beleg van drie weken van de Maasstad meester,
die door den in Januari als opvolger van den overleden Rijngraaf aangestelden
kolonel Fariaux behoorlijk was verdedigd. In Holland hadden de Prins,
die eerst een aanval .op Breda verwacht had en begin Juni met kracht aandrong op de voorziening van deze stad 1), en Waldeck grondig en uitvoerig
de mogelijkheid bestudeerd, om Maastricht door een directen aanval op
de Fransche belegeringstroepen of door een afleidingsbeweging tegen de
Franschen te Utrecht te hulp te komen 2), maar het resultaat der overleggingen was negatief geweest, wat in verband met de bedreiging aan de
kust zeer verstandig moet worden geacht. Van verder agressief optreden
zag ook Lodewijk XIV af. De Koning zelf keerde naar Frankrijk terug.
Conde verliet Utrecht — waar Luxembourg opnieuw het opperbevel aanvaardde — met een deel der troepen hier en posteerde zich in Brabant,
1) Aan Fagel (?) 2 Juni 1673 (R. A., Staten-Generaal 7149).
2) Willem III-Bentinck, II, 583 vlg.
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waar hij met eenige troepen van het Fransche leger, dat bij Maastricht
geageerd had, versterkt werd. Echter ondernam ook hij geen aanvallende
beweging noch tegen een stad in Brabant noch tegen een leger, dat de Prins
ter bescherming van het Zuidelijk deel der Waterlinie, bij Geertruidenberg
en Raamsdonk, samengetrokken had en waarbij Monterey, met zijn gewone
bereidwilligheid, belangrijke versterkingen had gevoegd 1). Begin Augustus
marcheerde hij af naar Vlaanderen, wat samenhing met de toenemende
Spaansch-Fransche spanning. De Franschen bleven vastzitten in de deadlock,
waarin ze in 1672 waren geraakt. De Munsterschen en Keulschen trachtten
van Overijsel in Friesland door te dringen, maar werden door Johan Maurits
in een op en neer golvenden strijd in bedwang gehouden. Het groote initiatief
lag voor Willem III open.
In het diplomatieke schaakspel hadden de Franschen door de uitschakeling
van den Grooten Keurvorst bij den vrede van Vossem een succes van belang
behaald, maar het bleef tot dit eene beperkt. Met wijs beleid schikten de
Staten en de Prins zich in den tegenslag. Er vielen verder geen booze woorden
over 2): dat was, begreep men, het beste middel om den weg tot terugkeer
voor Frederik Willem, die zelf in zijn hart aan de zijde der bondgenooten
bleef, voor te bereiden. Ondertusschen beijverde men zich wat men kon,
om elders de internationale positie te versterken, en hiermede had men na
Lange en moeizame onderhandelingen groot succes, zoodat de toestand in
den zomer zeer verbeterde.
Het belangrijkst waren de onderhandelingen met den Keizer en met
Spanje 3). Het verdrag met den eersten was na de ontbinding van het Keizerlijk leger feitelijk verbroken ; beide partijen begeerden een nieuwe samenwerking, maar hadden de grootste moeite het over de subsidien, volgens
den Keizer nog verschuldigde en nieuwe, eens te worden. Ten opzichte
van Spanje was het de groote vraag, of dit land openlijk in oorlog met Frankrijk zou treden: de Staten drongen hierop van 1672 af, ook te Madrid,
aanhoudend aan en de gespannen verhouding van Spanje en Frankrijk,
dat zich vooral over den tocht naar Charleroi verbitterd toonde, deed het
in 1673 meer en meer waarschijnlijk worden, dat het hiertoe zou komen;
1) Monterey aan Willem III (of aan Waldeck ?) 15 Juli 1673 (archief-Culemborg).
2) 23 Mei besloten de Staten-Generaal den Keurvorst beleefd te antwoorden op zijn
kennisgeving van zijn besluit, om met Frankrijk vrede te sluiten (Secrete Res. StatenGeneraal, R. A.).
3) Hierover Pribram, Srbik, Von Antal—De Pater en Kramer.
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de Spaansche regeering wilde echter in geen geval hiertoe overgaan dan
wanneer ze verzekerd was van den steun van den Keizer. Dientengevolge
raakten beide onderhandelingen in nauw verband met elkander en het was
vooral Lisola, die er zich dan in Den Haag en dan te Brussel met hart en
ziel aan gaf, om ze beide tot een goed einde te brengen. Fagel en de Prins
kwamen hem zoo ver ze maar konden tegemoet, en de laatste, die ook in
deze onderhandelingen voortdurend betrokken was, verklaarde zich bereid
zijne goederen tot onderpand voor het opbrengen van een deel der subsidien
(200.000 rijksdaalders) te stellen en bleef vooral doende, om de geldelijke
aangelegenheden te schikken 1). Het groote geschilpunt lag, behalve in het
bedrag der subsidien, in de vraag, of obligatien als betaalmiddel gebruikt
mochten worden, wat de Keizer weigerde om den lager, koers; hij wenschte
baar geld, en de Staten zeiden, dat ze daarvan niet zoo veel hadden. De
zending van den jongen Amsterdamschen pensionaris Koenraad van
Heemskerck, die zich als een handig en doortastend diplomaat zou ontpoppen,
in Juli 1673 naar Weenen, bracht de einden dichter bij elkaar. De verbetering, die toen juist in den algemeenen toestand in de Republiek intrad
en zich ook uitte in de rustiger stemming onder de bevolking, beinvloedde
de laatste phase der onderhandelingen in gunstigen zin. De overwinning
van Schooneveld werd te Madrid gevierd als ware 't een Spaansche victorie 2). Aan keizerlijke zijde hadden de toenemende anti-Fransche gezindheid in Duitschland, de voor 't oogenblik bevredigende toestand in de
Oostenrijksch-Hongaarsche landen zelf en het opnieuw agressief optreden
van Turenne tot de beslissing medegewerkt.
3o Augustus 1673 werd het eindresultaat in twee verdragen, een met
den Keizer en een met Spanje, in Den Haag vastgelegd. De Keizer verplichtte
zich, tegen aanzienlijke subsidien, opnieuw een leger van 30.000 man —
dat reeds te Eger was samengetrokken — te doen ageeren, terwij1 de Staten
een leger van zo.000 man te velde zouden brengen; overigens werd de
inhoud van het verdrag van het vorige jaar hernieuwd. Spanje en de Staten
sloten een defensieve alliantie in optima forma, zoowel voor de bezittingen
in als voor die buiten Europa; het eerstgenoemde zou, wanneer een laatste
poging om vrede te sluiten mislukte, in openlijken oorlog met Frankrijk
treden; ten opzichte van Engeland nam het deze verplichting niet
uitdrukkelijk op zich, en de Staten, die dit eerst wel hadden geeischt,
1) Muller, 47, 68-69.
2) Kramer, 112-113.
20

3 06

De verdragen van Den Haag.

namen hiermede genoegen, blijkbaar in de verwachting, dat het met Engeland
toch wel tot vrede zou komen, waartoe Spanje reeds bezig was goede diensten
te bewijzen. Als direct doel van het verdrag werd aangewezen het herstel
van den toestand bij den vrede van de Pyrenaeen, voor zoover Spanje, en
het herstel van den toestand van voor den oorlog, voor zoover de Republiek
aanging; alleen Maastricht zou, wanneer men Frankrijk kon dwingen het
terug te geven, aan Spanje worden afgestaan, terwiji de Staten tevens
zouden afzien van hunne aanspraken op de z.g.n. redemptie-dorpen daar
in de buurt. De beide partijen zouden niet dan gezamenlijk over wapenstilstand en vrede onderhandelen en deze niet dan gezamenlijk sluiten.
Een dergelijke bepaling bevatte ook het verdrag met den Keizer in een
geheim artikel. Bij dit laatste verplichtten de Staten zich bovendien — in
een ander geheim artikel — tot het betalen van subsidien aan den Keurvorst
van Trier, die tot de anti-Fransche partij was overgegaan, evenals de Keurvorst van Saksen, met wien de Keizer en Spanje, die ook onderling een
overeenkomst hadden aangegaan, een verdrag sloten 1). Tegelijk werd de
Hertog van Lotharingen, sedert 167o door de Franschen uit zijn land verdreven, tengevolge van een met hem door de drie voornaamste bondgenooten
reeds op 1 Juli gesloten en na de Haagsche verdragen van 3o Augustus
bevestigde verbintenis, in staat gesteld een Leger van 8000 ruiters en 1 o.000
voetknechten op de been te brengen. Ook Denemarken had het besluit
genomen de Republiek te steunen, maar het hiertoe in Mei 1673 gesloten
verdrag lieten de Staten ongeratificeerd, omdat zij zich niet in staat achtten
de hooge subsidien, die er mee gemoeid waren, te betalen 2), en om dezelfde
reden kwamen ook de onderhandelingen met de Luneburgsche vorsten
nog niet verder.
Het is de eerste dusgenaamde groote alliantie tegen Frankrijk, waarvan
de genoemde verdragen samen den inhoud vormen. Zij was als de kroon
op het werk van Lisola, al miste de Engelsche facet er nog in. Zij kwam
voort uit dezelfde verhoudingen als de verdragen van 1672, maar haar
doel ging verder. In deze was de verdediging van en de hulpverleening
aan Nederland het voornaamste oogmerk, in de Haagsche alliantie lag
tevens de bewuste tendenz, om aan de machtsuitbreiding van Frankrijk
paal en perk te stellen en zelfs deze ten deele ongedaan te maken. Immers
het herstel van den toestand van 1659 werd nu voor het eerst beoogd.
1) Pribram, 634-635.
2) Der Kinderen, 193-195.
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Dit was een veel verder afliggend doel dan het handhaven van de vredes
van Westfalen en Kleef, in het verdrag met den Keizer van 1672 genoemd.
Juist de vrede van Aken zou ongedaan gemaakt moeten worden, wilde
men het bereiken en hiertoe zou veel meer dan het verdrijven van de
Franschen uit Nederland noodig zijn. De Staatsche politiek nam met het
verdrag met Spanje een veel verder gaande anti-Fransche richting dan zij
tot dusverre gedaan had; de Staten hadden zich zelfs bereid verklaard ook
de kwestie van den Elzas, die na den Westfaalschen vrede moeilijk als
opgelost kon beschouwd worden, ter regeling aan de orde te stellen, maar
de Keizer had dit afgewezen: het zou den schijn hebben, zei men te Weenen,
alsof de Keizer een eeuwigen oorlog zou willen voeren 1) ! Profetische
woorden ! De keizerlijke politiek toonde zich meer bezonnen dan die der
Staten, die hier wel zeer sterk den invloed van Lisola onderging. De vraag
dient gesteld, of de Staten — of in het bizonder de Prins en Fagel en Van
Beuningen, „aped quos rerum summa residet", naar de Oostenrijksche
gezant opmerkte 2) — zich ten voile bewust zijn geweest van de consequenties, die de thans aangenomen politiek zou moeten medebrengen. Hun
oogmerk was volmaakt duidelijk: hoe meer bondgenooten, hoe sneller zij
hun hoofddoel, de bevrijding van Nederland, zouden kunnen bereiken.
Maar de groote schrede, die zij hierom thans verder deden, hebben zij op
dit oogenblik nog niet bewust verrekend met het oog op de toekomst.
In het bizonder Willem III stond niet altijd daar waar Lisola reeds lang
positie had genomen. Zijn doel blijft nog zuiver — wit men beperkt —
Nederlandsch; het andere is hem voorloopig alleen middel en zijn staatkunde
houdt, zooals spoedig duidelijker zou blijken, ook steeds nog rekening met
een mogelijkheid, die hem niet tot een uitvoerder van Lisola's politiek
systeem zou hebben gemaakt.
Nauwelijks is Kijkduin gewonnen en pas zijn de Haagsche verdragen
gesloten, of de Prins begint zijn agressief optreden. En omdat het nog
eenigen tijd zal duren, vOOrdat hij de Keizerlijken aan den Rijn zal kunnen
treffen, slaat hij ook nu, evenals in 1672, een eersten slag in Nederland
zelf: het gold Naarden. Een groot deel van de troepen, die nog bij Geertruidenberg samengetrokken lagen, ook Spaansche onder den luitenantgeneraal der cavalerie Francesco d'Aguerto, werd in de eerste dagen van
1) Pribram, 631.
2) Muller, 7' .
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September te land en te water overgebracht naar het Gooi, waar Waldeck
reeds andere troepen had verzameld. De Prins kwam den 3en te OudLoosdrecht 1), en reeds den 4en zag de vrij groote bezetting, die te Naarden
lag onder De Proce, Sieur du Pas, den vijand zijne toebereidselen aanvangen 2). Er werd met groote doortastendheid, en klaarblijkelijk ook met
veel overleg en goede orde, opgetreden. Den 8sten was de linie van „circonvallatie" gereed en het werk van het aanleggen der loopgraven begon 3).
De artillerie teisterde de stad van verschillende kanten, ook van zee uit.
Nog voordat de loopgraven geheel voltooid waren, werd, in den nacht van
den 11 en op den 1 zen, op voorstel van D'Aguerto, tot de bestorming van
het vijandelijk „contrescarp" besloten. De kans, dat Luxembourg, die eerst,
misleid door een schijnbeweging aan den kant van Bommel en Grave,
met een legertje naar Tiel was getrokken, maar spoedig te Utrecht terugkwam, een poging tot ontzet zou wagen, moet tot dit vermetele besluit
aanleiding hebben gegeven. De stormloop lukte, na een gevecht van drie
uur, zoo goed, dat Du Pas in den morgen van den 1 zen — juist toen het
gebed gedaan werd — te kennen gaf den strijd te willen beeindigen, waarop
de capitulatie nog denzelfden dag geteekend werd. Het Fransche garnizoen
kreeg vrijen aftocht en ontruimde de vesting den 13en.
Dit was het eerste positieve oorlogssucces te land, dat Willem III behaalde. Het maakte, ook op de Franschen, zeer grooten indruk en bewees
zeer duidelijk, hoe ver de bakens op het oorlogstooneel verzet waren.
De Prins had 25.000 man kunnen samentrekken, zonder elders eenige
stelling al te zeer te verzwakken. Luxembourg, die zelf tot aan de Nederlandsche voorposten een verkenning gedaan had en bij een schermutseling
met cavalerie gemerkt had, dat „ces coquins" het heel goed deden, beter
dan „il n'appartient a des hollandais", had niet kunnen ingrijpen, omdat
hij bij lange na niet voldoende troepen bij de hand had, al waren de Fransche
garnizoenen uit enkele plaatsen, als Harderwijk, reeds teruggeroepen; hij
had, toen Naarden zich overgaf, niet meer dan 4000 ruiters te Zeist kunnen
verzamelen 4).
1) Archives, I1 5 , 336.
2) Volgens Du Pas zelf in het Ontroerde Nederlandt, II, 625.
3) Volgens den brief van Von Machwitz aan Johan Maurits 8 September 1673 (H. A.
263o 14).
4) De Segur, 247. Zijn geheele macht wordt op 13. a 14.000 man geschat, wat te hoog
schijnt.
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Willem III maakt bij dit tweede beleg van Naarden een veel rustiger,
geposeerder indruk dan bij de krijgsverrichtingen van het vorig jaar.
Ziehier een paar instantane's 1). Den zevenden 's avonds zat hij geheel
alleen met den sergeant-majoor Von Machwitz in zijn kamer — het hoofdkwartier was toen te 's-Graveland, — en las en herlas een brief van Johan
Maurits, dien Von Machwitz kwam brengen. Hij liet zich omstandig over
den toestand in Friesland inlichten, maar bleef er op aandringen, dat
Johan Maurits de regimenten waarom gevraagd was en die deze aarzelde
te zenden, zoo spoedig mogelijk zou sturen. In den nacht van den 1 ten
op den 1 zen stond hij met zijn gevolg op de heide bij het huis van den
ontvanger Uytenbogaert en gaf van een hoogte de noodige orders. Hij
had zich heel tevreden betoond, dat Johan Maurits nu beloofd had de
troepen te zullen zenden: „het is mij een aangename tijding, en ze zijn zeer
-welkom". Eenige dagen later ontving hij, te paard zittende, Von Machwitz
.en toonde zich met een „vriendelijcke mine" zeer ingenomen met de
verdere berichten uit Friesland. Het leger trok toen juist weg van den
Muiderberg en de Prins volgde de bewegingen. Van de Spaansche officieren,
die den avond te voren door den Prins onthaald waren, werd „met groote
demonstratie" van vriendschap aan beide kanten afscheid genomen. De
wapenbroederschap van Spanjaarden en Nederlanders was al bezonken.
De eersten, 2500 ruiters en 4000 man voetvolk, gingen op weg naar Bergenop-Zoom, en men sprak reeds van het aanstaande rendez-vous. Want een
grootscher plan was in voorbereiding: een tweede tocht naar de Rijnstreek.
Ook deze tocht kon nu met veel meer gerustheid ondernomen worden.
Het leger telde, naar een wat aan den hoogen kant schijnende schatting,
zelfs al 90.000 man. Het was in elk geval door de nieuwe wervingen zeer
in sterkte toegenomen. Voor den nieuwen staat van oorlog voor 1674 werd
de infanterie begroot op 900 compagnieen 2), en hierbij heeft men te bedenken, dat door opheffing van een aantal niet complete compagnieen,
wier manschappen in andere waren geincorporeerd, de sterkte der cornpagnieen door elkander toegenomen moet zijn. Toch klaagde de Prins er
in den zomer nog meer dan eens over, dat hij niet genoeg troepen ter
beschikking had, wat zijn verklaring wel zal vinden in de omstandigheid,
dat er nu meer troepen over het geheele gebied der vier behouden gewesten
1) Uit brieven van Von Machwitz van 8, 12 en 21 September 1673 (t. a. p.).
2) Volgens een memorie van den Prins voor Waldeck van 12 October 1673 (archiefCulemborg).
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en van Brabant en Staats-Vlaanderen verdeeld lagen; de uitbreiding van
de bemoeiingen van den opperbevelhebber had dit bij den defensieven
oorlog, dien hij op verscheidene plaatsen tegelijk moest voeren, als noodzakelijk gevolg. Over de betaling werd weinig geklaagd, wat te meer mag
verwonderen, als men in het oog houdt, dat Friesland en Groningen niet
contribueerden. Daarom vond de Prins 't ook onbillijk, dat zij uit Amsterdam
met kruit en lonten zouden gesteund worden, wat Johan Maurits gevraagd
had. En hij werd er driftig over, toen de Friesche Staten moeilijkheden
maakten tegen 't stellen der noodige inundation in hun gewest: ge behoeft
daar heelemaal geen rekening mee te houden en indien de Friesche officieren
weigeren te gehoorzamen, „faites les arquebuse sur le camp, sans autre
forme de proces, mon autorite y estant fort ancage", wat den ouden veldmaarschalk een verzoenend betoog in de pen gaf, dat de inundation in
Friesland toch heel wat anders waren dan die in Holland, en hij voegde
een kaart bij, om dit te laten zien. Ook wanneer Johan Maurits aarzelt
opgevorderde troepen te zenden — sommige regimenten trokken meer
dan eens heen en weer —, wordt de opperbevelhebber ongeduldig en
weet zich altijd te doen gehoorzamen 1). 's Prinsen gezag over het leger
had in een jaar tijds een zeer stevigen grondslag gekregen.
Een paar weken na de overgave van Naarden waren de toebereidselen
voor den tocht naar den Rijn gereed. Boos weer vertraagde het vertrek
van den opperbevelhebber, die het ondertusschen in Den Haag heel druk
had gehad, ten slotte een paar dagen. 29 September 's avonds ging de reis
aan 2), met bestemming naar Roosendaal. Waldeck bleef ditmaal in Holland
achter, en zoo was vanzelf een betere voorziening voor de verdediging
getroffen dan in het najaar van 1672. Johan Maurits, met wien Waldeck
te voren in Friesland overleg was gaan plegen, kreeg last met hem in correspondentie te blijven 3). Ook in andere opzichten waren de voorteekenen
voor de expeditie gunstig. Kort na 's Prinsen vertrek viel de retourvloot
uit Indio binnen, onbekommerd, als een teeken, hoe zeer de Nederlanders
de zee vrij hadden gemaakt. Turenne, die langs den Main in Duitschland
gevallen was, trok omstreeks denzelfden tijd terug, bedreigd door Montecuculi, opnieuw keizerlijk opperbevelhebber, die den optocht naar den
1) Archives, 11 5 , 319, 322, 326, 327, 33o, 339 vlg.
2) Von Machwitz aan Johan Maurits 3o September 1673 (H. A. 263o 14).
3) Archives, IP, 344-345.
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Rijn had aangevangen en nu in opdracht had „vigoureus te opereeren" 1).
Overleg met hem had niet te voren plaats gehad; in zoo verre trok Willem III
ook thans op goed geluk Rijnwaarts. Wel waren met de Spanjaarden klaarblijkelijk vooraf de noodige schikkingen getroffen, waaraan alleen de laatste
hand gelegd behoefde te worden, toen de Prins in Brabant kwam.
Hiertoe diende het onderhoud, dat Willem III, wiens hoofdkwartier
toen te Roosendaal was gevestigd, op den 4en October te Calmphout en
op den Ten te Antwerpen had met Monterey. Tevens werd hier vastgesteld,
dat Spanje nu den oorlog aan Frankrijk zou verklaren 2), waartoe Monterey
reeds gemachtigd was en wat op den 1 6en October geschiedde, als gevolg
van het verdrag van 3o Augustus. Ook bij deze bijeenkomst werden de
bizondere beleefdheid en vriendelijkheid, waarmede de Nederlandsche
opperbevelhebber en de Spaansche landvoogd elkander begroetten, opgemerkt 3).
Den 1 zen October brak de Prins van Roosendaal op. Hij had toen bij
zich 5 a 6000 ruiters, 1500 dragonders en drie regimenten voetvolk, samen
20.000 man 4 ). Te Santhoven kwamen Louvignies en de markies d'Assentar, veldmaarschalk der Spaansche Nederlanden, in zijn legerkamp : hier
besloot men, dat de vereeniging met het Spaansche leger, dat zou bestaan
uit 1500 ruiters, — er kwamen echter maar moo —, zoo dragonders en
2000 man voetvolk, zou plaats hebben tusschen Mol en Balen. Aldus
geschiedde en met de vereenigde legermacht trok Willem III den i9en
van Mol op. De sterkte schijnt iets kleiner dan die in het einde van 1672.
Monterey had meer troepen in de Zuidelijke Nederlanden noodig, hij trok
zeif in dezen tijd tegen Conde te velde, en de Noordelijke werden nu veel
beter verdedigd achtergelaten dan toen. Op den tocht viel niets bizonders
voor, de opperbevelhebber vond meermalen gelegenheid, zich aan het
jachtvermaak te wijden 5). De marsch ging naar de Maas, die men over
een bij Roermond geslagen brug passeerde, en verder werd de richting over
Dalem naar den Rijn genomen, bepaaldelijk op Coblenz, waar men Monte1) Srbik, 247.
2) Willem III aan de Staten-Generaal 9 October 1673 (R. A., Staten-Generaal 7149).
3) Volgens een bericht uit Antwerpen aan de Staten-Generaal van 3 October 1673
(H. A. 2630 I4).
4) Voor het volgende ontleen ik — behalve aan de bekende werken van Knoop e. a. —
veel aan de brieven van Willem III zeif van 15 October en vlg. (in R. A., Staten-Generaal
7149).
5) Zie Huygens' Journaal van dezen tocht (IV, I vlg.).
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cuculi hoopte te vinden. Onderweg moest het stadje Rheinbach, westelijk
van Bonn, bestormd worden: het werd tevens uitgeplunderd. Te Ahrweiler
kreeg de Prins van Montecuculi bericht, dat de keizerlijke troepen reeds
om en bij Bonn waren, en de Prins gaf gaarne gehoor aan het verzoek
van den keizerlijken
opperbevelhebber, om
ook daarheen te komen : hij arriveerde in
den nacht van 4 op 5
November in het
kwartier van Montecuculi te Godesberg,
bezichtigde met hem
den volgenden moren de positie der stad
g
en vatte er post; zijn
hoofdkwartier was, in
het vrouwenklooster
Grau-Rheindorf.
Ditmaal had Willem III wel heel groot
geluk. Montecuculi
had Turenne, die zich
aan den Boven-Rijn
ophield, weten te verschalken en was ongehinderd, met medenrazA,
werking van den Trier4...#1,6-zwkiwit&A.
schen Keurvorst, over
De Graaf de Monterey.
de Rijnbrug bij Co(Gravure naar G. Loques. Prenten-Kabinet, Brussel).
blenz gekomen en
vandaar op Bonn gemarcheerd. En nu kwam het, zonder dat eenig overleg vooraf had plaats
gehad, van zelf tot het gemeenschappelijk beleg dezer stad, die door een
Fransch-Keulsche legermacht van ongeveer i ooa man bezet was, en 't niet
lang hield. De aanval werd krachtig geleid: van de zijde van Keulen door
Willem III, van twee andere kanten door Montecuculi. Conde zond een
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legertje onder den maarschalk d'Humieres tot ontzet 1), dat echter nict
de minste kans kreeg dit doel te bereiken. Reeds 13 November capituleerde
de bezetting van Bonn, waarna nog een paar kleine ondernemingen in de
buurt plaats hadden. Het was niets dan succes, al was de heele tocht „penibd.", zoodat „het volck al wat slijt".
Niet de inneming van Bonn, maar de zeer ten nadeele van Frankrijk
verschoven constellatie, waarvan de val van de Rijnvesting ook een gevolg
was, bewerkte, dat Lodewijk XIV besloot tot de ontruiming van Nederland.
Het bevel aan Luxembourg, dat deze in het laatst van October ontving,
is van den 24en deter maand 2). Het werd hoog tijd. Luxembourg, die na
den val van Naarden revanche had willen nemen, maar spoedig inzag, dat
hierop niet de minste kans bestond, die dan met een legertje naar Nijmegen
was getrokken om den Prins last te bezorgen, maar ook hiertoe niet sterk
genoeg was, begon in moeilijke omstandigheden te geraken. De vijandelijke
overmacht werd groot. Niettegenstaande 's Prinsen afwezigheid kon Waldeck — toen Luxembourg naar Nijmegen trok — een Leger in Brabant
samentrekken. De Franschen benoorden de rivieren begonnen gevaar te
loopen ingesloten te raken. De Munsterschen en Keulschen waren, onder
den indruk van Montecuculi's veldtocht, door Lisola al haast overgehaald
de Fransche partij te verlaten, als de ratten een zinkend schip plegen te
doen. Hadden na Bonn Montecuculi en Willem III eensgezind verder
kunnen optreden en gezamenlijk hun overwinningstocht naar het Westen,
naar de Maas, voortgezet, de omstandigheden waren voor de Franschen
uiterst bedenkelijk geworden. Maar zoo ver wilde de Keizer niet gaan ;
het was hem voldoende, dat de Rijn bevrijd was, en dit doel was voor
het oogenblik bereikt; ook Turenne was naar Frankrijk terugontboden.
En alle pogingen van Lisola en van Willem III en van D 'Assentar, om de
Keizerlijken, met wie het tot hevige oneenigheid kwam, tot andere gedachten
te brengen, mislukten. Montecuculi legde het opperbevel neer, zijn opvolger
Bournonville, die als zeer onbekwaam bekend stond, trok op den rechterRijnoever terug. Lisola verloor zijn greep op Keulen en Munster en trachtte
eveneens tevergeefs Luik te bewegen zich aan de zijde der bondgenooten
te scharen.
Toch was Luxembourg's aftocht bezwaarlijk genoeg. Er gingen ruim
1) Cf. Willem III-Bentinck, II, 589.
2) De Segur, 262.
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veertien dagen mee heen, vOOr de Fransche troepen uit de meeste steden —
enkele bleven tot in het begin van 1674 bezet — waren samengetrokken.
Na een laatste zware schatting te hebben opgelegd, verliet de opperbevelhebber 16 November Utrecht, en zonder moeite kwam hij bij Maastricht,
dat, evenals Grave, niet ontruimd werd. Zijn verdere tocht zou ernstig
bedreigd worden.
De Prins was einde November, toen verdere samenwerking met de
Keizerlijken onmogelijk bleek, over Roermond naar Brabant getrokken.
Te Diest ontmoette hij Waldeck met eenige troepen ; te Herenthals had
hij een nieuw onderhoud met Monterey: hier werd over tegen Luxembourg
te treffen maatregelen overleg gepleegd. Terwij1 Waldeck en de graaf van
Nassau met het grootste deel der troepen in Brabant achterbleven, trok
Willem III naar Den Haag, waar hij zijn tegenwoordigheid voor verschillende aangelegenheden noodig achtte. Hij kwam er den 8sten December
aan, bemoeide er zich vooral met het vaststellen van den staat van oorlog,
waarop hij het behoud van de heele cavalerie, die de Staten wilden reformeeren, zooals met de infanterie was geschied, wist door te zetten, beschikte
er enkele troepenverplaatsingen en drong er op aan, dat de in de ontruimde
gebieden te treffen regeling, die reeds aan de orde was gesteld, tot na het
einde van den veldtocht zou worden aangehouden 1). Den I5en vertrok
hij opnieuw naar het leger, overtuigd dat de zaken op goeden voet stonden.
Monterey en Waldeck hadden intusschen overlegd over het vereenigen
van hunne troepen, maar dit was op moeilijkheden gestuit en er heerschte
groote onzekerheid. De Prins vond Waldeck den i6en met „het leger van
den Staat" te Aerschot en trok verder naar Landen, nadat hij met Monterey
gesproken had 2). Juist toen had Luxembourg, die vrij lang onder Maastricht
gerust had, zijn marsch hervat. Hij vond den besten weg langs den linkerMaasoever door de zeer gunstige positie van het Spaansch-Nederlandsche
leger versperd: beschikkende over 14.000 man tegen 30.000 van den vijand —
het laatste geval schijnt overdreven, maar de Franschen verkeerden in de
meening, dat 't juist was 3) — en belast met een zeer zwaren legertros, dacht
hij er zelfs niet aan een poging te wagen de passage te forceeren, maar besloot
langs den rechter-oever, dus door de Ardennen, te trekken. Het werd een zeer.
1) Willem III aan Waldeck 1 o December 1673 (archief-Culemborg).
2) Willem III aan de gecommitteerden tot de secrete besognes 19 December 1673
(R. A., Staten-Generaal 7149). Verdere brieven van en aan Waldeck in het archief-Culemborg.
3) Over deze getallen De Segur, 279-280.
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moeilijke onderneming, en toen een deel der Franschen over de Ourthe
was, bleek, dat Willem III over de brug bij Namen de Maas was overgegaan
en met de cavalerie post had gevat te Hamptines, terwijl het voetvolk in
aantocht was: hier stond zijn leger den geheelen nacht „in bataille". Maar
de Franschen waren op hunne schreden teruggekeerd; de Prins trachtte
tevergeefs hen te achterhalen. Groote ontsteltenis te Parijs, waar inderhaast
verscheidene maatregelen werden getroffen, om den bedreigden veldheer
te hulp te komen; Conde en Turenne beide werden marschvaardig gemaakt.
Ten slotte redde Luxembourg echter zichzelf uit de benauwdheid. Door
een schijnbeweging wist hij den Prins, die ondertusschen te Andenne over
de Maas was teruggekeerd en post had gevat te Sistet 1), in het begin
van Januari ten tweeden male over de Maas te lokken, stak toen zeif met
de ruiterij de Maas over, vereenigde zich met een corps ruiters onder
Schomberg bij Tongeren en keerde, zoo versterkt, naar Maastricht terug,
om de infanterie en den ondertusschen zeer verkleinden tros op te halen.
Monterey en de Prins, wier troepen veel geleden hadden, gaven verdere
pogingen op en lieten den Franschen den weg langs de linker-Maasoever
vrij. 1 z Januari was Luxembourg te Philippeville.
Willem III kwam reeds drie dagen tevoren in Den Haag, als overwinnaar, — al was hem zijn laatste stoot mislukt. Hij had het eerste groote
doe!, dat hem gesteld was, bereikt: het vaderland was gered. Met gebruikmaking van alle middelen, die hem ten dienste stonden en die hij alle
in den strijd om het bestaan had weten te mobiliseeren, met het in de tweede
ronde gelukkig ten uitvoer leggen van een grootsche conceptie, was, na
oneindige zwarigheden, na oogenblikken van de diepste vernedering, de
harde arbeid van maanden en maanden beloond met het succes, dat hij
verdiende. De uiterlijk zoo impassibele figuur van deze Oranje-figuur
toont in deze het werk bekronende weken zijn gevoelens ook naar buiten.
Meer dan eens treft een warmere toon in zijn brieven aan de heeren in
Den Haag, die ook hunnerzijds niet karig waren in den lof, dien zij hun
veldheer deden toekomen 2). En wanneer hij den 8sten December in Den
Haag, onverwachts en onopgemerkt zooals gewoonlijk, is aangekomen, dan
laat hij het zich den volgenden morgen welgevallen, dat de schutterij hem
op het Buitenhof begroet, en hij zelf komt uit zijn kwartier naar beneden
1) Willem III aan de gecommitteerden tot de secrete besognes 27 December 1673
(R. A., Staten-Generaal 4619).
2) Vooral na de inneming van Bonn (24 November: R. A., Staten-Generaal 4916).
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en gaat „de respective compagnien van vooren, van achteren, ter zij den ende
dwars door besichtigen — een eer, noyt voor desen, tsy aen dese, tsy aen
andere plaetsen, sooveel immers bekent is, bewesen". Drie salvo's klinken,
op een door Ouwerkerk met een zakdoek uit een der vensters van het Hof
gegeven sein, nadat de Prins in zijn „departement op 't Hoff" was teruggekeerd. Redevoeringen van huldiging volgden 1).
Ook hierin had Willem III zijn doel, zij het ook ten koste van bloedige
offers, bereikt, dat de rust onder de bevolking was teruggekeerd en dat
de eenheid veel grooter was dan sedert jaren het geval was geweest —,
eenheid onder zijn leiding.
Men mocht de toekomst met vertrouwen tegemoetgaan. Er bleven vele
moeilijke vraagstukken ter regeling over: in de Republiek om de liquideering
van den oorlog op het eigen grondgebied, daarbuiten om het voortzetten
van den strijd, al kreeg deze van nu af, van Nederlandsch standpunt gezien,
een heel ander aspect. De worsteling om het bestaan was door de agressieve
strategie van Willem III beslecht.
1) Kleine Wet van Den Haag 9 December 1673 (G. A. Den Haag). De redevoering
van den pensionaris, die hier opgeteekend was, is doorgehaald, zoodat ze volstrekt onleesbaar geworden is.

TIENDE HOOFDSTUK.

PARTIEELE VREDE. - DE „RESTAURATEUR
VAN ONSEN STAET".

Ge kunt er van verzekerd zijn, schreef Willem III aan Waldeck in Juli
1673, dat ik een oneervollen vrede; zooveel in mijn macht is, zal tegengaan 1), en hij geloofde, dat hij op den goeden weg was, om dit doel te
bereiken. De uiting bevestigt de politieke gedragslijn, die hij in 1672 gevolgd
had: gaarne vrede, maar alleen op voorwaarden, die met de belangen van
den Staat waren overeen te brengen.
Ook het aanknoopen van nieuwe onderhandelingen onder Zweedsche
bemiddeling had hij bevorderd. En toen onze gezanten eindelijk in Mei
op weg raakten naar Aken, dat, om een moeilijkheid, die zich ten slotte
ten opzichte van Keulen had voorgedaan, als handelplaats aangewezen
was, en door de Franschen in de buurt van Maastricht verhinderd werden
over die stad te trekken, schreef hij hun berustend: „dat deghene, dewelcke
het gewelt voor sich hebben ende hun daervan willen bedienen, sulx niet
en kan worden verhindert". Erger achtte hij het, dat de Franschen —
nadat de bedoelde moeilijkheid uit den weg geruimd was — de handelplaats
toch weer naar Keulen wilden verleggen, zooals ook geschiedde: de Staat
werd op zulk een wijze „geballotreert ende genoegsaem geludificeert",
maar toch oordeelde hij het best Lodewijk XIV overeenkomstig den
wensch der Zweedsche gezanten zooveel mogelijk tegemoet te komen en
„tractaten van die importantie" aan zulk een handeling niet „te accrocheren" 2).
1) 18 Juli 1673 (archief-Culemborg).
2) Willem III aan de gezanten te Aken 22 Mei 1673 (R. A., Staten-Generaal 7149).
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De Keulsche onderhandelingen hadden allesbehalve een vlot verloop 1).
Onze gezanten kwamen om te hooren, wat de anderen te eischen hadden;
hunnerzijds herhaalden zij alleen de in Den Haag reeds gestelde vraag,
waarom Frankrijk de Republiek toch wel den oorlog had aangedaan. Een
antwoord kregen ze hierop ook thans niet, maar wel bracht de tegenpartij,
na er tevergeefs op aangedrongen te hebben, dat de onzen over de brug
zouden komen, hare voorwaarden in eenige algemeene punten, die door
de mediateurs wat werden toegelicht, voor den dag. Hieruit bleek, dat
deze zich nog terdege als overwinnaar beschouwde, wat ze uiterlijk
inderdaad was: de eischen, van Frankrijk vooral, waren wat gematigd,
maar men erkent er toch nog zeer duidelijk den ondergrond der Heeswijksche
voorwaarden in. Onze gezanten gingen raad vragen in Den Haag en —
het was ondertusschen Juli geworden — hier wees men begrijpelijkerwijze
deze eischen af. Nu deden de Staten zelf een aanbod, dat neerkwam op
een „offer" 2), te nemen uit het ondertusschen door Frankrijk veroverde
Maastricht, het Oostelijk deel van Gelderland en Overijsel en Hu1st,
die zouden worden afgestaan aan Spanje, dat dan aan Frankrijk voldoening zou kunnen geven in Artois of elders in de Zuidelijke Nederlanden, op voorwaardelijke erkenning der Engelsche zeeheerschappij en op
het sluiten van een handelsverdrag met Engeland. Geen oorlogsschattingen,
geen pandsteden ! Over den Prins, dien de Engelschen ook opnieuw op
het tapijt hadden gebracht — daarbij natuurlijk denkende aan de souvereiniteit, ofschoon deze ditmaal niet genoemd werd —, zeiden de Staten,
viel niets te onderhandelen, want zij leefden met hem in de volmaaktste
eensgezindheid. Ook in dit aanbod herkent men wat de Staten — of beter
de Prins — bereid was geweest in 1672 te offeren: ten opzichte van Frankrijk
was het iets meer, maar nu gebonden aan de clausule, dat het af te stane
gebied niet aan dit land zelf zou komen, en dus gerefereerd aan verdere
onderhandelingen tusschen Frankrijk en Spanje; ten opzichte van Engeland
was het beslist minder, en het aanstootgevende punt van de souvereiniteit
was geheel geecarteerd. Uiterst handig opgesteld was het stellig: de Staten
toonden hunne vredesgezindheid — ook tegenover hunne eigen onderdanen
—, deden zelfs, zoo op het eerste gezicht, tegenover Frankrijk nogal
royaal, maar betrokken Spanje in het geval en mochten er wel op rekenen,
1) Een duidelijk overzicht geeft Wagenaar, XIV, 253 vlg.
2) Zoo wordt het geclausuleerd in de resolutie der Staten (zie Secrete Res. Holland
1 9 Juli 1673).
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dat dit land en Frankrijk het niet zoo gemakkelijk eens zouden worden,
wat dan altijd nog verdere mogelijkheden bood, ook als ondertusschen de
oorlogskans mocht verbeteren. Nam Lodewijk XIV het aan, dan zou hij
Engeland, dat met het aangebodene stellig niet tevreden zou wezen, ontstemmen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de Prins, die op het ontwerpen van
dit aanbod, blijkens zijn bovengenoemden brief aan Waldeck, grooten
invloed had en er geen oneervollen vrede uit verwachten kon, er ten voile
rekening mede gehouden, dat het niet zou worden aangenomen. Daarom
kon hij ook te gemakkelijker over het bezwaar van Zeeland, dat tegen
den afstand van Hu1st geprotesteerd had, heenstappen. Inderdaad wezen
Engeland en Frankrijk het aanbod van de hand en dienden een tweede
voorstel, dat wederom iets gematigd was, in. Maar nu verklaarden in
October de Staten dit voor onaannemelijk, en tevens gaven zij te kennen
niet meer zonder Spanje, dat immers in openlijken oorlog met Frankrijk
was geraakt, te kunnen onderhandelen. Van dit oogenblik af raakten de
onderhandelingen te Keulen nog meer aan het slepen dan van den beginne
af het geval was geweest. Het was duidelijk, dat, daar de Staten thans
ook de verplichting op zich hadden genomen, den vrede van de Pyrenaeen
te herstellen, men elkander te Keulen niet zou kunnen vinden. Ook de
oorlogskans begon te keeren, en de positie der Staten werd zeer versterkt.
Naast de officieele liepen, zooals gewoonlijk, geheime onderhandelingen,
zoowel met Frankrijk als met Engeland, en ook deze moet men kennen,
om het geheel van de prinselijke vredespolitiek te begrijpen en te waardeeren. Hierbij had men met elk der landen afzonderlijk te doen, ten
slotte — door Lisola's werkzaamheid — ook met Munster en Keulen.
Frankrijk was voorgegaan. Reeds einde November 1672 kreeg Fagel
bericht van Montbas, dat Lodewijk XIV er niet afkeerig van was de Republiek
den vrede te geven en begeerde ingelicht te worden over de intentie, die
men hier te lande hieromtrent had. Fagel ontving de boodschap met blijdschap en verklaarde zeer gelukkig te zullen zijn, indien hij kon medewerken
tot een vrede, die roemrijk voor den Koning en veilig voor de Republiek
zou zijn; hij was overtuigd, dat de Prins er precies zoo over dacht 1). Eenige
onderhandelingen volgden door tusschenkomst van den baijuw van Woerden.
1) Fagel aan Willem III (R. A., archief-Fagel 71). De brief is ongedateerd, maar wordt
met behulp van de mededeelingen van De Segur, 163 vlg., gemakkelijk op ongeveer einde
November 1672 bepaald. In tegenstelling tot De Segur meen ik, dat het initiatief van Utrecht,
niet van Den Haag, uitging.
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Men behoeft er zich niet over te verwonderen, dat zij geen doel troffen.
Een aannemelijke basis ontbrak nog ten eenenmale. In Mei 1673 kwamen
van Frankrijk tot tweemaal toe onderhandsche aanbiedingen, en thans
gingen deze zoo ver van vrede voor te stellen tegen afstand van Maastricht
of een paar vestingen alleen, indien de Republiek van het verbond met
Spanje wilde afzien. Maar men ging er in Den Haag niet op in, en de reden
ligt voor het grijpen: er school een groot gevaar in het overigens, vergeleken
bij 1672, wel zeer verleidelijke aanbod, omdat men de bondgenooten ten
hevigste zou ontstemmen en hen direct blootstellen aan een aanval van
Frankrijk, en natuurlijk was het aanbod ook hiertoe bedoeld. De Prins
en Fagel gebruikten de aanbiedingen terdege, om de Keizerlijken en de
Spanjaarden te vermanen de nieuwe verbonden, waarover men toen nog
aan het onderhandelen was, of te sluiten. Anders zouden ze degenen in
de Republiek, die den oorlog liefst zoo spoedig mogelijk wilden beeindigen —
van wie men overigens in dezen tijd heel weinig merkt —, niet meer in
bedwang kunnen houden 1).
De Fransche voelers hadden hunne duidelijke beteekenis, al werden ze
ditmaal nog met weinig kracht uitgestoken: het verhinderen van het tot
stand komen eener anti-Fransche coalitie. Heel duidelijk sprak dit ook
D 'Estrades, die eerst als gouverneur van Wezel, daarna als gouverneur van
Maastricht fungeerde, uit. In een brief van Mei 1673 aan een overigens
onbekenden correspondent in Nederland 2) bood hij zijne diensten aan
voor het herstellen der oude vriendschap van Frankrijk en de Staten, waarbij
hij, eenigszins singulier, ook Engeland noemde; hij wenschte daartoe in
de eerste plaats als Fransch gezant op het Keulsche congres gezonden te
worden en daarna opnieuw als gezant in Den Haag. De van ijdelheid
overvulde diplomaat voelde zich klaarblijkelijk over zijn achteruitzetting
gekrenkt en hoopte met behulp van de vroegere vrienden in Den Haag
zijn diplomates-carriere te kunnen hervatten. Den Prins, als deze naar
zijn raad wilde luisteren, spiegelde hij in het vernieuwde bondgenootschap
de rpachtigste en aanzienlijkste plaats voor, als wijlen Frederik Hendrik,
dien hij met groote dankbaarheid herdacht, had ingenomen, en aan de
Hollanders het herstel van den handel. Ik weet niet, of de onbekende
correspondent Willem III heeft kunnen benaderen, maar acht het hoogst
onwaarschijnlijk, dat deze, indien hij van D'Estrades' brief kennis heeft
1) Muller, 61 en 64; Pribram, 587, 611.
2) Willem III-Bentinck, II, 581.
2I
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gekregen, er op dit oogenblik naar zal hebben geluisterd. Hoewel hij tegen
het denkbeeld zelf van het herstel der oude vriendschap met Frankrijk stellig
niet geheel en al afwijzend stond, zooals in het volgende jaar aan het licht
zou komen ! Nu, in Mei 1673, was het echter niet voor bespreking vatbaar:
eerst moesten de Franschen het land uit. Dan kon men verder zien. Ik
wil maar herinneren, dat Willem III, al had de vergeving van het Prinsdom
Oranje aan den graaf van Auvergne met een daarop volgende Fransche
bezetting in het begin van 1673 1) hem ongetwijfeld opnieuw tegen Frankrijk
ingenomen, in deze periode nog niet tot een principieel bestrijder van de
Fransche macht geworden is, zooals Lisola dit was.
Heel anders dacht Willem III over geheime of, wil men, afzonderlijke
onderhandelingen met Engeland. Hier ontmoetten de belangen van de
Republiek en hare bondgenooten, bepaaldelijk Spanje, elkander, omdat
er dit laatste alles aan gelegen was niet in oorlog met Engeland te geraken,
waarmede het geen twistpunten had, en tech zou dit moeilijk te vermijden
wezen, wanneer de algemeene oorlog voortduurde. Hier gingen bovendien
's Prinsen eigen wenschen en verlangens heen. Engeland tot een afzonderlijken vrede bewegen, Frankrijk dwingen Nederland los te laten — dit lag
geheel in de lijn van Willem's politiek van het vorige jaar.
Na Reede's tweede zending in September van 1672 waren de betrekkingen
van Willem III en zijn Londenschen oom geheel verbroken. De eerste
moge bij een enkele aangelegenheid van minder belang, zooals hij dit
in de toen gevoerde correspondentie toegezegd had, er op uit geweest
zijn Karel II te believers — hij had de loslating van een paar Engelsche prijzen
bewerkt 2) —, uitwerking had dit niet. Men hoort, dat Kievit in December
1672 naar Engeland oversteekt 3), wat wel niet alleen verband zal hebben
gehouden met de pannenbakkerij, die hij daar in de jaren van zijn ballingschap opgericht had; men verneemt, dat Gerard Zas, een Nederlandsch
advocaat, die door den Prins was gezonden, om over een wapenstilstand te
onderhandelen, te Londen in gevangenschap raakte 4), omdat hij zonder paspoort in Engeland kwam, — dit alles beteekent echter niet, dat Willem III
1) Pontbriant, 224.
2) Bontemantel, Res. van den Raad, III', fol. 397 (G. A., Amsterdam); nog P. Briel
aan Willem III 26 Augustus 1673 (H. A. 26521).
3) De Vrouwe van Amerongen aan Karen man 6 Februari 1673 (archief-Amerongen).
4) Kernkamp, Baltische Archivalia, 133; een brief van Zas aan Willem III van 2/12
December 1673 is in H.A. 26522.
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opnieuw getracht zou hebben een draad naar het Hof van Whitehall te
spinnen, hoogstens dat hij deze lieden gebruikte, om informatien over de
stemming in Engeland te krijgen. Overigens wachtte hij af, en heel lang
werd zijn geduld niet op de proef gesteld.
Karel II had in Maart 1673 nog wel zijn „vote" gekregen van het Parlement, — tot teleurstelling van den Prins, die toen reeds op grond van
zijde informatien op afzonderlijken vrede gehoopt had 1) —, maar tevens
liet dit Parlement hem zeer openlijk zijn misnoegen over de binnenlandsche
regeerwijze gevoelen, en alvorens de koorden van de beurs open te krijgen,
had de Koning zijn de Katholieken begunstigende politiek, waarmede hij
in 1672 een aanvang gemaakt had, moeten beeindigen; zelfs maakte de testact het den Katholieken practisch onmogelijk een regeeringsambt te bekleeden, weldra ook een parlementszetel in te nemen. Karel II durfde
den principieelen strijd niet aan; de invloedrijkste ministers, Arlington en
Buckingham, verloren hun ambt en de laatste ook zijn invloed. Wel bleef de
hertog van York, onbekommerd, zijn Katholicisme belijden: hij legde krachtens de test-act zijn admiraalswaardigheid neer, en hij huwde nog in 1673,
in tweeden echt, met de Katholieke Mary, prinses van Modena, wat opnieuw
grooten aanstoot gaf en bekommering wekte voor de toekomst.
Van dezelfde Engelsche ontevreden Parlementsleden ging, ook in het
voorjaar van 1673, een poging uit, om in verbinding met den Prins van
Oranje te treden. Enkele hunner — de hertog van Ormond en de graaf
van Shaftesbury, die toen pas ook als minister was afgetreden en zich nu
geheel aan de zijde der oppositie schaarde, worden met name genoemd —
zonden een afgezant naar Den Haag, waar hij zich tot Lisola en door dezen
tot Fagel wendde. Er werden hem eenige voorwaarden meegegeven, maar
zijn dood verhinderde zijn verder optreden 2). De aangeknoopte band werd
echter in Den Haag niet losgelaten. Men beproefde, altijd in samenwerking
met Lisola, den weg over Brussel, en na overleg van Van Beuningen, die
hiertoe in het begin van Juli naar Brussel reisde, met Monterey, vertrok
als afgezant van dezen Don Bernardo de Salinas in de tweede helft dier
') Arlington, II, 409.
2) Muller, 65-66. Volgens het hier gerefereerde bericht van Lisola zou de afgezant
niet gegaan zijn dan na de instemming van den Koning te hebben verworven, en hij zou
een brief van den Prins aan Karel II hebben meegekregen bij zijn terugkeer. Dit lijkt
erg problematiek. Muller noemt hem kolonel Alexander, maar in Hop en Vivien, 43o,
heet hij „Augustus Coronel".
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maand naar Londen, voorzien van een lastgeving, die de vanwege de
Staten — of beter: van wege het besogne tot de secrete zaken — aan te
bieden voorwaarden behelsde. Hier werden meer offers gebracht dan in
het voorstel aan Frankrijk en Engeland beide, dat jets later te Keulen
werd voorgelegd: oorlogsvergoeding en afstand van Suriname; tijdelijke
pandgeving van Sluis was zelfs in overweging genomen, maar werd ten
slotte toch niet aangeboden. De toeleg is duidelijk genoeg: Engeland van
Frankrijk los te maken, zoo mogelijk het tot een verbond tegen het laatste
te bewegen, in welk geval de oorlogsvergoeding hooger zou kunnen zijn 1).
De Salinas, die samen met den Spaanschen gezant te Londen, den markies
del Fresno, zou handelen, had voorloopig niet veel succes, al meende Monterey, die bij de geheele zaak zulk een groot belang had, dat de vrede nu
binnen twee maanden geteekend zou zijn; Karel II wachtte het resultaat
der zee-campagne af, dat met Kijkduin kwam.
Van toen af verliepen de Londensche onderhandelingen vrij vlot. De
volksstemming tegenover Frankrijk werd, tengevolge van de houding der
Franschen in den laatsten zeeslag, zeer ongunstig en het Parlement, einde
October opnieuw bijeengeroepen, gaf uitdrukkelijk te kennen geen verdere
gelden voor den oorlog te zullen toestaan, tenzij de Nederlanders niet op
aannemelijke voorwaarden vrede wilden sluiten. Men mag gerust veronderstellen, dat verscheidene Parlementsleden toen op de hoogte zijn geweest
van wat de Staten wilden aanbieden: hunne gezindheid tot den vrede hadden
dezen pas kond gedaan in een uitvoerig schrijven aan Karel II zelf.
Dan komt ook de Prins weer voor het voetlicht: hij zendt, juist tijdens
de Parlementszitting, Reede opnieuw naar zijn oom. Stellig heeft hij daarvOcir
ook zelf op eenigerlei wijze met de Engelsche ontevredenen in verbinding
gestaan, maar zichtbaar wordt daarvan niets dan dat hij Pierre du Moulin,
zoon van een uitgeweken Hugenoot en in Engeland eerst geprotegeerd
door Arlington, in zijn dienst neemt 2), wanneer deze om anti-Fransche
actie Engeland moet verlaten, en het is heel zeker, dat Du Moulin toen
in verbinding bleef met diegenen in Engeland, die tegenover de regeering
1) Kramer, 117-119; Muller, 74. Verder een brief van Fagel ( ?) aan De Salinas van 13 Juli
1673 ; Monterey aan Willem III (of aan Waldeck ?) 15 Juli 1673 (beide in archief-Culemborg).
2) Volgens Barbour, 213, noot 3, week hij reeds in 1672 uit; cf. Burnet II, 64, 71, en
Fruin, V, 38, noot I. In welke betrekking hij tot den Prins stond, is niet geheel duidelijk.
In Juli 1674 fungeerde hij als agent van den Prins te Brussel (blijkens een brief van Willem III
aan hem van 13 Juli 1674: H. A. 2643')•
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stonden, onder wie zich vooral William Howard roerde, die den Prins
zelfs al een landing in Engeland aanried. Hiervan zal men aan het Engelsche
hof wel meer geweten hebben dan wij thans doen, en daarom werd Reede,
die zich bij zijn komst in Engeland te Ipswich door een Schotsch kolonel,
die tot de oppositie behoorde, luidruchtig had laten huldigen, zeer slecht
ontvangen en hij is zeer spoedig onverrichterzake teruggekeerd 1). De
stemming van Karel II ten opzichte van den Hollandschen neef, die zooveel
tot het mislukken zijner plannen had bijgedragen, was blijkbaar nog altijd
zeer ongunstig. Maar ook Willem III toonde niet veel toenadering. Sylvius
moest hem in November er aan herinneren 2) dat hij al een tijd geleden
om een paspoort voor een schip, dat Ossory om wijn naar Bordeaux wilde
zenden, gevraagd had; hij vroeg nu ook nog paspoorten voor den Franschen
gezant — een soort van gunst, die aan gezanten niet wordt geweigerd,
voegde hij er bij — en gaf tevens den raad, dat de Prins een vertrouwde
zou zenden om York met zijn huwelijk te complimenteeren; Sylvius zou
meteen een mooie gelegenheid krijgen, om den Prins belangrijke zaken te
laten weten. Of de paspoorten gezonden zijn, weet ik niet; van een
zending als Sylvius suggereerde, kwam in elk geval niets.
Het was ook niet -meer noodig, dat Willem III langs geheime kanalen
ageerde. De brief van de Staten-Generaal had de publieke onderhandeling
op gang gebracht. De Engelsche Koning antwoordde er op, wat zuur,
zooals men van iemand, die de partij verloren heeft, moet kunnen verdragen.
De Staten vonden er aanleiding in de correspondentie voort te zetten en
hunne, nu voor Engeland ietwat minder voordeelige, voorwaarden door
Del Fresno bekend te maken. Hierover werden nog een paar brieven gewisseld, die den vrede meer en meer in zicht brachten. Begin Februari
boden de Staten aan een gezantschap naar Londen te laten gaan. Maar
dit achtte Karel II te gevaarlijk: die ontevredenen in het eigen land en dan
nog Nederlandsche gezanten er bij ! Hij zou maar liever Temple naar Den
Haag zenden, en de keuze van Sir William, die sedert 1671 in retraite geleefd
had, liet heel duidelijk zien, hoe zeer de situatie gekeerd was. De Staten
vreesden uitstel en de zaken in Den Haag werden met groote doortastendheid
behandeld: zij machtigden in allerijl Del Fresno, om den vrede te sluiten.
De deur stond al zoo ver open, dat maar een drietal conferentien noodig
1) Mej. Korvezee, t. a. p ., 2492) 20 November 1673 (H. A. 2652 2); ten deele gedrukt: Van Sypesteyn, Nederland en
Brandenburg in 1672 en 1673, p. 7.
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waren, om het begeerde resultaat te bereiken. De vrede van Westminster
werd 19 Februari geteekend: Engeland kreeg de erkenning der zeeheerschappij in de Brittannische zeeen, die begrensd werden tusschen Kaap
Landsend en Stadtland op de kust van Noorwegen, onder uitdrukkelijk
beding, dat zij niet gebruikt zou worden, om een belasting van de visscherij
op de Noordzee te heffen, en een oorlogsvergoeding van twee millioen
gulden. Overigens werd de vrede gesloten op den grondslag van den status
quo ante bellum, zoodat men elkander zijne veroveringen buiten Europa,
resp. New-York en Suriname, teruggaf; uit het laatste zouden de hier
wonende Engelschen mogen wegtrekken. Een handelsverdrag zou worden
gesloten en kwam nog voor het einde van het jaar tot stand; de grondslag
was dezelfde als die van een dergelijk verdrag van 1668, dat van het beginsel
van een groote mate van verkeersvrijheid in Europa uitging. De partijen
beloofden in een geheim artikel elkanders vijanden niet te zullen steunen.
Zooals Willem III op het oorlogsveld zijn conceptie tot uitvoering had
weten te brengen, zoo vindt men hier in dit verdrag van Westminster de
overwinning van de buitenlandsche politiek, die hij in 1672 had ingeleid.
Hoewel op eenigszins andere wijze dan hij zich toen had voorgesteld: niet
om welwillendheid voor zijn neef, maar om de harde politieke noodzakelijkheid had Karel II zijn bondgenoot in den steek gelaten. Den opzet vindt
men nog eenigermate terug in de voorwaarden, die Engeland bedong en
die na het ongelukkige figuur, dat Engeland ter zee gemaakt had,
voordeelig genoeg mochten geacht worden. Van Nederlandsche zijde was
het wijze politiek, nu de meest bezwarende voorwaarden, als de souvereiniteit
voor den Prins, de vergoeding voor de visscherij en de pandsteden waren
weggevallen, op de andere niet te veel te beknibbelen — wijs, omdat men
anders gevaar liep de stemming in Engeland te bederven en omdat het toch
een groot ding was den machtigsten vijand ter zee kwijt te raken, wat
de kans verhoogde van de andere vijanden het grondgebied geheel ongeschonden terug te krijgen.
Kort na den vrede kwam Sylvius naar Den Haag, om den Prins te complimenteeren over de toen juist tot stand gekomen erfelijkheidsverklaring
zijner waardigheid, en hij kreeg een brief van Karel II mee, waarin deze
niet kon nalaten de opmerking te plaatsen, dat hij in den vrede niet veel
zekerheid zou hebben gezien, wanneer hij den Prins niet zoo bevestigd
in zijn positie had geweten 1). Deze beleefdheid beantwoordde de Prins
1) Original Letters, 14.
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met een Verde zending van Reede. Maar de toon, waarop Reede te spreken
kreeg, was heel anders geworden. Zeker, de Prins betoonde zijn groote
ingenomenheid met het herstel van den vrede, maar liet ook met nadruk
vragen, dat de Koning wervingen voor het Nederlandsche leger zou toestaan
en het Engelsche hulpcorps uit Frankrijk terugtrekken. Hij gaf tevens den
wensch te kennen, dat Karel II de nog uitstaande schuld zou afdoen uit
de schadevergoeding. Reede moest zich bovendien zoo nauwkeurig mogelijk
informeeren over de stemming in Engeland ten opzichte van den Hertog
van York, en degenen, die hem van wege Du Moulin kwamen opzoeken,
aanhooren en hun adviseeren, voor zoover hij dat in 's Prinsen belang
zou achten; deze betrekkingen zou hij zeer geheim hebben te houden.
Aan personen van aanzien, die openbare blijken van toegenegenheid voor
den Prins hadden betoond, zou hij diens dank moeten gaan betuigen.
Reede's ontvangst door den Koning was ditmaal zeer vriendelijk, en
Karel II was uitbundiger in zijn betoon van blijdschap over den herstelden
vrede — die „nu alteytdeurende ende onverbrekelijck" zou zijn — dan
Willem III. Maar in het belangrijkste verzoek, dat hij den Koning deed,
vond hij geen tegemoetkoming. Karel II wilde Lodewijk XIV niet te zeer
voor het hoofd stooten, en inderdaad kan men het met hem eens zijn, dat
hij het niet met fatsoen gedoogen kon, dat zijne onderdanen nu tegen Frankrijk, waarmede hij kort geleden zoo nauw verbonden was geweest, zouden
gaan dienen; ook aan de velen, die eigener beweging in 's Prinsen leger
dienst wilden gaan nemen, werden belemmeringen in den weg gelegd, en
het hulpcorps uit Frankrijk werd niet direct teruggeroepen. Ossory, die,
evenals de graaf van Pembroke en waarschijnlijk wel anderen, onmiddellijk
na den vrede met den Prins in correspondentie trad, kon geen verlof
krijgen zich bij dezen te voegen, zooals hij gewild had, en Willem III
beklaagde zich tegenover hem met bitterheid, dat men hem met zooveel
„mepris" behandelde 1). Aileen betreffende de afdoening der schuld — die
nog 14o.000 pond sterling bedroeg, — kreeg hij toezegging, dat deze op
de door den Prins voorgestelde wijze zou geregeld worden, zooals inderdaad
op den duur is geschied, en hierin mocht de Prins althans een bewijs vinden
van 's Konings genegenheid. Karel II moet begrepen hebben, dat het niet
in zijn belang kon zijn Willem III te veel van zich te vervreemden, al
1) Van Pembroke is een brief van 2 Maart (1674) in R. 0., K. W. Chest, no. I; aan
Ossory zijn er een paar brieven van den Prins uit dezen tijd in B. M., Add. 21492, fol.
8 en 1o.
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bleef hij in zijn buitenlandsche politiek het dichtst bij Frankrijk staan.
Ook Reede kreeg ongetwijfeld vele bewijzen van de toenemende belangstelling van de Engelschen in den jongen Prins, al zijn wij over zijne betrekkingen met de oppositie niet ingelicht. Het is teekenend genoeg, dat
hem „verscheyde discoursen van de voornaemste heeren van qualiteyt op
het suject van Sijn Ho's houwelijck" werden voorgehouden, waarbij de
wensch werd uitgesproken, dat Prinses Mary, die de „presumtive erfgenaem
van 't rijck" was, met hem „waere gefianceert". Zelfs de Hertog van York
toonde hiertoe zeer genegen te zijn 1).
Voorloopig kwam het niet verder dan tot „discoursen", hoewel dan nu
in veel stelliger vorm dan ooit tevoren. Ook de Prins nam den wenk nog
niet ter harte, en Reede noch het buitengewone gezantschap, dat in Mei
namens de Staten-Generaal naar Engeland kwam en waarvan Reede deel
ging uitmaken, kreeg in last betreffende dit belangrijke onderwerp stappen
te doen. Willem III, door den oorlog ten voile in beslag genomen, heeft het
oogenblik nog niet gekomen geacht, stellig ook wel, omdat hij eerst wilde
zien, hoe de verdere ontwikkeling der dingen in Engeland zou zijn.
Kort na het tot stand komen van den vrede van Westminster liep het
Keulsche congres ten einde; een paar diplomatieke incidenten werden de
aaRleiding tot het afbreken der sedert lang op dood spoor geraakte onderhandelingen. Maar de gevolgen van den geheel veranderden stand van zaken
deden zich gelden in de vredes met Munster en Keulen, die resp. in April
en Mei 1674 gesloten werden. Het werd voor hen geheel onmogelijk den
oorlog voort te zetten, toen Lodewijk XIV in het voorjaar van 1674 de rest
van het Leger, dat vooral de IJselsteden nog bezet hield, terugontbood.
Geen van beide prelaten won eenig voordeel van groote beteekenis;
alleen Keulen had de voldoening Rijnberk voorgoed van Nederlandsch
garnizoen bevrijd te zien. Bij deze vredes was vooral Lisola, die met instemming van den Prins, ofschoon deze de voorwaarden voor Keulen liever
minder gunstig gezien had, handelde 2) en ze reeds in 1673 voorbereid had,
de drijvende kracht geweest.
In het voorjaar van 1674 bleven van het Staatsche gebied alleen Grave
en Maastricht in Fransche handen. Het had stellig in het bereik van den
1) Het vorige naar de instructie in het fragment-verbaal van Reede, medegedeeld in
het art. van, Mej. Corvezee, t. a. p., 25o vlg.
2) Volgens 's Prinsen brief aan de gedeputeerden te Keulen van 29 November 1673
(R. A., legatie 5 6, no. 234)•
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Prins gelegen ook deze zonder verderen strijd terug te krijgen, mits hij er
in toegestemd had de bondgenooten in den steek te laten. Dit is eigenlijk
de inzet van de vredescampagne, die D'Estrades, in aansluiting bij zijn
eersten voeler van Mei 1673, maar nu in directe opdracht van de Fransche
regeering, een jaar later begon 1). De omstandigheden werden juist toen
voor Frankrijk al ongunstiger. Het verloor zijne bondgenooten en zag het
getal zijner tegenstanders groeien. De beide vorsten van BrunswijkLuneburg en de Koning van Denemarken sloten zich resp. in Juni en
Juli bij de alliantie tegen Frankrijk aan; de Groote Keurvorst, die in het
einde van 1673 op het punt gestaan had zich met Zweden en dus nauwer
aan Frankrijk te verbinden, gooide het roer opnieuw om en nam de wapenen
tegen Lodewijk XIV op. Reden genoeg voor de Fransche regeering, om
een ernstige poging te doen zich van den sterksten tegenstander te bevrijden
en met dezen de oude banden van vriendschap te herstellen.
Werken op het persoonlijk belang van Willem III was het middel, waarmede Louvois hoopte dit doel te zullen bereiken. In het begin van het
jaar had Lodewijk XIV, waarschijnlijk op voorspraak van Willem III, tot
wien zij zich gewend had, Mevrouw Buat, die, om persoonlijke aangelegenheden te Parijs, daar in gevangenschap geraakt was, spoedig in vrijheid
gesteld en zelfs eerbetoon bewezen 2). Men mocht vermoeden, dat dit den
Prins, uit oude relatie met den ritmeester Buat, niet onwelkom zou zijn.
Weldra ging hij verder. Houdt hem voor, schrijft Louvois aan D'Estrades
29 Mei, dat men tegelijk met den vrede middelen kan beramen, om zijn
autoriteit te handhaven en te vergrooten, want de Staten zullen ongetwijfeld
trachten deze te verminderen, zoodra de oorlog gedaan zal zijn, en in verschillende variaties wordt deze zelfde melodie in een paar volgende brieven
herhaald. D'Estrades, die er reeds in geslaagd was in een dienaar van den
Prins 3), in diens directe omgeving dus, een werktuig te vinden, die hem tegen
1) D'Estrades, Supplement, 9. Zie over deze onderhandelingen: Kramer, in Navorscher
1892,3.35 vlg.. en A. de Saint-Leger, Un chapitre des relations entre la France et les Provinces
Unies au milieu du XVIIe Siecle (Revue du Nord nos. 37 en 38, Fevrier et Mars 1921,
p. 24 sv.). — Het verbaal van Pesters, dat Kramer in hoofdzaak gebruikte, is thans in
R. A., Aanwinsten 1893, no. 19a.
2) Mevrouw Buat aan Willem III 5 Januari 1674 (H. A. no. 2652 2 ), en Fruin op Droste,
II, 417 vlg.
3) Wij kennen zijn naam, De Launoy, alleen uit Mignet, IV, 302, die verder zegt, dat
hij was „un serviteur du Prince d'Orange et place dans son intimite". Dit laatste moet wel
juist zijn, blijkens vele zijner berichten aan D'Estrades (in „Supplement"). Maar over
den man zelf is mij overigens niets bekend.
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goede betaling zeer nuttige inlichtingen bezorgde, gebruikte dit kanaal om
de goede Fransche gezindheid te ventileeren, maar nam tevens Mr. Johan
Pesters, dien hij als pensionaris van Maastricht had leeren kennen, in den
arm, om den Prins langs veiliger weg te benaderen. Pesters, die juist door
Willem III tot griffier van het hof van Utrecht aangewezen was, maakte
geen bezwaar de hem toegedachte taak op zich te nemen. Het duurde
echter tot Augustus, vOOrdat hij met den Prins en tevens met Fagel, van
wien hij een vriend en een verwant 1) was, over deze aangelegenheid goed
en wel in aanraking was gekomen. Willem III had den inn van die maand
de nederlaag van Senef geleden 2) en de goede verhouding tot zijne bondgenooten was door de in deze campagne opgedane ondervinding eenigszins
bekoeld. Men moet aannemen, dat deze indruk hem te eer bewogen heeft
Pesters te machtigen onderhandelingen ook van zijn zijde te beginnen.
Zijn dienaar, die hem in Juli ook over deze zaak had aangesproken, was
toen afgewezen, omdat al 's Prinsen gedachten op den oorlog waren gericht3).
Van 1 September is de zeer merkwaardige memorie gedateerd, die voor
Pesters was opgemaakt. Niets ter wereld, stelt Willem III voorop, zal mij
kunnen bewegen „a manquer a ma parolle ny aux traittes que j'ay fai".
Daar spreekt de leerling van Johan de Witt in den man van eer, die Willem III
was. Tot een eervollen vrede voor de Republiek en de bondgenooten samen
is hij gaarne bereid. Hij acht hiertoe het herstel van den vrede van de
Pyrenaeen niet bepaald noodig, want men kan Spanje ook met redelijke
equivalenten tevreden stellen. Maar Franche-Comte, dat Lodewijk XIV
in het begin der campagne veroverd had, moet in elk geval teruggegeven
worden, ook Ath en Charleroi, die misschien geruild kunnen worden tegen
Saint-Omer en Aire. De Hertog van Lotharingen moet zijn land terug
hebben, zooals hem beloofd is; hij is alleen daarom zijne verplichtingen
volgens het verdrag van 1673 niet nagekomen, omdat zijne bondgenooten
in gebreke zijn gebleven hem de middelen tot het op de been brengen
van een leger te verschaffen. De ligue moet blijven bestaan, zij zal als
barriere tegen de ondernemingen van Frankrijk tegen de Republiek dienen.
Deze zou zonder haar verloren zijn geweest. „Ce qui fait que je ne puffs
manquer a l'Empereur ni a l'Espagne sans passer pour ingrat et manquer
a ma parolle".
1) Supplement, 41.
2) Over de krijgsverrichtingen van 1674 verwijs ik naar het le hoofdstuk van deel II.
3) Supplement, 20.
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Hoe ver 's lands belang en zijn eergevoel den Prins tegenover Frankrijk
hadden geplaatst, er bleef toch een achterdeur open en de weg, om deze
verder open te krijgen, liep over Maastricht. Grave, zegt de Prins, zal ik
nog voor het einde van den veldtocht wel hernemen, — zooals hij in September ook deed, — maar met Maastricht, al krijg ik dit op de een of andere
wijze in handen, is het een zeer delicaat geval. Ik zou voor niets ter wereld
willen, dat het aan Spanje zou komen — welteverstaan volgens het verdrag
van Augustus i 673 , — in de bedoeling die ik heb, om, wanneer ik eenmaal van
dit land losgeraakt zal zijn, gaarne terug te keeren tot de politiek van mijne
voorgangers, die ik zoo duidelijk heb uitgedrukt gezien in het verdrag,
dat D'Estrades 20 October 165o met mijn vader sloot. Ik kan ook geen
vertrouwen in Frankrijk stellen, zoolang dit land Maastricht, waardoor
het de Maas en den Rijn kan beheerschen, bezet houdt. Er is dus maar
een middel, en dit is, dat Lodewijk XIV te kennen geeft het alleen aan
mij te willen teruggeven als schadeloosstelling voor de verliezen, die ik
geleden heb, om het in eigendom te bezitten. Daarna zou ik aan de Spanjaarden betaling van hunne schuld aan mij — die hij op vijf millioen
(francs ?) stelde — vragen en het er op toeleggen, dat ze mij geven het hertogdom Limburg en het land van Overmaze voor een door arbiters vast te
stellen prijs. Willen de Spanjaarden dit niet, dan zou ik na den vrede gerechtigd zijn geweld te gebruiken, om hen tot betaling te dwingen.
Met deze memorie, die hem, zoo al, dan toch hoogstwaarschijnlijk alleen
mondeling is medegedeeld 1), ging Pesters op weg en zijne officieele, zeer
geheim gehouden besprekingen met D'Estrades begonnen. Zij duurden
lang, tot diep in 1675, in welken tijd Pesters meer dan eens tusschen
Maastricht en den Prins en Fagel op en neer reisde. Verscheidene onderwerpen, als een wapenstilstand, een handelsverdrag, een cartel over de
uitwisseling van krijgsgevangenen, werden daarbij achtereenvolgens om
het hoofdonderwerp heen gegroepeerd; van Fransche zijde kwam men
zelfs ook met een huwelijksplan voor den Prins aan. Maar met het hoofd1) Dit volgt uit den volledigen vorm van het stuk, zooals het door Saint-Leger, 33 vlg.,
is medegedeeld. Het is blijkbaar door den Prins voor zichzelf opgesteld en door De Launoy
aan D'Estrades gezonden, die 't 26 September naar Frankrijk overmaakt (Supplement,
44) . Ik houd het er voor, dat D'Estrades, ook door De Launoy, het ontwerp-verdrag van
20 October 165o heeft laten mededeelen. Pesters kreeg dit pas van hem ter inzage op
26 September (Verbaal i. d.). De Prins moet 't dus eerder gekend hebben en Pesters moet
er door zijn mondelinge instructie van geweten hebben, tenzij de Prins hem ten slotte
de memorie heelemaal niet heeft medegedeeld.
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onderwerp wilde het niet vlotten, om de eenvoudige reden, dat Lodewijk XIV
zich niet bereid toonde de door Willem III betreffende de bondgenooten
gestelde voorwaarden in te willigen, terwijl de Prins hierop met al de
hardnekkigheid, die hem eigen was, bleef staan. Hier moesten de wapenen
beslissen.
Toch is het intermezzo buitengewoon belangwekkend, niet om de Fransche
politiek, die een van zelf verklaarbaar doel nastreefde, maar om de
inzichten, die Willem III blijkens
de voor Pesters opgestelde memorie — waarbij het er niets toe doet,
of deze hem al of niet ter kennis
is gebracht — in dezen tijd beleed. Niemand kan met dit stuk
voor oogen volhouden, dat deze
Prins nu reeds geworden was tot
een principieel tegenstander van
de Fransche monarchie, een omstandigheid, waarop ik in de voorgaande bladzijden meer dan eens
heb gedoeld. Willem III ziet zeer
duidelijk van Frankrijk dreigende
gevaren, spreekt zelfs al van een
barriere hiertegen. Tot zoo ver
heeft hij den indruk der tijdsomstandigheden, stellig ook onder
Godefroy d'Estrades.
Lisola's invloed, in zijn politiek
(Anoniem geteekend portret).
beleid verrekend. Maar hij heeft
nog niet het voile besef van wat het Frankrijk van Lodewijk XIV voor
Europa beteekende, en wat dit voor complicatien zou kunnen veroorzaken.
Hij meent het nog mogelijk, om in de toekomst met dezen vorst samen te
gaan. Hierbij spelen de traditie en zijn eigenbelang hem parten. De traditie
bond zijn Huis aan Frankrijk; aan D'Estrades liet hij meer dan eens
verklaren, dat hij de gevoelens van zijn vader en grootvader ten opzichte
van hem deelde. Het belang hield hem voor, dat hij met hulp van
Frankrijk wellicht het hertogdom Limburg, dat in het — overigens
ontwerp gebleven — verdrag van October 165o ook aan zijn vader was
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toegedacht 1), met misschien Maastricht erbij, zou kunnen verwerven, als
voldoening weliswaar van rechtmatige aanspraken. In dit buitenlandsch
beleid toont Willem III, hoe voortreffelijke momenten hij overigens in deze
jaren en als staatsman en als diplomaat moge gehad hebben, zich niet als
geheel volgroeid en beheerscht politicus. De dynastieke gevoelens, de jeugdindrukken — ook De Witt's lessen kunnen hem niet tot een principieel
tegenstander van Frankrijk gemaakt hebben — en de wereldsche loop der
dingen strijden nog om den voorrang. Maar de laatste heeft een grooten
voorsprong gekregen en de komende jaren zullen de rest doen.
„Den restaurateur van onsen Staet" noemden de Staten-Generaal hun
veldheer in een brief, dien zij hem na de inneming van Bonn, die de overwinning het duidelijkst markeerde, schreven. En zij waren niet karig in
den lof, dien ze hem toezwaaiden. Met onsterfelijke glorie, zeiden Haar
Hoog Mogenden, had het God Almachtig geliefd hem te kronen, en de
geheele wereld zou het met hen eens moeten zijn, dat het „veel heerlijcker"
is „bijnae desperate saecken" te herstellen als die in een goeden staat
waren, te conserveeren. Hunne vreugde over „de illustre ende so wel
beleyde actien" werd echter zeer getemperd door de gevaren, waaraan
Zijne Hoogheid zich blootstelde. Zij konden niet anders dan ten hoogste
bekommerd zijn, wanneer zij overdachten het groote verlies, dat „den Staet
ende de kercke, die Godt de Heere daerin heeft believen te planten", zou
treffen, mocht hem iets menschelijks overkomen. Zijne Hoogheid moest
toch bedenken, dat zulk een ongeval „genoechsaem de totale ruine van den
Staet" met zich mee zou sleepen, en zich dus niet zoo „exposeren".
Zelden, zoo ooit, was een Prins van Oranje op zulk een wijze door het
hoogste Staten-college in de Republiek toegesproken, en men hoort in de
heele uiting, dat dit geen ijdele klanken zijn, maar door en door gevoelde,
oprechte overtuiging is. Welk een onderscheid bij de jaren vOOr 1672 !
Wanneer een eerwaardige vergadering hare gedachten zoo uit, kan men
licht vermoeden hoe het particulieren verging. Heemskerck, een Amsterdammer nog wet, die den Prins ook tot voorzichtigheid in den krijg meent
te moeten aansporen, spreekt uit Weenen van „so perfecten modelle van
een prins, van dewelcke wij ende onse naekomelingen met fondement so
1) Niet het markiezaat van Antwerpen, zooals men vroeger meende (zie hierover Saint
Leger).
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veel goets hebben te verwachten" 1). Gerard Zas, uit zijn gevangenis te
Londen, vergelijkt hem met een geluksster, die de Hemel over ons vaderland
heeft doen opgaan, om de „vuyle dampen, die al een goedt aantal van jaeren
over tselve gehangen hebben, door syne heylsame straelen te doen verdwijnen". Toch meende hij zich vrij van „adulatie", toen hij hieraan toevoegde, dat niets hem zoo smartte als het „glorieuse aspect van Uwe Hoogheyt" zoo lang te
moeten missen 2).
Anderen brachten er
Goliath en David bij
te pas en de maniak
Jan Rothe, die niet
wilde vleien, maar
spotten, vatte zijn indruk bij een prent
samen in het woord :
„de groote Afgodt
van Hollant". Daarop ging het inderdaad in dezen tijd
van groote successen
lijken, al doet men
goed te bedenken,
dat Nederlanders in
hunne nuchterheid
toch karig blijven in
de offers, die zij aan
Rothe, De Groote Afgod van Holland.
een verafgood wezen
brengen.
Het voorwerp van al deze hulde-betuigingen, zelf in nuchterheid en
realiteitszin een echt Nederlander, heeft er stellig zijn bedaardheid niet
bij verloren, al zullen de loftuitingen hem niet onaangenaam zijn geweest.
Vooral wanneer ze van de Staten kwamen ! Want hij was er zich ten voile
van bewust, hoeveel een goede verhouding tot hen waard was. Voor het
1) 17 December (H. A. no. 26522).
2) 2/1z December (ibid.).
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oogenblik was zijn positie tegenover hen heel sterk, zeer goed bevestigd.
Hij had door zijne daden en successen grooten indruk gemaakt niet alleen
in Nederland, ook daarbuiten. Frankrijk, waar men zijne plannen in 1672
voor visioenen van Don Quichot had durven uitmaken 1), was nu in emstige onderhandelingen met hem getreden. Met Duitschers en Spanjaarden werkte hij in de diplomatie en te velde op vriendschappelijke wijze
samen. Hij was niet meer alleen een figuur van Nederlandsche beteekenis,
en ook hiermede hadden de Staten rekening te houden.
De gunst der tijden kwam nu Willem III ook in het verstevigen zijner
staatsrechtelijke positie te hulp. De nood was over het land gekomen,
mede door den aard van het systeem der „ware vrijheid". Dit heeft men
ook toen ter tijd beseft. Wat wonder, dat nu de behoefte ontstond en
uiting vond, om terugkeer tot dit systeem te voorkomen.
23 Januari 1674, dus zeer kort na 's Prinsen aankomst uit het legerkamp,
stelde Haarlem, dat nooit de leer der „ware vrijheid" warm had verdedigd,
in de Staten van Holland voor het stadhouderschap erfelijk in de mannelijke
lijn te verklaren. De stad gaf hierbij 2) een terugblik op de periode van
165o tot 1672, om aan te toonen, dat het tot schade van het land gestrekt
had, dat Oranje en de Staten van elkander vervreemd waren geraakt: er
waren verscheidene oorlogen gevoerd en de leden van den Staat waren
onder elkander in hevige twisten vervallen. ZOO kon de Republiek niet
geregeerd worden. Ook Engeland had als Republiek een protector gehad
en Venetie en Genua hadden „hertogen". Geen der leden maakte bezwaren,
enkele slechts meenden den voorslag aan de principalen te moeten refereeren.
Reeds 2 Februari werd het besluit genomen overeenkomstig Haarlem's
voorstel, waarvan ook de considerans der resolutie de duidelijke sporen
vertoont. Aileen Rotterdam — en het is wel merkwaardig, dat dit geluid
uit de stad van Kievit gehoord wordt — had zich ten slotte lichtelijk bezwaard gevoeld of althans alleen aan bezwaren uiting gegeven: een stadhouder, had het ingebracht 3), kon „hooger employ" buitenslands krijgen;
het zou goed zijn voor de religie te waken; in Israel was een slecht vorst,
Jerobeam, na een goed vorst, David, gekomen. In het laatste mag men een
toespeling op de gevaren der erfelijkheid zien, een zwakke weerklank van
wat in De Witt's deductie van 1654 sterk was geponeerd; met het eerste
1) De Segur, 201.
2) Hop en Vivien, 421.
3) Hop en Vivien, 427-428.
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werd klaarblijkelijk gezinspeeld op de eventualiteit van de Engelsche
koningskroon voor Willem III. Hierop doelde waarschijnlijk ook Leiden,
toen het voorstelde te bepalen, dat het stadhouderschap in persoon moest
worden bekleed, terwijl deze stad en Delft een voorzorg voor de toekomst
schijnen gezocht te hebben door de opvoeding van de minderjarige prinsen
„tot de bequaemheit" aan de Staten te trekken. Maar hiervan nam de
resolutie niets over. Zij droeg het stadhouderschap op aan de wettige
mannelijke descendenten van Willem III of, zooals het den ben Februari
verduidelijkt werd, aan zijne wettige mannelijke kinderen, kindskinderen
en verdere nakomelingen. Op denzelfden Zen Februari namen de Staten
van Zeeland een dergelijk besluit, ook ten opzichte van de waardigheid
van eersten edele in hun gewest; hier was de beweging op gang gebracht
door wat men uit Holland vernam en zeer snel beslist 1).
Met deze besluiten werd de opgaande lijn in de naar het monarchale
neigende positie van het Oranje-huis, die in 165o was afgesneden en in.
1672 weer aangehaakt, een stuk verder dOOrgetrokken. Maar geheel bevredigend was het resultaat niet. Men had, al spraken Delft en Rotterdam
van een Eeuwig Edict tot een „perpetuele inclusie" van het stadhouderschap,
de mogelijkheid, dat Willem III kinderloos zou blijven, buiten de rekening
gelaten, althans er in geen enkel opzicht in voorzien. Die zorgeloosheid
heeft in 1702 zwaar gekost. Willem III was zonder twijfel verheugd met
de versteviging van de positie van zijn Huis, hij ging er alle leden van de
Staten van Holland persoonlijk voor bedanken, en hij was er de man niet
naar, om zich over de eventualiteit van zonder nakomelingschap te blijven
zorgen te maken. Voor trouwen had hij immers nog geen tijd en den raad,
dien Haar Edel Groot Mogenden hem in Maart door een breede deputatie
lieten geven, om een huwelijk aan te gaan, behartigde hij niet.
Het spreekt van zelf, dat Willem III ook in Utrecht, Gelderland en
Overijsel, nadat zij ontruimd waren, een positie kreeg. De Staten van het
eerstgenoemde gewest hadden reeds den 22sten November 1673 besloten
hem het stadhouderschap aan te bieden 2), en zij verzochten tegelijkertijd
den Staten-Generaal hunne gedeputeerden in hun vroegeren rang ter vergadering toe te laten. Maar zoo gemakkelijk kwamen zij er niet. Op Holland's
1) Notulen Zeeland 29 Januari en z Februari 1674.
2) Volgens hun brief van 12/22 November (zie Secr. Res. Holland 24 November 1673,
39 0); cf. Huygens, Journalen, IV, 24 en 25.
22
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voorstel besloten Haar Hoog Mogenden gedeputeerden naar Utrecht te
zenden en hier de regeering te doen stilstaan, terwijl zij tevens een onderzoek
zouden instellen naar de geldmiddelen. De bedoeling was klaarblijkelijk
het gewest als veroverd gebied te beschouwen en van de gelegenheid
gebruik te maken het zekere voorwaarden, vooral van militairen, financieelen
en territorialen aard, op te leggen. Maar Willem III, die te velde was, drong
er met nadruk op aan, dat men met de regeling van deze zaak zou wachten
tot zijn terugkeer, opdat hij advies zou kunnen geven, terwijl hij toen met
Fagel reeds overtuigd was, dat groote veranderingen in de regeering noodig
zouden zijn 1), en toen hij in December voor korten tijd in Den Haag kwam,
zorgde hij er voor, dat deze regeling tot zijn definitieven terugkeer werd
aangehouden. De zaak van het stadhouderschap, hem door een deputatie
van Utrecht, die hem op den terugkeer van Bonn was tegemoetgereisd,
overgebracht, stelde hij uit 2).
Dientengevolge kwam de zaak eerst in Januari 1674 aan de orde, en
het bleek toen direct, dat 's Prinsen advies, dat hij den 24sten aan Haar
Edel Groot Mogenden uitbracht, er op was ingericht, om Utrecht — en
tevens Gelderland en Overijsel — zeer tegemoetkomend te behandelen.
Een zeer verstandige gedragslijn, want waartoe zou het geleid hebben,
wanneer de vrijgebleven gewesten de veroverde, onder het mom van een
onderzoek naar hunne houding tegenover den vijand, aan vernederende
voorwaarden hadden onderworpen. Immers alleen tot onderlinge verdeeldheid en wrok ! Stellig zou ook 's Prinsen belang er niet mede gediend
zijn geweest, dat de macht van Holland — want daarheen ging de toeleg
van dit gewest — aanzienlijk werd vergroot. Met den grooten invloed,
waarover hij beschikte, gelukte het hem zonder veel moeite zijn inzicht
te doen zegevieren. Hij kon daarbij gemakkelijk pleiten 3), dat Utrecht
zich in 1672 wel had willen verdedigen, maar dat de omstandigheden te
zeer tegen waren geweest. Ook in Holland waren wet steden, die zich niet
ten besten verdedigd zouden hebben, voegde hij er vrijmoedig — en naar
waarheid — aan toe. Men had ook niet het minste recht het gewest eenig
land of te nemen; alleen de forten, die op Utrechtschen bodem waren aangelegd, zou men in bezit kunnen houden en eenig recht op de wateren,
1) Aan de Staten-Generaal 24 November en aan Fagel 21 November 1673 (R. A.
Staten-Generaal 7149 en Holland 2928).
2) Het Ontroerde Nederlandt, II, 755.
3) Hop en Vivien, 424 vlg.
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dus tot inundatie. In dien geest viel den zden Februari het besluit der
Staten van Holland, al uitten verscheidene leden, waaronder Dordrecht,
Haarlem en Amsterdam, wel verder gaande wenschen, waarvan alleen
die betreffende de financien eenigen weerklank vonden. Den volgenden
dag werd ter vergadering voorgesteld ter Staten-Generaal tevens aanhangig
te maken den Prins te machtigen, zoo in Utrecht als in Gelderland en
Overijsel, de oude leden der regeeringscolleges al of niet te herstellen en,
voor zoover noodig, andere in hunne plaats te benoemen. Als motiveering
van dit besluit werd aangevoerd, dat verscheidene regeeringsleden zich
niet zoo hadden gedragen als van hen verwacht had mogen worden, en dat
vele notabele burgers zich over hen hadden beklaagd. Hiertegen kwam
meer verzet. Amsterdam nam het over, maar berustte ten slotte, nadat de
passus over de klachten der burgers uit de motiveering was gelicht. Toch
duurde het, ook ten gevolge van geschillen tusschen de gewesten onderling,
vooral over den aan Utrecht toe te kennen rang ter Staten-Generaal, waarbij
Friesland zich veel moeite gaf thans voor Utrecht te mogen zitting nemen,
tot den 2oen April, vOOrdat de Staten-Generaal het in 1VIaart door Zijne
Hoogheid en gedeputeerden ad hoc uitgebrachte advies-conciliatoir
goedkeurden 1).
.
Hierbij werd dan besloten, om de drie gewesten ter Staten-Generaal
toe te laten, mits zij een nieuwen eed op de Unie aflegden. Zij kregen hun
ouden rang terug, behoudens dat het geschil over de „preseance" tusschen
Utrecht en Friesland, dat ook in de 16e eeuw op het tapijt was geweest,
aan de scheidsrechterlijke uitspraak van Willem III en Hendrik Casimir
zou worden onderworpen, die Utrecht in het gelijk stelden, zoodat ook
in dit opzicht alles bij het oude bleef. Echter kreeg Groningen, ter belooning
van zijn kloeke houding, een tweede plaats in den Raad van State, terwijl
aan Gelderland een zijner beide zetels werd ontnomen. De souvereiniteit
over de door Holland en ook door Friesland buiten hun gebied aangelegde
forten, de machtiging tot inundatie — Holland kreeg deze, in tijden van
nood, voor Utrecht en Gelderland beide — werden geheel geregeld overeenkomstig 's Prinsen advies. Betreffende de financien werden eenige voor
Holland gunstige bepalingen getroffen en aan de beslissing van den Prins
werden zulke belangrijke aangelegenheden, als een nadere regeling der
1) 0. a. in Tweejaerige Geschiedenissen, 9 vlg., waar verder de meeste stukken over
deze zaak in extenso gedrukt staan.
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quotes, ingeval de gewesten zich hierover niet zouden kunnen verstaan,
en de achterstallen der drie gewesten inzake de fasten ter zee voorbehouden.
Ten slotte kreeg Willem III de hem door Holland toegedachte machtiging,
zelfs met de clausule er bij, dat hij de regeering in de drie provincien zoo
mocht „ordonneeren ende bestellen" als hij dit het best en het veiligst
voor 's lands belang zou achten, zij het dan slechts voor ditmaal en met
handhaving van de privilegien.
Het kan niemand ontgaan, dat Willem III, stellig grootendeels met steun
van Fagel, die alleen wat meer voordeel voor Holland schijnt te hebben
gezocht, uiterst handig gemanoeuvreerd had. Holland werd niet geheel
teleurgesteld en kreeg zelfs in de toezeggingen over de quotes en achterstallige schulden een wissel op de toekomst, die overigens nooit gehonoreerd
is. Friesland werd niet vergeten en Groningen werd bepluimd. De drie
overheerde gewesten kwamen zonder al te veel kleerscheuren in de Unie
terug en de Prins mocht er de regeering ordenen. Hierin moet voor den
Prins de kern der heele zaak gelegen hebben en dit voorstel van Holland,
als het initiatief al niet van hem is uitgegaan, heeft hij ongetwijfeld van ganscher harte gesteund. Het was een zeer bizonder geval, dat de Generaliteit
zulk een opdracht verleende, die verder ging dan de volmachten van 1618
en 1650. Immers zij betrof de heele regeering van drie souvereine gewesten
tegelijk en werd gegeven aan iemand, die op het oogenblik van de verleening
der machtiging nog maar alleen stadhouder van Utrecht was. In dit opzicht
behandelden de Staten-Generaal Utrecht, Gelderland en Overijsel wel
degelijk als veroverde landen, zooals zij Groningen hadden gedaan na de
reductie der stad in 1594: hier ligt het eenige voorbeeld ter vergelijking
in de Unie-geschiedenis; het verzetten van de wet in de Hollandsche
steden in 1672 geschiedde op last van den souverein zelf !
De Prins heeft geen gras laten groeien over de resolutie van 20 April,
voor zoover Utrecht betreft, en wij mogen gerust aannemen, dat hij vooraf,
in overleg met eenige vertrouwden uit het gewest, als Renswoude en
Amerongen, de noodige voorbereidingen getroffen had voor wat te doen
stond. Den 23sten was hij al in de stad, werd er verwelkomd door de
schutterij en het garnizoen, onder Homes, en reeds drie dagen later zat
de nieuwe regeering in elkander. Niet alleen waren alle regeerings-colleges
en -ambten bezet en voor een zeer groot deel door nieuwe menschen, maar
ook was — naar het heette op verzoek van eenige der voornaamste burgers
van de stad — een reglement op de regeering van het heele gewest vast-
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gesteld, dat geheel en al een nieuwigheid beteekende. Door welke motieven
Willem III zich heeft laten leiden bij zijn keuze, kan men, evenals bij de
regeeringsverandering in Holland in 1672, grootendeels slechts vermoeden.
De houding, door de regenten tijdens de Fransche bezetting aangenomen,
moge hierbij een rol hebben gespeeld, men begrijpt hoe licht een dergelijke
schatting tot willekeur kon leiden. Ongetwijfeld heeft het persoonlijk element
ook bier een rol van groot belang gespeeld. De vernieuwing ging, voor zoover
het de de Staten samenstellende deelen betrof, het verst in het lid der geeligeerden en in de vroedschap der stad Utrecht. Aan het eerste werd een
„supernumerair" lid toegevoegd in den persoon van Renswoude, die, in
weerwil van zijn 8o-jarigen leeftijd, ook als vast president der Statenvergadering werd aangewezen, waarmede het tot dusver tusschen de leden
rouleerende presidentschap ten einde kwam. Het lid der Ridderschap werd
met drie leden uitgebreid : Zuylesteyn en Ouwerkerk en Van Boetselaer van
Langerack, alle militairen, wier ambt tot dusverre de beschrijving in de
Ridderschap onmogelijk had gemaakt; een vierde, Ginckel, werd expectatief
lid, in afwachting van den dood van zijn vader.
Maar veel belangrijker dan deze personeelsomzetting was het reglement.
Ik weet niet wie het samengesteld heeft. Ongetwijfeld heeft Fagel er wel
de hand in of de met hem bevriende Jonathan van Luchtenburg, die ook
vroeger secretaris der Staten geweest en nu hersteld was. Maar de
maker heeft de macht van Willem III uitnemend weten te dienen, en
aan inspiratie van den Prins zal het hem daarbij niet ontbroken hebben.
Het reglement maakte de regeering van het gewest Utrecht tot een werktuig
in de handen van den stadhouder. Het liet den regeeringsvorm naar het
uiterlijk onveranderd, behalve in a:6 verre de geeligeerden en de vroedschappen niet meer voor levenslang, maar voor resp. drie en een jaar zouden
benoemd worden. Maar overal was de stadhouderlijke macht als een net
om de regeering heengeslagen, en steeds kon zij ingrijpen, wanneer iets
tegen den zin van den bekleeder dier macht mocht geschieden. Het wel
en wee van alle regenten lag onder zijn bereik, immers bij de hernieuwing
van hunne functie. Alleen de Ridderschap zat voor het leven, maar de
stadhouder zou Naar, indien hij dit goedvond, mogen uitbreiden. De vertegenwoordiging van het gewest in de Generaliteitscolleges had de stadhouder
in zijn bereik, want de te deputeeren personen moesten hem aangenaam
zijn. Men gelooft gaarne, dat de nieuwe Staten-vergadering ook de stadhouderlijke macht in Utrecht erfelijk verklaarde in de mannelijke linie.
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Gelderland en Overijsel, die juist de vreugde der algeheele ontruiming
ondervonden, toen deze dingen in Utrecht passeerden, wisten van nu of
wat hun te wachten stond. Ook zij mochten niet hunne oude regeering
behouden. Gelderland kreeg een militairen gouverneur, den graaf van
Styrum, door den Prins benoemd, en de regeering werd er in de steden
en elders alleen bij provisie geordend. Naar Overijsel zond de Prins twee
gedeputeerden, Wevelinckhoven en Wierts, beide leden van zijn Raad, die
er eveneens een voorloopige regeering in de steden en elders instelden.
Deze toestand heeft bijkans een jaar geduurd, want de Prins had het lang
te volhandig met den krijg. Eerst begin Januari 1675 vond hij gelegenheid
de definitieve regeling aan de orde te stellen en toen was er in Gelderland
een aardige surprise voor hem voorbereid, maar die, als zoovele dergelijke
verrassingen, den bedachte wel niet erg onverwacht is voorgekomen.
2 Januari 1675 vond Zijne Hoogheid op wat hem vanwege de provisioneele
regeering der stad Nijmegen voorgehouden was goed, dat de kwartiersdag
der Betuwe zou bijeenkomen voor eenige zaken, die „sijluiden seggen
den dienst van de provintie van Gelderlant te concerneren", en deze
kwartiersdag zou mogen overleggen met de kwartiersdagen van de Veluwe
en van de Graafschap, die dus ook mochten worden bijeengeroepen.
Zoo werd een landdag van het hertogdom Gelderland te Arnhem mogelijk,
aides provisioned. Op dezen landdag besloten de 3 kwartieren den 29sten
aan Zijne Hoogheid de waardigheid van Hertog van Gelderland en Graaf
van Zutfen aan te bieden en zij ontwierpen tevens een aantal voorwaarden,
die als een grondwet voor het gewest zouden dienen.
Niemand heeft ooit geloofd, dat dit zoo spontaan tot stand kwam als
het wel leek. Maar het rechte van de voorbereiding wisten toen klaarblijkelijk
slechts weinigen, en die hebben het maar erg ten halve bekend gemaakt 1).
Er valt niet aan te twijfelen, of Fagel, die verwanten te Nijmegen had,
een broer en een zwager Van Heukelom, heeft de hand in het spel gehad.
Hij was in 1674 meer dan eens op reis en heeft zich toen ook te Nijmegen,
vanwaar ten slotte het openlijk initiatief uitging, opgehouden. Maar niemand
zal gelooven, dat Fagel hier handelde zonder overleg met Willem III.
Ja! men mag wel iets meer veronderstellen: Willem III heeft den hertogstitel
wel degelijk gewild. Dat blijkt uit de onderhandelingen van Pesters met
1) Het weinige dat we weten, is van Wiquefort, IV, 752. Zie verder Wagenaar, XIV,
345, en voor de officieele stukken o. a. Tweejaerige Geschiedenissen, 413 vig.
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D'Estrades, dat ligt ook in de geschiedenis der onderhandelingen met
Karel II van 1672 opgesloten. Het was voor hem, ook om zijn verwantschap
tot het Engelsche vorstenhuis en om de door zijn oom te kennen gegeven
wenschen, van belang een souvereinen titel in Nederland te krijgen. Zeer
wijselijk had hij dit delicate punt in de onderhandelingen met Engeland,
al hadden de Engelsche gezanten het te Keulen nog aan de orde gesteld,
laten vallen, zoodra dit mogelijk was. Hij had altijd gezegd de souvereiniteit
alleen te willen, als ze hem door het land zelf werd aangeboden. Men
behoeft de gedachte maar uit te werken, om in te zien, dat bier haast noodzakelijk een verband moet liggen. Het is daarbij van minder belang om te
weten, of hij zelf dan wel Fagel of een ander de uitvoering in Gelderland
heeft beproefd; de schoonzoon van Fagel's zwager, Koenraad Klerk, die
te Nijmegen, en Alexander Bentinck, die te Arnhem voor de zaak het
meest geijverd hebben, zijn wel niet meer dan handlangers.
In afwachting van de dingen, die te Arnhem zouden gebeuren, was de
Prins den 22en naar Zuylesteyn gegaan. Hier verschenen den 3oen gedeputeerden van den Landdag, om de blijde boodschap aan te kondigen. Omstuwd
door een groot gevolg, ontving Willem III hen, hij hoorde de heeren met
groot genoegen aan, maar een besluit nam hij niet. Hij meende eerst het
gevoelen van de Staten zijner drie stadhouderschappen te moeten inwinnen
en bleef hiermede geheel in de lijn, die hij zich voor de aangelegenheid
van de souvereiniteit had afgebakend. Zijn bezinning liet zich door zijn
wensch niet van de wijs brengen. Wel raakten de edelen van zijn gevolg
de kluts kwijt, als in 1672 te Bodegraven: zij dronken in de volgende dagen
op de gezondheid van den Hertog van Gelderland en voegden er alvast
die van den Graaf van Holland bij, wat den Prins dan zeer ontstemde.
Reeds den dag na de aanbieding ging een brief naar de Staten van Holland,
Zeeland en Utrecht. Zij als „onse seer bysondere, goede vrienden" werden
verzocht den Prins met hun „goede en wijse raedt" te willen bijstaan in
deze „gewichtige materie". Utrecht vond het best. Maar in Holland en
Zeeland, waar de Staten expresselijk met spoed werden beschreven, kwamen
gewichtige bezwaren tot uiting, en wel het sterkst van de zijde van steden
als Haarlem, Leiden en Enkhuizen, die nooit de Oranje-vaan ontrouw
waren geweest ; in Zeeland, waar De Huybert, die, bij afwezigheid van
Odijk, den eersten edele vertegenwoordigde, op uitdrukkelijk bevel van
den Prins als zoodanig geen advies uitbracht 1), zelfs van Vere. De Prins
1) Samson, III, 381.
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moest zich er niet aan blootstellen, zei meer dan een stad, het odium van
de regeering, vooral in het heffen van belastingen, op zich te nemen. Daarmee kon hij zich slechts den haat van het yolk op den hals halen, en meer
macht zou hij met den blooten titel van hertog of graaf toch eigenlijk niet
krijgen. Het yolk, dikte Alkmaar dit aan, werd „liefst met eenen schijn
van vrijheid gemompt". Van verscheidene kanten werd gevraagd, of Gelderland wel het recht bezat de souvereiniteit of te staan zonder raadpleging
met de bondgenooten, en of die dan ook niet tot de monarchie zouden
moeten overgaan, wat niet zou kunnen geschieden, zonder veel onrust te
veroorzaken. In Zeeland werd zeer duidelijk gezegd, dat de eenhoofdige
regeering den handel, den wisselbanken, den Compagnieen kwaad zou doen.
De deliberation stelden — de waarde der onderscheiden motieven daargelaten — zonneklaar in het licht, hoe sterk in den loop van juist een eeuw
de Staten-regeering in de beide voornaamste gewesten der Unie verankerd
was gelegd, en het is zeer kenmerkend, hoe spontaan de bezwaren tot uiting
waren gekomen: men kan bier inderdaad van een volksuiting spreken. Te
Amsterdam, waar de stemming in den Raad flauw was geweest, was juist
onder den indruk van de „geruchte der gemeente en predicanten en cooplieden, die alle seer vreemd en bekommert waren", tot het afraden der
souvereiniteit besloten 1). De democratische kant van het Calvinisme en
de sterke afkeer van de monarchie, met als tegenhanger de liefde voor de
gewestelijke zelfstandigheid, hadden de anti-monarchale ontwikkeling bevorderd. Na Willem I had geen stadhouder meer ernstige kans op de
souvereiniteit gehad, al was er tijdens Maurits nog een paar maal van gesproken en al was tijdens Frederik Hendrik de hertogstitel van Gelderland
ook eventjes op de proppen geweest. Zelfs liepen, nu de souvereiniteit
ernstig aan de orde kwam, onmiddellijk geruchten — men begrijpt licht
van welke zijde verspreid —, die 's Prinsen beweegredenen zeer verdacht
trachtten te maken, ze als zeer onzuiver voorstelden.
Met het resultaat hunner deliberation zaten beide Staten-college's ietwat
verlegen. In Holland kon men zeggen, dat de meerderheid — al hadden
enkele steden voorbehoud gemaakt — niet tegen had geadviseerd; in
Zeeland was dit zeer positief wel het geval. Men vond een uitweg door
geen eigenlijk besluit te formuleeren, maar den Prins alleen de adviezen
der leden te berichten. Zeeland voegde er in een begeleidend schrijven
1) Bontemantel, Res. van den Raad HP, fol. 414 (G. A. Amsterdam).
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aan toe, dat het beste zou zijn de presentatie te „declineren" naar het
voorbeeld van Gideon, den richter Israels, — dat door Veere aangehaald
was, — nadat hij zijn land zoo gelukkig „uit der Midianiten handen en
slavernye" verlost had.
De Prins trok zeer snel de juiste conclusie uit de stemming, die Fagel
hem, direct na afloop der vergadering van Holland, was gaan berichten:
hij kwam in den nacht van 14 op 15 Februari te Arnhem en de Prins den
1 sen 's middags; zeer spoedig daarna, en nog vOOrdat hem de brief van
Zeeland bereikt had, moet hij besloten hebben het aanbod af te slaan.
Den zosten compareerde hij in den Landdag en deelde zijn besluit mede.
Maar de motieven, die de discussion in de Staten beheerscht hadden,
begreep hij niet ten voile. Hij meende, dat de opposanten vooral geleid
werden door wantrouwen in zijne bedoelingen, ja dat zij uit het gebeurde
wilden afleiden, dat „wij door desen oorlogh niet anders dan onse eigen
grootheit souden hebben begeert en alleen na meerder aansien en authoriteit
gestaen", zooals inderdaad buiten de vergadering werd beweerd. Dit schreef
hij aan de Staten van Utrecht in een brief van 20 Februari, waarin hij hen
voor hunne welwillendheid bedankte. In de brieven aan Holland en Zeeland
uit Maart toonde de Prins zich zeer geraakt over de gedachte, die hij meende
dat men van hem had, terwijl hij uitvoerig uiteenzette, wat zijne voorouders en hijzelf nu pas voor de vrijheid hadden gedaan. En die aan Zeeland
kreeg een zeer venijnigen toon, doordat hij het exempel van Gideon reciproceerde met de herinnering aan Gods woord van 't Huis Gideons: „dat
de kinderen Israels niet dagten aan den Heere hunnen God, die ze gered
had van de hand aller hunner vijanden van rondsomme, en dat sy geen
weldaedigheid deeden by den Huize Jerubaals, dat is Gideons, naar al het
goed, dat by by Israel gedaan hadt".
Hiermede was de discussie uit, en men heeft het er klaarblijkelijk niet
zonder opzet bij gelaten. De brief aan Holland werd in de Staten-vergadering zelfs niet ter tafel gebracht 1). Men is ontsteld geweest over de
felheid der publieke uitingen, ook in eenige pamfletten, waarin vooral
Rothe zich zoo roerde 2), dat over zijn vervolging gedacht werd. Alles
overtrof in scherpte een geschreven pasquil, waarin Fagel „die pest van
1) Dit volgt uit een aanteekening op de min uut van den brief (in H. A. 2637).
2) Knuttel, nos. 11334-11336, en cf. Knuttel's artikel in Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek, I.
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ons landt, dat hooft van Jan Hagel" gescholden werd en als het secreet
van de mis onthuld werd :
De Prins tot een Graef, ons tot slaeven te maecken,
De Staeten der Landen tot knechten der knechten,
De Engelsche standaert in Hollandt te rechten.
Fagel las het in Maart voor in een vergadering van eenige heeren, „niet
sonder ontsteltenisse", en zei, dat de maker hem wet bekend was 1). De
Staten van Holland vonden het nog in September geraden verdere openbare
bespreking van het delicate onderwerp te verbieden.
Nog voor de Prins zijn bitter slotwoord tot Zeeland sprak, had hij resp.
op 21 Februari te Arnhem en op 2 Maart te Zwolle de regeeringen van Gelderland en Overijsel geordend, ten slotte zeer snel dus. Ook in deze beide
gewesten was een ten deele nieuw regeeringspersoneel aangesteld en ook
hier waren regeeringsreglementen ingevoerd, die, mutatis mutandis, de
stadhouderlijke macht op dergelijke wijze als in Utrecht uitbreidden. Ook
hier werd daarna het stadhouderschap erfelijk in de mannelijke lijn, en
daarop volgde ten slotte, 20 April, de erfelijkheidsverklaring van de waardigheid van kapitein- en admiraal-generaal door de Staten-Generaal, waarbij
alleen Groningen eenig voorbehoud maakte 2).
Hiermede was het staatsrechtelijk tusschenspel van de jaren 1674 tot 1675
ten einde gekomen, en de Unie was hersteld. In het Noorden had Hendrik
Casimir van de beweging ten gunste van zijn Hollandschen neef geprofiteerd,
doordat, in Februari 1675, de Staten van Friesland ook zijn waardigheid
erfelijk verklaarden; Groningen deed dit echter niet, en Drente gaf in 1676
zelfs de survivance van het gewest aan Willem III, waarmede de door
den dood van Willem II afgebroken kans voor het Oranje-Huis ook hier
opnieuw werd geopend.
Voor een staatsrechtelijk monstrum is de staatkundige positie, die de
stadhouder in drie gewesten kreeg, meermalen uitgemaakt. Het was in
werkelijkheid een uitwas in een normale ontwikkeling. Zooals de natuur
die bij gezonde planten en boomen laat ontstaan en die meer een schoonheidsfout dan een gezwel zijn. De vergrooting van de stadhouderlijke macht
was de natuurlijke terugslag van het tekort aan gezag, dat in 1672, ten
1) Volgens een aanteekening bij het exemplaar in Knuttel, no. 11337. Het stamt waar-:
schijnlijk uit den kring van Joachim Oudaen.
2) Res. Staten-Generaal i. d. (R. A.).
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gevolge van het systeem der „ware vrijheid", was aan den dag gekomen.
Het was de eenige functie, die door haar aard en het aanzien van den functionaris voor vergrooting in aanmerking kwam. Maar toch werd de verhouding
van Staten en stadhouder, die altijd iets onklaars heeft gehad, er te dubbelzinniger door. De ambtenaar, volgens de theorie, was nu in drie gewesten
beslist boven den souverein geplaatst en stelde er zelfs den souverein samen.
Practisch gesproken, was het monarchale element ook door de drie reglementen sterk verzwaard. Alleen de consequentie durfde men niet aan, men hield
liever den schijn van de vrijheid in stand, ofschoon men van haar wezen
zware offers vroeg. Deze onbewuste oneerlijkheid was het bedenkelijke
van den toestand.
Willem III heeft volledig berust. De Geldersche hertogshoed is voorgoed
opgeborgen gebleven in de doos, waaruit men haar had willen te voorschijn
halen, — en zelfs is er in zijn tijd van eenige souvereiniteit in Nederland
geen sprake meer geweest. Ik hel er toe over dit gelukkig te achten en
Willem III te prijzen niet alleen om zijn zelfbeheersching, die hij aan den
dag legde, maar ook om de staatsmanswijsheid, die hij toonde, door niet
te nemen, wat hij had kunnen krijgen, maar alleen tegen den zin van een
groot deel der bevolking. De hertogelijke waardigheid van Gelderland
zou, al had Willem III dit niet bedoeld, hoogstwaarschijnlijk de grafelijke
van Holland, van Zeeland — en nog andere — hebben uitgelokt, en
het is zeer de vraag, wat het vereenigen van verscheidene souvereiniteiten
in een persoon, als ten tijde van de Bourgondiers, voor gevolgen zou
hebben gehad en of het bereiken eener staatkundige eenheid er niet eer
door bemoeilijkt dan door vergemakkelijkt zou zijn geworden. Die eenheid
groeide thans, min of meer onbewust, onder het door de groote meerderheid
der bevolking aanvaarde Oranje-gezag in de vormen, waarin dit was gekleed.
Daarin lag de normale ontwikkeling, die later, door het kinderloos overlijden van Willem III, ongelukkigerwijze werd onderbroken, waarbij men
dient te bedenken, dat een andere ontwikkeling, die der souvereiniteit, volgens den inhoud van de concept-grondwet van Gelderland in dit geval ook
verstoord zou zijn geworden, omdat hierin bepaald was, dat in zulk een geval
de souvereiniteit aan de Staten van het gewest zou terugvallen.
Met dat al laat het hervormingswerk van 1674 en 1675 geen grootschen indruk na. Er ontbreekt een groote conceptie aan, de eenige leiddraad
is de uitbreiding van de macht van een persoon. Bij de waardeering hiervan
dient men echter goed voor oogen te houden, dat de behoefte aan een
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ingrijpende staatsverandering toen ter tijd nergens is uitgesproken, allerminst
die aan een duidelijk omschreven versterking van het bondsgezag, die wij,
achteraf beschouwende, als het meest wenschenswaardig kunnen gevoelen.
Er is iets onbeholpens in de staatkundige inzichten, zooals die in de deliberation in de Staten-colleges over de souvereiniteit tot uiting komen. Men
werpt allerlei vragen op, als die over de verhouding der gewesten onderling,
zonder ze te beantwoorden. Hier is een tekort aan staatkundig vormend
vermogen, wat vooral opvalt, wanneer men een vergelijking trekt tusschen
wat in Nederland en wat in Frankrijk en Engeland toen ter tijd aan politieke
theorie werd gedaan. Men was zeer goed in staat reglementen voor Gelderland en Utrecht en Overijsel te ontwerpen, die alle details behandelden
en waarin niets schijnt vergeten. Maar de groote lijn ontbreekt. Zelfs heeft
men voor dezen tijd niet zulk een magistraal staatsstuk als de deductie
van 1654, waarin Johan de Witt zijn opvatting van het beste Nederlandsche
staatsrecht had neergelegd, aan te wijzen.
Willem III kon dit gemis niet verhelpen. Hem ontbreekt het ware inzicht
in, ook de ware lust voor de staatsrechtelijke theorie, al is zijn staatkundig
aanvoelen nog zoo fijn. Hij weet heel goed zijn macht te vergrooten, niet
in de eerste plaats uit begeerte, maar omdat hij de noodzakelijkheid er van
diep heeft leeren beseffen. Hij misbruikt die macht niet voor eigen doeleinden
en grijpt in het regeeringsbestel zijner gewesten gewoonlijk niet willekeurig
in, tenzij een hoog staatsbelang hem hiertoe noodzaakt. Maar in zijne beschouwingen komt soms een haast kinderlijke naiviteit tot uiting, omdat
hij de interne verhoudingen gewoonlijk sterk persoonlijk ziet. Dat bewijst
de wijze, waarop hij den tegenstand tegen de souvereiniteit opvat. In de
onderhandelingen met de Oostenrijkers over de betaling der subsidien in
obligatien gaat hij zoo ver, dat hij toestemt in een bepaling, dat zij, die
obligatien koopen, in alle politieke en militaire ambten de voorkeur zullen
genieten — „wann Sie nur sonst capabel darzu sein", wordt er euphemistisch
bijgevoegd 1). Bij zulk een inzicht is het niet verwonderlijk, dat juist op
die geschiktheid of bekwaamheid bij de keuze uit de vele nomination, die
hem bereikten, niet in de eerste plaats werd gelet. Maar dit ligt ook aan
de algemeene tendenz van de regentenregeering. De kuiperij en het nepotisme
mogen in zijn tijd zeer zijn toegenomen, stellig niet ten voordeele van de
publieke moraliteit, het zou zeer onjuist zijn deze verschijnselen, die met
1) Grossmann, 109-110.
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de regentenregeering van de Republiek in organisch verband zich voorgedaan
en zeer sterk ontwikkeld hebben, aan hem te wijten. De schaduwzijden
er van heeft hij niet gezien, althans ze niet tegengewerkt, al keurde hij bij
gelegenheid te groote eerzucht in een regent of 1).
Zeer groot was nu de macht van den Oranje-vorst in Nederland, grooter
dan ooit te voren. Alleen in Holland en Zeeland was het stadhouderschap
in zijn functionneering bij het oude gebleven, dat in het tweede gewest
doorgaans toch reeds een zeer grooten invloed waarborgde. En zelfs Holland
was voor het oogenblik zeer sterk in meegaandheid. Er is opmerkelijk weinig
verzet. Dat de stad van de De Witten bij de discussion over de souvereiniteit
voor gestemd had, spreekt boekdeelen. De Amsterdamsche regenten, die
ten slotte toch afgeraden hadden, kan men door het voorgevallene over
deze aangelegenheid in 1672 eenigermate gebonden achten. Maar de stemming van de machtige stad wordt vertoikt in een zeer onderworpen schrijven
van Valckenier 2), die, onder boekstaving van eigen verdiensten, den Prins
zeer deemoedig verzoekt zijn schoonzoon tot drost van Muiden te eligeeren.
Toch blijft in Holland de beste kans op verzet bestaan. Willem III besefte
dit ten voile. In December 1673 weigerde hij het verzoek van Delft, —
dat deze stad ter Staten-vergadering had ingediend, — om de in September
1672 afgezette regenten op een nieuwe nominatie te plaatsen: de gemoederen
der ingezetenen, voerde hij aan, waren nog niet zoo bedaard, dat hij hierin
kon toestemmen, en de regeertaak was toch ook maar „een last ende geen
beneficie". Maar zijn weigering zal stellig ook verband hebben gehouden
met eigen wantrouwen tegen vroegere regenten en een dergelijk verzoek
van Medemblik, tot hem zelf gericht, zal wel eveneens geexcuseerd zijn 3).
Natuurlijkerwijze trachtte hij in het gewest zijn invloed te vergrooten en
men zal er zich bij zijn geaardheid niet te sterk over verbazen, dat hij er
daarbij niet tegen op zag bestaande gewoontes niet altijd in acht te nemen:
als Leiden hem in 1674 een schepenen-nominatie toezendt, die hem niet
aanstaat, vraagt hij een andere, ofschoon zijn feitelijk recht alleen hierin
bestond, dat hij uit een nominatie eligeerde. Dat was een middel om personen,
die hem aangenaam waren, in de regeering te brengen, en aan bedenkingen
hiertegen heeft hij zich nooit veel gestoord: toen Simon van Leeuwen, uit
1) Willem III-Bentinck, I, 34.
2) Van 14 Sept. 1674 (H. A. 26522).
3) Brieven van de Staten van Holland en van Medemblik, resp. van 13 December 1673
en 7 Maart 1674 (H. A. 2651 1 en 26502).

G. Netscher, Willem III (+ 1674).
(Rijks-Museum).
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Leiden, er hem in Maart 1676 eenige trachtte voor te leggen 1), wijdde
hij het geschrift geen aandacht. Bepaaldelijk gaf hij zich nu moeite de Ridderschap goed in zijn hand te brengen. In 1674 werden drie nieuwe edelen
beschreven 2) : Wolfert van Brederode, Maurits Lodewijk van Nassau-La
Lecq, heer van Beverweert, een broer van Odijk en Ouwerkerk, en de zeer
vertrouwde Frederik van Reede, die de Hollandsche heerlijkheid De Lier
gekocht had; twee jaar later volgde Bentinck voor de heerlijkheid Drimmelen,
bij Geertruidenberg, die hij voor dit Joel van Willem III had gekregen.
Dit lid werd op den duur een pool, waarop de stadhouder vast kon bouwen.
Elders bleef toch veelal een kern bestaan, waaruit verzet kon voortkomen—,
niet alleen uit partijzucht, zooals Van Leeuwen in zijn zooeven genoemd
geschrift meende, — maar ook om verschillend inzicht in het staatsbelang,
dat zich voordeed, zoodra Nederland geheel bevrijd was en Willem III
het stelde voor een Europeesche taak; toen nam Amsterdam als van zelf
weer de leiding.
Met de drie nieuwe stadhouderschappen er bij moet het alledaagsche
werk van Willem III zeer zijn toegenomen. Maar wij merken er weinig
van. Van de werkwijze van dezen Prins zijn we slecht op de hoogte, stellig
is ze niet erg methodisch of regelmatig geweest. Veel van dit kleingoed
heeft hij, zonder veel omslag, afgedaan of, vooral op den duur, aan anderen
overgelaten. Niet aan Huygens, want deze moge als secretaris een nuttig
werktuig zijn geweest, een man van invloed werd hij nooit. Daar was hij
veel te onzelfstandig en te bekrompen voor, deze zoon van Constanter,
die al bang is, dat hij zijn post zal kwijt raken, als de Prins, op de expeditie
van 1673, een nieuwen klerk voor Duitsche correspondentie, Christoffel
Tromer, in dienst neemt, zonder hem vooruit in te lichten 3). Zijne journalen,
hoe nuttig voor de kennis van tal van bizonderheden, toonen een ontstellend
gemis aan kijk op de groote dingen, die in zijn omgeving voorvielen. Zij
zijn als de phonograaf van den dagelijkschen achterklap aan het Hof, in
het leger en elders en de man zelf staat altijd in het midden. Dat is zijn
schuld niet, hij was nu eenmaal de geborneerdheid zelve, en hij kon het
niet helpen, dat hij de positie van zijn vader niet verwierf. Maar wat ik
hem verwijt, dat is, dat hij ons in al die dagelijksche notities nooit vertelt,
1) Fruin gaf fragmenten van deze „Bedenckingen" uit in Bijdr. en Med. Hist. Gen.,
XVIII, 407 vlg.
2) Wagenaar, XIV, 217.
3) Journalen, IV, 13, 19, 23.
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hoe nu eigenlijk de secretarie, waarvan hij het hoofd was en waarin eenige
klerken hun dagelijksch brood verdienden, ingericht was, en nog meer
neem ik hem kwalijk, dat hij zoo slecht voor zijn archief gezorgd heeft.
In dit opzicht is hij bepaald een slecht ambtenaar geweest. Het mag hem
ten deele verontschuldigen, dat Willem III de gewoonte had vele belangrijke
brieven zelf te schrijven of ook door invloedrijkeren in zijn omgeving te
laten schrijven, — en dat daarvan geen minuten werden gehouden, nu
dat kan men gemakkelijk begrijpen.
Al te zwaar belast behoeft men zich den rug van den stadhouder overigens
niet voor te stellen. Ja, tallooze nomination, waaruit geeligeerd moest
worden, twisten tusschen gewesten of onderdeelen er van — Holland en
Zeeland zaten elkander vlak na het einde van den oorlog al weer in de
haren over de invoerrechten 1) —, zaken van justitieelen aard, kerkelijke
aangelegenheden werden hem voorgelegd, maar de regeertaak was bij lange
na niet zoo uitgebreid als in latere eeuwen; veel werd afgehandeld in
den eigen kring, gevolg van de groote mate van zelfstandigheid der deelen,
en bereikte den stadhouder niet of alleen in geval er groote moeilijkheden
uit dreigden voort te komen, want hij was immers de handhaver van de
publieke rust, en deze zaak nam Willem III zeer ernstig op.
Dit komt zeer duidelijk uit in zijn optreden in de kerkelijke beroeringen,
die zich na den oorlog in sterke mate voordeden. Voetianen, Coccejanen
en Cartesianen stonden scherper dan sedert lange jaren het geval was
geweest, tegenover elkander en in meer dan een stad kwam het tot hevigen
strijd. Hier staat Willem III onmiskenbaar aan de zijde der orthodoxen,
die de meerderheid vormen, maar een ketterjager wordt hij nimmer. Zijn
streven blijft ook hier er op gericht de eenheid in het land te handhaven,
en tevens — en in dit opzicht is hij niet anders dan De Witt — de politiek
buiten de kerk te houden. Als hij in 1674 den predikant Van de Velde, die
in De Witt's tijd en met diens medewerking uit Utrecht gebannen was,
omdat hij zich in politicis geweerd had, veroorlooft naar Utrecht terug
te keeren en zelfs, tegen den raad van Renswoude en op Van de Velde's
dringend aanhouden, hier opnieuw te prediken, laat hij hem uitdrukkelijk
vermanen zich niet met de politiek te bemoeien, en een dergelijke vermaning dient hij ook den Utrechtschen predikant Lodesteyn door Adriaan
1) De Huybert klaagt er sterk over in zijn brief aan Willem III van 23 Maart 1675
(H. A. 26522).
23
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Gentman, regent van de „pieuse saeken", toe 1), en naar raadgevingen
van den Prins luisterden deze predikanten beter dan naar vermaningen van
De Witt.
De oneenigheden zelve leidden er toe, dat de Staten van Holland in
Juli 1674 eindelijk ingingen op een reeds lang van de zijde der provinciale
synodes aangedrongen wensch, om eenige bizonder „aanstootelijke" boeken,
waaronder Spinoza's theologisch-politiek tractaat, te verbieden 2). Het is
volstrekt niet bekend, of Willem III hierin de hand heeft gehad, maar
tegen zijn zin zal het verbod stellig niet zijn geweest. Zijn eigen opvatting
valt te kennen over een besluit van de Curatoren der Leidsche Universiteit
van Januari 1676, waarbij, tot sussing van de twisten, het behandelen, hoe
ook, van een aantal stellingen werd verboden —, want met dit besluit heeft
de stadhouder groote sympathie uitgesproken: de jonge jeugd, drukte hij
zich uit, moest niet worden „geimbueert" met meeningen, waarvan niet
alleen alle Christenen, maar alien, die God vreezen, „een afkeer ende aversie"
zullen hebben 3). De bekende Cartesiaansche hoogleeraar Heydanus, die
met De Witt in betrekking had gestaan, werd er het slachtoffer van, toen
hij in geschrifte dit besluit durfde kritiseeren: Curatoren ontsloegen hem,
en toen dit besluit ter kennisse van den Senaat werd gebracht, zei niemand
een woord tegen 4 ); de lofrede, die de hoogleeraar 3o April 1674 op Willem III,
toen deze zijn eerste bezoek als stadhouder aan Leiden bracht, gehouden
had 5), bezorgde hem geen hulp, van welke zijde ook. Maar men vergist
zich toch, wanneer men meent, dat in deze gedragslijn een bewuste, consequent doorgedachte kerkelijke politiek zou schuilen, zooals Voetius en
Elsenius, beiden professor te Utrecht, die aangepreekt hadden in een schrijven aan den stadhouder van ruim een jaar vroeger 6). Zoodra het gezag
het gevaar voor buitensporigheden geweken ziet, trekt het zich terug en
laat veel oogluikend toe. Wanneer de predikanten in 1677 nog een aantal
„schadelijke" geschriften willen doen verbieden, zegt Fagel: „dat in soo
vrijen lant als wij bewoonen niet alles na wens en konde worden geremedieert; dat men het best soodaenige boecken door verachten soude over1) Brieven van Renswoude, Van de Velde en Gentman, resp. van 6 Juli 1675, Juli 1675
en 20/30 November 1674 (H. A. 26522).
2) Hop en Vivien, 435.
3) Molhuysen, Leidsche Universiteit, III 259 11'; verder aldaar, 319.
4) Id. 322, 324 vlg.
5) Cramer, Abraham Heydanus, 42.
6) Van i December 1674 (H. A. 26522).
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winnen" 1). Dat is de algemeene norm in de Republiek, waarvan in bepaalde
gevallen — ook ten tijde van De Witt — afwijkingen voorkomen, maar
die doorgaans eveneens in den tijd van Willem III is gevolgd.
Van dit gezichtspunt uit dient men ook te beschouwen wat in 1676 te
Middelburg voorviel. De beroeping vaneen niet-orthodox predikant Willem
Momma, uit Ham, leidde hier tot een hevigen tweespalt tusschen een
belangrijk deel der burgerij en de classis van het gewest. Het collegium
qualificatum, samengesteld uit afgevaardigden van den magistraat en den
kerkeraad, dat de beroeping deed, gaf hiermede een bewijs van grooten
onafhankelijkheidszin, want en de Staten van het gewest, die het vorige
jaar een orde tot handhaving van de rust in de kerk in Voetiaanschen geest
hadden vastgesteld, en de stadhouder, die de classis vermaand had te waken
tegen het beroepen van een nieuwlichter, konden bij voorbaat geacht worden
tegen te zijn. Maar het collegium, gesteund door twee predikanten, Van
der Waeyen en De Mey, ging voort op de dwalingen zijns weegs en liet,
niettegenstaande scherpe protesten van de classis en den Prins, Momma
bevestigen. Toen kwam Willem III einde November 1676 naar Middelburg
en tastte forsch door. Hij zou de factie te Middelburg den kop indrukken
en gaf het collegium zelfs geen gelegenheid zich te verantwoorden, terwijl de
hoplieden der burgerij een schrobbeering kregen, omdat zij zich met de
kerkelijke zaken hadden bemoeid. Het kostte hem weinig moeite de Staten
te dwingen Momma of te zetten en den Stadhouder te machtigen de
regeering van Middelburg en het collegium te zuiveren. Tegen het protest
van de stad in werd dit besluit uitgevoerd en bovendien nog aan Van der
Waeyen, die ook werd afgezet — De Mey schijnt schuld bekend te hebben
en daarom gespaard te zijn —, bevolen Zeeland te verlaten, wat hem in
een kort, maar forsch schrijven ter kennis werd gebracht 2). De „gevilipendeerde autoriteit" was het motief van deze handelwijze. Daar moest men
bij Willem III niet aan raken. Maar met zijn optreden bereikte hij, wat
zijn bedoeling was: de kerkelijke onrust, die ook de staatkundige orde
bedreigde, raakte in Zeeland ten einde, evenals elders.
De uitbreiding van de macht van Willem III kwam, zooals ik reeds
opmerkte, onwillekeurig het centrum in de Republiek, dat uit zijn aard
1) Acta der particuliere synodes van Zuid-Holland (uitg. Knuttel), V, 292.
2) Wagenaar, XIV, 445 vlg.; verscheidene stukken over het geval, o. a. 's Prinsen brief
aan Van der Waeyen van xo December 1676, bij Sylvius, I, 372 vlg.
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zwak was, ten goede. Hier werden, in eerste en laatste instantie, de zaken
van de groote politiek, van den oorlog en van de Unie-geldmiddelen behandeld, en het was van groot belang, dat de tusschenliggende instantien,
die in Ridderschap en stad en gewest lagen, door een deze alien in meerdere
of mindere mate beheerschende persoon werden beinvloed. Hier was
Willem's voile aandacht geconcentreerd en zijn streven ging er duidelijk
naar toe de gewichtigste zaken in handen van zoo weinigen als mogelijk
te brengen. In Maart 1673 gaf hij aan Amerongen den raad de belangrijkste
zaken alleen aan hem te berichten en de Staten-Generaal zooveel mogelijk
uit te schakelen. Om de wille der secretesse, zei hij er bij. Amerongen
vond het best, maar wilde dan liefst door een resolutie gedekt worden,
waartoe hij een concept overzond 1). Maar zoo had Willem III het niet
bedoeld. Na zijn uitval in de Staten van Holland, kort daarop, kreeg hij
de instelling van een commissie met volmacht gedaan, en in dat spoor ging
hij sedert verder. De belangrijkste zaken van de buitenlandsche en de militaire
politick werden weldra hoofdzakelijk in de vaste commission hiertoe behandeld, die ook zonder volmacht het recht verwierven eigen resolution
te nemen, terwijl de bevoegdheid nooit precies werd afgebakend en nergens
omschreven stond wat in de secrete besognes dezer commission kon worden
afgedaan en wat voor Haar Hoog Mogenden zelf moest komen. Het was
een terugkeer tot een gebruik, dat ten tijde van Frederik Hendrik en tijdens
De Witt bestaan had, telkens in wat anderen vorm, en dat zich als vanzelf
ontwikkeld had, omdat de vergadering der Staten-Generaal te talrijk en
ook te onbetrouwbaar was voor het behandelen van de belangrijkste zaken,
maar het gebruik in den nieuwen vorm werd nu tot een vaste gewoonte,
die tot het einde der Republiek heeft bestaan 2). Zulk een commissie bestond
uit een lid voor elk gewest met den griffier en den raadpensionaris, terwij1
Zijne Hoogheid zelf er meermalen verscheen. In dit — om zoo te zeggen —
besloten gezelschap werd een aangelegenheid als die van de onderhandelingen
met Engeland in den zomer van 1673 behandeld. Willem III zag er trouwens
volstrekt niet tegen op ook de commissie ter zijde te laten, wanneer het
een ultra-belangrijke aangelegenheid gold, getuige de geheime onderhandelingen met D'Estrades. Maar, hoe geconcentreerd de behandeling
van groote staatszaken mocht worden, in een opzicht bleef ook Willem III
1) Amerongen aan Willem III 21 Maart 1673 (R. A., Legatie 37o, no. 339).
2) Van Riemsdijk, De Griffie van Hare Hoog Mogenden, 25 vig.; foot 2 op p. 27 is
onjuist.
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vast gebonden: de Staten hielden de beschikking over de geldmiddelen
en aan de vaste wet der Republiek, dat geen provincie, en in de provincie
geen lid, hierin overstemd mocht worden, tornde ook thans niemand, al
kon deze stadhouder met zijn grooten invloed in zijne stadhouderschappen
de beurs gemakkelijker openkrijgen dan dit De Witt mogelijk was geweest.
In de commission zijn het alweer enkele personen, op wie het vooral
aankomt, want Willem III
heeft de sterke neiging zijn
kring van vertrouwelingen
zeer te beperken. Fagel staat
hier vooraan, hij is zelfs in.
de Pestersche onderhandelingen en in de souvereiniteitskwestie geheel ingewijd.
Van Beverningk, in 1672 ook
op den voorrang, raakt tegenover hem wat achterop: hij
is veel weg voor de officieele
onderhandelingen en hij
schijnt den vrede met Frankrijk meer te hebben voorgestaan dan den Prins lief
was. Ook Van Beuningen,
in het voorj aar van i 674 voor
geruimen tijd naar Engeland
in gezantschap, is niet intimus: in tegenstelling tot
Fagel en Van Beverningk,
Joh. Vollerus( ?), Gaspar Fagel.
was hij, zegt men, nu niet
(Rijks-Museum). (Copie).
voor de souvereiniteit geweest 1), hoewel er ook nog geen spoor is van ernstige verschillen tusschen
hem en den Prins. Amerongen in Utrecht blijft zeer in de gunst, en ook
Dijkvelt komt er in, al spot Willem III, dat hij met drie vrouwen de provincie regeert; hij is er van het herstel of een der voornaamste personen,
wordt gedeputeerd ter Staten-Generaal en dan in den Raad van State en
1)

Volgens Puffendorf, geciteerd bij Wagenaar, XIV, 352; Temple, II, 306.
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spoedig komt zijn tijd voor de diplomatie; er is geen te over aan goede
diplomaten. Maar de man van den Prins is Fagel, renegaat in zijn staatkundige belijdenis in 1672 als zoovele andere patronen van de „ware
vrijheid", die immers geheel scheen te hebben afgedaan. Maar uiterst
nuttig en bruikbaar in de nieuwe aera, voortreffelijk politicus en stylist, die
stellig voor den Prins vele brieven van importantie heeft ontworpen. Hij is
invloedrijk in Holland en door zijne verwanten en vrienden, Wier belangen
hij heel goed weet te bevorderen, ook in Utrecht en Gelderland. De Prins
vertrouwt hem ten voile, en er zijn nauwelijks verschillen van inzicht tusschen hen merkbaar; dat Fagel in de souvereiniteitszaak wat te ver gemikt
had, wordt hem niet ten kwade geduid.
De sterke behoefte van Willem III, om enkele personen te hebben,
aan wie hij zich geheel kan toevertrouwen, komt ook in de militaire zaken
uit. Hier is Waldeck de man. .De oudere figuren raken hier van het tooneel:
Wirtz neemt in 1674 ontslag en keert naar Holstein terug; Prins Johan
Maurits, die zich op zijn hoogen leeftijd bij Senef nog zeer onderscheidt —
wat zijn neef in zijn brief aan Haar Hoog Mogenden over den slag op zeer
sympathieke wijze onderstreept moet zich terugtrekken om zijn afnemende kracht. Nieuwelingen komen op als Nassau-Saarbriick, Van der Duyn
van 's-Gravenmoer, Ouwerkerk, Ginckel, al ondervond de laatste een gevoelige deceptie, toen Willem III den markies van Montpouillan, ook een bekend bevelhebber uit dezen tijd, als commissaris-generaal der cavalerie boven
hem verkoos er is carriere te maken, maar geen van alien raakt aan
den invloed van Waldeck. Met en onder Willem III is hij de maker van
het nieuwe Nederlandsche leger, dat in de volgende decennien in den
Europeeschen strijd een zeer eervolle rol zou spelen. Soms wordt hij ook
in de buitenlandsche staatkunde gemengd, vooral wanneer het de betrekkingen met de Oostelijke buren betreft. De verhouding loopt niet zoo glad
als die van Willem III en Fagel, er is meer humeur in. Maar de opperbevelhebber en de veldmaarschalk waardeeren elkander hoogelijk en werken
in de groote dingen altijd eensgezind samen.
Niet anders dan in de staats- en oorlogszaken is het aan het Hof. Ook
hier is een de vertrouwde. Wij zien van Bentinck's werkzaamheid in deze
jaren nog niet veel. Als kamerheer doet hij bestellingen voor de uitrusting
1) Blijkens den brief van de Vrouwe van Amerongen aan Karen man van 19 Mei 1673
(archief-Amerongen).
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en het toilet van zijn Meester en zich zelf te Londen en ook te Parijs, hier
door middel van Rumpf, den Nederlandschen agent 1). Maar ondertusschen
arriveert hij ook. In December 1674 2) koopt hij Zorgvliet en men zal wel
dicht bij de waarheid zijn door aan te nemen, dat Willem III hem hiertoe
in staat heeft gesteld, wat op iets meer wijst dan op kamerheersverdiensten
alleen. De situatie is in aantocht, die Johan Boreel, die, al had hij een militair
emplooi, zelf met zijn niet ingeloste belofte van 1666 zat en daardoor wat
• bitter werd, eenige jaren later deed schrijven van „Willem Benting", die
„seer het oor" van den Prins heeft en Frederik van Reede en lord Wotton
„uyt de gunst gebeten" heeft 3). Huygens vertelt, en hij had het van 's-Gravenmoer, dat een der eerste dingen, die Bentinck in goede verstandhouding
met den Prins hadden gebracht, was, dat hij hem een dochter van een waard
uit de kasteleinij „had laten zien" 4). Maar wij weten wel, dat zoo'n incident,
waarvan ik de waarheid in het midden laat, de verhouding van deze twee
mannen niet heeft bepaald. Zij is van ouderen datum en zij berust op wezenlijk vriendschappelijke gevoelens, die bij beider natuur zeer goed verklaarbaar zijn.
Bentinck is een man vol werkkracht en toewijding, hij is een zeldzaam
trouw en betrouwbaar dienaar. Hij is niet zonder talenten, voor de diplomatie
vooral, zooals zijn latere carriere, die hem tot den onbetwist eersten persoon
in 's Prinsen omgeving maakt, zeer duidelijk laat zien. De kamerheer is
rustiger en in den grond ernstiger, op het zwaartillende af, dan de Vorst,
ook veel gezonder en kan dezen daarom veel werk uit harden nemen.
Als Willem III heeft hij een hoog moreel besef, vindt hij behagen in een
eenvoudige leefwijze. Beiden zijn beperkt in hunne belangstelling, die zich,
buiten de zaken van oorlog en staat, vooral richt op de jacht, met liefde
voor het buitenleven in het algemeen; Bentinck heeft spoedig na den aankoop
van Zorgvliet ernstig werk gemaakt van de verfraaiing der buitenplaats.
Beiden zijn gesloten, in zich zelf gekeerde karakters, zwijgzaam; de kamerheer is minder hooghartig en doorgaans vriendelijk tegenover de menschen,
ofschoon ook hij geen vriendenkring om zich heen vormt. De beide mannen
1) Bentinck aan „mister Mayhew" 12 Januari 1673 (R. 0., State Papers, Foreign,
Holland 193), en Rumpf aan Bentinck 23 Juni 1673 (R. A., Legatie 640).
2) Het koopcontract werd definitief 16 Januari 1675 geteekend (Morren, Zorgvliet,
Buitenrust en Rustenburg, 8 vlg.).
3) Famille-boeck van Jan Boreel (archief-Waterland); cf. een anecdote uit de gedenkschriften van Mevrouw de Zoutelande (Bijdr. Vad. Gesch. IV', 173-174).
4) Journalen, IV, 243.
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hebben elkander buitengewoon goed aangestaan, en hunne correspondentie
levert de bewijzen van een geheel ongedwongen, vrijen omgang, waarbij
niets te verbergen valt, Bentinck moge dan om zijn positie eenige grootere
reserve in acht nemen. Voor Willem III wordt hij de onwaardeerbare hulp
in het afdoen zijner menigvuldige zaken, eerst- de kleine, later ook de groote.
Uit 1675 is er een minuut van een brief, dien Willem III begonnen is te
schrijven en dien Bentinck heeft voltooid 1), wat de samenwerking ongezocht
illustreert. Daardoor wordt Bentinck's plaats in dit leven een zeer belangrijke.
Hij is bovenal werktuig, maar toch ook, hoewel hij in de groote politiek
geheel zijn Meester volgt, met zelfstandigheidsneiging en eigen initiatief,
waar dit van hem gevergd wordt. Misbruik van zijn positie maakte hij
nooit, ook niet toen die heel hoog steeg. Van eerzucht had hij een niet
overmatige dosis, zijn hebzucht is wel wat boven de gewone maat. Trouwens !
zij werd in ruime mate bevredigd, Willem III had tegenover zijn wezenlijke
gunstelingen een zeer royale hand. In 1675 was hij al kolonel en hij kreeg
als ritmeester een eigen compagnie in een der regimenten van den Prins,
die diens garde vormden. In 1674, toen Zorgvliet zijn eigendom werd,
maakte de Prins hem bovendien drost van Lingen en Breda. In het laatste
ambt verving hij lord Wotton, van wien men overigens niets meer merkt,
en hij kreeg ook diens uitkeeringen van 1 z000 jaarlijks uit de opbrengst
van de baronnie 2).
Dit laatste brengt ons van zelf op de administratie van 's Prinsen bezittingen, waaraan hij — bizonderheden hieromtrent ontbreken — voortdurend groote zorg heeft besteed. In 1675 gingen, na de definitieve
ordening der regeering in Overijsel, Wevelinchoven en Wierts naar
Lingen, om ook hier een nieuwe regeering in te stellen; Sylvester Danckelmann, wiens kinderen later in de geschiedenis van Willem III geen onbelangrijke rol hebben gespeeld, fungeerde er als vice-drost en rechter.
Willem III moge een enkelen keer geklaagd hebben over de verliezen,
die hij zelf in den oorlog leed — en deze betroffen natuurlijk in de eerste
plaats zijn buiten-Nederlandsche goederen, ook doordat Franche-Comte
in 1674 in Fransche handen viel —, de winsten waren aanmerkelijk gmoter
en de financieele positie van het Oranje-huis moet er in deze jaren sterk
op zijn vooruitgegaan. Daar waren de gewone inkomsten uit de ambten
1) Het is die van 31 Januari 1675 aan Holland, Zeeland en Utrecht over de souvereiniteit
(hiervelOr, p. 299).
2) Willem III-Bentinck, II, 718-719.
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en daar waren de buitengewone uit de buitgelden. In Juli 1673 kwam hieruit
den Prins al f 6000 toe 1), en als het cijfer van 20 millioen, die hij zelf
zegt — in de memorie voor Pesters —, dat in twee jaar in Zeeland verdiend
zijn, waarde heeft, dan mag men besluiten, dat bier een rijke bron van inkomsten open was. Buitengewoon waren ook de vereeringen, die den Prins
in 1674, na het volbrachte groote werk, ten deel vielen: een geschenk van
de Oost-Indische Compagnie van een deel der uitkeeringen, een van de
Staten van Zeeland van f 300.000 in rente-brieven, een van de Staten van
Holland van twee millioen —, het laatste op voorstel van Amsterdam;
het werd op deze wijze uitgevoerd, dat de obligation van de schuld aan
Amsterdam, die de Prins aan particulieren had uitgegeven, werden ingetrokken en op de kantoren van Holland overgeschreven 2). Voeg nu hierbij,
dat er gegrond uitzicht was op afdoening der Engelsche schuld, al bleek
spoedig, dat het eerste derde deel der Nederlandsche oorlogsschatting door
den Koning voor eigen behoeften was gebruikt, dan gelooft men gaarne,
dat het crediet van Zijne Hoogheid zeer gestegen was. Hij kocht in Juni 1673
Soestdijk van Jacob de Graeff 3), wat er dan verder toe leidde, dat de Staten
van Utrecht de hooge heerlijkheid van Eemnes, Baarn, Soest en Eembrugge
aan hem opdroegen. In 1675 kwam hierbij nog zijn aandeel, ander meer
bestaande in Turnhout, het Huis te Rijswijk en het paleis in het Noordeinde,
uit de erfenis van zijn grootmoeder, die den Ben September van dit jaar
overleed 4).
Van dit overlijden gaven de Staten-Generaal Willem III denzelfden dag
kennis, en het bericht kwam den 1 oen in de legerplaats 5). Maar zijne
gevoelens ten opzichte van de Prinses-Douairiere blijven ons ook thans
onbekend. Het geeft alleen te denken, dat hij bleef waar hij was; den i3en
kreeg Huygens eenige brieven te schrijven „au sujet de la mort de Madame
la Princesse". De begrafenis, op 21 December, woonde de Prins bij. Toch
kon Willem III tegenover familieleden zeer hartelijk zijn. Dit bewijst de
zorg, waarmede hij Hendrik Casimir omringde, toen deze in 1674 voor het
eerst een veldtocht meemaakte. Er is niemand, — schrijft zijn begeleider,
1) Volgens een brief van_ Job de Wildt van 15 Juli 1673 (H. A. 26522).
2) Bontemantel, Res. van den Raad III 2 , fol. 416 (G. A. Amsterdam); Res. Holland
24 Maart 1674.
3) Bijdr. Vad. Gesch. 1 112 , 349, foot.
4) Haar testament bij Kleinschmidt, 260 vlg.
5) Journalen, IV, 62 en 63.
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Vegelin van Claerbergen, aan de Moeder — „die Zijne Hoogheid soowel
bij dach als bij nacht naerstiger oppast" dan Uw zoon 1). Maar deze laatste,
die een zeer gebrekkige opvoeding gehad had en ook niet van het hout van
Willem III gesneden was, gedroeg zich lang niet zooals gewenscht werd,
en Vegelin, die groote bewondering voor den Hollandschen neef opvatte,
hield Hendrik Casimir diens voorbeeld, blijkbaar zonder tastbaar resultaat,
aanhoudend voor. Het eerste langere samenzijn van beide neven op dien
veldtocht leverde eer vervreemding dan toenadering op. De stadhouder
van het Noorden kwam voorloopig niet terug en begon, in zijn benepen
en jaloerschen aard, te wrokken —, wat voor de verhouding van Leeuwarden
en Den Haag zeer slechte gevolgen heeft meegebracht.
Zijne Hoogheid, roemt Vegelin Willem III, is „vigilant, sober, vraegt
van wijze luyden raed, en volgt die nae, is een groot soldaat, een groot
econome, speelt noch vloeckt niet, is seer laborieux en arbeidsaem". Een
vleiend portret, maar niet geflatteerd. De eigenschappen, die Vegelin opmerkt
en die men te alien tijde in een mensch bewonderd heeft, vinden in ons
verhaal van deze jaren volledige bevestiging. Maar Vegelin's beeld is niet
af, het is te simplistisch, men ziet alleen de façade, die eer renaissancedan barokstijl vertoont. Daarachter spelen lichtbewogenheid en sterke
beweeglijkheid haar spel in deze zeer gevoelige natuur, die uit zijn afkomst
voortkwamen en door de jeugd versterkt waren. Daar laait de hartstocht,
maar slechts een enkelen keer komt zij naar buiten. Willem III reageert
sterk en onmiddellijk op indrukken, ziet spoedig bergen van bezwaren,
om die dan met inspanning van alle krachten uit den weg te ruimen. Uit
die bekommerdheid komt ook het bruuske in zijn optreden voort. Het
treft vooral bij gelegenheden van openbaar vertoon. Men denke aan zijn
houding in Zeeland in 1671 en weer in 1673. Wanneer hij in 1675 het
eeuwfeest der Leidsche Universiteit bijwoont en getracteerd wordt in de
Doelen, zit hij korten tijd stil aan tafel, staat alleen op en gaat achter de
poort uit, rijdt op een wagen naar Den Haag, spreekt hier „onbekent"
met zijn grootmoeder en met Fagel en komt 's avonds door Leiden in zijn
jacht op weg naar Alfen. Men vond dat te Leiden heelemaal niet pleizierig
en de burgers, die in de wapenen stonden, om hem uitgeleide te doen,
namen het heel kwalijk 2). Dit abrupte treft telkens weer, maar de passion1) Van Sypesteyn, Geschiedk. Bijdragen, III, zo.
2) Bontemantel, Res. van den Raad, I II 2 , fol. 414 (G. A. Amsterdam).
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neele uitbarsting is zeldzaam, richt zich vooral tegen menschen, die hem
tegenwerken. Zoo eens in latere jaren over De Huybert: „C'est une peste
qui ne cessera jamais a me faire tout le mal qu'il pourra, et l'on ne doit
avoir plus de management pour luy, mais le declarer ennemi et tomber
sur toute sa famillie" 1). Zulk een toppunt is uitzondering. Voor de buitenwereld is hij vol gereserveerdheid, er ligt dikwijls als een ijsdek over zijn
uiterlijke verschijning. ZOO veel zelfbeheersching heeft hij geleerd, het is
de verdere uitgroei van de dissimulatie, die D 'Estrades in hem opmerkte.
Dit is een element van groote psychische werking. Grooter kracht geven
de vasthoudendheid, die aan zijn politiek en militair streven zulk een
eenheid vermag te geven, en de onbreekbare wil, waarmede hij zijn doel
benadert. Hier spelen zijn hooghartigheid, machtsbegeerte en eergevoel
sterk in mee: ik houd hem voor „an unmoveable person in all points of what
he esteems his own honour and interest", heeft een Engelschman met voile
recht van hem gezegd 2). De meer dan gewone begaafdheid, lang voor 1672
opgemerkt, krijgt, nu ze gelegenheid heeft zich toe te spitsen op groote
objecten en van eigen ervaring gaat profiteeren, een duidelijker geprononceerden vorm. Zij reikt in het politieke veld bij momenten aan het geniale.
Hier treft altijd het fijne aanvoelen, het juiste sentiment, dat den kunstenaar
in de politiek maakt, en ook treft de grootsche conceptie, die de genialiteit
verraadt. Voor den oorlog ontbrak technische voorbereiding, en vooral
hier was veel in te halen. Had ik maar een leermeester als Conde gehad,
verzuchtte de Prins eenmaal 3), die zijne tekortkomingen beseft heeft. Toch
is ook hier wezenlijk talent onmiskenbaar en een juist strategisch inzicht,
dat zich wonderlijk snel ontwikkeld heeft. Maar hier komt, veel sterker
dan in de politiek, de ongebondenheid, die diep in dit wezen ligt, tot uiting:
vooral in de groote waaghalzerij in elk gevecht, op elk slagveld, die groote
dapperheid, stoutmoedigheid aantoont, maar in den opperbevelhebber —
Conde heeft het na Senef geconstateerd — een gebrek is, en zij was zoo
apert, dat de Staten en de vrienden den Prins keer op keer vermaanden
tot voorzichtigheid...
Willem III heeft zich in deze jaren van spanning en enorme werkzaamheid
als een waarlijk grootsche figuur doen kennen, en men is geneigd de moreele
tekortkomingen, die een enkelen keer hinderend tusschenbeiden komen,
1) Willem III-Bentinck, 8i.
2) Breval, t. a. p., 127.
3) Macaulay, II, 127.
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onder den indruk van zijne daden zachter te beoordeelen. Men dient ze te
beschouwen vanuit zijn algemeene gedragslijn, die alleen het behoud en
het welzijn van Nederland tot richtsnoer had, niet of slechts in ondergeschikten en geoorloofden rang het persoonlijk belang. En de sympathie, die
waarlijke grootheid van geest en karakter altijd zullen wekken, stijgt er
te meer om, wanneer men dezen Vorst in zijn innerlijk wezen, dat in
zijn tijd slechts aan zeer weinigen geopenbaard werd, gadeslaat. Ons baant
de correspondentie met Bentinck den weg. Hier is een groote mate van
vriendelijkheid, van hartelijkheid, hier is een uitstorting van trouwe aanhankelijkheid, die hem den vriend moeilijk kan doen ontberen. In deze
uitingen voelt men de goedheid en zachtheid, die op den diepen bodem
van zijn wezen lagen. Zei men niet in 1672, dat de Prins te goed was ?
Hij zelf spreekt het uit, dat de zachtste weg altijd de beste is, als men daarlangs zijn doel kan bereiken. Er is ook een kinderlijke naieviteit, afgewisseld
met een kostelijke schalksheid en ironie, zooals in de beschrijving van de
ongelukkige gevolgen van een amourette van een jonkman met een Overijselsche juffer, waarbij hij niet weet of hij moet huilen of lachen of zich boos
maken 1). Leukheid is het ware woord, waarmede men zijn omgang in
vriendenkring in zijne goede momenten — ook Huygens ondervond dit
meermalen — het best aanduidt. Nooit verlaten hem zijn realiteitszin en
zijn opmerkingsgave, die overal zeer geprononceerd uitkomen.
Maar hij was een man van een „ongelukkig temperament" — de uitdrukking is van hem zelf —, gevolg van zijn slecht en zwak physiek gestel,
dat mede zijn bruuske manier van doen begrijpelijk maakt en tevens te
hooger de bewondering doet stijgen voor zijne res gestae van deze jaren.
Want men bedenke wel, dat deze Willem III, die de groote zaken van
Staat en Oorlog te beleiden had, overdag bij zich had en 's avonds naar
bed ging met een drankje van siroop, dat hij moest gebruiken, wanneer
hij zich erg benauwd voelde; het kon dan dienen om „quelques flegmes
qui le presseront", los te maken 2). Alleen iemand, die zelf weet wat een
ademhalingsstoring als asthma beteekent, kan eenigermate bevroeden hoe
de Prins daaronder geleden moet hebben, en dan kwamen er nog hoofdpijn
en later nog andere narigheden bij. Uitkomst bood de frissche lucht op
9 Willem III-Bentinck, I, 16, 33.
2) H. A. 2630 1 5 . Het recept is geteekend: D'Annoy. De vraag komt onwillekeurig
op, of deze D'Annoy (of D'Aunoy?) dezelfde is als de bij Mignet genoemde Launoy als
correspondent van D'Estrades (p. 330, noot 3).
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de jacht en in den krijg. Dat mag waar zijn, maar er hoort geestkracht toe,
om deze afleiding te zoeken, en alsof dan niet 's avonds en 's nachts de
pijniging, als een sluipend vergif, terugkwam. Hier voelt men te duidelijker,
waarom Willem III een heel trouw dienaar als Bentinck noodig had en
hoeveel die hem waard moet zijn geweest.
Van zijne zwakke krachten heeft Willem III een overgroot gebruik gernaakt
in deze jaren, overigens zonder dat men nu iets van schadelijke gevolgen
merkt. Van eenige ernstige ongesteldheid is geen sprake —, vOOr April 1675.
En dan komt op den derden van die maand een ziekte, die met de aamborstigheid niets van doen heeft: de pokken, waaraan zijn vader en zijn
moeder en zoovele anderen op jeugdigen leeftijd waren heengegaan. Ook
nu waren er eerst ongunstige symptomen 1), maar de crisis werd doorstaan:
groote gelijkmoedigheid en standvastigheid van geest waren hem tot steun
geweest. 21 April kon hij uitgaan naar de Kloosterkerk, den 22en monsterde
hij de garde en at bij Temple 2). Bentinck had hem bij dag en bij nacht
verzorgd. Ik heb nooit geroepen in die zestien dagen en nachten, dat de
ziekte duurde, of Bentinck antwoordde, vertelde de Prins. De legende
zegt, dat de vriend zijn opoffering zoo ver dreef van bij den patient, toen
deze een zweetmiddel had ingekregen, te gaan liggen, om volgens een yolksgeloof van dien tijd, de kwade stoffen tot zich te trekken. In elk geval werd
Bentinck besmet en viak na 's Prinsen herstel zelf heel ernstig ziek. De
vriendschap kan er slechts bij gewonnen hebben.
Het groote gevaar, dat Willem III in deze ziekte liep, vervulde de menschen in Nederland met bange vrees. Er was een voortdurende samenloop
van yolk, om te vragen naar het verloop. Ik geloof, dat men ons niet levend
hier vandaan had laten gaan, als hij gestorven was, zegt Temple, want
wat de Prins in zijn ziekte gebruikte, kwam haast alles uit mijn huis, omdat
hij zich in zijn hoofd had gezet niets anders te willen hebben, en dit trok
zeer de aandacht. Ook bij de bondgenooten was ontsteltenis, en alles stond
er stil: „hij was de veer, die alle andere wielen in beweging bracht". In
Frankrijk speculeerde men op zijn heengaan, maar toen hij toch herstelde,
liet Lodewijk XIV hem met zijn herstel complimenteeren, wat de Prins
in een brief aan D'Estrades zeer op prijs toonde te stellen 3). Dat waren
de reagentia van de positie, die hij zich in de wereld had verworven.
1) Temple, II, 309, wiens uitvoerig bericht ik verder volg.
2) Dilthey aan Johan Maurits 23 April 1675 (H. A. 1462).
3) D'Estrades, Supplement, 95, 103, 116.

Het einde van het eerste deel van Willem's leven.

367

In Nederland, schrijft Keurvorstin Sophie kort to voren, aanbidt het
yolk den Prins, men kust de plaats waar hij langs gaat en het paard dat hij
berijdt 1). De afgod ! Aan het slot van het zuiver Nederlandsche tooneel
uit dit leven ! Dat was in 1675 gekomen, met het Geldersche souvereiniteitsaanbod als finale, en het andere, dat van Europeesche kleur is, met een sterke
dosis Nederlandsche verf er in, was reeds aangevangen: de strijd om het
politieke evenwicht.
1 ) Bodemann, 2 13.
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NIET OPGEWASSEN TEGEN FRANKRIJK.

De „Campagne de Hollande" had tot een andere uitkomst geleid dan
de aanstichters er van zich hadden ingebeeld. Twee jaren na dato lag
Lodewijk XIV, verlaten van zijn drie bondgenooten, in oorlog met de
Vorsten uit het huffs Habsburg, in Oostenrijk en Spanje, die zijn natuurlijke
tegenstanders waren. En nu het de grootste militaire landmogendheid van
die dagen niet gelukt was zijn indirecten tegenstander, de Republiek der
Vereenigde Nederlanden, uit hare machtige positie weg te stooten, vond
hij deze, die zich in den oorlog als de sterkste zeemogendheid gedragen
had, aan hunne zijde.
De kwestie der Spaansche successie, die met den nog minderjarigen,
zwakken en gedegenereerden koning Karel II in een nabije toekomst mocht
worden verwacht, beheerscht de internationaal-politieke verhoudingen van
de tweede helft der 17de eeuw. In hare oplossing lag besloten, of Frankrijk
grooter en sterker nog zou worden dan het al was. Lodewijk XIV kon,
nu de befaamde bruidschat, waarvoor zijn gemalin, zuster van Karel II,
afstand had gedaan van hare rechten op de eventueele opvolging, onbetaald
gebleven was, aanspraken doen gelden. Ook de Keizer had er, en hun
beider afspraak over een verdeeling van den buit in 1668 moest wel als
vervallen worden beschouwd, nu zij op voet van oorlog waren geraakt.
Kreeg Lodewijk zijn wensch vervuld, viel de Spaansche monarchie of
een groot deel er van in zijn handen, dan werd Frankrijk onbetwist de
overheerschende mogendheid van Europa en te vreezen stond, dat dit op
politiek, economisch, kerkelijk gebied voor de anderen zeer ongewenschte
gevolgen zou hebben. Zou het absolutisme van het Fransche koningschap,
dat reeds duidelijke teekenen begon te vertoonen van in kerkelijk opzicht
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slechts een kerk, de Katholieke, te zullen dulden en dat ook het Fransche
economisch belang brutaal naar voren durfde brengen, zich niet aan anderen
willen opdringen ? Zou de drager er van niet de gene monarchie, de gene
religie, die tot een vervlogen tijdperk behoorden, in heel Europa willen
herstellen ? Velen van de andere zij de dachten dit en cladrom moesten zij,
ook al waren ze niet direct bij de Spaansche successie betrokken, hare
regeling, en vooral Frankrijk's uitbreiding, met waakzaamheid volgen.
Maar al is de Spaansche kwestie er bij voortduring, zij is niet altijd
acuut. Zij was dit in 1665 en volgende jaren, toen de Fransche koning
bij den dood van zijn schoonvader zekere bizondere rechten op bepaalde
deelen van de Zuidelijke Nederlanden had doen gelden. De oorlog van
1672 had haar op den achtergrond gedrongen, maar men kon met zekerheid
voorspellen, dat zij, nu nog meer dan te voren, een object van Europeesche
belangstelling zou worden: het Fransche gevaar had reeds een alliantie
tegen zich te voorschijn geroepen. En deze Haagsche alliantie 1) wilde niet
meer of minder dan Frankrijk verkleinen, het de voordeelen, die het in
1668 gewonnen had, afhandig maken. Zij moest dus offensief te werk gaan.
Het is het curieuse, in de oorlogssituatie van 1674, dat Frankrijk, dat de
wapenen opgenomen had en zijn eigenlijk oorlogsdoel had gemist, nu
aanvalsobject ging worden.
Dit werd dus de groote vraag van de campagne der bondgenooten in
1674, na de ontruiming van het grondgebied van de Republiek, of zij machtig
genoeg zouden zijn, om met elkander Frankrijk terug te dringen.
Frankrijk was nu in een veel gunstiger strategische positie. Het had zijn
militaire kracht in het eigen land geconcentreerd, het bezette, wanneer het
van verschillende kanten werd aangevallen, zooals mogelijk moest worden
geacht, de binnen-lijn, de kortere verdedigingslinie. Zijn weermacht had
door de „campagne de Hollande" niet veel ingeboet. Het had zijn groote
legeraanvoerders behouden. Het bezat een ijverig en roemzuchtig Koning,
die zijn doel vast voor oogen had, maar er niet onstuimig op aanjoeg:
Lodewijk, omringd van talentvolle raadslieden, was zelf een staatsman van
beteekenis. Zijn land was het meest bevolkte en best ingerichte van dien
tijd, het was van nature rijk. Het Fransche yolk stond achter den Vorst;
de lange periode van binnenlandsche moeilijkheden was geeindigd met de
bevestiging van het absolute koningschap, al kwamen uitingen van onte1) Deel I, blz. 306.
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vredenheid nog voor —, het genoot den steun van de Fransche legers en
het wenschte Frankrijk grooter en veiliger, liefst achter den Rijn, immers
de grens van het oude Gallie.
De combinatie, die tegenover Frankrijk stond, was jong. Sterke innerlijke
eenheid mocht men er niet in verwachten : de Calvinistische Republiek
en de Roomsche Habsburgsche landen waren daartoe onderling te zeer
verschillend van aard. Haar doel was eer negatief, in zoover zij Frankrijk's
grootere uitbreiding wilde tegenhouden, en kreeg alleen een positieven
inhoud, doordat zij wilde handhaven wat zich in de laatste eeuwen ontwikkeld had: een evenwicht van machten in het Europeesche staten-systeem.
Van de drie voornaamste bondgenooten was de Republiek het sterkst,
door hare economische wereldpositie, haren kapitaalrijkdom en hare levenskracht onder de leiding van den jongen, ondernemenden Oranje-vorst.
Maar hare eerste ambitie was de handhaving van haren handel en hare
industrie, en daarvoor was vrede meer noodig dan oorlog. Voor het oogenblik
voelde zij, ook na de bevrijding van het grondgebied, nog het Fransche
gevaar, en al was de bevolking zeer zwaar belast, men was over het algemeen
zeer bereid verder te strijden. Nu het vrede met Engeland werd, kreeg
de handel vanzelf meer vrijheid van beweging; de verbodsplakkaten van
1671 werden nog in 1674 ingetrokken en in 1675 waarborgden Frankrijk en.
de Republiek elkander zelfs de vrijheid van visschcrij onder zekere voorwaarden 1). Een vredestendenz is in 1674 nergens duidelijk merkbaar, al
voelt men haar onder de oppervlakte eigenlijk altijd door, zooals ook in
de beide vorige jaren. Als het niet glad ging met het verder indammen
van Frankrijk en de bondgenooten stelden teleur —, ja ! dan konden veranderingen gemakkelijk intreden. Heel oorlogsvast was men in Nederland
nimmer.
Oostenrijk zelf lag vrij ver af, behoefde zich niet direct door Frankrijk
bedreigd te achten. Leopold I, vorst van zekere intelligentie en in staat
leiding te geven, had vele andere zorgen aan zijn hoofd. Als Keizer moest
hij rekening houden met de stemming in de Duitsche staten en op zijn
Oostgrens zaten de Turken nog als buren in Hongarije, die wel lang niet
meer zoo gevaarlijk waren als een eeuw vroeger, maar toch voortdurend
de aandacht moesten gaande houden, zoo mogelijk ook om een gelegenheid
te krijgen ze verder terug te dringen. Er was van voor 1672 een sterk Fransch1)

Tweejaerige Gesch., 651 en 711.
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gezinde partij aan het Weensche Hof, die aan invloed door de gebeurtenissen
van 1672 ingeboet had, maar toch altijd actief bleef. Als Lisola in 1674
na jarenlange afwezigheid te Weenen terugkeert 1), om er in hetzelfde
jaar te sterven, heeft hij deze partij direkt te bestrijden. De koers der nieuwe
politiek van 1672 en 1673 moge niet meer ernstig bedreigd worden, hare
min of meer krachtige uitvoering blijft van de wisselende stemmingen afhankelijk. Ook van het beschikbare geld, want Oostenrijk was volstrekt
niet rijk aan eigen middelen.
Het meest bedreigde land was Spanje en het ongeluk wilde, dat het
van de drie verreweg het zwakste was. Spanje had in feite na den vrede
van de Pyrenaeen zijn plaats als eerste mogendheid op het vasteland in
Europa aan Frankrijk verloren, al aanvaardde de spreekwoordelijke Castiliaansche hoogmoed van die dagen deze situatie niet. Het omvatte dan
toch nog zulke belangrijke gebieden buiten het Iberische schiereiland als
Napels-Sicilie-Sardinie en Milaan, Franche-Comte, de Zuidelijke Nederlanden, waardoor het Frankrijk aan alle kanten bedreigde. Het had zijn
groot koloniaal gebied in Amerika en Azie en het was cidardoor rijk, het
rijkste land nog van de wereld. Deze vormen van het Spaansche wereldrijk
van Philips II, die nog overeind stonden, maken het begrijpelijk, dat de
Franschen meenen konden, dat ook na 1659 hunne politiek een defensieve
strekking had, en evenzeer, dat zij het hunnerzijds met bekommering moesten
aanzien, dat dit groote rijk in handen van den Keizer zou kunnen komen.
Inderdaad echter leek de inhoud van het Spaansche rijk van die dagen
op een leege ruimte. Alle levenskracht ontbrak. De schatten uit de Nieuwe
Wereld, voor een groot deel reeds verpand, vOOrdat de Zilvervloot ze aanbracht, hadden een doodende werking op het Spaansche y olk uitgeoefend;
zij hadden de onmacht van Spanje zelf, die met de Mooren-uitdrijving
begonnen was, vergroot. Alle diplomaten, die Spanje bezochten, schilderden
het economische en politieke verval in de schrilste kleuren 2). Zij zagen
het allerergste, het hof en de regeering, waar politieke intrigues van laag
allooi, die om de personen van de Koningin-Regentes (de Oostenrijksche
prinses Maria Anna) en 's Konings natuurlijken broeder, don Juan van
Oostenrijk, zich sponnen, de geesten het 'meest bezighielden. Er moeten
in het Spaansche y olk betere krachten gescholen hebben, maar zij vertoonden
1) Pribram, 682 vlg.
2) Van onze zijde doet dit Heemskerk, als hij later in Spanje komt (zie Drossaers, 1 vlg.).
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zich in dezen tijd nauwelijks. De politiek bestond in een taai vasthouden
aan wat men bezat, ook buiten Spanje zelf, omdat men kon begrijpen,
dat met het verloren gaan van de niet-Spaansche landen, vooral van de
Zuidelijke Nederlanden, Spanje's wereldpositie ten einde zou zijn. Er zich
krachtig voor inspannen, weinigen die er aan dachten. Het is een buitengewoon geluk voor Nederland geweest, dat in de jaren van den grooten
nood een man als Monterey te Brussel resideerde : hij was een Bier weinigen, en hij had met geringe middelen voortreffelijk werk gedaan. Zijn
positie werd moeilijker, zoodra de oorlog om zijn eigen gebied ging, want
de militaire toestand was hier in elk opzicht even bedenkelijk.
Van andere landen was weinig steun te verwachten. In het Duitsche
Rijk kon elke vorst zijn eigen politiek voeren: zoo was de ontwikkeling
sedert den Westfaalschen vrede geworden. Deze vorsten dachten daarbij
in de eerste plaats aan het verdedigen van de Duitsche „vrijheid", waaronder
zij bovenal de zelfstandigheid hunner landen tegenover het Rijksgezag
verstonden. Slechts langzaam drong de idee door, dat men die „vrijheid"
ook tegenover het buitenland, in casu tegenover Frankrijk, had te verdedigen,
waarvan Waldeck een der eerste verdedigers geweest is. Hier heeft 1672
merkbaar eenigen invloed gehad. Maar juist het voorbeeld van Brandenburg
(het sterkste reeds der Duitsche Staten na Oostenrijk), dat toen het eerst
Nederland de hand gereikt had, bewijst, hoe weinig nog het „Duitsche
vrijheidsbegrip" een buitenlandsch-politieken inhoud gekregen had. Ook
bij den Grooten Keurvorst stond het territoriaal belang op den voorgrond
en zoo noodig stelde hij dit veilig door tot Frankrijk te naderen. Van de
meeste anderen, bepaaldelijk van de Keurvorsten van Trier en Mainz en
de Palts, kan men alleen zeggen, dat zij van 1672 of wat minder neiging
toonden Frankrijk welgevallig te zijn. Voor hooge subsidien waren enkelen,
zooals de vorsten van Brunswijk en Lunenburg, bereid troepen aan Frankrijk's vijanden te leveren, maar toch ook pas, toen geen direct gevaar van
Frankrijk meer dreigde; hier stond dan weer tegenover, dat de Hertog van
Hannover zijne gunsten aan Frankrijk verleende —, wat een der sterkste
voorbeelden is van de verdeeldheid in de Duitsche landen, die hier in eene
zelfde familie zich voordeed.
In het Noorden had Zweden zijn voorliefde voor Frankrijk getoond,
waarmede het een nude, in 1668 slechts kort onderbroken politieke traditie
uit Gustaaf Adolf's dagen voortzette. Het werd vijandiger tegenover de
bondgenooten, toen Denemarken aan dezer zijde kwam te staan. De be-
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slissing hoe de dingen aan de Oostzee zouden loopen, was er in 1674 nog
niet. Daarvan hing het ook af, wat men van Brandenburg in den verderen
oorlog op het Westfront zou hebben te verwachten.
Evenzeer was de houding van Engeland een onberekenbare factor, maar
van veel grootere beteekenis dan de eventueeie uitslag in Noord-Europa.
Voor het oogenblik was het, tot groote ergernis van Willem III, zeer welwillend neutraal tegenover Frankrijk. Aileen de zending van William Temple,
die in den zomer van 1674 opnieuw in Den Haag kwam als Engelsch gezant,
was als een blijde boodschap voor een betere toekomst.
Men moet dit internationale tafereel goed voor oogen hebben, wanneer
men de verdere levensbaan van Prins Willem III, die zich hiertegen scherp
gaat afteekenen, wil kunnen volgen. De moeilijkheden, die zich voor hem
opstapelen, ziet men er van zelf uit oprijzen. Zijn persoon botst er tegen,
worstelt er mee —, maar blijft tenslotte altijd rechtop staan. Op sommige
momenten wordt dit waarlijk herolek. Het leven van Willem III is vol
strijd, die niet gezocht, maar opgedrongen is. En al zijn de vormen van
1674 af geheel anders dan in de beide vorige jaren, het persoonlijke aandeel
van hem, die de voornaamste leider in de coalitie gaat worden, staat voortdurend op hoog peil.
1674 wordt direct een beslissend jaar. De poging tot aggressief optreden
van de coalitie loopt falikant mis. Frankrijk blijkt het sterkst.
Lodewijk XIV volgde in dit jaar een defensieve strategie. Zeer begrijpelijk
na de inspanning der vorige jaren en nu men nog niet wist wat van de
andere zijde te verwachten was. Maar een defensief, dat niet verhinderde
op bepaalde plaatsen tot een offensief over te gaan. Zoo deed Frankrijk,
toen het reeds in Februari in Franche-Comte viel, dat, met een geringe
macht, in een paar maanden tijds veroverd werd. Hiermee verloor Span je
een belangrijken schakel in den verbindingsweg tusschen Noord-Italie en
de Zuidelijke Nederlanden. Maar, afgezien van dit spoedig verteerde hors
d'oeuvre, onthielden de Franschen zich van aanvallen. Er werden alleen
legers gevormd tot dekking aan de grenzen: Turenne aan den Rijn, Conde
aan den Noordkant, een legertje tegenover de Spaansche grens, troepen
langs de kust, want men moest verwachten — en wist begin Mei te Parijs
met zekerheid 1) --, dat ook van dien kant . gevaar dreigde, en de Fransche
vloot was niet bij machte alleen de zee tegen de Nederlandsche te houden;
zij bleef zooveel mogelijk binnengaats.
1) D'Estrades, Supplement, 7.
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De bondgenooten rustten zich, elk voor zich, op den naderenden veldtocht
toe. De verplichtingen waren bij de verdragen aangewezen. Onderling
overleg had niet plaats, vOOrdat de legers in beweging begonnen te komen 1):
toen, begin Mei, ging Waldeck naar Brussel, om met Monterey te raadplegen.
Van 's Keizers zijde kwamen twee legers te velde : het grootste trok naar
den Boven-Rijn, het andere — dat van Bournonville, die hier de winterkwartieren betrokken had, — stond aan den Midden-Rijn tusschen Bonn
en Keulen. Spanje zelf rustte een kleine legermacht uit, die in Roussillon
viel ; Monterey had zijn troepen over de steden, die alle bedreigd konden
worden, verdeeld, maar kon zonder veel moeite daaruit eenige corpsen
samentrekken. De Republiek had haar leger niet uitgebreid, wel de verliezen,
die vooral de cavalerie geleden had, aangevuld : tegen den eersten Mei
moesten de kapiteinen hunne compagnieen compleet hebben. Een tien
duizend man sterker leger dan dat van het najaar van 1673 was tegen dien
datum in hoofdzaak gereed en kon den marsch van Bergen-op-Zoom uit
aanvaarden, wat men eer vroeg dan laat mag noemen, in aanmerking genomen
dat de vorige veldtocht pas in Januari geeindigd was. Ter zee rustten de
Staten een kleinere vloot uit dan in de vorige jaren, — zooals zeer begrijpelijk
is — maar die toch zeer aanzienlijk was, waartoe de definitieve besluiten
in Maart genomen werden. Volgens de instructie van 6 Mei 2), die de
Prins De Ruyter gaf, moest deze naar het Kanaal zeilen en een aanval
op de Fransche Noord- of West-kust, al naar gelang van den wind, ondernemen; de opperbevelhebber kreeg bovendien in opdracht, indien de wind
hiertoe gunstig was, met een gedeelte der vloot naar de Fransche Antillen
te gaan, om overeenkomstig een voorstel van hem zelf 3) hier een aanval
te doen; in dit geval zou Tromp hem vervangen in het opperbevel over
de vloot, die met de eerste onderneming belast was; in verband met deze
oogmerken werd een belangrijke landingsmacht ingescheept: het was het
omgekeerde 1673.
De tegen de Fransche kust beraamde onderneming, die Willem III
reeds in 1673 overwogen had, kreeg thans een bizonder relief door betrekkingen, die van wege Fransche ontevredenen in Nederland waren aange1) Rauchbar, I, 341, spreekt van „memoralien" van Waldeck aan Montecuculi en
Hocher (den Oostenrijkschen kanselier), evenals aan den Spaanschen gezant (te Weenen?);
maar resultaten merkt men hiervan in geenen deele.
2) Corresp. Willem III en Bentinck, II', 355.
3) In een brief van 27 Februari (alsv., 337).
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knoopt 1 ). Wij zijn hierover, evenmin als over den omvang van de kringen der
ontevredenen, volledig ingelicht. Het schijnt, dat Franciscus van den Ende,
een bekende figuur in de vrijgeesterij te Amsterdam, een middelpunt gevormd heeft, dat afgezanten dier ontevredenen aantrok, maar stellig heeft
ook Du Moulin, zelf van oorsprong een Fransch Hugenoot en die het handwerk van het onderhouden van relatien met ontevredenen, uit Engeland,
kende, er een niet minder belangrijk aandeel in gehad. Hugenooten waren
het, die kwamen klagen over hun aangedaan onrecht, en herinneringen
werden opgehaald uit de dagen van Frederik Hendrik, toen zij ook, hoewel
tevergeefs, om steun bij hunne geloofsgenooten hadden aangeklopt. Maar
ook klachten van algemeenen aard, over hooge belastingen en vertrapping
van standen-rechten, werden te berde gebracht, en het zal wel geen toeval
zijn, dat — om de Katholieke bondgenooten — deze bij de besprekingen
op den voorgrond kwamen te staan. Terwijl een afgezant van den Sieur
Louis de Rohan, wiens naam althans aan een groot leider uit Richelieu's
dagen herinnerde, en die een opstand in het Westen in het vooruitzicht
liet stellen, voor onze visie in de schaduw blijft, komt Jean Francois de
Paul, seigneur de Sardan 2 ), vicomte de la Houssaye, een Hugenoot uit
Languedoc, beter voor het voetlicht. Hij gaf zich dan ook uit voor een
afgezant van vier Zuidelijke provincien van Frankrijk en beredeneerde in
memoranda, dat een opstand hier zeer gemakkelijk zou kunnen uitbreken,
als men maar steun kreeg; hij betoogde ook de mogelijkheid van een opstand
in Bretagne en stond blijkbaar in betrekking met Rohan. Wat meer is:
hij kreeg gedaan, dat naar zijn betoogen geluisterd werd, in de eerste plaats
door Van Beuningen, die waarschijnlijk door bemoeiingen van Du Moulin 3),
misschien ook van Van den Ende, met hem in aanraking kwam, en toen
door niemand minder dan Willem III zelf — de wijze van het acces is
duidelijk genoeg —, die met hem confereerde en zelfs op z 1 April 1674
een verdrag in optima forma met hem aanging.
Willem III verplicht zich in dit verdrag de Staten te bewegen een vloot
van 6o schepen met 1 o.000 soldaten in zee te brengen, om te ageeren op
1) Zie voor het volgende Kramer in Bijdr. Vad. Gesch. III 6 en 7, resp. 133 vlg. en 41 vlg.,
en cf. C. A. van Sypesteyn, in Haagsche Stemmen 1888, no. 12. De stukken, die Kramer
gebruikte, zijn thans in R. A., archief-Fagel, nos. 254 vlg.
2) Soms noemt hij zich „comte de Sardan".
3) „Il faut envoyer a Monsieur Van Beuningen un plein pouvoir pour traiter avec la
personne qu'on envoyera ici", heet het in een aanteekening van Du Moulin (bij Kramer,
t. a. p., 111 7 , 66).
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de wijze, die voor beide partijen het voordeeligst zal worden geoordeeld.
De geconfedereerden in Frankrijk zullen, zoodra de vloot in zee is, 15.000
of 12.000 man minstens op 'de been brengen, in elk geval voor 15 Juli,
met hetzelfde doel; de Prins zal een bedrag van 300.000 1. (in een afzonderlijke
verklaring nam Sardan genoegen met zoo.000) te Avignon gereedhouden;
voor het gebruik hiervan zal hij een zaakgelastigde zenden, die in overleg
met Sardan en eventueele andere gedeputeerden der Fransche geconfedereerden dit geld zal besteden; partijen verplichten zich niet dan samen
de wapenen neer te leggen, en in geen geval vOOrdat Lodewijk XIV de
voorwaarden van de verdragen van 3o Augustus 1673 zal hebben aangenomen. Aan deze ver strekkende verplichtingen, waartegenover handelsvoordeelen in uitzicht gesteld werden, terwijl ook sprake was van een
reglement van Katholieken en Hugenooten, dat de Prins zou doen observeeren, werd een rem aangelegd door de bepalingen, dat het verdrag door
de Staten-Generaal geratificeerd zou moeten worden, maar pas een maand
nadat de Fransche geconfedereerden hunne troepen op de been zouden
hebben gebracht, en dat het niet in werking zou treden, vOOrdat de Spaansche
Koning zou zijn toegetreden; deze Koning en de Staten-Generaal zouden
verder moeite doen den Keizer te bewegen ook toe te treden en de troepen
der geconfedereerden met een corps cavalerie te ondersteunen.
Zoo op het eerste gezicht lijkt dit een zeer lichtvaardige stap van
Willem III: zich in een verdrag in te laten met een persoon, die — voor
zoover blijkt, zonder eenig credentiaal — zegt te handelen namens een
confederatie, waarvan men verder niets wist en waarvan Sardan de beteekenis in elk geval zeer overdreven moet hebben. Maar wanneer men
den inhoud van het verdrag goed beschouwt, ziet men zonder moeite, dat
het voor den Prins niets was dan een pactum leoninum: hij zelf behoefde
niets te doen dan de vloot, tot de uitrusting waarvan reeds besloten was,
meer bepaalde aanwijzingen te geven; al het andere zou pas volgen, wanneer
bleek, dat Sardan in staat was zijn beloften waar te maken, en wanneer
Spanje mee zou willen doen. Feitelijk kreeg Willem III dus alleen rekening
te houden met de mogelijkheid van een opstand ergens in Frankrijk, en
het sprak van zelf, dat hij deze mogelijkheid, hoewel op een zeer gereserveerde wijze, die Sardan niet heelemaal schijnt te hebben aangestaan, in
de hand werkte. Ongetwijfeld had hij ook een persoonlijk belang bij het
geval, waarop in Sardan's memorandum, dat tot considerans van het verdrag
diende, uitdrukkelijk wordt gewezen: het Prinsdom Oranje, dat even zeer
2
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klachten tegen de Fransche regeering had als de geconfedereerden, in wier
landen het geenclaveerd lag. Maar ook nu leidde dit belang 's Prinsen
aandacht niet te ver af: niet de Fransche Zuidkust, maar Brest of Rochefort
of het eiland Re op de West-kust zouden het hoofddoel der onderneming
ter zee worden 1). Naar het Zuiden ging alleen een afgevaardigde van den
Prins, Francois de Riomal, een Hugenoot uit Oranje en kapitein in het
Nederlandsche leger. Dit was een anticipatie op de uitvoering van het
verdrag. Riomal kreeg in opdracht elke gelegenheid aan te grijpen, om
den opstand van de federatie te bevorderen, en een bedrag van 5000 kronen
werd hiertoe te zijner beschikking gesteld, die hij met de meeste voorzichtigheid zou moeten gebruiken ! Hij reisde met Sardan naar Brussel, waar zij
samen bij Monterey de eerste stappen, om de medewerking van Spanje
te krijgen, zouden doen, en nog in Mei dook hij onder den naam van Soumager op te Genua, dat hem tot terrein van zijn werkzaamheid was aangewezen; Sardan ging naar Madrid, waar hij er, maar pas 23 Juli, in slaagde
met de Spaansche regeering een dergelijk verdrag als met den Prins aan
te gaan.
Toen was het al te laat. De Nederlandsche vloot was 24 Mei uitgeloopen
en had zich geruimen tijd in het Kanaal opgehouden, ook om te wachten
op de transportschepen met landingstroepen; zij had zich begin Juni in
tweeen gedeeld: De Ruyter had koers gezet naar de Antillen en Tromp
had in de tweede helft van Juni en begin Juli een paar pogingen ondernomen, om vasten voet op de Fransche Westkust te krijgen, maar daarbij
slechts eenig tijdelijk succes kunnen behalen; de in uitzicht gestelde opstand
was uitgebleven — enkele samenzweerders, onder wie Van den Ende,
waren gevangen geraakt en terechtgesteld — en de kust bleek goed bewaakt.
Eenige dagen na Sardan's verdrag van Madrid was Tromp te St. Sebastian
en zette, op dringend verzoek van de Koningin-Regentes, koers naar de
Middellandsche Zee, om hier tegen de Fransche vloot te ageeren, wat
evenmin resultaat had; hij weerstond het even dringende verzoek van de
Koningin-Regentes, om naar Messina te gaan, waar een opstand uitgebroken
was, en moest op uitdrukkelijk bevel van de Staten, die, evenals de Prins,
zijn eigengemachtigde handeling zeer afkeurden, in October huistoe. Riomal
zat al dien tijd te Genua tevergeefs naar Sardan uit te kijken en wachtte
1) Het wordt reeds aangewezen in de bovengenoemde aanteekening van Du Moulin;
cf. De Jonge, II, 510, noot 2.
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even tevergeefs op een opstand in Zuid-Frankrijk. De Vicomte hield zich
ondertusschen onledig met pogingen tot het verwekken van een opstand
in de Pyrenaeen, waarvan ook al niets kwam, en verscheen pas in April
1675 te Genua.
Deze zee-expeditie, — ook De Ruyter had geen succes —, bleef een
vruchtelooze episode, die zonder verband met de andere krijgsverrichtingen
verliep. Er was niet de minste samenwerking met de bondgenooten noch
met de ontevreden lieden in Frankrijk geweest, en de expeditie zelf maakt
den indruk van een stuurlooze handeling, waarbij al te veel aan het Coeval
was overgelaten. Dit mag men in hoofdzaak aan de omstandigheden toeschrijven , het ligt ook aan de gebrekkige voorbereiding. De alliantie stond
nog pas in hare kinderschoenen, en de Prins had nog lang niet die autoriteit,
ook niet dat inzicht, die overzien en beheerschen van het heele oorlogsterrein,
met ver uit elkander liggende onderdeelen, mogelijk konden maken.
Heel duidelijk blijkt, hoe onvast 's Prinsen gezag bij de bondgenooten
stond, op het voornaamste oorlogsterrein, de Zuidelijke Nederlanden. Had
Oranje hier krachtig kunnen optreden, zooals hij zich van den beginne of
voorstelde, ware daardoor een overwinning in Frankrijk mogelijk geworden,
dan zou er misschien ook iets van de opstanden gekomen zijn, want dat
er ontevredenheid heerschte, is onmiskenbaar: in 1675 braken oproerige
bewegingen uit, order meer te Bordeaux 1), maar die bleven weer gebeurtenissen zonder gevolgen, omdat ze toen niet van buitenaf gesteund werden.
Ii Mei nam Willem III afscheid van Haar Hoog Mogenden, om zijn eersten grooten veldtocht te ondernemen 2). De troepen waren al vooruit, den
I7en voegde hij zich bij hen te Duffel, dat in de besprekingen van Waldeck
met Monterey als eerste rendez-vous aangewezen was. De militaire situatie
van dat oogenblik was zoo, dat de markies de Bellefonds, die op last van
den Koning de in 1673 nog bezet gebleven Geldersche steden ontruimd had,
van Maastricht langs de Maas Zuidwaarts trok, waar hij, omdat niemand
hem iets in den weg lei, eerst het kasteel van Argenteau en daarna dat van
1) Zie o. a. Lavisse, Histoire de France, VII I , 351.
2) Voor dezen veldtocht is van groot belang de door Du Moulin opgestelde, in 1747
uitgegeven „Relation succincte de ce qui s'est passé de plus considerable sous le commandement de S. A. Mgr. le Prince d'Orange dans la campagne de 2674" enz. (het hs. in ArchiefFagel no. 296-297, R. A.). Zie verder Knoop, zoowel in zijn meer aangehaald werk, als
in zijn artikel over den slag bij Senef (Knoop moet de Relation gekend hebben, al noemt
hij Naar niet), en ook Rauchbar, I, 345 vlg. Van veel belang zijn verder 's Prinsen brieven
aan de gedeputeerden tot de secrete zaken (in Corresp. Willem III—Bentinck II', passim).
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Navagne, beide door kleine Spaansche garnizoenen bezet, tot overgave
dwong. Bij Navagne ontmoette hij Conde, die hem uit het Zuiden, ook
langs de Maas, was tegemoetgetrokken ; samen keerden zij daarop naar
Frankrijk terug, waar Conde bij Charleroi een stelling bezette.
Ongehinderd ! Het leger
van Bournonville was naar
de Maas gekomen, maar
hield zich ten Noorden
van de Roer, dus buiten
het bereik der Franschen.
Monterey had nog geen
leger bijeen, en 's Prinsen
troepen waren nog niet
strijdvaardig : de artillerie
was niet geheel aanwezig
en ook wagens ontbrakenl)
Daarom had men in den
eersten krijgsraad te Duffel,
waar de Prins en Monterey
beiden aanwezig waren,
moeten besluiten, dat een
aanval op de Franschen
niet gewaagd kon worden.
Trok Conde Noordwaarts
om in Opper-Gelre te
vallen — met welke moDe Prins van Conde.
gelijkheid ook reeds in
Uit D'Aumale, Histoire des Princes de Conde.
de voor-besprekingen van
Waldeck met Monterey
rekening was gehouden dan zou men tot aggressief optreden overgaan
en Bournonville werd aangespoord zich hiertoe ook gereed te maken.
Maar Conde had geen aanval in den zin, en nadat hij rechtsomkeert gemaakt had, kwamen de bondgenooten voor een nieuwe beslissing te staan.
1) Volgens 's Prinsen brief van 21 Mei (Corresp. Willem III—Bentinck,
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Wat nu ? Oranje wist het wel: naar Frankrijk toe, den oorlog in 's vijands
land overbrengen en dan zoo mogelijk een beleg ondernemen, wat toen
meer dan het leveren van veldslagen als het doel der krijgsverrichtingen
werd beschouwd. Maar hiertoe was samentrekking der bondgenootschappelijke troepen noodig, en hierbij kwam het, evenals in het einde van 1673,
tot groote moeilijkheden met de keizerlijken. Bournonville, die eindelijk
over de Roer gekomen was, werd einde Mei vervangen door den graaf de
Souches, een Franschman van oorsprong, en deze nieuwe opperbevelhebber
was minstens even onbekwaam als zijn voorganger, en bovendien hoogst
eigenzinnig. Hij had, zei hij, in last, de Maas niet over te trekken, en wilde
eerst zelfs naar den Rijn terug — wat hij dan weer opgaf —, om zoo noodig
het andere keizerlijke leger onder generaal Caprara te hulp te snellen.
Hiertoe achtte hij het noodig een uitgestrekte stelling tusschen Duren en.
Lechenich in te nemen, waarop een bombardement van brieven en boodschappers van de zijde van Monterey en den Prins begon, om hem tot
andere gedachten te brengen. Het gelukte in een samenkomst van Waldeck
en D'Assentar met De Souches te Roermond op 8 Juni dezen te bewegen
zijn leger te verplaatsen naar Aken, maar van een besluit omtrent de wijze,
waarop een conjunctie met de bondgenooten zou plaats hebben, bleef
men toen nog ver.
De Prins was ondertusschen Zuidelijker naar de buurt van Brussel, dat
hij zelf 22 Mei reeds bezocht had 1), getrokken, omdat Conde een beweging
gemaakt had naar den kant van Bergen: de Franschen kwamen werkelijk
in Henegouwen, maar Conde achtte zich, niettegenstaande aansporingen
van zijn Koning, niet in staat, om een beleg te beginnen. Beide legers
stonden dus op Zuid-Nederlandsch gebied, niet zoo heel ver van elkander,
zonder iets te ondernemen, terwijl het verdere overleg met De Souches
de geheele maand Juni tot geen positief resultaat leidde. De keizerlijke
opperbevelhebber wierp allerlei eigen plannen op: tegen Maaseijck, Maastricht, Dinant, Luik, ja tegen Mouzon in de Ardennen zelfs, zonder er
overigens een van uit te voeren; het scheen soms, schreef Van der Hooghe,
die de Staten-Generaal in het Keizerlijke leger vertegenwoordigde, of hij
zijn geheugen kwijt was 2), en in al zijn bewegingen was hij uitermate
langzaam. Eindelijk kwam het op den zen Juli tot een samenkomst van
1) Hollandse Mercurius Mei 1674, III.
2) Relation, 58.
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de hoofden der drie legers met verscheidene hunner bevelhebbers te Landen.
Hier werd, van de zijde van den Prins, met sterke, aan het algemeen
belang ontleende argumenten gewerkt : de zaken van de wereld waren zoo
gesteld, dat van het behoud van het huis Oostenrijk het heil van Europa
afhing; de Staten en Zijn Hoogheid stelden zich geen ander doel dan dit
huis te dienen; het behoud van de Zuidelijke Nederlanden was hiertoe
in de eerste plaats noodig, en daartoe een aggressief optreden met vereenigde
krachten; ook het Rijk zou hiervan voordeel hebben, omdat Turenne gedwongen zou worden den Rijn te verlaten. Geschiedde er niets van dien
aard, dan zou het te bezien staan, of de Staten verder bereid zouden zijn
de middelen voor den oorlog te fourneeren en of de vredeslust in de Republiek niet de overhand zou krijgen.
Voortreffelijk is hier de internationale situatie gebruikt, om de wenschelijkheid van een doortastend optreden met vereenigde macht, die grooter zou
zijn dan die van Conde, aan te toonen. De argumenten maakten indruk
op verschillende personen in de omgeving van De Souches, zooals den
markies de Grana, — maar de opperbevelhebber zelf, hoe heftig hij, onder
vele plichtplegingen door, bestookt werd, gaf geen kamp. Hij bleef obstinaat
weigeren de Maas over te komen, die hij ondertusschen wel genaderd was:
zijn leger trok in langzame marschen langs den rechter-oever Zuidwaarts.
Hij wou naar Sedan, zei hij nu. Zijn leidende gedachte, als hij er een had
en daargelaten of zij door zijn instructie gedekt werd, was de verbinding
met de keizerlijken hooger op. Maar toen deze midden Juni hun nederlaag
bij Sinzheim leden tegen Turenne, die daartoe zijn wachtpost bij Philipsburg
even had opgebroken, had hij niets gedaan; evenmin deed hij iets, toen
Turenne begin Juli het keizerlijke leger hier, nu onder Bournonville, nogmaals
bedreigde — dat toen naar de Maas terugtrok —, waarop de Franschen
de verwoesting van de Palts begonnen, uit defensieve overwegingen! Wel
bevorderde De Souches, dat de hulptroepen van de nieuwe bondgenooten,
eerst de Munsterschen, dan de Brunswijkers en de Brandenburgers, alle
naar den Boven-Rijn werden gezonden, waartegen Willem III zich niet verzette, hiermede zijnerzijds een goed voorbeeld van samenwerking gevende.
Na de mislukte conferentie te Landen begon zijn geduld, dat ook wel
heel rijkelijk op de proef was gesteld, Willem III te begeven. Hij dreigde,
met achterlating van een deel zijner troepen, die Monterey dan kon gebruiken tot versterking zijner vestingen, naar het Noorden terug te keeren
en deel te nemen aan het beleg van Grave, waarmede toen juist een begin
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was gemaakt en waarvan de leiding was toevertrouwd aan Rabenhaupt.
Of de bedreiging geholpen heeft ? In elk geval wel bij Monterey, die, niettegenstaande herhaalde aanmaningen van den Prins, in gebreke was gebleven
zelf een leger bijeen te trekken. De Spaansche landvoogd, hoe eensgezind
met den Prins, om De Souches tot medewerking te bewegen, ontwikkelde
zelf in dezen veldtocht niet dat elan, dat hij vroeger getoond had. Hij
stelde den Prins voor, dat deze een deel zijner troepen in de vestingen
zou legeren, waardoor hij gelegenheid zou krijgen een „leger van den
Koning" bijeen te trekken. Maar dit weigerde Willem III: de Staten
hadden hunne troepen gezonden om te vechten, niet om ze op te sluiten.
Het eigenlijke motief van Monterey lag dieper: kon hij een zelfstandig leger,
dat den naam van leger van Zijne Katholieke Majesteit waard was, bijeenbrengen, dan zou hij voor zich het opperbevel over de vereenigde legers
van Spanje en de Republiek durven opeischen, zooals ook Montecuculi het
opperbevel over het vereenigd leger aan den Rijn in 1673 had uitgeoefend,
omdat hij toen een keizerlijk leger commandeerde. Hier ligt het geschil,
dat op de verhouding van Monterey en Willem III in 1674 een minder
gunstigen invloed heeft gehad en zelfs een oogenblik tot een scherp incident
leidde, dat veel gerucht maakte 1).
Toen Monterey na 's Prinsen dreigement er eindelijk toe overging een
corps ruiterij van 4000 man in het veld te brengen en dit zich met het
Nederlandsche leger had vereenigd, eischte hij uitdrukkelijk het opperbevel
voor zich: „il falloit bien qu'elle lui obeit", zei hij in een krijgsraad tot
Zijne Hoogheid, die droog antwoordde: „qu'elle n'en feroit rien". Zeer
terecht, want de Nederlandsche legermacht was een zelfstandige en groote
macht en de verhouding tot de Spanjaarden nu was geheel anders dan
die in 1673 tegenover de keizerlijken. Monterey, die hiermede een bewijs
van bezadigdheid gaf, eindigde met zijn aanspraak te laten vallen: hij zou
het leger als vrijwilliger volgen. Maar toch kwam geen definitieve overeenkomst over het opperbevel tot stand: de verhouding van de bevelhebbers
der keizerlijke en Nederlandsche legers bleef zelfs geheel ongeregeld —
wat natuurlijk een element van groote zwakheid was —, toen het ten slotte
toch tot hunne vereeniging kwam.
Ten slotte ! De Souches wordt in Juli — misschien ook onder den indruk
van Oranje's dreigement — wat smijdiger. Hij laat voorstellen, dat een
1) Relation, 91.
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inval in Frankrijk zal worden gedaan, en wijst op Charleville, Mezieres,
Mont-Olympe als aanvalsobjecten —, mits Willem III een deel zijner
troepen, een „detaschement", bij het keizerlijke leger voege; wil de Prins
zich zelf aan het hoofd stellen, dan zal hij de bevelen van Zijne Hoogheid
met alle deferentie ontvangen en hem het stellen van het wachtwoord
laten. De Nederlandsche opperbevelhebber ziet de bezwaren van het verbrokkelen van zijn macht goed in en acht een onderneming zoo ver als
De Souches voorslaat, al te gevaarlijk; maar hij wijst toch niet af: beter
iets doen, al is het minder goed, dan in werkeloosheid volharden. Hij wil
naar Charleroi, Philippeville of Rocroy, zal zelf aan het hoofd van het
„detaschement" komen en laat De Souches uitnoodigen een corps ruiterij
te zenden om hem te begeleiden. Zoo kwam er dan eindelijk kans op aanraking en beweging.
Het Nederlandsche leger had zich ondertusschen midden Juli naar Leuven
verplaatst, waar het Spaansche ruitercorps onder D'Assentar zich er mede
vereenigde. Deze verplaatsing hing samen met een beweging van Conde,
die, wegens De Souches' afzakken langs de Maas, uit Henegouwen was
opgetrokken, om zich heel langzaam naar het gebied ten Noorden van de
Sambre te begeven, waar hij 23 Juli een zeer sterke stelling had bezet
tusschen Charleroi en Fontaine l'Eveque, bij Tresigny achter den Pieton,
een zijriviertje van de Sambre. Het besluit van den Prins verwekte groote
consternatie bij Monterey, die hem, tevergeefs, van de uitvoering trachtte
terug te houden. Maar juist vOOrdat Willem III, die met zijn gewone doortastendheid de voorbereidende maatregelen getroffen had, op weg ging,
gelukte het met man en macht De Souches, die ondertusschen bij Namen
gekomen was, te bewegen niet met een ruitercorps, maar met zijn heele
leger over de Maas te komen ! Zoo kon dan nu de vereeniging van de
beide — of wil men: van de Brie — legers plaats vinden. Op 28 Juli bij
Perwez aan de Mehaigne, in de vlakte van Mierdorp, waarheen het
Nederlandsch-Spaansche leger ondertusschen ook gekomen was.
Op dit gewichtig moment was nog maar alleen in algemeenen zin besloten,
dat men den vijand zou naderen; een bepaald doel van den aanval was
niet vastgesteld. Begin Augustus trok het vereenigd leger, in korte dagmarschen, naar Nivelles, op twee en een halve mijl afstand van Conde.
Nu gingen de veldheeren beraadslagen: zou men Conde aanvallen of zou
men rechts van hem Frankrijk binnenvallen ? Willem III was voor het
eerste deel van dit alternatief, en men hoort hem in de motieven, die werden
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aangevoerd 1) : het was eclatanter; men zou er den boom mee aan den wortel
treffen en den oorlog ineens beeindigen, als men succes had; aanvallen
was gewoonlijk voordeeliger, de Franschen hadden deze taktiek meestal
toegepast. Maar de bedachtzaamheid van de anderen behield de overhand:
Conde's positie was zeer sterk, en bij den aanval zou het voordeel van een
grootere ruiterij, dat de bondgenooten hadden, niet tot zijn recht komen;
ook was het terrein bij den Pieton voor een aanval zeer ongeschikt. De bedachtzamen schijnen ditmaal wel gelijk te hebben gehad. Zoo trok men
9 Augustus verder en kwam dien avond kampeeren tusschen Arche en
Senef. Hier werd — want dit was nog niet gebeurd — op aandrang van
Monterey overleg gepleegd over de vraag welke stad men zou gaan aantasten.
De Spanjaarden wilden naar Ath, dat in 1659 aan Frankrijk was afgestaan
en voor Brussel beteekenis had. Maar Willem III en De Souches vonden
dit niet belangrijk genoeg. Zij zetten door Zuidelijk te trekken, naar Quesnoy,
Douay of St. Quentin. Zelfs zou men — dat wilde De Souches — den
kortsten weg, dus zoo dicht mogelijk langs het kamp van Conde, volgen
en niet een omweg maken, meer naar rechts, om Conde te ontwijken.
1 1 Augustus 's ochtends brak het vereenigd leger van Senef op, met
de bedoeling om te gaan kampeeren tusschen Mariemont en Binche. Het
telde tusschen de 5o. en 6o.000 man 2 ): de keizerlijken, ongeveer zo.000 man
sterk, namen de voorhoede, de Nederlanders den middentocht, het Spaansche ruitercorps sloot zich daarachter aan; een achterhoede van ruiterij,
die op ruim 4000 man begroot wordt en samengesteld was uit Nederlanders
en Spanjaarden, bleef bij Senef, om den marsch te dekken. Er was een
duidelijke marschorde vastgesteld: het leger zou in vier kolonnes optrekken,
ruiterij, infanterie, artillerie en de trein, die het meest rechts zou houden;
men zou het kamp niet verlaten, vOOrdat de bagage op weg was; de voorhoede zou er voor zorgen, dat de wegen in goeden staat werden gebracht.
De flankmarsch, dien men op korten afstand van Conde ging ondernemen,
was op zich zelf niet al te gewaagd, omdat men aan den linkerkant door
bosschen en water gedekt werd. De uitvoering van de marschorde liet
veel te wenschen, want De Souches trok op eigen gelegenheid vooruit, nog
vOOrdat de bagage het kamp verlaten had, hield zich niet aan den opmarsch
in vier kolonnes en zorgde slecht voor de wegen.
1) In de Relation, 99-10o, zonder dat Du Moulin zijn naam noemt.
2) Geheel nauwkeurige getallen vond ik nergens. De schatting van Knoop (blz. 58)
lijkt mij nog iets te hoog, omdat hij de Spaansche macht overschat,
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Natuurlijk liet Conde het vereenigd leger niet ongehinderd voorbijtrekken.
Zoodra hij in den vroegen ochtend van den 11 en het terrein verkend had,
besloot hij tot den aanval op de achterhoede, die bij Senef was achtergelaten.
Zijn leger telde ruim 4o.000 man, en al was 't in cavalerie zwakker dan dat
der bondgenooten, er was een grootere eenheid in en de aanvoerder was
een zeer ervaren en doortastend veldheer, die zich, gesteund door Luxembourg en Montal, op dezen dag nog eens in zijn voile kracht toonde. Reeds
in de vorige dagen waren verschillende maatregelen getroffen, om voorbereid
te zijn op een eventueelen aanval. Het viel daardoor gemakkelijk het leger
in beweging te brengen en Conde deed dit met groote voortvarendheid.
Ongeveer te Lien uur in den morgen viel een deel der Fransche cavalerie
op de achterhoede der bondgenooten, onder den Prins van Vaudemont,
bij Senef en hiermede begon de slag, die naar deze plaats genoemd wordt,
maar feitelijk bestond uit drie gevechten op denzelfden dag, waarvan het
laatste, bij Fayt, het belangrijkste werd.
Van het oogenblik af, dat de Fransche aanval begon, nam aan de zijde
der bondgenooten Oranje bewust en beslist de leiding. Hij had nu zijn
kans, beter dan bij een directen aanval op Conde in diens sterke stelling,
maar bemoeilijkt door de omstandigheid, dat hij zijn troepen rechtsomkeert
moest laten maken, omdat de Franschen van achteren opdrongen.
Nauwelijks had Willem III bericht ontvangen, dat Vaudemont bedreigd
werd en om versterking met twee bataljons infanterie vroeg, of hij zond
er drie. De positie bij Senef, die de Franschen dreigden om te trekken,
was tegen een zeer onstuimigen aanval van vijandelijke cavalerie, gevolgd
door een belangrijk deel van het leger onder Conde zelf, niet houdbaar
en moest, na een hevig gevecht om de kerk van het dorp, in vrij groote
wanorde en na zeer aanzienlijke verliezen opgegeven worden. Onderwiji
had Willem III — die persoonlijk reeds aan de laatste phase van het gevecht
te Senef had deelgenomen — een nieuwe stelling doen gereedmaken, die
vooral door Nederlandsche troepen, Spaansche ruiterij en de restes van
het detachement van Senef bezet was, bij de priorij St. Nicolas-aux-bois,
een half uur Westelijk 1). Weldra volgde bier een tweede Fransche aanval,
die beter opgevangen werd dan de eerste, maar na een zeer hevig gevecht,
waarin eerst het Nederlandsche voetvolk, dan de Nederlandsche ruiterij,
dan de Nederlandsch-Spaansche ruiterij op de vlucht gedreven werd, leidde
1) Nu ligt dit terrein in Manage.
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tot een tweeden terugtocht. Maar weer had Willem III zijn maatregelen
genomen: het leger nam iets Zuidelijker een derde stelling op de hoogten
bij Fayt in, aan den eenen kant beschermd door hagen en boschjes, terwiji
aan den anderen kant een breed ravijn zich uitstrekte, en juist wanneer
de troepen, die te St. Nicolas gevochten hadden, hier aankomen, verschijnt
van den anderen kant een groot gedeelte van het Oostenrijksche leger, dat
in den morgen was beziggehouden door een aanval van een Fransch corps
ruiterij, dien het afgeslagen had 1) ! Van 's middags twaalf uur tot diep
in den avond is om die stelling gevochten, en Conde slaagde er niet in
haar te nemen. Talrijke charges werden afgeslagen, een tijdelijk voordeel
van Fransche cavalerie op Nederlandsche cavalerie kon worden goedgemaakt. Er werd van beide kanten met de grootste onverschrokkenheid gestreden, de verliezen aan beide kanten waren zeer groot; van de Nederlanders
en de Spanjaarden was de bagage door de Franschen genomen, gevolg
van de eigendunkelijke handeling van De Souches in den vroegen morgen.
Senef, zooals de drie gevechten van den lien Augustus samen nu eenmaal
heeten, is in krijgskundigen zin een onbesliste slag. Zoo beschouwde het
ook Willem III. In het korte verslag, dat hij den dag na den slag aan zijne
grootmoeder, in de beide uitvoerige verslagen, die hij eenige dagen later
aan het secreet besogne schreef — waarin alle grootspraak ver is en waarin
alien behalve de veldheer zelf geprezen worden om hun houding, vooral
prins Maurits, die geageerd had met „eene kloeckheyt boven syne jaeren" —,
is de conclusie alleen deze: „soodat met waerheydt can werden gesecht,
dat wy het velt langer als den vyant hebben gehouden". Zooals inderdaad
het geval was: nadat het gevecht omstreeks 1 o uur 's avonds gestaakt was,
had Conde het eerst het slagveld ontruimd en was in zijn stelling achter
den Pieton teruggekeerd; een paar uur later was -Willem III getrokken
naar het kamp bij Binche, dat als doel van dien dag was aangewezen en
waar een deel der Oostenrijkers bij hunne bagage was achtergebleven.
Elders spreekt hij van het „geluckig succes van het gevecht". Anderen —
reeds de Staten-Generaal in hun hoogdravenden gelukwensch aan hun
kapitein-generaal spreken er van, dat „de eere van het voorsz.gevecht aan
deze zijde is" — vierden den slag als een groote overwinning, zooals te
Madrid geschiedde. In zekeren zin hadden deze gelijk. Het was Willem III
1) Dit gevecht wordt gewoonlijk niet genoemd in de beschrijvingen van den slag. Ik
vond 't vermeld in de Geographie Locale de Seneffe, par Alfred de Haron, waarop de heer
F. Jenet te Senef mijn aandacht vestigde.
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gelukt een Fransch leger, dat sedert lang aan overwinningen gewend was
en onder een der beroemdste veldheeren van zijn tijd stond, tot staan te
brengen. Dit is een moreele kant van dezen slag, dien men bij de algemeene
waardeering ervan niet mag vergeten. Niemand, vriend of vijand, heeft
ooit ontkend, dat aan de zijde der bondgenooten de Nederlandsche veldheer
de man van den 1 1 den Augustus was. Zijn beleid in het kiezen van de
positie, die zich voor de verdediging het best leende, in het gebruik maken
van de terrein-mogelijkheden, die zich aanboden, wordt door een ieder
ten hoogste geprezen. Zijn onverschrokkenheid ontstelde zijn vrienden,
zijn vOOrgaan, zijn elan bezielden op dien dag, toen het eindelijk tot vechten
gekomen was, het heele leger. ZOO'n man kan men groote veldheersgaven
niet ontzeggen. De Souches kent hem zelfs „het beleid van een oud veldheer,
de dapperheid van een Caesar en de onverschrokkenheid van een Marius"
toe, met welke overdrijving hij misschien zijn eigen tekortkomingen heeft
willen verschoonen. „Een beproefd veldheer", zei Conde, „behalve in het
blootstellen van zijn eigen persoon". Niet opgevoed in den krijg hoorden
wij Willem III zeggen 1), maar wat had hij gewoekerd in de drie jaren,
dat hij als militair leider fungeerde, met de gaven die hij bezat om op de
hoogte te komen die noodig was ! Daarop moet men bij dezen Oranje
altijd het eerst letten, op die volkomen overgave aan wat hij te doen vindt.
Kort na Senef aan Temple: „le service du bien public sera ce que j'auray
le plus devant les yeux, et j 'ose dire sans vanite que la vie me sera tousjours
moins chere que la satisfaction de remplir l'attente qu'on peut avoir de
moy" 2). Was die man in dezen zijn eersten veldtocht in de Zuidelijke
Nederlanden, toen de algemeene omstandigheden niet ongunstig waren,
gesteund door alle bondgenooten zooals hij verdiend had !
Na Senef hebben de bondgenooten hun tocht in Zuidelijke richting
opgegeven. Zij legerden zich in de buurt van Bergen en wachtten versterkingen af; einde Augustus kwam er een nieuwe wagentros en nieuwe
Spaansche troepen, ook voetvolk, en eenige Nederlandsche. Willem III
wilde zoo spoedig mogelijk opnieuw aanvallen, maar in den krijgsraad
stond ook hij thans niet den gedurfden tocht naar Champagne voor. Eenstemmig werd besloten tot het beleg van Ath, het oude plan van Monterey.
Maar er kwam niets van de uitvoering. De Oostenrijksche veldheer was
1) Deel I, 364.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, IP, 477.
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na Senef eigenzinniger en wankelmoediger dan ooit. Zijn weigering, om
haar te helpen uitvoeren, maakte de onderneming onmogelijk. Op zijn
voorstel zou men daarna Oudenaarden, ook in 1668 Fransch geworden,
aantasten. Hier kwamen de verbondenen den 17den voor. Nauwelijks
waren de voorbereidingen voor de belegeringswerken getroffen, of Conde,
die ook versterkingen had gekregen en 22 Augustus opgebroken was, om
den vijand in het oog te houden, kwam bij Doornik over de Schelde.
Willem III wilde slag leveren en de maatregelen hiertoe werden getroffen,
maar alweer door De Souches slecht uitgevoerd. Deze zond eigener beweging
zijn bagage, zijn artillerie en zijn kruit vooruit naar Gent, hij was blijkbaar
niet meer ernstig van plan te vechten. Toen Conde in de buurt van Oudenaarden kwam, had zijn tegenpartij verzuimd een gunstige stelling in te
nemen. Zij moest dientengevolge een achterwaartsche beweging maken, die
uitgevoerd werd onder begunstiging van mist. Den 2osten September
's avonds lagen de legers tegenover elkander, maar de bondgenooten vermeden den slag en trokken op Gent terug, omdat 's vijands positie te sterk
was; Conde volgde hen niet. Men begrijpt hoe de stemming van Willem III
was. Hij beklaagt zich zeer bitter over de houding van zijn Oostenrijkschen
collega, in brieven aan Heemskerk en de Staten, aan Monterey, aan den
Keizer zelf 1), verklaart zich nog wel bereid, als Monterey sterk aandringt,
om een nieuwe aanvallende beweging te ondernemen —, maar ook dit
leidt tot niets. Toen had de Prins er genoeg van. Grave wenkte hem: het
beleg hier duurde nog altijd voort; hij moest er zelf heen, v6Or de winter
kwam, en hij ging 6 October, een deel zijner troepen onder Waldeck, die
hem sterk ontraden had te vertrekken, achterlatende. Zij waren niet meer
noodig. Conde betrok de winterkwartieren, De Souches werd teruggeroepen — gevolg van het beklag te Weenen —, en zijn opvolger ging aan
de Maas opereeren in het Luiksche.
Om Grave was reeds heftig gestreden tusschen Rabenhaupt, die de Prins
24 Juli gemachtigd had zooveel troepen uit het Noorden te ontbieden als
hij noodig had, en Chamilly, den Franschen commandant. Beslist was de
strijd nog niet, toen de Prins er aankwam (9 October); hij vond er den
toestand der belegeringswerken minder gunstig dan hij verwacht had. Met
zijn komst kwam ook hier nieuwe bezieling. Toch had Willem III Chamilly
niet kunnen dwingen zich over te geven, toen deze bevel van zijn koning
1)

Corresp. Willem III—Bentinck, II', 501 vlg.
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kreeg den wanhopigen strijd te staken, mits op eervolle voorwaarden. Die
werden hem bij de capitulatie van z6 October toegestaan en Willem III
behandelde zijn dapperen tegenstander met groote onderscheiding. 9 November, na nog met de Oostenrijkers aan de Maas geconfereerd te hebben en een
kort verblijf op den buiten, kwam de kapitein-generaal in Den Haag terug.
V
4.
BELEM OV E RCA EN mrro. S.41
ROLL, ZEIKI,„. t A.,
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De beste nabetrachting over den veldtocht van 1674 ligt in Willem's
eigen woorden : „je n'ay rien a me reprocher de n'avoir fait ce qui a este
en mon pouvoir, mais j'ay este fort mal seconde" 1). Inderdaad was het
resultaat — afgezien van het niet ongunstig verloop van den slag van
Senef — uiterst poover. De geheele aanvallende oorlog was op een mislukking uitgeloopen, niet alleen in de Zuidelijke Nederlanden, maar ook
aan den Rijn, waar Turenne in het einde van het jaar nog twee groote
1) Aan Ossory, November 1674 (Corresp. Willem III—Bentinck,

527).
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overwinningen op de keizerlijken behaalde, en in Roussillon, waar de
Spanjaarden eerst een paar voordeelen hadden behaald, die weer verloren
waren gegaan, toen zij hunne troepen om den opstand op Sicilie elders
noodig hadden, en ter zee. Het was een schrale troost, dat men in Nederland
roem mocht dragen op zijn opperbevelhebber en op het door hem en Waldeck
gevormde leger, dat nu getoond had — twee jaren na 1672 ! — ook in
grooter verband een zeer aanzienlijke gevechtswaarde te bezitten. Maar
wat gaf dit, wanneer de bondgenooten zoo te kort schoten ! Ook Monterey
had in 1674 teleurgesteld, al had Willem III geen reden zich over hem
te beklagen zooals hij dit deed over De Souches. Hun beider verhouding
had niet duurzaam geleden onder de geschillen, die zich hadden voorgedaan, — de terugroeping van Monterey in November was een gevolg
van de binnenlandsche Spaansche verhoudingen; de Staten deden een
poging, om hem in functie te doen blijven 1), en in het algemeen kan men
van Willem's omgang met de Spaansche bevelhebbers als D'Assentar (die
te Senef sneuvelde), den prins van Vandemont, D 'Aguerto, De Villa
Hermosa, zeggen dat zij, evenals in de vorige jaren, goed was geweest;
hetzelfde geldt van den markies de Grana, een Italiaan in keizerlijken
dienst, die meermalen als bemiddelaar tusschen De Souches en Willem III
had gefungeerd, en den Prins van Lotharingen, ook in het keizerlijke leger,
die bij den dood van zijn oom (1675) den titel van hertog van Lotharingen
aannam.
De teleurstellende ervaringen van 1674 deden Willem III den moed
niet verliezen. Het wordt banaal dit bij een Oranje van dit snit te constateeren. Zelfs de geheime onderhandelingen met Lodewijk XIV, waaraan
hij na Senef meer aandacht wijdde 2), stellen buiten twijfel, dat hij het
hoofddoel geen oogenblik uit het oog verloor: gaarne vrede, maar alleen,
wanneer ook de bondgenooten eervolle voorwaarden konden bedingen.
Dit blijkt ook uit de besprekingen met Temple, kort na den terugkeer
van den Prins, die vanzelf van al grooter belang waren, omdat de verhouding
tot Engeland, juist nu het met de zaken der alliantie niet zeer voorspoedig
ging, meer gewicht in de schaal moest leggen.
Willem III had sedert het voorjaar een afwachtende houding aangenomen
ten opzichte wat uit Londen zou komen. In Mei kreeg zijn oom, de Koning,
1) Kramer, 195.
2) Deel I, 331 vlg.
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een niet zeer vriendelijk schrijven van hem met een aanmaning, en tevens
een herinnering aan de verplichting volgens het vredesverdrag, om de
Engelsche troepen uit Frankrijk terug te roepen 1). Maar het gaf niets,
en de pogingen van het buitengewone gezantschap, waarbij Van Beuningen,
om Karel II wat toeschietelijker te maken, waren van even weinig vrucht
als vroeger die van Reede alleen. De zaak was, dat de Engelsche koning,
in de onzekerheid zijner positie in Engeland, zoo dicht mogelijk bij Frankrijk
bleef sturen. Hij hood begin Juni in overleg met den Franschen gezant
te Londen, Ruvigny, mediatie aan voor verdere vredesonderhandelingen;
de Staten aanvaardden deze mediatie in beginsel spoedig, maar Spanje
en de Keizer maakten aanvankelijk bezwaren: men kon Naar moeilijk als
geheel onpartijdig beschouwen, evenmin als vroeger de Zweedsche, die
zich, al duurde ze officieel nog voort, heelemaal onmogelijk maakte, omdat
het in de tweede helft van 1674 al duidelijker werd, dat Zweden aan Frankrijk's verlokking, om in den oorlog te treden, gevolg zou gaan geven. Heel
veel succes had de nieuwe mediatie voorloopig niet: het overwinnen van
de bezwaren van de bondgenooten en de moeilijkheid om 't over een vredesstad eens te worden kostten veel tijd. Maar ondertusschen kon een poging
gewaagd worden, om Willem III gunstiger te stemmen voor een vrede
met Frankrijk, dat hiermede zelf ook druk bezig was, en dit is dan ook
wel het voornaamste doel, dat Karel II, die voortdurend in nauwe verbinding stond met Ruvigny, trachtte te bereiken. Dit was zijn eigen terrein.
Danby, de cavalier-minister, mocht pogingen doen, om met behoud van de
koninklijke prerogatieven door een sterk Anglicaansch getinte politiek het
Parlement te bevredigen, aan de buitenlandsche politiek van zijn Meester
had hij geen groot aandeel. Hij had gaarne Willem III meer tegemoet
willen komen en zich niet tevreden stellen met het in den steek laten van
den Franschen bondgenoot, maar daartoe gaf Karel II, al had hij, althans
voorloopig, het groote plan van 1670 opgegeven, hem geen kans. Evenmin
was Temple in de diepste geheimen van zijn Meester ingewijd. Hij had
wel in opdracht over vrede te spreken, maar op welke wijze, daarover was
hij niet precies geinstrueerd 2). Zoodra hij in Den Haag was aangekomen,
schreef hij aan Willem III, maar toen hij naar de Zuidelijke Nederlanden
trok, om den Prins in het legerkamp op te zoeken, vond hij door Monterey
1) Original Letters, 17.
2) Zijn uiting hierover in zijn aanspraak tot de Staten-Generaal op 1 September 1674
was van zeer algemeenen aard (H. A. Amerongen, port. 122).
3
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allerlei hinderpalen in zijn weg gelegd. Hij begreep, dat hij niet welkom
was, vond een ziekte voor zich zelf uit en keerde onverrichterzake terug 1).
Wat niet verhinderde, dat zijn verhouding tot Willem III goed bleef.
Temple was een wijs en beminnelijk man, die te wachten wist. Zijn eigen
sympathieen gingen in de
richting van een herstel
van de Nederlandsch-Engelsche samenwerking van
X668.
Het onderhoud, dat de
Engelsche gezant met den
Prins na diens terugkeer
had, was hartelijk en openhartig. Al duurde 't nog
zoo lang en kostte 't nog
zoo veel, zei de Prins, nu
moest de oorlog niet eindigen, vOOrdat Frankrijk
de voorwaarden der bondgenooten zou hebben aangenomen; hij wees er in.
't bizonder op, dat „Vlaanderen" in een goede defensieve positie moest gesteld worden en dat Spanje
niet minder kon eischen
dan den vrede van de
William Temple,
Pyrenaeen; alleen Aire en
Prent door van der Banck, naar Lely.
St. Omer kon 't missen.
Hij zelf zou er in geen
geval toe overgaan zijn bondgenooten in den steek te laten. De Engelsche
koning mocht toch bedenken, dat hij 't in zijn hand had den vrede tot
stand te brengen, en de door hem te stellen voorwaarden zou hij gaarne
bevorderen, als ze in overeenstemming waren met de veiligheid van de
Republiek. Een nauwe samenwerking van deze en Engeland achtte hij
') Temple, II, 27o vlg., en IV, 29 vlg.
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begeerenswaardig. Temple moet deze uiteenzetting met instemming gehoord
hebben, al wierp hij eenige bezwaren op. Hij schreef er over aan zijn koning,
maar... kreeg geen antwoord. In plaats hiervan kwamen Arlington en Ossory,
de eerste met zijne gemalin, en Odijk, die deel uitmaakte van het gezantschap
te Londen, en nog een ongetrouwde zuster Charlotte, in de wandeling
Lotte genaamd, van wie verteld werd, dat de Prins haar gaarne mocht 1).
Midden November kwam 't gezelschap, — waarbij ook nog Sylvius en
dr. Durel, die geschikt werd geacht om den Franschen, in hoog aanzien
bij den Prins staanden predikant Des Marets te bewerken, behoorden —
in Den Haag aan. Het was een heel intieme zending van Karel II, als
een familie-partij : noch Danby, al ging diens zoon met het gezelschap
mee 2), noch een der andere ministers waren er in gekend; Temple was
evenmin op de hoogte gebracht en kwam dit tijdens het verblijf van de
hooge heeren in Den Haag ook niet heelemaal 3).
Natuurlijk was Arlington de hoofdpersoon, en het is wel het waarschijnlijkst, dat hij het initiatief tot deze zending heeft genomen, al heeft hij
misschien van zijn zwager Odijk gebruik gemaakt 4). Zijn crediet was zeer
gedaald, in September had hij zijn post van secretaris van Staat neergelegd
en hij was nu nog alleen Lord Chamberlain. Hij hoopte door deze zending,
waarvan de bedoeling hoofdzakelijk ging in de richting van Karel's boven
uitgestippelde buitenlandsche politiek, aanzien te herwinnen. Men mag het
overigens een weinige delicate handeling achten, dat de man, die in 1672
Willem III in de hoogste mate ontstemd had, thans terugkwam, om van
vriendschap te spreken. Dit bezoek van den zeer intriguanten Arlington
kan Willem III, dien Temple „the sincerest man in the world" noemt 5)
—wat in vergelijking met Arlington stellig juist is —, onmogelijk aangenaam
geweest zijn. En nog, vond hij, behandelde Arlington hem als een kind —
zoo arrogant sprak hij met hem en zelfs op 1672 kwam hij terug, maar dan
vond hij den Prins „dry and sullen, or, at the best, uneasy" —: men ziet
hem op zijn stoel heen en weer draaien, ongeduldig, onwillig, zich bedwingend. Maar hij weigerde niet zaken met hem te doen. Willem III
1) Temple, II, 295.
2) Barbour, 245.
3) Zie voor de geschiedenis van deze zending: Temple, II, 292 vlg., IV, 6o vlg., Barbour, 244 vlg.
4) Dat Odijk een brief van den Prins zou ontvangen hebben, om de zending uit te
lokken, zooals men soms leest, acht ik volstrekt uitgesloten (cf. Temple, IV, 6i).
5) II, 331.
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had een bizonder ontwikkeld gevoelsorgaan, waar het Engelsche zaken
betrof, en deze gezant kwam immers met een credentie van zijn oom, met
wien hij zoo gaarne goed wilde zijn.
Willem III en Arlington hebben in hunne conferentien velerlei aangelegenheden behandeld, en geheel vruchteloos is hun overleg niet gebleven.
Zij spraken over 's Prinsen betrekkingen met de oppositie, die de koning
zeer bizonder ter harte gingen — men had er pas meer over vernomen
uit berichten van Wicquefort, met wien de Engelsche regeering in 1674
in betrekking was geraakt 1) — en waarover Temple den Prins ook al
geinterpelleerd had; men zou toch niet van hem verwachten, had deze
toen gezegd, dat hij die menschen, die zich zijn vrienden noemden, zou
verraden ; hij had zulke relation niet meer 2). Dat zal hij nu wel herhaald
hebben, maar tevens moet hij beloofd hebben om Du Moulin, ofschoon dit
een volijverig en knap ambtenaar was, uit zijn dienst te ontslaan: hij kreeg
een baantje toegezegd in Suriname en verliet zijn nieuwen dienst. Stellig
was dit een offer, dat de Prins bracht. Hij kreeg er een voldoening voor
in de plaats in den vorm van vrijheid van werving van drie Engelsche
regimenten: deze komen van het begin van 1675 of in Nederlandschen
dienst voor en een traditie uit den 8o-jarigen oorlog, die bij het begin van
den tweeden Engelschen oorlog verbroken was, werd hiermede hernieuwd.
Het kan haast niet anders, al wordt dit nergens uitdrukkelijk gezegd, dat
dit een gevolg was van de besprekingen van Arlington en den Prins, die
nu althans een compensatie kreeg voor de Engelsche troepen, die nog
altijd in Franschen dienst vochten.
Verder handelden de beide heeren over den vrede, en hierbij herhaalde
de Prins wat hij aan Temple had voorgehouden ; Arlington, die op dit
punt niets had aan te bieden, kreeg bovendien een antwoord, dat de Staten
in Maart 1674 gegeven hadden aan Sparre 3), een der Zweedsche mediateurs,
die bij een bezoek een vredespropositie gedaan had, te lezen, dat — in
zeer algemeene termen gehouden als het was — de zaak bezwaarlijk verder
kon brengen. En dan kwam nog een defensieve alliantie ter sprake. Al
werd een ontwerp hiervan aan Arlington door Fagel ter hand gesteld, het
is ondenkbaar, dat de Prins er niet met hem over gesproken zou hebben;
1) Burnet, II, 63-65, 71; Everwijn, 282.
2) Dat de Prins in 1674 nog intrigueerde in Schotland met een aan de regeering daar
vijandige partij (Barbour, 244, foot 11), acht ik onbewezen.
3) Men vindt het in de secrete resolution der Staten-Generaal op 2o Maart 1674 (R. A.).
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de alliantie zou pas in werking treden, als de oorlog voorbij was. Wat
Arlington geantwoord heeft, blijkt niet en doet er ook minder toe: hij
nam het ontwerp in elk geval mee.
En dan werd er nog van „love" gesproken. Dit delicaatste punt uit deze
onderhandelingen was aan Ossory opgedragen door Karel II, die er met
moeite de toestemming van zijn broeder voor gekregen had: het huwelijk
van den Prins met zijn oudste Engelsche nicht, reeds meermalen bij geruchte
in het publiek verspreid, kwam er officieel mee aan de orde. Ossory, een
heel eenvoudige, eerlijke natuur, die
den Prins zeer sympathiek was, was
de meest geschikte van de beide onderhandelaars, om deze aangelegenheid
voor te brengen. Hij schijnt er mee
in gezeten te hebben, maar met wat
vriendelijke aanmoediging van den
Prins kwam de boodschap er eindelijk
uit. Neen, zei de Prins heel minzaam,
dat gaat nu nog niet. Het is wel mijn
hoogste ambitie, wanneer de oorlog
voorbij zal zijn, om zulk een huwelijk
aan te gaan, maar voor het oogenblik
kan ik noch het oorlogsterrein verlaten,
noch meenen, dat het aangenaam zal
zijn voor een dame, om haar te brenDe graaf van Ossory.
gen waar het oorlogsveld is 1). Het
(Uit Williamson, I).
antwoord was ontwijkend, niet afwijzend; het schijnt, dat op deze houding ook raadgevingen van de Engelsche oppositie, om zich niet te nauw
met het Koningshuis te verbinden, van invloed zijn geweest 2).
Zeer duidelijk komt in deze gesprekken, bij stukken en brokken, het
plan, dat Willem III in zake zijn verhouding tot Engeland voor den geest
stond, uit: den oorlog beeindigen met hulp, in eenigerlei vorm, van Karel II,
een defensieve alliantie, een huwelijksverbintenis. Maar het eerste stond
geheel voorop en was conditio sine qua non voor de beide andere, in elk
1) Carte, IV, 493; korter in Temple, II, 300.
2) Temple, I I , 343.
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geval voor de alliantie. In het zeer vriendelijk schrijven aan den Koning 1),
dat de beide gezanten mee terugkregen, werd gevraagd om effectieve bewijzen van 's Konings vriendschap, niet alleen voor den Prins, maar ook
voor de Staten, wier belangen thans onafscheidbaar waren, en werd uitdrukking gegeven aan den ernstigen wensch van den Prins, om den
Koning in persoon te kunnen zeggen, dat het in Zijne Majesteits macht
was vrede te maken of den oorlog te laten voortduren : in deze laatste clausule
mag een voorzichtige wenk hebben gelegen, dat de Prins op uitnoodiging
wel naar Engeland zou willen komen. Geheel bevredigd was Willem III
over wat Arlington hem was komen zeggen, stellig niet; hij vermoedde
in de heele zending een valstrik, door Ruvigny gespannen, om hem verdacht
te maken bij de bondgenooten, en deze niet ongerechtvaardigde argwaan
verklaart ook, bij al zijn vriendschapsbetoon tegenover zijn oom, zijn reserve;
hij liet het initiatief, om verdere samenwerking te zoeken, aan de overzijde.
Nog minder kon Arlington bevredigd zijn; voor het voornaamste doel van
zijn zending had hij niets bereikt, zijn hoogdoenerij had den Prins ontstemd,
maar volstrekt niet geintimideerd, en men merkt duidelijk, dat die de mentor
had willen spelen, het geheel had afgelegd. Arlington schijnt er tegen op
te hebben gezien met het magere resultaat van zijn werk terug te komen
en bleef — het heette, dat de wind lang uit den verkeerden hoek waaide —
weken lang in Den Haag, waar men druk feestvierde.
Toen hij in Januari 1675 te Londen terugkeerde, bleek dat zijn succes nog veel minder groot was dan hij zich in Den Haag misschien
voorgesteld had. Ruvigny, moest hij den Prins spoedig berichten 2), had
geen antwoord op de vredesvoorwaarden, die genoemd waren, en dit
was mede een gevolg van het succes van Turenne aan den Rijn; Karel II
liet het aan zijn neef over, of hij andere voorwaarden wilde zenden, waarin
hij dan meteen zijn eigen voordeelen kon bedingen; de Koning had nog
geen tijd gehad het ontwerp-alliantie te lezen. Daar kwam de teleurstelling
van Karel II, die het zelfs afgekeurd had, dat de gezant het ontwerp
had aangenomen 3) — en nu ook die van Arlington zelf, wiens positie
aan het Hof eer verslechterd dan verbeterd was —, over de houding
van Willem III al heel scherp aan het licht. De Prins antwoordde in een
brief van 3 Februari uit Zuylestein, en deed klaarblijkelijk moeite zich te
1) Original Letters, 27.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2 , i vlg.
3) Barbour, 247, noot 20.
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beheerschen — wat wonder ! —, maar de toon was toch bits genoeg 1).
Van voorwaarden van Frankrijk, die Arlington beweerd had, dat de Prins
en de Staten zouden ontvangen hebben 2), weet men hier niets. Zelf zal ik
nergens naar luisteren, vOOrdat de partij, waartoe ik behoor, er mede instemt.
Den Koning zal ik informeeren van mijn particuliere belangen, niet twiifelende, of hij zal hiervoor wel willen zorgen — een zeer venijnige herinnering
waarschijnlijk aan 's Konings schuld, die nog altijd niet geheel afgedaan
was —; de voordeelen van Turenne zijn niet van zoo veel beteekenis, en
ten slotte: waarom hebt gij niet geantwoord op mijn vraag, of de Koning
Zweden zal steunen ? De correspondentie wordt nog wat voortgezet en
raakt in al heftiger toon: Willem III mocht er zijn voldoening over betoonen,
dat Arlington hem bericht had, dat Karel II Zweden niet zou steunen;
hij wees daarentegen een opmerking, dat hij Du Moulin weer in dienst
zou hebben genomen, scherp af: hij had hem alleen gesproken, om
papieren terug te vragen 3). Volgde een nieuwe klacht van Arlington over
's Prinsen verbindingen met de Engelsche oppositie, met herinneringen
aan oude wonden daar in Holland: „si on les touchoit, on les pourroit
faire saigner encore" 4), terwijl ook gezegd werd, dat van een reis naar
Engeland niets kon komen. En dat heeft Arlington zelf gesuggereerd, riep
de Prins uit in een onderhoud met Temple, waarin hij zich zeer scherp
over Arlington beklaagde — vooral om de toespeling op den moord der
De Witten, evenals in 1672 5) —; Temple had hem nog nooit zoo woedend
gezien, en hij zou Arlington wel antwoorden en ook zijn oom schrijven !
Wat moest men wel denken van vriendschap, die „a coup de batons"
werd gemaakt ! Het gordijn valt. Aileen in Juni hooren we uit een brief
van den Prins, dat „our quarrel is at and end" 6) !
Maar een goede verhouding werd nu nog moeilijker dan reeds na 1672.
Toch was 't niet Arlington's schuld alleen, dat zijn zending zoo ongelukkig
verliep, want ten slotte was 't een gevolg van de omstandigheid, dat de
politiek van Karel II en die van Willem III te ver uit elkander bleven
1) Original Letters, 30.
2) Dit moet gestaan hebben in een niet bewaarden brief van Arlington.
3) Original Letters, 36. Inderdaad heeft de Prins Du Moulin in 1675 nog wel gebruikt,
zij 't niet meer als secretaris (zie Journalen Huygens, IV, 49, 50 , 55) . Odijk had, op Arlington's
inspiratie, 's mans gaan naar Suriname verhinderd (ald., IV, 84); hij stierf in Juni 1676.
4) Deze brief is niet bekend, maar zie Temple, II, 307, en IV, 8o en 84.
5) Deel I, 237-238.
6) Original Letters, 40.
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loopen. Maar het had ook geschaad, dat men van uit Engeland, op de
oude wijze en met een verouderden dienaar, Willem III had trachten te
benaderen, zich altijd nog onvoldoende rekenschap gevende, dat de
laatste zich reeds lang uit de voogdij, waarmede men getracht had hem
te bemoederen, had losgemaakt en geheel zich zelf was geworden. Zelfs
bewerkte Arlington in Januari 1676 nogmaals een zending van Sylvius,
die nu als dwarskijker van Temple moest fungeeren; maar Sylvius kwam
er toen al heel bekaaid af: ik heb hem nooit meer verteld dan ik aan mijn
koetsier zou zeggen, bekende de Prins aan Temple tot diens levendige
vreugde 1). Dit bleef ten slotte de voornaamste zijde van het familie-partijtje,
dat Willem III gelegenheid had gekregen zijn toekomstig plan duidelijk
te ontvouwen, al heeft men dit in Engeland niet direct begrepen of willen
begrijpen. Een zekere geneigdheid tot tegemoetkoming bleef aan beide
zijden aanwezig — de Prins had zelfs de voldoening, dat Karel II op ernstig
aanhouden van Van Beuningen, die hierbij den vollen steun van Danby
kreeg, er definitief in toestemde het deel der oorlogsschatting, dat de Staten
in het begin van 1675 betaalden, evenals de nog te verwachten deelen,
aan den Prins te assigneeren; zij waren met moeite uit de handen van de
hertogin van Cleveland gered 2). Daarmede kwam de afdoening van de
schulden der Stuarts aan de Oranjes eindelijk tot stand, juist in de
dagen, toen de Prins zijn venijnige schimpscheut aan het adres van zijn
oom loste !
Echter, het stond in het begin van 1675 wel heel vast, dat Willem III
voor het bereiken van zijn groote doel van Karel II voorloopig niets verwachten mocht. De Engelsche Koning voelde niets voor de roeping, die
Temple hem, evenals in 1668, voorhield, dat hij „not only as a mediator
only, but as absolute arbiter", den vrede zou kunnen maken 3). Heeft de
Prins daarom in arren moede het curieuse plan aanbevolen, dat een nicht
(„niece") van den Koning van Frankrijk, mlle. d'Orleans, zou huwen met
den Koning van Spanje en als bruidschat de door Frankrijk in Vlaanderen
veroverde steden zou meekrijgen ? Als lokaas diende, dat de Engelsche
koning, als hij den vrede op dien grondslag tot stand bracht, wel twee
honderd duizend ponden als belooning zou mogen hebben ! Het was een
1) II, 330; IV, 132.
2) Van Beuningen aan den Prins 2/12 Februari 1675 (Corresp. Willem III—Bentinck,
IF, 4); cf. Original Letters, 38.
3) Temple, IV, 81.
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plan — ik laat in 't midden of Willem III het zelf heeft bedacht 1)
zonder eenig uitzicht. Zelfs Karel II, ofschoon Temple zeer terecht opmerkt,
dat „profit was thought no unwelcome circumstance at that time in our
Court", zag er geen heil in. En niemand had een ander plan, dat als aannemelijke grondslag zou kunnen dienen voor onderhandelingen over een
algemeenen vrede. Er begon alleen kans te komen, dat Nijmegen als vredesplaats zou aanvaard worden.
Voorbereidingen voor een nieuwen „warm summer in the field" waren
noodzakelijk. Begin Januari ging Waldeck in opdracht van Willem III en
de Staten-Generaal naar Weenen, om tijdig overleg te plegen 2). In Maart
had de Prins zelf een samenkomst met zijn Brandenburgschen oom te Kleef,
waarbij oak Grana verscheen 3), en in Mei had een heele conferentie van
gedeputeerden der geallieerden plaats in Den Haag 4). Men scheen te
zullen leeren, men zocht betere .samenwerking dan in 1674.
Bij dit overleg heeft Prins Willem geen overwegenden invloed, al mag
men wel aannemen, dat het initiatief er toe van hem is uitgegaan. Uit
Weenen berichtte Waldeck 5), dat de bedoeling der keizerlijke ministers
en van den Spaanschen gezant was, dat een machtig keizerlijk leger onder
Montecuculi aan den Rijn zou opereeren en de Brunswijkers met den
hertog van Lotharingen aan den Moezel; de Prins en de Spanjaarden in de
Zuidelijke Nederlanden; Brandenburg met een deel der keizerlijken en
Denemarken tegen Zweden, dat in Januari den oorlog tegen Brandenburg
begonnen was. In de conferentie, die hij met de autoriteiten te Weenen
had 6), werd dit plan zonder tegenstand ten grondslag gelegd aan de beraadslagingen, die liepen over de grootte der in actie te brengen legers, waarbij
men met schrik constateerde, dat aan de 155.000 man, die men noodig
achtte, 41.000 zouden ontbreken, omdat de bondgenooten, hunne verplichtingen nakomende, met elkander niet meer dan 114.000 man zouden
kunnen samenbrengen, inbegrepen de troepen van den bisschop van
Osnabruck, ook een Brunswijker, met wien pas een verdrag was aangegaan.
De middelen, om het tekort op de been te brengen, kon men niet aangeven:
1) Dit zegt Temple II, 303 (dus achteraf, in zijn „Memoirs"); cf. IV 68, 69, 137, 144.
2) Waldeck, II, 244 vlg.
3) Waldeck, 246-247; Temple, II, 308.
4) Urk. and Aktenst., III, 458.
5) 4/14 Februari 1675 (Corresp. Willem III—Bentick, II 2, io); verder Rauchbar,
I, 397 vlg.
6) Vcn Antal en De Pater, I, 158 vlg.
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ieder der aanwezigen zou expedienten zoeken... De verdeeling dier legers
had hare schaduvvzijde voor de Republiek, want er volgde uit, gegeven
de ervaring van 1674, dat in de Zuidelijke Nederlanden geen aggressief
optreden mogelijk zou zijn. Toch verzette Willem III zich niet. Hij maakte
alleen bezwaar, toen er in Maart van gesproken werd alle Brunswijksche
troepen naar de kusten van de Oostzee te zenden 1) : claarvoor alleen gaven
de Staten hunne subsidies niet ! Waarschijnlijk heeft hij hierover nader
gesproken met den Grooten Keurvorst te Kleef, dien hij in de beste stemming
aantrof en met wien hij „la derniere resolution" zou nemen in overeenstemming met wat te Weenen was overlegd 2). In Den Haag ten slotte sprak
men over hetzelfde onderwerp en er werd vastgesteld, dat de Brunswijksche
troepen voorloopig naar de buurt van Bonn zouden komen, maar tegen
Zweden zouden worden gebruikt, als dit noodig mocht zijn; tevens werd
besloten, dat al de vertegenwoordigde mogendheden, behalve BrunswijkLunenburg, 15 Juni, hen, die Zweden of Frankrijk met de wapenen
zouden assisteeren, als openbare vijanden zouden beschouwen.
Het lijkt heel wat, al dit overleg — ook ten tweeden male tusschen den
Prins en den Grooten Keurvorst, toen deze in de tweede helft van Mei
in Den Haag kwam 3) —, maar het was alleen iets in vergelijking met
vroeger, en de onderlinge verschillen, in bedoelingen en in uitvoering,
en vooral ook over de geldmiddelen, kwamen meermalen scherp uit 4).
In werkelijkheid stond er ook na deze conferentien niet veel vast, en ten
slotte hing de uitkomst of van de uitvoering. En hiermede ging het heel
weinig vlot. Het is zeer teekenend, dat Hamel Bruyninx in April meende
te moeten vragen, of 't niet goed zou zijn, dat „Sijn Hoocheyt den yver
tot de gemeyne saeck wat inthoomde ende soo seer niet liet blyken" 5).
Zoo iets was men te Weenen niet gewoon. Wat wilde die Prins al niet ?
Men ziet op het eerste gezicht, dat het veldtochtsplan voor 1675 een
ander karakter draagt dan dat van het vorige jaar. Er is geen sprake van
een grooten, alomvattenden aanval op Frankrijk, en dit moet wel samenhangen met de vredesneiging of — wil men — met de oorlogsmoeheid,
die in Duitschland, maar vooral in Nederland, merkbaar werd.
1)
2)
3)
4)
5)

Waldeck, 247.
Everwijn, 275.
Hij was 19 Mei te Kleef terug (Corresp. Willem III—Bentinck, IF, 32).
Muller, io8 vlg.
Von Antal en De Pater, I, 165, noot 5.
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Temple schrijft reeds in September 1674, dat het in Den Haag onder
de Staten-leden een „common word" geworden is te zeggen: „Je ne dis
mot, mais je voudrois fort la paix" 1), en hij komt er in de volgende maanden
meermalen op terug, dat het verlangen naar vrede toeneemt. In een „relation"
over den toestand in de Republiek, die uit April 1675 moet dateeren 2),
worth deze stemming sterk geaccentueerd. Zoowel de voornaamste mannen
in het leger als de kooplieden en „those of the States-General" meenen,
dat de oorlog geen jaar meer volgehouden kan worden; slechts een uitzondering hierop heeft de schrijver ontmoet. Hooge belastingen, verval
van den handel, dat men in alle steden ziet, leiden tot deze gevolgtrekking.
De verhouding tusschen den Prins en Amsterdam, meent de schrijver, is
heel slecht geworden, en de Geldersche aangelegenheid 3) heeft den Prins
zeer veel kwaad gedaan, wat ook Temple constateert 4). Men heeft de
beraadslagingen over het zenden van een eskader naar de Oostzee uitgesteld, en hierbij wordt als een der redenen het curiosum verteld, dat
sommigen van de Staten vreesden, dat een Engelsch eskader, dat ook
uitgerust heette te zullen worden, wel gebruikt zou worden tegen Amsterdam... bij afwezigheid van de eigen schepen 5) ! Bazelpraat zonder twijfel,
maar die aantoont, hoe gemakkelijk in onze Republiek autoriteit, zelfs die
van den Prins, kon worden belaagd en aangetast. Wat wij uit deze „relation",
met terzijdestelling van alle overdrijving, mogen vasthouden, is, dat er een
groeiende' oppositie tegen de voortzetting van den oorlog opkwam. Daarbij
kwam 's Prinsen ziekte 6) bij de oorlogsvoorbereiding hinderend tusschenbeide , terwijl in het begin van het jaar een ernstige ongesteldheid van
Fagel de afdoening der meeste zaken in den weg had gestaan 7). De Prins
zelf constateert het: ik ben, schrijft hij 25 April aan Waldeck, die toen
nog in Duitschland was, drie weken buiten staat geweest me ergens mee te
bemoeien; sedert een paar dagen heb ik het werk weer opgevat, ofschoon het
zeer zwaarvalt; kom toch spoedig terug, want „je n'ay personne qui m'aide" 8).
1) IV, 31.
2) Medegedeeld in English Historical Review XXX (1915), 304 vlg., door miss M. Lane
(m. i. waarschijnlijk van Sylvius).
3) Deel I, 342 vlg.
4) Temple, II, 304 vlg., en IV, 576; heel sterk ook in Wicquefort's brieven van 22,
19 en 25 Maart 1675 (bij Everwijn, 267 vlg.).
5) Een dergelijk gerucht, dat Johan Maurits Amsterdam zou gaan belegeren: Everwijn, 271.
6) Deel I, 366.
7) Waldeck, II, 244.
8) Id., 247-248.
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Maar men denke zich de oppositie niet te sterk. De Staten van Holland
lieten zich in Mei zonder veel moeite vinden tot het opbrengen van tweemaal
een honderdsten penning, wat Waldeck deed zeggen: „dat is Godts werck.
Het sal noch alles wel gaen, hoe suer dat het er uyt siet" 1). Nu Holland
op die wijze voorging, was er in elk geval geld genoeg om te blijven vechten.
Het leger kwam wat later te velde. Den 24sten Mei trok het van Bergenop-Zoom de Zuidelijke Nederlanden binnen. Willem III volgde den z5sten
en vestigde opnieuw zijn hoofdkwartier te Duffel; het legerbevel in Nederland
had hij ditmaal aan Johan Maurits opgedragen 2). Bepaalde verslapping ziet
men in de vlootuitrusting. Eerst in Mei besloten de Staten tot het zenden
van een eskader, onder kapitein Binckes, naar de Oostzee, en aan het
dringende verzoek van Spanje om een hulp-vloot in de Middellandsche
Zee werd eerst in den nazomer voldaan, toen De Ruyter daarheen zeilde.
Van een aanval op de Fransche zeekust was geen sprake meer, al had
Willem III nog wel eenige betrekkingen met ontevredenen in Frankrijk 3);
van de oproerige bewegingen in dit land werd geen profijt getrokken. Een
verslapping mag men ook hierin constateeren, dat de plannen tot versterking
van de Nederlandsche verdedigingslinies en vestingen, waaraan na het
vertrek der Franschen gewerkt was, spoedig in het vergeetboek raakten 4).
De veldtocht van 1675 5) is, voor zoover Willem III betreft, zonder
voorvallen van groote beteekenis. Toen hij te velde kwam, was een Fransch
leger onder opperbevel van den Koning zelf aan de Maas, waar het Dinant
en Hoey, in het vorig jaar door de keizerlijken geoccupeerd, innam. Hierdoor
werd de verbinding met Maastricht, van waaruit D'Estrades reeds in
Maart de citadel van Luik had laten bezetten — tot groot ongenoegen
van Willem III, die zich te meer ergerde, omdat hij bij Brussel er meermalen
op had aangedrongen hier de Franschen voor te wezen 6) —, gemakkelijker.
Lodewijk XIV sloeg in het begin van Juni het beleg voor Limburg, dat
zich na een beleg van amper 10 dagen overgaf. Tevergeefs had Willem III
gehoopt tijdig bij de stad te kunnen zijn; hij kwam 18 Juni te Roermond
1) Journalen-Huygens, IV, 29.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , 33.
3) Volgens 's Prinsen brief aan De Ruyter van 8 Augustus 1675 (t. a. p., 54); cf.
D'Estrades, Supplement, 157, 158, 159.
4) Cf. Knoop, II, io.
5) V. n. gegevens bij Knoop, Rauchbar I, -Waldeck, II, en de brieven aan de gedeputeerden tot de secrete zaken (Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2 , passim).
6) D'Estrades, Supplement, 148.
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en trok twee dagen later de Maas over, maar toen was Limburg al
gevallen. Gebrek aan trekpaarden, gebrek vooral ook aan wagens, die
Friesland veel te laat leverde, had de beweging van zijn leger, dat te
Duffel met een kleine Spaansche macht van ongeveer 6000 man vereenigd
was en waarbij zich aan de Roer Brunswijksche en Lotharingsche cavalerie voegde, belemmerd 1). Men voelt hier de nawerking van 's Prinsen ziekte.
Na den val van Limburg werd het een been en weer marcheeren, bepaald
met het doel, om het Fransche leger in het oog te houden. Dit viel eind
Juni in Brabant, maar liet zich door Willem III, die in een zeer snellen
pas naar Diest was getrokken, gemakkelijk tot den terugtocht bewegen.
Ook de Franschen, ofschoon in getalsterkte Willem's leger met miristens
1 o.000 man overtreffende, ondernamen niets van belang en bedreigden
slechts dan het eene dan weer een ander punt, aldus den tegenstander
bezighoudende 2). Lodewijk XIV trok in Juli naar Parijs terug en liet het
opperbevel aan Conde over. Voor beide partijen was het hoofdtooneel
van den oorlog in dit jaar aan den Rijn, waar Turenne, die opnieuw een
offensief-defensief volgde, in Juli in den slag aan de Katzbach sneuvelde
en waar daarna de keizerlijken eenige voordeelen, zooals de inneming
van Trier, behaalden, zonder dat men veel verder kwam. Luxembourg,
die Conde, nu naar den Rijn verplaatst, verving, volgde dezelfde taktiek
als zijn voorganger, daartoe bij voortduring ernstig aangespoord door
Louvois 3). Onze veldheer drong in September even in Frankrijk door,
bezette er Binche — als in 1672 ! —, maar moest spoedig rechtsomkeert
maken. Hidden October verliet hij het leger, het opperbevel opnieuw
aan Waldeck overlatende. De geheele veldtocht eindigde niet lang daarna.
Alleen aan de Oostzee-kust hadden de Brandenburgers en de Denen belangrijke voordeelen behaald.
Willem III kon bezwaarlijk tevreden zijn over den loop van zaken.
Hij deed wat hij kon , om er den moed bij de heeren thuis in te houden.
Wijs er vooral op, schreef hij na den marsch naar Diest aan Fagel 4), dat
ik hierdoor Leuven, Mechelen en Brussel gered heb ; dit moest Pesters
in Utrecht en de vorst van Nassau in het Noorden goed bekend maken.
1)
2)
3)
4)

Hierover 's Prinsen brieven uit Juni aan de gecommitteerden tot de secrete zaken (t.a.p.).
Zie wat de Prins zelf er over zegt: Original Letters, 42-43.
De Segur, 332.
D'Estrades, Supplement, 146.
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Meer dergelijke overwinningsbulletins volgden 1). Maar Willem III besefte
wel degelijk, hoe weinig bevredigend de toestand begon te worden. Welk
een verschil ook inderdaad met de doelstelling van 1674 ! Men mocht nu
al heel blij zijn, dat men den vijand uit de Zuidelijke Nederlanden hield, —
en als deze doortastend was opgetreden ? Om ronduit te spreken, bekent
de stadhouder in Juli den raadpensionaris, de Spanjaarden hebben kracht
noch geld, al ben ik niet ontevreden over den hertog van Villa Hermosa 2)
Monterey's opvolger —, die doet wat hij kan. Wij moeten pogen den oorlog
nog deze campagne vol te houden en daarna aan een vrede werken, die
onzen bondgenooten zal geven wat nog voor hen te krijgen zal zijn ! De toon
daalt sterk, zooals men ziet, om dan na den dood van Turenne — „que
je regrette comme mon parent et comme un grand homme" 3) — en na
de successen aan den Rijn iets hoopvoller te worden. Maar er begint iets
te veranderen in Willem III tijdens dezen veldtocht van 1675, dien hij
besloot met te gaan jagen op Soestdijk, waartoe hij ook reeds in Brabant
meermalen gelegenheid had gevonden.
Opzettelijk — en wel op raad van Fagel 4) — heeft Willem III getalmd
met den terugkeer naar Den Haag, omdat hier het proces van Wicquefort
daagde. Deze resident van de Brunswijksch-Lunenburgsche vorsten en
berichtgever aan verscheidene hoven was in Maart 1675 gevangen genomen
op aanklacht van den Prins zelf, die, na zijn terugkeer uit Kleef, twee brieven
van hem 5), aan een Kleefsche dame gericht, maar klaarblijkelijk bestemd
voor de Brandenburgsche regeering, overlegde, waaruit bleek, dat de briefschrijver zeer bedenkelijke zaken over den toestand in de Republiek en
over wat hier voorviel berichtte. Het onderzoek van het Hof van Holland
bracht over 's mans relatien veel meer aan het licht. Ook Bingen over zijn
berichtgeving naar Engeland betreffende de intrigues met de Engelsche
ontevredenen, die voor den Prins zelf zeer - onaangenaam moeten geweest
zijn. Toch heeft Willem III zich met het proces in geen enkel opzicht
bemoeid. Toen het Hof na langdurig onderzoek in September de praemissen
voor de sententie had opgesteld, waaronder er waren „van teere speculatien,
1) T. a. p., 156, 159 vlg. De origineelen van deze brieven ontbreken, wat jammer is,
omdat de gedrukte tekst hier en daar veel te wenschen overlaat.
2) Toch soms wel over de Spaansche generaals (Rauchbar, I, 464).
3) D'Estrades, Supplement, i55.
4) Waldeck, II, 251 en 261.
5) Everwijn, 267 vlg. Een er van was hem door den Keurvorst 27 Maart gezonden
(Corresp. Willem III—Bentinck, II', 24).
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soo ten respecte van Uw Hoocheyt in 't particulier als voor 't interest
van den Staet in 't generael", en 's Prinsen advies vroeg 1), antwoordde
deze, dat hij, niet voldoende geinformeerd, zich hiervan moest onthouden;
hij gaf in overweging het secreet besogne te raadplegen. Deze raadpleging
heeft er toe geleid, dat eenige namen van personen uit den tekst werden
gelicht; het vonnis werd overigens vastgesteld, zooals het Hof het ontworpen
had. Kort hierna kwam de Prins in Den Haag terug, om dan, tegen dat
het vonnis werd geveld (6 November), nogmaals voor eenige dagen.naar
Zuylestein te verdwijnen. Ook aan pogingen, om hem te bewegen het
vonnis, dat voor Wicquefort eeuwige ballingschap bracht, te verzachten,
had hij weerstand geboden 2). In latere jaren heeft hij, misschien ook
onder invloed van de Brunswijksche hertogen, getoond tegenover Wicquefort,
die zijn gevangenis ontvlucht was en zich te Celle gevestigd had, niet
wraakzuchtig gestemd te zijn: in 168o werd (na het bezoek van Willem III
aan Celle in dat jaar) hem veroorloofd voor een half jaar naar Den Haag
te komen en na zijn dood werd ten gunste zijner kinderen de verbeurdverklaring zijner goederen opgeheven. Ook met het proces van Pieter de
Groot, die in dit jaar, met stilzwijgende toestemming van den Prins, in
Den Haag was teruggekeerd, maar nu in het ongeluk van Wicquefort, met
wien hij tijdens zijn ballingschap gecorrespondeerd had, vooral over de
Keulsche onderhandelingen, werd meegesleept, bemoeide Willem III zich
niet: het eindigde in 1676 met zijn vrijspraak, die overigens 's Prinsen
instemming niet schijnt gehad te hebben 3).
De winter van 1675 bracht geen vrede, al had Willem III er bij de terugkomst van den veldtocht misschien eenigermate op gehoopt, dat dit wel
het geval zou zijn: „si toute la Chrestiente est asses malheureus que la
pais ne se fait cette hiver", schrijft hij aan Ossory, dan moge ik ten minste
zoo gelukkig zijn u hier te zien, om den veldtocht mede te maken 4) (wat
Karel II nog altijd tegenhield). Zeer sterk heeft die hoop toch niet in hem
geleefd. Temple vond hem droger in deze aangelegenheid dan vroeger 5),
en het bericht, dat Grana en Vaudemont, toen zij einde December naar
Den Haag kwamen, in opdracht hadden hem tot het voortzetten van den
1)
2)
3)
4)
5)

25 September (alsvoren, 68).
Journalen-Huygens, IV, 72.
Journalen-Huygens, III, 64.
Corresp. Willem III—Bentinck II 2, 71.
IV, 114.
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oorlog aan te sporen 1), is waarschijnlijk wel onjuist; in elk geval mocht
een zending met zulk een doel overbodig worden geacht. De kans op een
algemeenen vrede — een anderen wilde hij niet — was aan het einde van.
1675 niets grooter dan een jaar vroeger. Nijmegen was als plaats van onderhandelingen aangewezen, verder was men niet gekomen.
Nog duidelijker dan die van 1675 toonde de veldtocht van 1676 aan,
dat de bondgenooten Frankrijk niet tot vrede zouden kunnen dwingen.
Zelfs ondernamen de Franschen nu een offensief in de Zuidelijke Nederlanden, met het doel de Noordgrens te verbeteren: het werd een jacht
op vestingen, waarin Louvois en Vauban de leiding hadden.
Vroeg begonnen ditmaal de krijgsverrichtingen. Reeds in Maart trok
Frankrijk troepen onder den maarschalk de Crequi aan de Noordgrens
samen, en midden April volgde de aanval, die in de eerste plaats de stad
Conde aan de Schelde gold. De bondgenooten waren toen nog niet heelemaal
klaar. Er was zelfs geen of heel weinig overleg gepleegd. Willem III had
wel reeds in December een plan tot verdeeling der bondgenootschappelijke
troepen, waarbij thans ook een contingent van den bisschop van Munster,
met wien de Staten in October 1675 een subsidie-verdrag hadden gesloten,
gevoegd stond te worden, naar Weenen gezonden 2). Maar dit plan, dat
een verdeeling in vier legers, een Spaansch aan de Schelde, een Nederlandsch aan de linker-, een Brunswijksch aan de rechteroever van de Maas
en een keizerlijk aan den Rijn beoogde, terwijl bij elk dezer in hoofdzaak
nationale legers eenige troepen van de bondgenooten zouden worden gevoegd, waardoor de samenwerking zou worden gedemonstreerd, werd te
Weenen niet discutabel geacht 3); het bleef liggen, ofschoon het een redelijken gedachtengang schijnt te hebben gevolgd 4). In plaats van overleg te
plegen over de militaire maatregelen, twistten de Noord-Duitsche bondgenooten in Den Haag vinnig over de verdeeling van den in de vorige
campagne in het Noorden behaalden bait. Willem III en Fagel bemiddelden
wat ze konden, een verdrag werd tot stand gebracht, maar stuitte weer
op tegenstand 5).
1) D'Estrades, Supplement, 193.
2) 12 December verzocht hij Fagel hiervoor te zorgen (Corresp. Willem III—Bentinck,
11 2 , 72).
3) Von Antal en De Pater, I, 179.
4) Een Spaansch-Nederlandsche overeenkomst, die Rauchbar, I, 484 (ook Gebhard, I,
136) alleen noemt, ken ik niet verder; zij bleef in elk geval onuitgevoerd.
5) Waldeck, 116 vlg.; Urk. and Aktenst., III, 448.
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Inderdaad was de situatie vrij troosteloos, toen een kreet van hulp kwam
van Villa Hermosa, om de Fransche bedreiging. De Prins was reeds i i April
bij de te Roosendaal verzamelde troepen aangekomen, en ofschoon deze
nog niet voltallig waren en er nog heel wat aan de uitrusting ontbrak,
aarzelde hij geen oogenblik aan den oproep te voldoen. Waldeck werd
vooruitgezonden, om met Villa Hermosa te overleggen, en toen den i7en
's avonds een nieuw bericht kwam — het heette toen, dat de vijand naar
Yperen op weg was — zette de Prins het leger direct in beweging 1). Altijd
gereed tot actie, als het noodig was ! Tot actie spoorde hij ook den jongen
hertog van Lotharingen met de keizerlijke troepen aan, om diversie te
veroorzaken 2), — maar daartoe was deze nog niet in staat. Zoodra het
Nederlandsche leger in de buurt van Brussel kwam (zo April), vernam
men, dat niet Yperen, maar Conde werd aangevallen. Dus daar op los,
ofschoon er zoodanig gebrek aan levensmiddelen heerschte, dat de Prins
minder een gevecht vreesde dan dat wij daardoor „sullen moeten crepeeren".
Gij zult hieruit zien, schreef hij aan Fagel den 2 I en, „dat ick geen ongelijck
en hebbe in groote becommering te sijn", maar ik twijfel niet, „dat den
Groote Godt, die ons uyt swaerder saecke heeft geholpen, ons hieruyt
mede sal redden ten besten".
Nu, heelemaal naar wensch liep het niet af, al werd de ergste vrees
van den Prins niet bewaarheid. Na de vereeniging met een Spaansch leger
van ongeveer 13.000 man — het onze telde ditmaal ongeveer 28.000
kwam men den z6sten bij Bergen, waar men de tijding ontving, dat Conde
juist gevallen was. Eenige dagen later moest Bouchain het ontgelden, maar
het duurde tot den 7en Mei, vOcir de Prins verder kon optrekken. Den
oden ging hij beneden Conde over de Schelde en vond zich toen in de
buurt van Valenciennes tegenover het Fransche leger, waarbij zich nu
ook Lodewijk XIV be y ond en dat zich bij de nadering van den vijand
snel daarheen had verplaatst. Hier kwamen beide legers in slagorde, op
een kanonschot afstands, tegenover elkander te staan. „Het is het schoonste
gesicht van de werelt", schreef de Prins aan Fagel, „om twee zoo machtige
legers soo nae aan den ander te sien op soo een gelijke velt". Hij zelf brandde
1) Voor dezen veldtocht volg ik naar gewoonte 's Prinsen brieven aan de gedeputeerden tot de secrete zaken (Corresp. Willem III—Bentinck, 85 vlg.); verder die aan
Fagel (t. a. p.); Knoop en Rauchbar, I, en Muller's artikelen in de Gids, XLIV (188o),
III, 40o vlg., en IV, 41 vlg.; Waldeck, II, 269 vlg. — Cf. Klopp, V, 34 vlg.
2) zo April (Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , 91).
4
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van lust om aan te vallen, maar al zijn generaals, ook de Spaansche, ontrieden
dit, omdat de vijand het sterkst was en de eigen troepen vermoeid. Vooral
Waldeck, die reeds tegen den overtocht over de Schelde gepleit had, bood
verzet en het kwam tusschen hem en den Prins tot heftige woorden. Ook
de Franschen vielen niet aan, zeer tegen den zin van den Koning, die zich
gemakkelijker gewonnen had gegeven dan zijn tegenstander: men was
gekomen, om steden te belegeren, had vooral Louvois geargumenteerd,
niet om slagen, die altijd risico meebrachten, te leveren. Zoo bleven de
beide legers eenige dagen tegenover elkander liggen en nooit, vroeger of
later, hebben de Zonne-Koning en zijn grootste tegenstander zoo dicht
in elkanders nabijheid vertoefd. 12 Mei viel Bouchain. Vijf dagen later
braken de Franschen hun kamp op, heel gelukkig voor die aan den anderen
kant, wier positie door moeilijkheden met fourageeren zeer benauwd was
geworden en die ook hunnerzijds reeds aanstalten maakten, om de Schelde
over te trekken. In „voile bataille" trokken de Franschen weg, Willem III
kon het niet wagen hen op marsch aan te vallen. Dan volgen, als in 1675,
eenige weken van heen en weer trekken, zonder voorvallen van beteekenis.
Aan Fransche zijde werd het voortzetten van het offensief belemmerd
door de ondertusschen begonnen krijgsverrichtingen aan den Rijn, waar
de keizerlijken onder den hertog van Lotharingen in Mei Philipsburg
gingen belegeren, dat Luxembourg tevergeefs trachtte te ontzetten.Willem III
nam zijn kans waar, om het plan uit te voeren, dat hij bij het opstellen
van het verdeelingsplan van December waarschijnlijk reeds voor oogen
heeft gehad: hij ging Maastricht belegeren, en men begrijpt het, dat hij
de behoefte heeft gevoeld nu iets speciaals voor zijn eigen land, dat zulk
een groot deel van de oorlogslasten te dragen had, te doen, terwijl bovendien
de herwinning van Maastricht de Franschen van een belangrijk aanvalspunt
in de flank der bondgenooten zou berooven.
Begin Juli maakte Willem III zich los van het Spaansche leger, daarbij
een gedeelte zijner troepen onder Waldeck achterlatende. Met het andere
gedeelte kwam hij den 7den voor Maastricht en ging onmiddellijk tot de
insluiting over. Ter ondersteuning kwamen de troepen van den bisschop
van Osnabruck, die bij Roermond de Maas passierden; verdere versterking
van Brunswijksche en Munstersche troepen, waarop Willem III gerekend
had, bleef uit. Het lage water vertraagde de komst van de artillerie, bestaande
uit 3o stukken, die eerst den i6den in stelling konden worden gebracht,
waarna de opening der loopgraven begon. Maastricht was een sterke vesting,
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door Vauban nog met bizondere verdedigingswerken voorzien; de commandant, De Calvo, — D'Estrades be y ond zich te Nijmegen — bleek een zeer
bekwaam en doortastend aanvoerder. De onderneming van Willem III
liep dan ook op een groote mislukking uit. Knoop heeft er terecht op gewezen, dat het aan een goed overlegd plan voor den aanval ontbroken
heeft. Hier wreekte zich, meer nog dan in den oorlog te velde, de onvoldoende
opleiding van den opperbevelhebber, en D'Ivoy, toen de voornaamste der
ingenieurs, kon dit gemis niet vergoeden; meer dan eens, in zijn brieven
aan Waldeck vooral, beklaagde de Prins zich over gebrek aan hulp. De
overigens zorgvuldig voorbereide stormaanvallen 1), vooral die van 3o Juli
en van 4 en 11 Augustus, brachten zware verliezen — de eerste kostte
zelfs zoo man van 's Prinsen eigen infanterie-regiment — zonder eenig
beslissend voordeel; de samenwerking der troepen liet bij de aanvallen te
wenschen. Wet werd er zeer moedig gestreden, en weer onderscheidde de
Prins zich door zijn stoutmoedig optreden: hij werd op 26 Juli licht aan
den arm gewond, wat hem een nieuwe vermaning van de Staten-Generaal,
om „sijn illustre ende dierbare persoon" toch te sparen, bezorgde. Na den
laatsten zwakken aanval op 26 Augustus werd, onder de bedreiging van
een Fransch leger onder Schomberg, dat tot ontzet oprukte, tot het opbreken
van het beleg besloten.
Hunnerzijds hadden de Franschen, terwij1 de Prins voor Maastricht
lag, met alle gemak Aire en het fort Linck kunnen nemen: zij wisten, dat
zij zich met het hulp brengen aan Calvo niet behoefden te haasten, en er
werd hun niets in den weg gelegd. Villa-Hermosa en Waldeck — die zelf
tegen de Maastrichtsche onderneming geweest was — harmonieerden slecht.
De laatste wilde bovenal Willem III dekken, de ander de Franschen tegemoettrekken. Het eindresultaat werd, dat zij hunne troepen verdeelden en
niet in staat waren Schomberg tegen te houden, toen hij op Maastricht
of trok. Nadat het ontzet gelukt was, werd de harmonie in het nu even
hereenigde bondgenootschappelijke leger er niet beter op. Willem III
spande zich in, om Schomberg op zijn terugtocht naar Frankrijk langs de
Maas tegen te houden, wat geheel mislukte. Nauwelijks waren de Franschen
bij Charleroi aangekomen, of Willem III verliet de legerplaats (12 September), en kwam drie dagen later in Den Haag, om spoedig weer Zuidwaarts
1) Een voorbeeld van zulk een voorbereiding — voor een aanval op Wijck, die niet tot
uitvoering is gekomen — geeft: Corresp. Willem III—Bentinck, I 2, 591.
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te trekken, toen hij bericht kreeg, dat Schomberg met een transport voor
Maastricht opnieuw op weg naar deze stad was en dat de bondgenooten
hem zouden aanvallen. Maar toen hij den i8den te Mechelen kwam, vernam
hij, dat Schomberg al door was..., waarop hij, zonder zich bij het leger
gevoegd te hebben, rechtsomkeert maakte. De militaire situatie was toen
hoogst ongunstig voor de bondgenooten in Belgie, de Nederlanders waren
op 16.000 man verminderd..., er gebeurde dan ook verder niets.
Aileen het beleg van Philipsburg was voor de bondgenooten een zege
geworden en ter zee waren eenige voordeelen behaald in de Oostzee, waarheen ditmaal een sterk eskader onder Evertsen gezonden was, terwijl
Tromp, in Deenschen dienst getreden, de vereenigde vloten commandeerde.
Zij werden ten eenen male overschaduwd door de nederlaag in de Middellandsche Zee na De Ruyter's dood. Over Bestevaer's heengaan hebben
we geen gevoelsuiting van Willem III. „La nouvelle vint de la mort de
l'Admiral De Ruyter", teekent Huygens den 3den Juni koelweg aan.
's Prinsen condoleantie-brief toont geen ontroering. Of de woorden, die
Karel II jets later tot Engel de Ruyter sprak, dat het toch wel verwondering
moest wekken, dat de Staten „zoo groot een admiraal" op zulk een onderneming gebruikt hadden, ooit tot hem zijn doorgedrongen ? In den langen
stoet, die onzen grootsten admiraal 18 Maart 1677 grafwaarts droeg, liep
oude Constantijn als 's Prinsen vertegenwoordiger mee. Zijne Hoogheid
had in een brief, die zijn vertegenwoordiger de weduwe ter hand stelde,
geschreven, dat hij om zijn aanstaand vertrek van het leger niet zelf kon
komen 1). Zoo ontbrak er toch iets aan het eerbetoon, dat haast de heele
toenmalige wereld aan De Ruyter bracht. Van z April is de commissie
gedateerd, die Tromp — volgens belofte — tot zijn opvolger maakte.
Heel mistroostig was Willem III aan het einde van zijn veldtocht van 1676.
„Fort chagrine" noemt hem Huygens na het opbreken van het beleg, dat
hem zeer vermoeid had, en reeds vroeger, in Mei, had iemand hem gadegeslagen, terwijl hij „extremement melancholique" ruim een kwartier lang
stil zat aan tafel, spelende met een stukje brood 2). Aan Waldeck, onmiddellijk na den terugkeer in Den Haag: „il m'est impossible de me
figurer plus de chimeres". Temple heeft het wel bij het rechte eind gehad,
toen hij stelde, dat Willem III, na zijn echec van 1676, „fort depite",
1) Brandt, 998, 1003, 1006.
2) Journalen, IV, 90.

54

Willem III mismoedig.

aan alle succes in dezen oorlog begon te wanhopen 1). Er werd ook veel
kwaads van het opbreken van het beleg gesproken: „beklaech S. H. in mijn
hert", schreef mevrouw Van Amerongen 2).
De verandering in zijn stemming, die wij reeds vroeger constateerden,
accentueerde zich. Maar deze mistroostigheid bracht hem niet tot het
opgeven van zijn taak, al meende men aan de zijde der bondgenooten,
toen hij zoo vroeg het leger verliet, dat hij van hen zou afvallen 3).
Ongetwijfeld, er was in het doel, dat hij voor oogen had, iets veranderd.
Aan de mogelijkheid van het herstel van den vrede van de Pyrenaeen
geloofde hij niet meer. Reeds na den veldtocht van 1675 sprak hij van het
herstel van den vrede van Aken met eenige grensverandering ten gunste
van Spanje. Maar dan zou Frankrijk alle daarna gemaakte veroveringen,
inbegrepen Lotharingen en Franche-Comte, moeten teruggeven; desnoods
kon het laatste aan Frankrijk blijven, maar dan moest een equivalent in
Vlaanderen worden afgestaan 4). Om een vrede op dien grondslag te bewerken, trachtte hij opnieuw den steun van Karel II te winnen. Zelfs
bracht hij eigener beweging, vlak voor zijn vertrek naar het leger in April
1676, in een zijner vele vertrouwelijke gesprekken met Temple 5), zijn
huwelijk ter sprake: hij vond nu in eens, dat het hiervoor tijd werd; er
werd, zei hij, zoo op aangedrongen; het liefst wou hij dan maar trouwen
met een Engelsche prinses, en hij informeerde bij Temple naar de hoedanigheden van Prinses Mary, en Temple, die 's Prinsen voornemen zeer aanmoedigde, kreeg weldra brieven voor Karel II en York, en zijn vrouw,
die juist naar Engeland moest, nam deze mee; de Prins vroeg verlof, om
na de campagne naar Engeland te komen. Maar de Engelsche koning, die
sedert Augustus 1675 den weg opging van een „pensionary" van Lodewijk XIV te worden en in Februari zeer in 't geheim de belofte op zich
nam van met geen anderen Staat in verbinding te zullen treden zonder
inwilliging van Lodewijk XIV, die tegenover hem zich tot hetzelfde verplichtte, kwam ook thans zijn neef niet tegemoet. Op het voorstel van de
vredesvoorwaarden kwam geen antwoord, het verlof tot de reis werd geweigerd, zij moest althans uitgesteld worden tot na den vrede 6). In zijn
1)
2)
3)
4)
5)
6)

II, 369 en IV, 26o.
Aan haar echtgenoot 5 September (H. A. Amerongen).
Waldeck, II, 331, 332, 334; cf. Muller, 12o.
Temple, II, 114-115, IV, 328.
II, 342 vig., IV, 211 vlg.
Temple, II, 329; IV, 211, 238, 251, 265.
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taak van vredesbemiddelaar beperkte Karel II zich tot een strikt formeele
houding, en ook hierom werd in 1676 te Nijmegen, waar de keizerlijke en
Spaansche gezanten nog niet eens aangekomen waren, geen voortgang gemaakt.
Na den veldtocht van 1676 was 's Prinsen overtuiging, dat een spoedige
vrede hoogst gewenscht was, versterkt. Het ongeluk van zijn post was,
zei hij tot Temple, dien hij te Soestdijk bij zich had laten komen, dat
anderen de fouten maakten, terwiji hij de schande er van had te dragen 1).
Toch wilde hij ook nu geen vrede dan met eer en veiligheid. Aan Karel II
kon hij, na den brief met de weigering in „terms somewhat hardish", moeilijk
meer schrijven, maar bij den gezant bleef hij er op aandringen, dat zijn
Koning den vrede moest — en gemakkelijk kon — maken. Afzonderlijke
vrede, met voordeelen voor zich zelf, waarover Colbert de Croissy, een
der Fransche gezanten Temple te Nijmegen had gesproken, weigerde hij
ook nu beslist; daarover had hij al genoeg van D'Estrades gehoord ! Inderdaad benaderde deze diplomaat hem, na de mislukking voor Maastricht,
opnieuw van Nijmegen uit, en hij bood hem thans Maastricht en het
hertogdom Limburg aan, in bepaalde opdracht van zijn Koning. Zelfs
zocht hij een samenkomst met den Prins, die echter beslist, beslister dan in
1674, de aanbiedingen ontweek. De onderhandelingen leverden overigens
geen nieuwe gezichtspunten op 2).
Bewonderenswaardig van karakter en van inzicht is deze houding. Niemand
wist beter dan Oranje zelf, hoe verregaand moeilijk de situatie was. Als
de Keizer niet tot krachtige maatregelen overgaat en aan Villa Hermosa
de vorming van een Leger wordt mogelijk gemaakt, schreef hij in November
aan Grana, die toen te Weenen vertoefde, dan zullen de Zuidelijke Nederlanden verloren gaan en wij zullen den Koning van Frankrijk vrede moeten
gaan vragen, „le chapeau a la main" 3) ! In Nederland was het geroep om
vrede zeer toegenomen, en Amsterdam, waar Valckenier in dezen tijd
ernstige pogingen aanwendde, om met de voornaamste der in 1672 geremoveerde regenten, vooral oud-burgemeester Hendrik Ilooft, tot samenwerking te geraken, kwam nu in duidelijke oppositie tegen de prinselijke
politiek 4). Van den Bosch, de vroegere commies van De Witt, die met
1) Id., IV, 262; II,
, 3-9-371.
6
2) Breedvoerig bij Mignet, IV, 407 vlg., en cf. Receuil des Instructions, XXI, Hollande, I, 348.
3) Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , 136.
4) Fruin, IV, 318 vlg.; Mignet, IV, 328, 469.
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D'Estrades reeds in verbinding stond, werd pensionaris. Zelfs Fagel weifelde
en achtte het sluiten van een afzonderlijken vrede niet onmogelijk 1).
„Le Prince d'Orenge est presentement plus hal qu'aime", schrijft hertogin
Sophie in October 1676 2). Wanneer Temple, begin Januari 1677 naar
Den Haag ontboden, Fagel's uiting aan den Prins overbrengt, zegt deze :
als mij iets overkwam, zou
de vrede in twee dagen
gesloten zijn; maar ik zal
het verhinderen, zoolang
ik kan . Dit is geen koppigheid, het is het wassende besef in Willem III,
dat Frankrijk het groote
gevaar voor Europa beteekende. Dat besef gaf hem
de kracht, om vol to houden als de arme oude man,
die hij in een kleine boot
op een kanaal tegen de
draaikolk van een sluis had
zien optornen en die drie
of vier maal werd teruggedreven, totdat hij eindelijk slaagde 3).
Het beeld is zeer treffend voor Willem III. Nu
— zonder dat men daarvoor een bepaalden datum
Vaillant Gillis Valckenier,
kan aanwijzen — was hij
Rijksmuseum, Amsterdam.
geworden tot den beslisten
tegenstander van Lodewijk XIV, tot den voortzetter, op andere wijze en
in andere vormen, van Lisola's politiek. Onder de ervaring, die de nadere
aanraking met Frankrijk hem bracht, en niettegenstaande de zeer teleurstellende ondervinding met de bondgenooten, zelfs met de machthebbers
1) Temple, II, 381 vlg.; IV, 270 vlg.
2) Bodemann, 277; cf. 247, 300.
3) Temple, II, 387.
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thuis ! Zijn verzet groeit tegen de verdrukking in, en dit is in zijn figuur
de heroische klank. Nooit geeft hij het op, hij gaat altijd opnieuw tegen
de draaikolk in.
Juist in deze dagen van groote spanning — want dat waren het — brak
een kleine straal van licht uit Engeland door. De onrust over de buitenlandsche politiek van den Koning was na 1674 nooit tot bedaren gekomen;
het blijven van de Engelsche hulptroepen in het Fransche leger gaf in
en buiten het Parlement tot al scherper kritiek aanleiding, en Danby slaagde
er niet in, vooral daarom niet, Koning en Parlement te verzoenen; na
een prorogatie in November 1675 bleef het Parlement vijftien maanden
uiteen. De successen van Frankrijk in de Zuidelijke Nederlanden in 1676
wekten in Engeland nieuwe bezorgdheid, die, wanneer het Parlement eindelijk
in Februari 1677 weer bijeenkomt, heel duidelijk uiting vindt. Reeds iets
vroeger — maar toch onder den indruk van deze stemming — kreeg Temple
meer bemoedigende berichten van zijn Koning dan hij tot dusver gehad
had 1), en wel in antwoord op zijn verslag over gesprekken met den Prins
en met Fagel. Men mag misschien aannemen, dat de vrees, dat de Prins
met Frankrijk een accoord zou maken, — Temple had ook bericht over
Frankrijk's pogingen hiertoe —, eenigen invloed heeft gehad, want Karel's
buitenlandsche politiek had althans dit vaste motief, dat hij de bondgenooten
van vOOr 1668 uit elkander wilde houden. De Koning dan verklaarde zich
nu bereid een poging bij Frankrijk te doen, om tot een algemeenen vrede
te geraken, mits de Staten door hun gezant te Londen de wenschelijkheid
hiertoe lieten uitspreken; hij verontschuldigde zich eigener beweging te
handelen, omdat de gezanten der bondgenooten, met Parlementsleden
caballeerende, dezen tegen zulk een vrede trachtten op te zetten. Het was
niet moeilijk aan dit verzoek te voldoen, zeiden de Prins en Fagel beiden;
het geschiedde dan ook in April. De eerste gaf na eenige aarzeling tevens
te kennen, dat de vrede zou gesloten kunnen worden op de basis van
den vrede van Aken, met ruiling alleen van Aire en St. Omer tegen Ath
en Charleroi; Philipsburg kon worden ontmanteld, en Maastricht eveneens.
En zoo zou de heele oorlog eindigen als een storm, die opgehouden had,
na veel gedreigd en weinig veranderd te hebben.
Goed overlegd, maar toch met emotie uitgesproken ! Willem III moet
geweten hebben, dat hij met die voorwaarden noch Frankrijk noch gemakke1)

Id. II, 387; IV, 291 vlg.
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lijk zijn eigen twee voornaamste bondgenooten zou meekrijgen. Vooral het
eerste niet, dat in dit geval Franche-Comte — waarvoor de Prins overigens
een equivalent mogelijk achtte — en Lotharingen zou teruggeven. De
emotie wordt verklaard uit de omstandigheid, dat hij nu eindelijk, voor
het eerst, kans kreeg zijn oom te benaderen. Deze antwoordde spoedig,
en wel in twee brieven aan den Prins zelf, met wien hij reeds tegelijk met
de lastgeving aan Temple de correspondentie heropend en die hem direct
in een zeer vriendelijk briefje geantwoord had. De eene brief behelsde
het voorstel tot een defensieve alliantie na den vrede, in den anderen moet
in algemeenen zin van 's Konings meening over den vrede gesproken zijn,
die verder werd vastgelegd in een schrijven van Williamson aan Temple.
De laatste begaf zich onmiddellijk naar Dieren en had hier einde Januari
een nieuw onderhoud met den Prins, die zich heel verheugd toonde over
het alliantie-aanbod, maar in opwinding geraakte over de vredesvoorwaarden,
. die te berde werden gebracht: ruiling van Ath, Charleroi, Oudenaarde,
Conde en Bouchain tegen Kamerijk, Aire en St. Omer ! Dit sloot in, dat
Frankrijk Franche-Comte en Lotharingen zou houden. „He would die
rather than make such a peace", moest Temple na het onderhoud aan
Danby schrijven. De Prins liet het wijselijk aan Temple over, om te berichten
wat hij hieromtrent dacht. Zelf schreef hij aan Karel II omstandig over
zijn bereidheid tot een defensieve alliantie — en reeds 1z Februari kon
hij berichten, dat het geheim besogne zijn opvatting geheel deelde —;
over den vrede zei hij alleen, dat zijn oom hem wel zou helpen, om met
eer uit den oorlog te geraken ! Een meesterlijk politieke brief alweer 1) !
Ook ditmaal kwam er spoedig antwoord uit Engeland 2). Temple kon
er reeds 6 Februari aan den Prins, die ditmaal geen brief van zijn oom
kreeg, over berichten. Door toevallige omstandigheden — Willem III ging
juist op reis naar Groningen voor het bijleggen van daar heerschende
oneenigheden en Temple kon wegens ziekte niet bij hem komen te
Zwolle, waarheen de Prins hem bescheiden had 3) — duurde het tot het
einde dier maand, alvorens het nieuwe antwoord te Soestdijk besproken
kon worden. Er viel overigens weinig over te praten. De Koning, had
1) Van deze correspondentie van Karel II en Willem III zijn mij bekend die van den
laatste van 15, 27 Januari en 12 Februari (zie Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , 143
vlg.), zie verder Temple, II, 394 vlg., en IV, 308 vlg.
2) Temple, II, 404 vlg., en IV, 318 vlg.
3) Corresp. Willem III—Bentinck, IP, 145.
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Williamson geschreven, had zijn meening niet als een bepaald voorstel
bedoeld, maar alleen als een vertrouwelijke uiting tusschen hem en den
Prins; hij had bovendien van zes — in werkelijkheid vijf — steden, die
teruggegeven zouden worden, gesproken, wat nog meer was dan de Prins
gedaan had ! Zeer kort en duidelijk resumeerde Willem III het verschil
van standpunt: Karel II wilde handelen op den voet van wat Frankrijk
nu bezat en op grond hiervan een ruil, en hij zelf wilde den vrede op
den voet van den vrede van Aken en een ruil op grond hiervan. Hij zag ook
weinig heil in verder praten en excuseerde zich van nader aan Karel II
te schrijven: de campagne stond voor de deur, en al had hij er geen goede
verwachting van, „he was in, and must go through it".
Het is een lust in de uitvoerige verslagen van Temple, die hartelijk met
den Prins sympathiseerde, Willem III aan het woord te hooren. Met heel
groote openhartigheid en oprechtheid opent hij zijn inzichten, hij vertrouwt
Temple ten volle. Welk een verschil in karakter en lijn van politiek van
dezen Oranje en den Koning, dien hij het meest noodig had ! Willem III
had zich nu geheel ingeleefd in de internationale verhoudingen — „the
interests of Christendom", zooals Temple ze noemt —, die hij en Fagel
naast De Witt beter verstonden dan iemand anders, dien Temple in al zijne
onderhandelingen ooit had ontmoet 1). Een welverdiende lof voor onzen
jongen man van nu 26 jaar !
De veldtocht van 1677 moet de slechte verwachting, die Willem III er
van had, sterk overtroffen hebben. De Franschen kwamen heel vroeg te
velde, en bij de bondgenooten was nog niets klaar. 's Prinsen vermaningen
te Weenen door Grana en later door Kramprich 2) — een Nederlandsch
gezant was daar op dat oogenblik niet, want Hamel Bruyninx vertoefde
met verlof in de Republiek — hadden maar heel weinig uitgewerkt. Niet
veel meer dan dat de Keizer een plan voor een legerverdeeling ontworpen
had 3), met de uitvoering waarvan hij in April een begin zou laten maken.
Een gemeenschappelijke afspraak werd niet getroffen, een conferentie, die
hiertoe in Den Haag zou worden gehouden, ging niet door. Men kibbelde
naar gewoonte over de inkwartiering en de verdeeling der hulptroepen
en over de betaling der subsidien en verweet elkander de slechte
resultaten.
1) Temple, II, 391.
2) Zijn brief aan dezen van 27 Januari bij Muller, 125.
3) Muller, alsv.
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Einde Februari kwam een Fransch leger voor Valenciennes, er was niet
de minste kans op ontzet 1). Villa Hermosa had geen veldleger ter beschikking, al zijn troepen waren noodig voor de bezetting der vestingen. Het
was meer dan droevig en men kon alleen in de hoop leven, dat don Juan,
die in Januari de regeermacht in Spanje in handen gekregen en de KoninginMoeder met een gunsteling — die den ondertusschen meerderjarig geworden en met een Oostenrijksche prinses gehuwden Koning beheerschte —
op zijde geduwd had, betere maatregelen voor de verdediging van de
Spaansche-Nederlanden zou gaan nemenw Aan Nederlandsche zijde toonde
men zich onmiddellijk bereid, om het bedreigde Zuiden te hulp te komen,
maar voor half Maart kon het leger niet optrekken. Waldeck ging vooruit,
ditmaal koers zettende naar Vlaanderen, waar het rendez-vous tusschen
Brugge en Gent gelegd werd, — Willem III volgde den 3den April; hij
had te Breda getoefd, totdat de hoofdmacht te bestemder plaatse was
aangekomen, ook omdat een conferentie met den Grooten Keurvorst
verwacht werd, die echter niet plaats had. Reeds te Breda vernam hij de
tijding van de overgave van Valenciennes (17 Maart), op een „seer seltsame
ende genoeghsaem ongehoorde wyse", naar hij meende: de stad was bij
een bestorming genomen, men had de langzamer belegerings-methode van
Vauban niet afgewacht.
Onmiddellijk daarop verschenen de Franschen voor Kamerijk en St. Omer
tegelijk. Na overleg met Villa Hermosa, die alleen eenige cavalerie onder
Montalto aan het Nederlandsche leger kon toevoegen, werd besloten te
trachten de laatste stad te ontzetten, waarover de Prins en Waldeck het,
reeds voordat de eerste bij het leger kwam, eens waren. Daartoe trok de
Prins naar Ieperen, ten einde de situatie van den vijand nader te verkennen.
Den 9den April was hij te Maria's Capel, dichtbij Cassel. Ondertusschen
had zich een Fransch leger, in naam onder den hertog van Orleans, tusschen
deze plaats en St. Omer geposteerd, dat met een kleine macht ingesloten
werd gehouden; Lodewijk XIV zelf stond voor Kamerijk en zond een deel
zijner troepen onder Luxembourg aan zijn broeder te hulp.
's Avonds van den 1 oden April stonden de beide legers — aan onzen
kant 30.000, aan den anderen kant 35.000 man bij benadering — tegenover
elkander, gescheiden door een beek, de Peene. In den vroegen morgen
van den IT den begonnen de Nederlanders den aanval, met eenig voordeel
1) Voor dezen veldtocht dezelfde bronnen als gewoonlijk.
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voor hen, omdat zij er in slaagden een abdij aan de overzijde van de beek
te nemen en in brand te steken. Ook bij den algemeenen slag, die zich te
ongeveer 10 uur ontwikkelde, gelukte het hun het Fransche centrum onder
Orleans iets achteruit te dringen. Voor dezen aanval op het centrum had
Willem III zijn linkervleugel verzwakt, en deze werd nu blootgesteld aan
een hevigen aanval van de tegenover hem staande troepen onder den maarschalk D'Humieres, die de Nederlandsche infanterie hier heel spoedig in
verwarring bracht en op de vlucht deed slaan. Dan raakte het centrum in
verdrukking en moest terug, waarop Luxembourg, die aan de Fransche
linkervleugel scherp met de daar aanvallende vijandelijke ruiterij gevochten
had, ook deze tot den terugtocht drong.
Deze slag bij Cassel of Mont-Cassel, zooals de op een kleine hoogte gelegen plaats ook heet, in een vrijwel geheel open veld, met vele heggen en
sloten, waarbij Willem III aanvallend was opgetreden, werd binnen korten
tijd tot een ernstige nederlaag, die groote verliezen aan manschappen bracht,
terwijl ook de bagage verloren raakte. De Fransche overmacht en aan
Nederlandsche zij de een te zwakke artillerie — die na Maastricht nog niet
weer op peil gebracht had kunnen worden —, naar het schijnt ook gebrek
aan voldoende generaals en aan beheerschte leiding van den Prins, die
evenals Waldeck 's ochtends „un peu embarasses" was geweest 1), omdat
hij niet %list, hoeveel versterking de vijand had gekregen, verklaren dezen
ongelukkigen uitslag. Men leest het door de regels heen in de Journalen
van Huygens, dat er over 's Prinsen beleid onder de bevelhebbers, vooral
bij Waldeck, bepaald misnoegen heerschte.
Willem III schijnt te veel op eigen beleid — en zonder voldoend overleg
te plegen — te hebben vertrouwd. De heele slag laat een min-gunstigen
indruk na. De cavalerie alleen, die ook den terugtocht dekte, had getoond
op hetzelfde peil als de Fransche te staan. De beide regimenten infanterie,
die het begin van de debacle veroorzaakt hadden, werden zwaar gestraft.
De terugtocht ging tot Brugge. Kamerijk en St. Omer waren verloren,
en het was een groot geluk, dat de Franschen in Vlaanderen niet verder
aanvallend optraden, omdat nu eindelijk de keizerlijke en de andere Duitsche
bondgenooten in beweging waren gekomen en de strijd aan den Rijn opnieuw
scheen te zullen beginnen. Misschien werd het ook te gevaarlijk geacht
1) Journalen-Huygens, IV, 151; zie ook 154, 155, 157. Een klacht over gebrek aan
tijdig overleg uit Waldeck ook reeds in 1676: Rauchbar, I, 505.

6z

Zending van Bentinck naar Engeland.

de publieke opinie in Engeland, die in al sterker beweging raakte, nog meer
te prikkelen.
„Zeelhem," zei de Prins eenige dagen na den slag tegen Huygens,
„doet dien graeuwen hoedt wegh, ick magh geene graeuwe hoeden meer
zien, ik schrick altyt als ick Walenburgh hoore noemen" '). Hoe hij het
land had !
Hij ging nu zijn leger herstellen en hernieuwde zelfs in Mei zijn verdrag
van 1674 met Sardan — op voorwaarde dat de opstand binnen het jaar
zou uitbreken ! —, onderwijl er op het krijgstooneel niets van belang voorviel. Des te meer op dat der diplomatie ! Einde April kwam Fagel in de
legerplaats, waar hij Lang met den Prins confereerde; 11 Mei volgde een
riieuwe conferentie te Philippine en daarop vertrok de Prins zelf, geheel
onverwachts, voor eenige dagen naar Den Haag. Er waren belangrijke
brieven van Van Beverningk en Van Beuningen. Dit alles had betrekking
op den vredehandel en op den toestand in Engeland, waar de verhouding
van Koning en Parlement heel onbehagelijk werd. Van Beuningen berichtte
in een brief, die den 25sten in de legerplaats kwam, dat Karel II eindelijk
neiging had getoond, om opening van vredesvoorwaarden te doen, en dat
de drift van het Engelsche y olk voor den oorlog tegen Frankrijk steeds
aangroeide 2). Dit moet de directe aanleiding zijn geworden tot de zending
van Bentinck naar Engeland, waarover wel gesproken zal zijn in de conferentie van den Prins met Fagel en Beverningk, die nu beiden in de legerplaats waren verschenen.
Het is na 1674 de eerste vertrouwelijke zending van Willem III aan
zijn oom, waarmede nu Bentinck — „que j'estime le plus de tous mes
gens" 3) — werd belast. Hij moest aan Karel II berichten 4), dat de Prins
gaarne wilde weten, hoe hij zich verder had te gedragen, zoowel wanneer
de oorlog voortduurde als wanneer men vrede zou gaan maken, en op
welke voorwaarden Karel II zich een vrede dacht; de Prins had geen afkeer
van vrede, maar twijfelde, of Frankrijk dien op aannemelijke voorwaarden
zou willen sluiten. Bentinck moest zich niet uitlaten over de vredesvoorwaarden, want hij werd alleen gezonden om de bevelen van den Koning
1) Id., 156. „Walenburgh" was een der beide ongelukkige regimenten infanterie; de
kolonel (Weede van Walenburg) was op den dag van den strijd toevallig afwezig.
2) Id., 269.
3) Aan Ossory 8 Juni 1677 (Corresp. Willem III—Bentinck, II 2, 176).
4) Corresp. Willem III—Bentinck, 1', 4 vlg.
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te hooren; wel moest hij te kennen geven, dat de Zuidelijke Nederlanden
zonder steun van Engeland verloren zouden gaan en ook zonder teruggave
van zes of zeven steden niet als barriere zouden kunnen dienen; verder
moest hij vragen wat Karel II van de Staten en de bondgenooten zou
eischen, om hunne zijde te kiezen; Wynoxbergen en Duinkerken zouden,
indien ze genomen werden, in Engelsche handen kunnen worden gesteld.
Om de vermoedens over betrekkingen met de slechtgezinden in Engeland
voorgoed uit de wereld te helpen, verzocht de Prins hem na den veldtocht
te veroorloven „un petit tour en Angleterre" te ondernemen.
Dit is de duidelijke voortzetting van de in het begin van het jaar tusschen
Karel II en Willem III begonnen besprekingen over vrede, die beiden
nu nog meer reden hadden te begeeren. Bentinck vertrok ongeveer 10 Juni
en had succes op zijn eerste diplomatieke missie. Hij kwam in Engeland,
toen juist het Parlement opnieuw geprorogeerd was, en vond den Koning
en York in groote ontevredenheid over de moeilijkheden, die waren voorgevallen, ook over de intrigues van de Spaansche gezanten met de oppositie.
Daarin vond Karel II dan ook een reden, naar hij zei, om zich over de
vredesvoorwaarden niet te uiten. Zoowel hij als York spraken met groote
teederheid over hun neef... Dat was wat de Prins hebben moest. Het
wantrouwen in zijn bedoelingen was verdwenen, en Bentinck's optreden
kan hiertoe hebben meegeholpen 1). Hij had ook gesproken met Danby
en Ormond — evenals natuurlijk met Arlington, wiens invloed zeer gedaald
was — en de brieven, die deze Engelschen hem na zijn terugkeer schreven,
bewijzen, dat hij een goeden indruk achtergelaten had 2). Directe resultaten
kon hij wel niet aanwijzen, maar hij kwam toch met zekere hoopvolle toezeggingen terug: er zou een gezant worden gestuurd, om nader met den
Prins te overleggen, en deze mocht na de campagne naar Engeland komen,
hoewel niet tijdens een Parlementszitting 3). Inderdaad werd de vertrouwelijkheid grooter. In Augustus kreeg Ossory verlof naar het leger in
Belgie te gaan, en in September verscheen hier Lawrence Hyde, zoon van
Clarendon en dus zwager van York, nadat Temple, die toen in Engeland
vertoefde in verband met een hem door Danby toegedachte plaats van
secretaris van Staat, voor de opdracht, om naar den Prins te gaan, bedankt
had: hij zag, naar zijn zeggen, geen kans den Prins over te halen tot de
1) Van Beuningen aan Bentinck 2 Juli 1677 (alsv., 1 2, 595).
2) Alsv., i 2 , 3 vlg.; cf. Temple, IV, 331.
3) Alsv., 1 2, 5; IP, 178 vlg.
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voorwaarden, die Karel II in overweging wilde geven en die niet van de
vorige verschilden 1).
De krijgsverrichtingen waren ondertusschen hervat. 's Prinsen leger,
versterkt met Munstersche en Brunswijksche troepen, trad in Juli aanvallend
op : ten derde male ging het op Charleroi toe, waarheen Willem III sedert
1672 als door een magneet werd getrokken. Het keizerlijk leger onder
hertog Karel maakte zich gereed ook hierheen te komen, om de Franschen
op een afstand te houden. Daar was dan weer een begin van samenwerking !
Maar het succes werd nihil, want Crequi hield de keizerlijken, die tot
aan de Maas kwamen, tegen en Luxembourg haastte zich naar Charleroi.
En toen hij in de buurt kwam en, na de Sambre gepasseerd te zijn, een
sterke stelling bij Gerpinnes innam, achtte Willem III het noodig het
beleg, dat nog nauwelijks goed begonnen was, op te breken en in de nabijheid
der Franschen over de Sambre terug te trekken. Het besluit tot dezen
maatregel heeft de Prins na lange beraadslagingen doorgezet tegen den
zin der Spaansche bevelhebbers en met instemming der Nederlandsche,
en hij is hierover van Spaansche zijde zeer hard gevallen. Wanneer men
echter zijn zeer uitvoerige verdediging leest — in een brief aan Fagel 2) —,
kan men niet anders dan concludeeren, dat hij volkomen in het gelijk
was: het beleg doorzetten zonder de Franschen eerst aan te vallen, was
onmogelijk, reeds alleen omdat het fourageeren voor de ruiterij in het land
tusschen Sambre en Meuse afgesloten was geworden; een aanval op de
Franschen kon naar alle waarschijnlijkheid wegens de moeilijkheden van het
terrein, dat zeer nauwkeurig onderzocht was, niet anders dan op een zware
nederlaag uitloopen. Ik heb bewijzen genoeg gegeven, zei de Prins, dat het
mij aan persoonlijken moed niet ontbreekt en dat ik de troepen van den
Staat niet spaar, maar in dit geval acht ik het beter mijn „particuliere glorie
te sacrifieren als oorsaeck te sijn van sooveel quaet" als uit een aanval
„sonde resulteren". 's Prinsen geheele houding in dit moment is een bewijs,
dat hij zich, ook op het oorlogsterrein, wist te beheerschen, als het moest,
want hij zou stellig niets liever gedaan hebben dan Luxembourg aan te tasten 3). Met verontwaardiging wierp hij het gerucht, dat hij onder den invloed
1) Temple, II, 421 vlg., en IV, 333 vlg.
2) Van 29 Augustus: Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , I 99.
3) Men leze de berichten in Journalen-Huygens, IV, 207, waar o. m. gezegd wordt,
dat de Prins wel had willen aanvallen, maar er door zijn eigen bevelhebbers van was tegengehouden; dat zei de legerpraat.
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van Engeland, bepaaldelijk van Ossory, zou hebben gehandeld, verre van
zich: Ossory is alleen gekomen, om den oorlog te zien, en over mijn besluit
heb ik hem niet geraadpleegd 1-).
Kort hierna keerde het geallieerde leger nogmaals op zijn schreden terug.
Luxembourg was van Gerpinnes weggetrokken, en men viel — ook ten
derden male — op Binche aan, om het echter spoedig weer te ontruimen.
Dan was er sprake van een aanval op Dinant, maar daartoe kwam het
niet meer.
Juist in die dagen — 17 September — verscheen Hyde, op weg naar Nijmegen, in de legerplaats, en ofschoon hij alleen een opdracht van complimenteusen aard had, spraken de Prins en hij lang en breed over den vrede, — „'t welck
ick het papier niet en dorf toevertrouwen", schreef Willem III aan Fagel 2) —,
waarbij Hyde zijn partner, zooals Temple voorspeld had, zeer vast vond in
zijn opvatting. Ongetwijfeld hebben ze ook wel gesproken over 's Prinsen
reis naar Engeland 3). Zeer spoedig na deze besprekingen, immers reeds den
23en, verliet de Prins de legerplaats : er was elders belangrijker werk te doen
dan op het oorlogsterrein het najagen van een succes, dat al verder, als een
fantoom, terugweek. In Holland vond hij de zaken in „vreemden staet" 4), de
oppositie van Amsterdam nam zienderoogen toe. Thans zette hij de reis naar
Engeland door, met het vaste plan hiertoe moet hij naar Den Haag zijn gekomen. De campagne was immers zoo goed als geeindigd, het mocht ! Kort na
zijn aankomst werden de Staten van Holland in buitengewone zitting bijeengeroepen. 8 October vroeg Willem III hun verlof voor drie a vier weken
voor zijn reis: zijn oom had hem uitgenoodigd, men zou pogen tot vrede
te geraken. Het verlof werd hem vijf dagen later verleend, ook door de
Staten-Generaal 5). Heel ongeduldig moest hij wachten op de Engelsche
schepen 6), die hem, evenals in 167o, met Ossory kwamen afhalen. Den
1 9den zetten zij hem, met een aanzienlijk gevolg, aan land te Harwich en
onmiddellijk ging hij naar Newmarket, waar zijn beide ooms bezig waren
zich te vermaken. Hier wenkte het succes — na de lange zware beproevingen.
1) Cf. ook Journalen-Huygens, IV, 214.
2) zo September (Corresp. Willem III—Bentinck, II 2, 207).
3) Alsv., i 2, 7, en Temple, II, 423; cf. Journalen-Huygens, IV, 223.
4) Waldeck, II, 342.
5) Secr. Res. Holland 8, 13 October en Secr. Res. St. Gen. 14 October 1677 (R. A.).
6) Aan Arlington ± 14 October (Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , 208).
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WILLEM III HUWT. - NIJMEGEN EN ST. DENIS.

Als een „haastige minnaar", aldus Temple, snelde Willem III naar Newmarket. Sir William schertst — ik althans kan hem niet in ernst nemen —,
want hij moet heel goed geweten hebben, dat de Prins in de eerste plaats
voor de politiek naar Engeland gekomen was. Ook zijn huwelijk is een
stuk in zijn politiek bedrijf.
Willem III is allesbehalve een sterk erotische natuur. Anderen hadden
sedert jaren een vrouw voor hem gezocht: in zijn heel jonge jaren had
men hem Liselotte voorgehouden, Werkendam had later uit Kopenhagen
zijn aandacht op de bekoorlijkheden van een Deensche prinses gevestigd,
de Staten hadden den wensch geuit, dat hij aan zijn „posteriteyt" zou
denken 1). Hij schijnt er geen aandacht aan geschonken te hebben. Een
Fransch plan, om hem te laten huwen met mlle. De Blois, bastaarddochter
van Lodewijk XIV en mademoiselle de La Valliere, dat even opgeworpen
werd in de onderhandelingen van D'Estrades met Pesters 2), moet hij met
verontwaardiging ontvangen hebben: hij, de Oranjevorst, die Odijk uitdrukkelijk liet gelasten de balken in zijn wapen te houden en niet wilde,
dat Utrecht hem de hooge j urisdictie van Zeist gaf 3), trouwen met een
bastaardinne ! Heel ver van hem moet ook gelegen hebben het denkbeeld
van een huwelijk met een zuster van den Keizer 4), die in 1673 haren echtgenoot, den Poolschen Koning, verloor, in Welk verband hij ook al als
1) Deel I, 64, 171, 337; Werkendam zo Februari 1674 (Corresp. Willem IIIBentinck, I I1 , 334).
2) Fabius, 201; De Segur, 319.
3) De Vrouwe van Amerongen aan haar echtgenoot 17 Maart 1677 (H. A. Amerongen).
4) Journalen-Huygens, IV, 97.
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candidaat genoemd was voor den Poolschen koningstroon 1), evenals eenige
jaren vroeger. Zelfs liefdesavonturen, waaraan jongelieden van zijn leeftijd
en stand zich ook toen sterk bezondigden — hij had een voorbeeld aan
zijn vader kunnen nemen —, worden niet van hem verteld, tenzij men
geloof zou willen schenken aan Huygens' verhaaltje van de dochter van
den waard uit de Haagsche kasteleinij 2). Willem III is — getuige nogmaals
de brieven aan Friesheim en de woorden van Vegelin 3) — geen don-Juan
natuur geweest. De flirtation met Lotte, schoonzuster van Arlington en
Ossory, met wie hij in brieven aan den laatste nog wat schertste — zij
boudeerde ! —, zal men hiermede niet in strijd mogen achten; een vrouw
heeft hij ook in Lotte voor zich niet gezien, hij gunde haar aan Bentinck 4),
die ook liever nog wachtte.
De eerste keer dat hij ernstig over een huwelijk sprak, was in het onderhoud
met Temple, van April 1676. Toen de politieke noodzakelijkheid hem er
toe dwong ! En wanneer hij nu te Newmarket komt, is deze noodzakelijkheid
sterk toegenomen. Voor zich zelf maakt hij uit, dat het huwelijk moet
worden vOOropgesteld ! Hij wil niet over politiek spreken, vOOrdat dit zijn
beslag zal hebben gekregen. De slimmerd ! Het was er hem natuurlijk om
te doen eerst de dynastieke relatie, die ook om de Engelsche zaken zelf
van zoo groote beteekenis was, geregeld te hebben. Dan zou hij in de politiek
sterker staan.
Maar vOOrdat hij om Prinses Mary vroeg — want dat 't om de oudste
dochter van York ging, daaraan twijfelde niemand —, moest hij haar toch
eerst nog eens gezien hebben. Hij had zijn nichtje alleen ontmoet in 167o,
toen ze 8 jaren telde. Daarom bewoog hij zijn ooms, die hem heel vriendelijk
ontvangen hadden en nu een eerste bewijs van meegaandheid gaven, wat
vroeger naar Londen terug te keeren (22 October) dan eerst in het plan
had gelegen. Over zaken had hij tot zoo lang in vier talen gezwegen. De
ontmoeting met de Prinses, die zelf niet vermoed heeft, waarom de Neef
kwam, verliep hoogst bevredigend, voor den Neef althans, die er Temple
opgetogen van vertelde. Daar had hij gevonden wat hij in een huisvrouw
zocht; niet zoo'n vrouw als men gewoonlijk in dien tijd aan Hoven vond;
1) Hollandse Mercurius, 1673, p. 263. Ook een prinses Radziwill werd in 1677 genoemd
(Fruin, V, 5o, noot I).
2) Deel I, 359.
S) Id., 117 en 362.
4) Aan Ossory (Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , 4).
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een, die hem geen moeite thuis zou bezorgen, want hij had er buiten al
genoeg zorgen; een met wie hij dacht in harmonie te kunnen leven, wat
hij meende, dat vooral van hare gesteldheid en opvoeding zou afhangen;
een meegaande natuur dus, want hij zou zelf misschien niet heel gemakkelijk
voor een vrouw zijn. En als Prinses Mary nu eens niet deze eigenschappen,
waarvan zij inderdaad de voor een vrouw gelukkige bezitster was, had
getoond — wel ! men mag gereedelijk veronderstellen, dat het aanzoek dan
toch niet uitgebleven zou zijn. De
politiek eischte het, en het dynastiek
belang maakte het wenschelijk 1).
Toch stiet de vrijer op moeilijkheden. Karel II was geneigd aan de
politieke zaken den voorrang te geven — hij moest toch ook op Frankrijk letten 7-, en York was nu bepaald
recalcitrant. Het huwelijk best,' maar
eerst na den vrede ! Maar dat weigerde de Prins beslist: het mocht
toch niet den schijn hebben, als
verkocht hij zijn eer voor een vrouw,
zei hij aan Temple met een juist
besef van den inhoud van den komenden vrede 2). En toen die situatie
eenige dagen voortduurde, greep hij
De Hertog van York,
forsch in. Wetende, dat hij, nu hij
later Jacobus II.
eenmaal in Engeland was, sterk
(Uit Williamson, I).
stond — want het zou op de natie
een hoogst ongunstigen indruk maken, als de Protestantsche Oranje-man
wegging, zonder iets bereikt te hebben —, gaf hij Temple, die hem zeer
verstoord aangetroffen had, opdracht Karel II te zeggen, dat hij zou vertrekken, als hij binnen een paar dagen geen gunstig antwoord kreeg. En
de Koning moest wel bedenken, dat hij dan tot zijn bitterste vijanden zou
behooren ! Of dit ultimatum zoo scherp gesteld is, en of Temple, die den
Koning in elk geval wees op de slechte stemming bij velen en op de uit1) Dat de Prins vroeger bezwaren zou hebben gehad om de afkomst van Mary's moeder,
zooals Feiling, British Foreign Policy 166o— ' 72, P . 54, zegt, is mij nooit gebleken.
2) Temple, II, 432.
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noodigingen van verscheidene ontevredenen aan den Prins in vorige jaren,
het zoo heeft overgebracht ? Dit is zeker, dat de Prins met krachtige hulp
van Temple en ook van Danby, die een aantal brieven van aanzienlijke
Engelschen, waarin op het huwelijk aangedrongen werd, in het geding
bracht, — ook Ossory wordt als helper genoemd —, de overwinning behaalde 1). Na zijn onderhoud met Temple kwam Karel II met de erkentenis:
ik heb mij nooit vergist in iemands eerlijkheid, wanneer ik zijn blikken
zag; de Prins is de eerlijkste man van de wereld, ik zal hem vertrouwen
en hij zal zijn vrouw hebben. York, die een voorbeeld van gehoorzaamheid
aan den Koning zeide te willen geven, berustte in het besluit van zijn
broeder, en de laatste met de hem eigen oubolligheid zei aan zijn Neef:
„it is not good for a man to be alone, I will give you a helpmate", en dan
met een wenk: „Remember that love and war do not agree very well together".
Deze voor de toekomst zoo gewichtige beslissing viel op den 'sten November. Willem III noemde zich tegenover Temple, dien hij uit dankbaarheid omhelsde, een zeer gelukkig man, en nog wel zoo onverwachts ! Men
kan dit licht begrijpen, en ook, dat de Prinses, die 's avonds door haar
vader op de hoogte gebracht werd, niet in dezelfde stemming was. Een
jong meisje te zijn van vijftien jaar, en dan in eens te moeten hooren, dat
je moet trouwen met een man van ruim tien jaren ouder en die bij de
hernieuwde kennismaking blijkbaar niet denzelfden gunstigen indruk had
gekregen van haar neef als deze van haar, kan niet heel pleizierig zijn,
vooral als die boodschap wordt overgebracht door een vader, die met het
huwelijk niet bepaald sympathiseert. Mary huilde den ganschen avond en
den volgenden dag er bij.
In Engeland heerschte groote vreugde 2). Bruid en bruidegom werden
van alle kanten gecomplimenteerd, de „City" van Londen bood bij gelegenheid van de Lord-Mayor-wisseling een luisterrijk feest aan, besloten met
een maaltijd in de Guildhall, waar, naar de gewoonte van dien tijd, de
gerechten hoog opgestapeld stonden. Ook de hertog van Albemarle ontving
de koninklijke familie feestelijk. Alleen de Fransche gezant, Barillon, die
1) Zie ook voor het volgende Kramer, 83, en Sandars, 53 vlg.; cf. Burnet, II, 129 vlg.
2) Beschrijving in „Oprecht verhael van 't gepasseerde op de reyse van Sijn Hoogh.
den Heere Prinse van Orangien na Engelandt" ('s Gravenhage, 1677), bij Knuttel no. '1507;
in lichten vorm: „lettre galante contenant le voyage de Son Altesse Monseigneur le Prince
d'Orange en Angleterre sur la fin de l'annee 1677" (Cologne, 1678).
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compleet verrast was, en stellig ook nog wel een aantal anderen, deelde
niet in die vroolijkheid. Aan de overzijde van de Noordzee werd de tijding
zeer goed ontvangen, al waren er ook hier, die het huwelijk van den Prins
met een Engelsche prinses — om de oude herinnering en de mogelijkheden,
die de toekomst in zich Borg — niet gaarne zagen; het is typeerend, dat
het gerucht werd rondgestrooid, dat de Prins zijn belangen aan de Stuarts
verkocht had 1). De Staten van Holland, opnieuw beschreven, en de StatenGerieraal gaven zonder dralen hun consent, dat de Prins had laten vragen 2) —
ofschoon hij hiertoe niet verplicht was —, en 13 November was de boodschapper, de Delftsche vroedschap Stangerland, die tot 's Prinsen gevolg
behoorde, reeds te Londen terug.
Hier werd toen op 's Prinsen verjaardag, een Zondag, het huwelijk
voltrokken, in de eigen kamer van Prinses Mary in St. James' Palace. De
kerkelijke ceremonie werd, wegens ongesteldheid van den aartsbisschop
van Canterbury, verricht door den bisschop van Londen, Henry Compton;
de Koning zelf trad als „sponsor" op en trachtte met een paar grapjes
wat stemming aan te brengen: „haast u wat," zei hij tegen den bisschop
met het oog op de verwachte bevalling van de Prinses van York en met
een zijdelingschen blik naar den Prins; er mocht York een zoon geboren
worden en dan —, maar met deze vrij indelicate toespeling gaf hij toch
bewijs de ware bedoelingen van zijn neef niet geheel doorgrond te
hebben. En tot zijn nicht, toen de Prins een beurs met gouden munten
op het altaar lei: steek het in je zak, „it is all clear gain". In werkelijkheid
moet de huwelijksvoltrekking een sombere plechtigheid geweest zijn: over
's Prinsen houding is geen enkel bericht, de bruid huilde, hare gouvernante,
Lady Frances Villiers, lag doodziek aan pokken te bed, Prinses Anna, die
dezelfde ziekte onder de leden had, zag er miserabel uit, de vader kan
bezwaarlijk heel opgewekt gekeken hebben en de stiefmoeder was zoo ver
zwanger, dat ze twee dagen later van een zoon beviel. De Koning sloot de
plechtigheid, toen hij de gordijnen van het huwelijksbed dicht trok, met
een bon mot.
Het huwelijkscontract 3) was denzelfden dag geteekend. Het was opgemaakt door commissarissen van weerszijden: voor Willem III Odijk en
1) Wagenaar, XIV, 468; Temple, II, 439; Mignet, IV, 545.
2) Res. Staten van Holland II November en Res. Staten-Generaal 7 en II November
(R. A.).
3) R. 0., Foreign, Entry Books 66, waar ook de volmachten.
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Besprekingen met Karel II over de politiek.

Bentinck, voor Karel II Heneage, baron Finch van Daventry, groot-kanselier,
Danby, Arthus, graaf van Anglesea, groot-zegel-bewaarder, Henry Coventry
en Joseph Williamson, de beide staatssecretarissen, van wie de eerste den
Prins nader stond dan zijn collega, de opvolger van Arlington, die zelf geen
rol meer speelde en het huwelijk dan ook bekritiseerde. Het contract vertoont
zeer veel overeenkomst met dat van het huwelijk van Willem's vader en
moeder; het is hiervan zelfs voor een belangrijk gedeelte een woordelijke
copies Evenals de eerste kreeg de tweede Mary als Prinses van Oranje een
bruidschat van 40.000 £ —, en de vergelijking kan ook in dezen zin doorgetrokken worden, dat deze bruidschat evenmin aan Willem III uitbetaald
is als ze aan Willem II uitbetaald was geworden. De „douairie" was voor
beide Io.000 het speldegeld voor Mary II Soo £ hooger dan voor hare
tante (n.l. woo £ p. j.). Voor de uitoefening van den Anglikaanschen godsdienst werd voor beide verlof bedongen, voor het huwelijk van kinderen
uit beide huwelijken werd de toestemming voorbehouden van den Engelschen
Koning, die ook de personen voor de omgeving zou aanwijzen. Alleen in
enkele punten van gering belang, o. a. in de wijze van vaststelling der
„douairie", was eenig verschil; een der goederen van de „douairie" zou
den titel van „duche" of „comte" moeten hebben. Nieuw was een artikel,
dat bepaalde, dat de goedkeuring der Staten-Generaal op het contract zou
gevraagd worden (wat echter niet geschied is).
Nu konden de zaken van de groote politiek aan de orde komen, en hierover werd tusschen Karel II en Willem III ernstig beraadslaagd. Er was
groot verschil van inzicht, maar 's Prinsen voorspelling, dat, als hij maar
eenmaal in Engeland was, wel een regeling te treffen zou zijn, ging in
vervulling — echter niet zonder dat hij zelf een nieuw offer bracht. Want
in de vredes-basis, waarover overeenkomst bereikt werd, stond volstrekt
niet meer, dat men zou terugkeeren tot den vrede van Aken. De hertog
van Lotharingen zou zijn land terugkrijgen, Frankrijk zou aan Spanje
teruggeven: Ath, Charleroi, Oudenaarde, Kortrijk, Doornik, Conde, Valenciennes, St. Ghislain en Binche, en dus een deel zijner veroveringen, met
inbegrip van Franche-Comte, behouden; het voordeel, dat de Prins bedong,
was de aanzienlijke grensverbetering in het Zuiden der Spaansche Nederlanden door de restitutie van eenige der te Aken afgestane steden: dit is,
wat men in de diplomatieke stukken van dezen tijd begint aan te duiden
als de „barriere" van Spanje tegen Frankrijk. Karel II nam op zich Lodewijk XIV te bewegen deze voorwaarden aan te nemen en de Prins zou
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hetzelfde doen ten opzichte van Spanje 1). Een schriftelijke overeenkomst
schijnt niet te zijn gemaakt. Wel moet er over gesproken zijn zulk een overeenkomst te ontwerpen en over wat Nederland en Engeland zouden doen,
om de voorwaarden op te leggen, als de meest belanghebbenden ze niet
wilden aannemen; ook wel over een defensieve alliantie. Men mag dit
afleiden uit wat gevolgd is en uit vroegere besprekingen, bepaaldelijk uit
die met Arlington.
Zoo gezien, zal men tot de erkentenis geraken, dat Willem III in deze
politieke besprekingen een groot voordeel behaald had. Wat hem van 1675
of voor den geest stond in de betrekkingen tot Engeland, scheen de verwezenlijking nabij gekomen. Engeland's verder afwijken van Frankrijk werd een
realiteit. Dit moet den Prins te eer bewogen hebben, om ten opzichte van
de voorwaarden van den vrede verdere toeschietelijkheid te toonen. Het
is waar, dat hij de mogelijkheid van een regeling als nu voorgesteld werd,
vroeger geopperd had, maar deze losse gedachten had hij nu in zijn politiek
vastgelegd. Hiertoe moet de sterk toenemende vredesneiging in zijn eigen
land — Fagel sprak in dezen tijd zelfs van oproerige uitingen te Amsterdam
en Rotterdam 2) — hem te meer bewogen hebben, en niet minder de ernstige
teleurstelling over de houding van Spanje, waar ook onder het gouvernement
van don Juan niets gebeterd was en dat haast openlijk beleed, dat het de
verdediging van zijn Nederlandsch bezit maar aan zijn bondgenoot in het
Noorden zou overlaten in de overtuiging, dat deze het nooit in Fransche
handen zou laten vallen. Zonder omwegen zei de Prins te Londen tegen
den Spaanschen gezant: „tracht een goed leger in Vlaanderen te hebben
en ge behoeft niet te vreezen, dat men den vrede zonder u zal sluiten" 3).
Zeer scherp uitte hij zich, onder den indruk van het slechte beloop van
den veldtocht van 1677 in een brief aan Fagel van 29 Augustus: als het
belang van de Spanjaarden en het onze niet zoo nauw vereenigd waren,
„ick dede niet een stap om haerentwill"; maar nu dit wel zoo is, zal ik
niet nalaten hun belang „met alle opreghtigheyt" te blijven bevorderen,
„niet om haerentwill, maer om onsentwill". Het Nederlandsche belang
eischte in de eerste plaats de veiligstelling der Zuidelijke provincien;
1) Temple, II, 435. Zie voor deze onderhandelingen en het vervolg vooral Clyde Leclare
Grose, The Anglo-Dutch Alliance of 1678 (in English Hist. Review XXXIX, p. 349 vlg.
en 526 vlg.).
2) Wagenaar, XIV, 469; cf. Bodemann, 308.
3) Van der Heim, I, XXXV.
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Franche-Comte kwam hiervoor pas in de tweede plaats in aanmerking en
werd nu losgelaten, wat de Spanjaarden alleen aan zich zelf te wijten hadden.
Heel duidelijk komt het hier uit, welk een sterk Nederlandschen inslag
Willem III's op internationalen grondslag ingestelde politiek had. De
afzonderlijke onderhandelingen van Frankrijk met hem waren geheel tot
stilstand gekomen; D'Estrades had het reeds over een anderen boeg gewend
door zich, van Nijmegen uit, door middel van Van den Bosch met de
oppositie in Nederland in verbinding te stellen. Het is een flauwe naklank
van - vroegere verwachtingen, wanneer Lodewijk XIV, natuurlijk hoogst
onaangenaam getroffen door de voor hem zoo verrassende wending in de
Engelsche politiek, maar zich beheerschende, om hierover gevoeligheid te
toonen, Barillon, opdracht geeft, of het niet mogelijk zou zijn Willem III
in „notre alliance" op te nemen; hij moest weten, dat hij, Lodewijk XIV,
indien hij zijne pretension op de hertogelijke waardigheid van Gelderland
handhaafde, er aan zou meehelpen, om er Maastricht en Limburg bij te
voegen, onder de protectie van de Staten-Generaal, Engeland en Frankrijk 1) !
Nauwelijks was het werk te Londen volbracht, of Zijne Hoogheid Wilde
terug naar Holland. Er werd nog geoorloogd, en het verlof was om. De
doop van den pasgeboren hertog van Cambridge (die drie weken na de
geboorte stierf) moest echter worden afgewacht, en de verjaardag van de
Koningin op 25 November, toen er een groot feest plaats had, waar de
Prinses verscheen, getooid met al de juweelen, die haar gemaal haar den
dag na het huwelijk had geschonken. Toen raakte Willem in een zeer slecht
humeur, juist uit ongeduld waarschijnlijk om de vertraging van de afreis,
misschien ook om Mary's weigering, om St. James' Palace te verlaten,
wat de Prins noodig oordeelde wegens het gevaar voor besmetting van de
ziekte van Prinses Anna 2). Op het feest van den 25en werd opgemerkt,
dat hij, al danste hij een keer met haar, zijn jonge vrouw zeer verwaarloosde.
Aan het Hof fluisterde men over zijn „sullenness or clownishness" ! ZOO'n
verkeerden indruk kan een man, die uit temperament onhandig doet, op
een oppervlakkige omgeving, die de Prins stellig niet zeer gewaardeerd
kan hebben, maken! Zijn houding moet Hare Hoogheid te meer tegen het
vertrek hebben doen opzien. Maar zij vond toch een aardig woord, toen
1) Mignet, IV, 511.
2) Dat de Prins in deze zaak streng optrad, bewijst ook het geval van een zijner edellieden, Van Borssele van der Hooghe (diens Gedenkschriften, uitg. Heeringa, in Archief
Zeeuwsch Genootschap 1916, p. 75).
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zij tegen Koningin Catharina, die haar troostte met de opmerking, dat
zij zelf naar Engeland gekomen was, zonder haar man ooit gezien te hebben,
bij het afscheid nemen door hare tranen heen zei: „But, Madam, you
came into England, but I am going out of England".
Het vertrek uit Londen had om tegenwind eerst op 29 November plaats
en nieuw oponthoud kwam te Sheerness, toen zeer slecht weer het uitzeilen
onmogelijk maakte. De Prins weigerde naar Londen terug te keeren en
nam gedurende eenige dagen zijn intrek te Canterbury, in een logement.
ZOO weinig was hierop gerekend, dat men geld moest leenen van dr. Tillotson,
den deken van het aartsbisdom. Eindelijk, 8 December, stak uit Margate
het Engelsche eskader, waarbij zich een Nederlandsch gevoegd had, met
het jonge echtpaar in zee.
William en Mary ! Daar gingen ze nu op hun verdere levensreis. De
voorteekenen voor gelukkig samenleven waren niet gunstig. En dit waarlijk niet alleen, omdat hun „huwelijk uit de politiek geboren was !
Dat is met zoo vele vorstenhuwelijken het geval. Neen, ook om de personen,
die hier vereenigd waren. De in zich zelf gekeerde, onhandig doende, soms
lompe man, voortdurend door staatszorgen beziggehouden, waaraan hij ook
in de eerste dagen na zijn huwelijk ettelijke conferentien had moeten
wijden, — niet erg gezond, en blijkens zijn portretten van omstreeks dezen
tijd op zijn z8ste jaar duidelijke sporen vertoonend van de vermoeienissen
der laatste jaren en reeds wat aan het verouderen —, kan bezwaarlijk een
echtgenoot geweest zijn, die een mooi, jong, levenslustig meisje van 15 jaar
zoo maar direct aanstond. Men kijke haar Diana-portret 1) aan en men zal
Mary graag den tijd gunnen, om zich aan de situatie aan te passen, en
hare tranen er bij. De laatste zijn spoedig gedroogd, eerder dan men wel
eens gemeend heeft —, en de kunst van aanpassing aan een man van het
snit van den waren Willem III heeft zij voortreffelijk verstaan.
Na den dood barer moeder was prinses Mary, met hare jongere zuster,
in afzondering, in het paleis van Richmond, opgevoed door lady Frances
Villiers, die geen slechte gouvernante geweest kan zijn. Geleerd was die
opvoeding niet, dat lag niet in den tijd. Maar aan de taal moet goede aandacht
besteed zijn, en Mary was intelligent en bezat een scherpe opmerkingsgave.
Ook in het Fransch drukte zij zich veel gemakkelijker uit dan haar echtgenoot. De vader had er in berust, dat zijn beide dochters uit zijn eerste
huwelijk in de leer der Anglikaansche kerk werden grootgebracht, en de
1) 0.a. afgebeeld bij Bowen.
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sterk Protestantsch georienteerde bisschop Compton, hierin bijgestaan door
de „chaplains" dr. Edward Lake en dr. Doughty, heeft het onderwijs
hierin goed aangepakt. Mary kreeg voor hare religieuse opvattingen een
stevigen Anglikaansch-Calvinistischen ondergrond. Die kwam met haar
aard, die ernstig was — zij lijkt in dezen, ook uiterlijk, het meest op haar
moeder —, goed overeen. Niet zoo, dat hare jeugd heel in devotie en in
ernst werd doorgebracht ! Zij leerde dansen en beoefende deze sport met
hartstocht. Er was gelegenheid genoeg toe aan het onbezorgde Engelsche
Hof van Karel II. Zij speelde ook tooneel en trad eens op in een rol, die
kostuums vereischte, waarover puriteinen het hoofd bedenkelijk geschud
moeten hebben, zooals ouderen van dagen het deden of doen over de
kleeding van het vrouwelijk geslacht in onzen tijd. Zij kreeg een neiging
tot sterke sentimentaliteit, die tot uiting komt in hare brieven aan een
vriendin, Frances Apsley 1), die zij als „dear husband" — ook wel als
„dear crual loved blest husband" — toesprak, onder den schuilnaam van
Mary Clorine, in een taal, die soms tot hysterie schijnt over to slaan. De
invloed van de onzedelijke omgeving om haar heen, waarmede ze, bij het
klimmen der jaren, veelvuldiger in aanraking kwam ! Bitter waren haar
indrukken ook wel: „in two or three years men are always wery of thier
wifes and look for Mrs., as sone as they can gett them" ! Maar toegankelijk
voor liefde — „the noblest frialty of the mind" —, voor aanhankelijkheid
aan een vriendin toonde zij zich in hooge mate, zooals dit bij meisjes van
haren leeftijd veel voorkomt. Ik zou willen spreken van een zekere onevenwichtigheid in de ontwikkeling, die ze bereikt had, toen Willem om haar
kwam. Maar de ondergrond van haar wezen was rein, vroom en goed,
hare gezondheid niet sterk; het laatste kan bij de afstamming van een vader
als den haren, die een echt don Juans-leven geleid had, niet verbazen —
„de zonden der vaders" ! —, het eerste mag men op rekening van de Moeder
stellen, wier ongeluk door hare kennismaking met haren lateren man
begonnen was.
Het gebeurde op die zeereis met zijn vrouw, dat Willem III den kapitein
in den storm, die er woei, aanhoudend hoorde zeggen tot „the man at
the helm": „steady, steady, steady", en hij moet het met instemming
gehoord hebben, want het was zijn eigen wijze van doen — niettegenstaande
alle uiterlijke afwijkingen —, die er in resonneerde. Uw Koning kan dat
1) Zij zijn uitgegeven door Lt. Col. Bathurst in „Letters of two Queens" (London,
1926).
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goed gebruiken, zei hij later tegen Temple 1), toen hij hem deze ervaring
vertelde, want was ooit een ding zoo heet en zoo koud als „this Court of
yours" ? Of Mary het ook gehoord heeft ? Het komt mij voor, dat in elk
geval bier — al is dit niet direct en heelemaal gerealiseerd — het aanknoopingspunt gevonden moet worden voor den band, die William en
Mary is gaan omsluiten. De vrouw heeft in de rustige kracht, die van den
man uitging, den steun gevonden, dien zij behoefde en zocht. Zij heeft
instinctmatig gevoeld, dat het bij hem beter was dan in de onreine sfeer
van het Stuart-Hof, dat zij verlaten had. Zij heeft hem doorgrond en
misschien beter dan iemand begrepen het vaste, hooge karakter, waarnaast
zij ging, — waaruit is voortgekomen bewondering voor het groote doel,
dat hem voor oogen stond, en wezenlijke oprechte liefde. En met haar
zachten aard en haar inschikkelijke meegaandheid heeft zij ook den man
kunnen boeien — zij, die waar was, „to the score of her being". Niet
op eens ging dit, maar toch wel spoedig, en zoo werd het beter, bezonkener.
Het pleit in hooge mate voor dezen Prins van Oranje, dat hij zulk een vrouw
zoo aan zich heeft verbonden, zonder er moeite voor te doen, en het pleit
in even hooge mate voor de tweede Mary Stuart in onze geschiedenis,
dat zij dezen man zoo veel heeft weten te geven, ook zonder zich hiertoe
opzettelijk in te spannen. Het kwam van zelf, omdat het natuurlijk was.
9 December landde de Stadhouder met zijn jonge vrouw bij Ter Heide,
zij begaven zich naar Honselaarsdijk, waar in de volgende dagen druk
bezoek kwam, en deden vandaar den i4den hun plechtigen intocht in
Den Haag. De residentie had zich in feesttooi gestoken en de „aenwasch
van volck" van Honselaarsdijk tot Den Haag was heel groot. Eerepoorten,
met spreuken tot verwelkoming van den Vorst en de Vorstin, wien als
beste bruidschat de vrede toegewenscht werd. Begroeting door den magistraat, de schutterij en de colleges van Staat, het corps diplomatique, 's avonds
piktonnen en vuurwerken, zoodat heel Den Haag „met vuur en vlam als
bedeckt scheen te sijn", terwij1 de klokken luidden en het kanon op den
Vijverberg tot laat in den nacht zich liet hooren. Er was „groote toejuychinge
van alle de werelt". Bizondere aandacht trokken de op last van Haar Edel
Groot Mogenden op den Vijver opgeslagen stellages, waarop „vertoont
wiert een groote kasse van 1 o voet hoogh in 't vierkant, uytbeeldende de
trouw met 2 rechterhanden in een, daer boven de Wapenen van Hare
1) II, 476.
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Hoogheden, met 2 Engelen gekroont, alles in vuur staende, vertonende
mede een diamant-ringh van 8 voet hoogh in sijn diameter, aen de rechterhandt W. en H., groot 8 voet, met een kroon 1 o voet, aen de linckerzijde
een M. met een Kroon daerboven". Hier ontstak men „ongemene treffelycke
vuurwercken", als een roode vergulde leeuw, die in zijn rechter klauw
een verguld zwaard en in de linker een lauriertak had, en op het hoofd
een kroon en een kasteel, „waayende van de hooghste tooren een Oraignevlag,
beteeckenende 't Huys van Nassau", en nog veel meer. Al de groote huizen
in de buurt deden aan de verlichting mede. Het moet een schitterend
feest geweest zijn, waarbij de pyrotechnische kunst onder leiding van Van
der Myle, den controleur van de „meester-vuermaeckers", hoogtij vierde.
Zwaar barok, maar in wezen niet anders dan vele zulke feesten in lateren
en in onzen tijd.
De pret werd lichtelijk bedorven, omdat het een regendag was... In
overeenstemming met de stemming van Hare Hoogheden, die, met Lady
Inchequeen, dame d'honneur der Prinses, in een karos gezeten en voorafgegaan en gevolgd door gardes en vele karossen met hovelingen en andere
lieden van aanzien, onder wie Bentinck en Ouwerkerk de eerste plaats
innamen, hun intrede deden ? Het is tergend, dat onze bronnen juist over
wat wij toch het liefst zouden weten, haast geheel zwijgen. Prins Willem
was op zulke feestelijkheden niet gebrand. „O my, ick schrik er van",
zei hij bij een latere gelegenheid tot Huygens, toen hij er een in uitzicht
had, en nu was hij zelf onder den indruk van het bericht van een Fransch
succes op het oorlogsterrein, zoodat: „je n'ay peu participer de cette joye" 1).
Dat doet niet veel goeds veronderstellen. Maar Prinses Mary moet toch
wel belangstellend en met een vriendelijk gezicht hebben rondgekeken,
misschien ook wel getroffen zijn geworden door het trouwe aanhankelijkheidsbetoon der bevolking, der Hagenaars vooral, aan Oranje.
Sterke emotie zal men van Willem III ook bij een zoo wichtigen gebeurtenis als een huwelijk niet verwachten. Maar men denke zich hem
in deze dagen niet geheel passieloos. Hij bedankt in voor zijn doen zeer
hartelijke bewoordingen Danby op den dag van zijn vertrek uit Margate
en weer den dag na zijn aankomst, en nog een jaar later, als de groottresorier in zwarigheden raakt, herinnert hij zich wat deze voor hem had
gedaan, betuigt hem zijn deelneming en biedt hem zijn dienst aan, terwij1
1) Aan Ossory 14 December 1677 (Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2, 214).
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hij dan aan Ossory schrijft: „mon amitie ne c'est jamais attache a la bonne
ou movaise fortune", en „ik ben een zeer groot vijand van ondankbaarheid".
Wanneer hij in Nederland terugkomt, is de oorlog weer accuut geworden,
want de Franschen hebben midden in den winter het beleg voor St. Ghislain
geslagen, als het ware een antwoord gevende op de uitdaging door het
Engelsche huwelijk. „Als ik er op tijd had kunnen zijn, zou ik mij onmiddellijk
gevoegd hebben bij onze troepen, die tot ontzet optrekken", schrijft hij
in den pas genoemden brief aan Danby uit Honselaarsdijk, en aan Waldeck,
wien hij overigens uit Engeland niet anders had geschreven dan dat het
huwelijk „niet zonder moeilijkheden" tot stand was gekomen — aan Johan
Maurits liet hij zelfs dit weg ! —, voegde hij er bij : „N'y ayant point de
femme qui m'empesche de faire mon devoir" 1). Niemand die er aan zal
twijfelen of in deze woorden een leege bravoure zal leztn, maar... hij ging
toch niet ! St. Ghislain viel spoedig. Het is prettig het te mogen vastleggen:
de Vrouw had hem geboeid ! En hij bleef bij haar tot in Maart 1678, toen
de nieuwe veldtocht ging aanvangen, en Hyde zag, dat de Hoogheden te
Rotterdam heel teeder afscheid namen, en aan Mrs. Apsley drukt Mary
dan hare stemming uit op een wijze, die geen twijfel laat aan hare gevoelens:
„What can be more cruall in the world than parting with what one loves
and nott onely common parting but parting so as may be never to meet
again, to be perpetually in fear, for God knows when I may see him or
whethere he is nott at this instant in a batell". Wat zal ze iets later blij naar
Antwerpen gereisd zijn, waar ze Willem kon aantreffen !
Het jaar 1678 staat in het teeken van den vrede. De overeenkomst,
tusschen Karel II en Willem III bereikt, had eindelijk een grondslag aan
de hand gedaan, waarop men te Nijmegen zaken zou kunnen doen. Al
ging dit ook nu nog niet zoo heel glad ! Lodewijk XIV, hoe zeer door den
Engelschen invloed met Frankrijk's belangen rekening gehouden was, verwierp de basis, toen deze hem namens Karel II werd voorgelegd, met
verontwaardiging, zooals Barillon direct voorspeld had. Maar Karel II liet
zich niet van zijn stuk brengen en ging niet in op de vredesvoorstellen,
die Frankrijk hem liet doen. Ook de van Fransche zijde even ter sprake
gebrachte wapenstilstand werd niet ernstig in behandeling genomen. Hyde
kreeg in opdracht aan de Republiek een verdrag voor te stellen, waarbij
1) Waldeck, II, 347 en 351; aan Johan Maurits 19 Nov. 1677 (Corresp. Willem IIIBentinck, II 2, 208).
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zij en Engeland zich zouden verbinden, om de voorwaarden respectievelijk
aan Spanje en aan Frankrijk op te leggen 1). Uit Nijmegen naar Den Haag
gekomen, vond hij Willem III onmiddellijk bereid, en zonder veel moeite
kwam reeds 1 o Januari 1678 in Den Haag een verdrag tot stand, dat, na
eenige wijzigingen te hebben ondergaan, den z6sten opnieuw geteekend
en daarna geratificeerd werd. Beide mogendheden verplichtten zich de
voorwaarden, hier nader omschreven en conform de tusschen Karel II en
Willem III overeengekomene, desnoods met geweld te doen aannemen;
alleen de wijze, waarop dit zou geschieden, werd niet dan in zeer algemeene
termen vastgesteld, en een bepaling omtrent de regeling der zaken aan de
Oostzee ontbrak geheel. Het verdrag leek op dat, wat aan de triple-alliantie
van 1668 ten grondslag was gelegd, behoudens dat hierin wel omschreven
was welke geweldmaatregelen desnoods zouden worden aangewend, en dat
toen tegelijkertijd een defensieve alliantie tusschen de Republiek en Engeland
gesloten was, waartoe nu Engeland wel een voorstel gedaan had, dat echter
bij de Staten geen gunstig onthaal had kunnen vinden.
Karel II had haast achter het werk gezet, omdat hij het Parlement, dat
bijeengeroepen was, gunstig wilde stemmen door het het Engelsch-Nederlandsche verdrag voor te houden; hij toonde ook zijn veranderde politiek
door de Engelsche troepen uit Frankrijk terug te ontbieden. Willem III had
geholpen, zooveel hij kon, en zijn zeer drukke correspondentie met Danby
in dezen tijd blijft in zeer hartelijken toon 2); hij is tevreden over den gang
van zaken en geeft op verzoek van Danby reeds aan wat Engeland voor
maatregelen zal moeten nemen: een vloot in het Kanaal en in de Middellandsche Zee, een Leger naar Frankrijk zelf of naar de Zuidelijke Nederlanden.
Maar spoedig hokte er iets. De Prins kon de bezwaren, die in de Staten
tegen de defensieve-alliantie — ofschoon hij haar zelf gewenscht moet
hebben — werden geuit, niet te boven komen: „Il y a de certaines formalites en des Republiques que l'on ne peut changer, et qui sont pourtant
fort ridicules", schreef hij naar aanleiding hiervan aan Danby 3). Maar hier
klinken de woorden als een uitvlucht bij iemand, die toch lang niet altijd voor
dit soort formaliteiten halt hield. Het Engelsche ontwerp werd door de Staten
geamendeerd 4), maar het aldus gewijzigde verdrag, 13 Maart geteekend,
1)
2)
3)
4)

Ik volg hier vooral de hiervOOr genoemde artikelen van Clyde Leclare Grose.
Zie Corresp. Willem—Bentinck, II 2 , 225 vlg.
18 Februari 1678 (in Hist. Mss. Comm., IXth report, part II, 455).
Archives, 11 5, 362 vlg.
6
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wilde Karel II niet ratificeeren —, waarmee deze zaak, die als het ware
de aanvulling op de Januari-overeenkomst had moeten worden, op de lange
baan raakte.
Ook andere moeilijkheden bleven niet uit. De Villa Hermosa en de
Spaansche gezant te Nijmegen verklaarden zich, toen Willem III hun het
voorstel hiervan liet zien, bereid de basis te aanvaarden — Spanje kon
moeilijk anders ! —, maar de landvoogd maakte de grootste bezwaren, toen
Engeland de tijdelijke bezetting van Oostende eischte als basis voor troepenontscheping, en toen Willem III hem met moeite bewoog er in toe te
stemmen, dat er 2000 man Engelschen zouden worden geland, weigerde
Engeland hiermede genoegen te nemen. Het mooie raakte voor Karel II
van zijn nieuwe politiek geheel af, toen de verhouding tot het Parlement,
na de bijeenkomst in het begin van Februari — al stemde het toe in oorlogsuitrustingen van 30.000 man troepen en 90 schepen —, niets van haar
scherpte verloren bleek te hebben. En nu stelde Barillon, gesteund door
den expresselijk overgekomen jongen Ruvigny, zoon van den vroegeren
gezant, zich in verbinding met de oppositie, zonder overigens de betrekkingen
met het Hof te verwaarloozen. Toen de schout-bij-nacht Cornelis Evertsen
in het einde van Februari naar Londen kwam, om in opdracht van Willem III
te onderhandelen over een samenwerking ter zee, waarbij de verdediging
van het Kanaal aan Engeland, die van Noord- en Oostzee aan de Republiek
zou toevallen, terwijl de beide landen in de Middellandsche Zee samen
zouden optreden, kon hij eerst niets gedaan krijgen. Maar wel kwam Karel II
reeds iets verder tegemoet aan Frankrijk door aan te bieden, dat het Charlemont voor Doornik zou mogen behouden. De wind draaide aan het Engelsche Hof.
En toen nu een krachtig en doortastend optreden van Frankrijk in de
Zuidelijke Nederlanden loskwam, waren de bondgenooten bij lange na
niet in staat dit tegen te houden. 4 Maart verscheen een Fransch leger
plotseling voor Gent. leder wist, dat er groote toebereidselen gaande waren,
maar Louvois had het geheim van zijn aanvalsobject zoo goed geheim
weten te houden, dat niemand dit bevroed had. Den 9den reeds viel Gent,
en den 25sten volgde Ieperen. Binnen een maand was een groot gedeelte van
Vlaanderen verloren !
Willem III stond hier vrijwel machteloos tegenover. Reeds den 'sten
Maart was hij naar 't Zuiden gesneld- tot groot ongenoegen van Huygens,
die, in zijn rustig Haagsch bestaan gestoord, den vrede voor het oorlogsspook

Lauwheid bij de Staten.

83

zag wijken. De Nederlandsche troepen waren na den winterveldtocht voor
een deel in de Zuid-Nederlandsche vestingen ingekwartierd, lagen er nog
en konden er eigenlijk niet gemist worden. Met de beschikbare troepen
posteerde de Prins zich bij Mechelen, waar hij tijdens het beleg van Ieperen
door een Fransche legerafdeeling, die bij Gent stond, gemakkelijk in bedwang
werd gehouden. Engeland had, zoodra het beleg van Gent begonnen was,
inderhaast 600 man naar Oostende gezonden. Nu kunt ge zien, schreef
de Prins aan Danby den 5den, hoe terecht ik gewaarschuwd heb tegen
de Franschen, die naar mijn overtuiging geen vrede willen. Nu blijkt,
hoe ze u bedrogen hebben met hun vredesgepraat. Waarom hebt gij niet
tijdig de noodige maatregelen van verweer getroffen ? Op dit verwijt antwoordde Danby den i4den alleen met te verwijzen naar de houding van
Villa Hermosa 1). Nu zou men in Engeland zich toch krachtiger aan de
voorbereiding tot den oorlog zetten. Zelfs kwam John Churchill in het
begin van April naar Den Haag en sloot er een militaire conventie, en
Evertsen's pogingen hadden in zoo verre succes, dat in Mei een maritieme
overeenkomst, maar alleen voor de Middellandsche Zee, tot stand kwam.
Geen van beide zijn uitgevoerd.
Terwijl bij Karel II de ware lust om den oorlog te begonnen ontbrak,
voelden de Staten heel weinig voor de voortzetting er van. Wanneer de
Engelsche Koning in een dier oogenblikken, dat de stemming tegen Frankrijk
de overhand krijgt — onmiddellijk na den val van Gent —, een viervoudig
verbond tusschen zijn land, Spanje, den Keizer en de Republiek voorstelt,
voeren de Staten een latente oppositie. In de herhaalde conferentien der
gezanten te Londen hierover moet Van Beuningen steeds verklaren geen
last te hebben. De waarheid was, dat zijn Meesters zich niet verder wilden
binden — en vooral ook wilden zij niet weten van het verbod van handel
met Frankrijk, waarop van Engelsche zijde werd aangedrongen en waartoe
zij zich kort te voren nog in beginsel bereid hadden verklaard 2). Met het
voorstel tot dit viervoudig verdrag ging het toen als met de defensieve
alliantie, het raakte op de lange baan, en Karel II deed heel ontstemd.
Maar tegelijkertijd toonde hij zich al meer toeschietelijker tegenover Frankrijk: men moest het, meende hij, Doornik en Valenciennes maar laten,
om Gent terug te krijgen; 5 April werd Sidney Godolphin expresselijk
overgezonden, om dit aan Willem III voor te stellen.
1) Beide brieven: Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2, 237 vlg.
2) Secr. Res. St. Gen. 3 Januari 1678 (R. A.).
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Onder deze omstandigheden werd de positie van den Prins verre van plezierig. Er kwam nog bij, dat aan de samenwerking met de Duitsche bondgenooten alles ontbrak: van die met den Keizer bleek niets 1), van die met de anderen
heel weinig. Met Brandenburg werd in Maart een nieuw alliantie-verdrag
gesloten, dat echter door den loop, dien de dingen gingen nemen, zonder
werkelijke beteekenis is gebleven. Dit verklaart zijn matte houding in
de verdere toenadering tot Engeland en ook het lijdelijk aanzien van de
verdere tegemoetkoming van zijn oom aan Frankrijk; hij moet tot het
inzicht zijn gekomen, dat het heel bezwaarlijk zou zijn de politieke gedragslijn, zooals die te Londen vastgesteld was, tot het einde uit te werken,
al twijfelde hij er nog altijd aan, of Frankrijk bereid zou zijn op eenigszins
aannemelijke voorwaarden vrede te sluiten.
Wat den Prins het meest in den weg zat, was de stemming in de Republiek
zelf. Niet alleen te Amsterdam, maar even goed te Rotterdam en Leiden,
werd een sterke vredesgezindheid merkbaar. De lasten van den oorlog,
zei men, waren niet meer te dragen. In die sfeer konden D'Estrades' verlokkingen tot een afzonderlijken vrede met de Republiek te Amsterdam.
tieren. Willem III was niet gezwicht voor hem gedane persoonlijke aanbiedingen en had voortdurend getoond, ook al kwam Spanje hem in zake
zijn pretension niet het minst tegemoet, het algemeen boven het particulier
belang te kunnen stellen 2). De houding van Amsterdam stond niet op
dit hooge plan ! Het moge den vrede oprecht noodzakelijk hebben geoordeeld
om zijn handel, om de zware oorlogslasten, ook omdat het bevreesd was
voor de te groote Oranjemacht —, het was bedenkelijk hierom den leider
der Republiek in den rug aan te vallen. Deze houding heeft Willem III
voor het oogenblik den nekslag gegeven.
Wil Frankrijk met Nederland vrede sluiten, vraagt Amsterdam's pensionaris 18 Maart, na een bijeenkomst met de „plus habiles des magistrats",
aan D'Estrades 3), juist in de dagen, als de Prins zich in het Zuiden aftobt,
om het verder voortdringen der Franschen, die ook Zeeuwsch-Vlaanderen
bedreigen, tegen te houden ? Jawel, antwoordt de Franschman, wanneer
Holland eerst maar belooft geen oorlogslasten meer op te leggen, als het
verdrag gesloten zal zijn, totdat de andere gewesten het zullen geratificeerd
hebben; de plaatsen, die Frankrijk na zijn vredesaanbod aan Karel II nog
1) Zie Hamel Bruynincx 24 Februari 1678 (Von Antal en De Pater, I, 218).
2) Temple, II, 328, 33o.
3) Mignet, IV, 548.
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veroverd had, zou het, meende hij, mogen behouden. Dit ging toch de
heeren te Amsterdam wat heel ver. Maar de correspondentie had ten gevolge, dat de Staten van Holland, ten deele ingelicht, besloten tot het
zenden eener deputatie naar Willem III, bepaaldelijk om hem te wijzen
op den drukkenden financieelen toestand, in verband waarmede dan de
vraag van legerreductie en van de noodzakelijkheid van vrede moest worden
opgeworpen 1).
De deputatie ontmoette den Prins te Antwerpen, — waarheen ook de
Prinses gekomen was. „Ruineus, schadelijck, schandelijck" noemde
Willem III een vrede, zooals die nu gezocht werd, maar hij zou zich bij
het besluit der Staten neerleggen, als deze het wilden; hij vroeg alleen
een uitstel van twee weken, om zijn onderhandelingen met Engeland over
een wijziging der Januari-basis, naar aanleiding van Godolphin's zending,
ten einde te brengen en tot zoolang opschorting van het besluit tot legerreductie; dit werd hem, noode, gegund 2). Hoe berustend voor Willem III,
maar in de gegeven omstandigheden heel wijs ! Met het uitstel won hij
althans iets: de band met Engeland werd aangehouden en — wie weet,
of in dien tijd niet aan het Licht zou komen, dat Frankrijk toch geen vrede
wilde, waarvan de Prins overtuigd bleef. De oppositie harerzijds zag terdege
in, dat zij niet al te sterk tegen hem kon optreden. Het is zeer typeerend,
dat eenige leden der deputatie, vooral Van Leeuwen van Leyden, sterk
bestreden, dat Willem III te Antwerpen ook het epitheton „schandelijck"
zou hebben gebruikt, en op hun aandrang werd dit woord uit de extensie
der resolutie van den Eden uitgelicht. Het lijkt wel, merkte Fagel op 3),
dat „die goede vrunden, die soo naer de vrede haecken en verlangen, well
souden willen, dat het niet openbaer was, dat Uwe Hoocheit dese condition
hadde tegengesproocken", en bevreesd zijn voor hun eigen voorbarigheid.
In herinnering aan 1672 ! Had Willem III de verzenen tegen de prikkels
willen slaan, hij zou de oppositie gemakkelijk aan gekund hebben. Maar
het extreme lag niet in zijn aard, al was hij zeer gebeten op de heeren van.
Amsterdam. Als Waldeck hem er op wijst, welke slechte gevolgen oneenigheid met de machtige stad moet hebben en hem een poging tot verzoening
van een Delftsch regent overbrieft, antwoordt hij erg uit de hoogte 4):
1)
2)
3)
4)

Secr. Res. Holl. 25 Maart 1678.
Id. 6 April 1678.
Aan Willem III 7 April (Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2 , 24o).
Waldeck, II, 357, 359.
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ik heb niets tegen die heeren, mits zij niet raken aan de autoriteit, die
mij wettig toekomt; doen zij dit — en het is stellig hun bedoeling —, „il
faudra voir qui sera le plus fort". Hier is de angel: de herinnering aan
165o, bij de troepen-afdanking in dat jaar.
Het was heel gelukkig voor Willem III, dat Lodewijk XIV in dezen
tijd niet het onderste uit de kan heeft gewild. De Fransche politiek was
meesterlijk beheerscht, als die zijn kan van iemand, die zich heel sterk
weet, maar tevens voortdurend beseft, dat hij bij al te ver uithalen de
tegenstanders zal aanmoedigen, misschien zelfs Engeland in hunne rijen
brengen. Dit laatste was tot dusverre voorkomen, maar ver af was het
gevaar niet meer. En het was ook wat waard de alliantie van 1673 te breken,
waartoe men nu, met behulp van de oppositie in de Republiek, goed op
weg scheen. De strategie was geheel in overeenstemming met deze politiek:
na Ieperen's val bleef het Fransche leger in Vlaanderen werkeloos; alleen
het met een Nederlandsch garnizoen bezette Bergen werd reeds van het
einde van 1677 af geblokkeerd, overigens een zaak van groot gewicht, omdat
het met Namen de eenige stad was, die Brussel nog dekte.
Nog voor het uitstel, dat de Prins verkregen had, voorbij was, deed de
Fransche diplomatie een nieuwen stap, die den tegenstander dicht bij het
schaakmat bracht. 15 April verklaarden de Fransche gezanten te Nijmegen,
dat hun Koning bereid was tot vrede op den reeds te Londen aangeboden
grondslag, die niet zoo heel veel verschilde van den door Karel II en
Willem III voor het Westen ontworpene: hij zou, behalve Valenciennes,
Doornik en Conde, teruggeven wat deze geeischt hadden en zelfs ook nog
Gent, maar Ieperen niet. Ook zoo kwam er een grensverbetering, een
„barriere", maar de Fransche winst was veel grooter. Zweden moest zijn
verloren gebied terug hebben, en de voorwaarden waren voor 10 Mei te
aanvaarden.
Tegen deze voorwaarden zelf heeft Willem III zich niet verzet: hij moet
hiervan de onmogelijkheid hebben ingezien. Wel schreef Danby hem in
oorlogszuchtige stemming — want Karel II was onaangenaam getroffen
door den eisch ten gunste van Zweden —, maar kort tevoren had hij bericht,
dat de Prins in elk geval voor Juni niet op „any use" van een Engelsch
leger moest rekenen 1). In Holland toonden de Staten grooten lust ja te
zeggen en Amsterdam ging hiertoe reeds den z5sten over. Maar besloten
1) Brieven van 3 en 16 April 0. S. (Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2, 242 vlg.).
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werd eerst 's Prinsen advies te vragen. Het is niet bekend wat hij precies
gezegd heeft op den 3osten 1), toen hij, den vorigen dag uit de legerplaats
overgekomen, ter Staten-vergadering compareerde. Het resultaat der overleggingen was, dat Holland en daarna de Staten-Generaal besloten Jacob
Boreel uit Amsterdam en Van Leeuwen uit Leiden — dus beiden uit het
meest voor den vrede geporteerde steden — resp. naar Brussel en naar
Londen te zenden, ten einde over de Fransche voorwaarden eenstemmigheid
zoowel met Spanje als met Engeland te krijgen 2). Het is duidelijk, dat
de Prins opnieuw een gedeeltelijke overwinning behaalde: hij had weer
eenig uitstel verkregen en bewerkt, dat de Staten den draad naar buiten
nog niet afbraken. Het was de voortzetting zijner in het begin van April
te Antwerpen ingeleide politiek, die nu niet den vrede naar het Fransche
aanbod verwierp, maar wel den vrede voor de Republiek afzonderlijk;
hoogstwaarschijnlijk zal hij 't Fransche aanbod ook thans niet ten beste
vertrouwd hebben, en ook claArom moesten de bondgenooten eensgezind
blijven. Amsterdam protesteerde en liet aanteekening houden van zijn
resolutie van 25 April.
Den volgenden dag, den 4den Mei, vertrok de Prins „vistement dans une
foule de gens", zoodat Huygens hem zelfs niet te spreken kon krijgen.
Het leek een vlucht, natuurlijk om verdere besprekingen over een legerreductie en de zware lasten te ontgaan. Maar zoo gemakkelijk kwam hij
er niet af. De Staten van Holland zonden hem den 5den een zeer ernstigen
brief achterna, waarin duidelijk eenige ontevredenheid onderdrukt werd:
zij hadden nog zoo gaarne over verscheidene zaken van importantie met
hem geconfereerd, over de zware lasten, over de militie, en zij vroegen
hem, of hij wilde terugkeeren dan wel een deputatie uit hun midden verwachten. Den volgenden dag schreven hem de Staten-Generaal op wat
anderen toon: of hij niet wilde terugkeeren, om te adviseeren wat gedaan
moest worden, als de vrede kwam te „ontschieten" 3). Hij koos het eerste,
was den 1 iden weer in Den Haag, adviseerde over de bedoelde onderwerpen,
maar wist ook thans een bepaald besluit te voorkomen 4). Het ging in
Holland „avec bien de la confusion", schreef hij den i 2den aan Waldeck ; het
scheen wel „que, sans se donner plus de peine, l'on s'abandonnait a la Provi1)
2)
3)
4)

Cf. Basnage, II, 915; stellig niet geheel authentiek.
Secr. Res. Holland 3 Mei; cf. Journalen-Huygens, IV, 252.
Res. Holland en Secr. Res. St. Gen. i. d.
e.
Secr. Res. Holl. i6 Mei.
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dence, laquelle it esperoit qu'elle auroit pitie de nous" 1). En hij zelf temporiseerde. Voorloopig bleef hij op Honselaarsdijk, waar ook zijn vrouw was.
Ondertusschen was de termijn van 10 Mei al voorbij, geen der bondgenooten had de voorwaarden tijdig aangenomen; de Staten ha dden reeds
den 5den Mei besloten om verlenging te vragen, wat de groote monarch
direct toestond, eerst tot den zosten, toen nog langer. En hij ging verder,
betuigende zijn sterke vredesliefde in een brief aan Haar Hoog Mogenden
zelf 2) in antwoord op de verklaring, die deze te Nijmegen hadden laten
doen, dat zij den vrede gaarne wilden, maar samen met de bondgenooten 3).
Gij kunt hem direct hebben op de bekende voorwaarden, en wanneer Spanje
niet mee wil doen, dan zal ik geen stad in de Zuidelijke Nederlanden meer
laten aanvallen, mits gij neutraal blijft in den verderen oorlog. Gij hebt
dan in elk geval „cette barriere que vows croyez si necessaire pour votre
repos". Wilt ge gedeputeerden zenden, dan zullen die mij tot den 27sten
in de buurt van Gent vinden. Weer verloor de Prins een stuk. De Staten
besloten Van Beverningk uit Nijmegen naar het Fransche legerkamp te
zenden, en zonder veel moeite verkreeg deze in het kamp van Wetteren
de toezegging van een wapenstilstand voor 6 weken 4), in te gaan op 1 Juli,
mits de Staten beloofden in elk geval onzijdig te zullen blijven. De vrede
scheen een eind dichter bij, Luxembourg zou alvast, in afwachting van
het antwoord der Staten, geen stad in het Zuiden aantasten.
Tegen Beverningk's zending had Willem III zich eerst verzet, maar hij
was geeindigd met toe te geven 5). En wel onder den invloed van brieven
uit Engeland, van Danby in het bijzonder, die een zeer somber tafereel
ophingen van den toestand aldaar. Koning en Parlement waren in Mei
in ernstige twist geraakt, en Karel II had, onder den indruk ook van de
stemming in de Republiek, de fuik verhangen en een nieuwe subsidieovereenkomst met Lodewijk XIV aangegaan 6), tegen de belofte, dat hij
ook in den verderen oorlog neutraal zou blijven. Den inhoud hiervan heeft
Willem III niet geweten — want de transactie was in het allerdiepste
geheim tot stand gekomen —, maar wat Danby op bevel van den Koning
1) Journalen-Huygens, IV, 255-256.
2) Mignet, IV, 564.
3) Zie o. a. Secr. Res. St. Gen. 9 Mei (R. A.).
4) Dat Beverningk beloofde vrede te maken binnen 6 weken, zooals hier en daar beweerd
wordt, ook als de bondgenooten weigerden, lijkt mij niet aannemelijk.
5) Mignet, IV, 565-566, 577-581.
6) Mignet, IV, 572 vlg.
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schreef 1), was onrustbarend genoeg: Z. M. vindt zijne zaken „in so ill a
posture and his Parliament is so very ill an humor", dat hij niet de minste
hoop heeft van iets te kunnen doen met zijn wapenen voor het behoud
van Vlaanderen, hij raadt dus Uwe Hoogheid dringend tot vrede... 's Prinsen
antwoord is onbekend, vriendelijk kan 't niet geluid hebben. Ook zijn
schoonvader ried tot vrede 2).
In Juni ging men den vredesweg verder op. Villa Hermosa, die eerst
onwillig was geweest de Fransche voorwaarden van 15 April aan te nemen,
gaf toe, nadat uit Spanje bericht was gekomen, dat don Juan den vrede
wenschte. De andere bondgenooten, ook de Keizer, toonden zich weigerachtig
en vooral de Groote Keurvorst beklaagde zich bitter, ook in een brief aan
zijn neef 3), over de houding der Staten. Zijnerzijds raadpleegde de Prins
Beverningk, en deze beproefde diplomaat, wiens verhouding tot Willem III
steeds goed gebleven was, al was hij van de wenschelijkheid van vrede
sterk overtuigd, bepleitte nu in een uitvoerigen brief van 14 Juni 4), dat
het hem noodzakelijk voorkwam een definitief besluit te nemen. De vrees
uitsprekende, dat „den driftigen yver (blijkbaar van Amsterdam) het sal
emporteren over de reden", gaf hij den raad, dat de Staten den bondgenooten
te Nijmegen zouden verklaren, dat zij den vrede noodzakelijk achtten wegens
den „ellendigen toestant van de Spaensche saecken, de insupportable
lasten van haren Staet", en tevens, dat zij meenden ten voile aan al hunne
verplichtingen te hebben voldaan; dat zij bereidheid te kennen zouden
geven tot een gemeenschappelijke garantie, maar tevens uitdrukkelijk zeggen,
dat zij alleen vrede zouden maken, als de anderen niet medegingen. De
keizerlijken, verwachtte hij, zouden dan wel toegeven. Ten opzichte van
de zaken van het Noorden, die hij van die van het Zuiden gescheiden wilde
houden, meende hij, dat men kon volstaan met te beloven, dat de Staten
hun best zouden blijven doen, om de belangen hunner bondgenooten, in
het bizonder die van Brandenburg, te behartigen.
Naar dezen raad heeft Willem III geluisterd, want het is de grondslag
geworden van de resolutie van de Staten van den 22sten, die nog iets verder
ging: zij hield in, dat de Republiek, als de bondgenooten — in dit geval
in het bizonder de keizerlijken — geen vrede wilden sluiten, zelf voor
1)
2)
a)
4)

17 Mei 0. S. (Corresp. Willem III—Bentinck, II', 247).
Grose, t. a. P . , P . 533, foot 4.
Van 4/14 Juni: Urk. and Aktenst., III, 519.
Corresp. Willem III—Bentinck, II 2, 248.
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I Juli de Fransche voorwaarden zou goedkeuren. De Prins accepteerde
dus thans ook den afzonderlijken vrede — waarbij men er op kon rekenen,
dat Spanje zou meedoen — en diende reeds den volgenden dag een voorstel
tot afdanking van troepen in. Zelfs noodigde hij, naar het schijnt, D'Estrades
uit naar Dieren, op een jachtpartij, „pour lui decouvrir ce qu'il avait sur
le coeur et offrir ses services au Roi", en in elk geval schreef hij aan Lodewijk XIV zelf 1), om hem te verzekeren, dat hij gaarne iets zou bijdragen
tot het herstel der oude verstandhouding tusschen Frankrijk en de Republiek,
hem tevens zijn particuliere belangen ten opzichte van de verliezen, die
hij geleden had, aanbevelende. Maar D'Estrades zegt, dat hij de uitnoodiging
niet aannam — evenmin als de Prins gekomen was, toen hij in 1676 tot
een conferentie was uitgenoodigd —, en de Koning antwoordde uit de hoogte.
Willem III had het verkorven bij de Franschen en voor zijn eigen belangen,
bepaaldelijk voor zijn goederen in Franche-Comte, die nu Fransch waren
geworden en waarvoor Spanje hem nimmer de beloofde schadevergoeding
had toegekend, vond hij zeer weinig tegemoetkoming. De Fransche gezanten
weigerden eenige relatie tot den vrede van Munster, waardoor Frankrijk
de Spaansche verplichting explicite zou overnemen, toe te laten; zij wilden
ook in het artikel, waarin 's Prinsen zaken geregeld zouden worden, niet
de betiteling van „Seigneur Prince" opnemen, maar zich bepalen tot
„Monsieur le Prince d'Orange". Nu, schreef Willem III aan Van Beverningk:
ik weet wel, „dat wij met de Franschen niet en tracteren, maar alleen wetten
ontfangen" ; men moet dus dat artikel maar stellen, zooals zij het goedvinden 2) ! De geheele bitterheid van de ontgoocheling komt in zulke woorden
tot uiting.
Maar juist als Willem III dit schrijft, is er een stormpje opgestoken,
dat het vredesgetimmerte nog omver scheen te zullen gooien. Er rezen
twee moeilijkheden : de Fransche gezanten te Nijmegen hadden 24 Juni,
interlocutoir, te kennen gegeven, dat de terug te geven steden, dus Maastricht
inbegrepen, zouden worden vastgehouden, totdat aan de Zweden voldoening
zou gegeven zijn; Lodewijk XIV zelf, antwoordende op een brief der Staten
tot mededeeling van hunne resolutie van den 22sten, waarin zij ook den
wensch uitgesproken hadden, dat alle vijandelijkheden op 1 Juli zouden
ophouden, willigde gereedelijk in, dat Luxembourg, die zich einde Mei
1) Mignet, IV, 587. Met zulke berichten van D'Estrades dient men voorzichtig te zijn!
2) Beverningk 4 Juli en Willem III 9 Juli (Corresp. Willem III—Bentinck, IP, 255
en 259).
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ten Noorden van Bergen geposteerd had, het grondgebied der Zuidelijke
Nederlanden zou verlaten, maar gelastte hem tegelijkertijd met Villa
Hermosa te confereeren over de houding der officieren, die de troepen
commandeerden, welke in de buurt van Bergen zouden blijven. De verklaring te Nijmegen, die geheel in strijd was met de verwachting der Staten,
dat de restitutie, en dus het tot stand komen der barriere, direct na het
sluiten van den vrede zou geschieden 1), wekte groote verbazing, en onze
gezanten, ook Van Beverningk, die immers de zaken van het Noorden en
het Zuiden gescheiden wilden houden, moeten wel zeer ontstemd geweest
zijn en lieten zelfs den 'sten Juli voorbijgaan zonder te teekenen. 's Konings
antwoord bracht mede, dat Bergen's blokkade zou voortduren, al werd
de vrede geteekend, en het was niet zeer geruststellend, dat D 'Avaux,
een der gezanten te Nijmegen, den 3den Juli een paar maal zei, dat, als de
stad vOOr het teekenen mocht vallen, de Koning haar niet zou teruggeven 2).
Dit was een kwalijk verkapt dreigement, en de heele houding van Frankrijk
blijkt op dit oogenblik wat overmoedig en in tegenstelling tot de dusverre
gevolgde politiek van voorzichtig beleid. Er kwam onmiddellijk een vrij
sterke reactie. Toen er bij de besprekingen met Luxembourg bezwaren
rezen, omdat de Fransche bevelhebber zich slechts bereid verklaarde een
kleine hoeveelheid graan per dag p aar Bergen door te laten, en dientengevolge geen overeenkomst kon worden bereikt, keurden de Staten-Generaal
de houding hunner vertegenwoordigers in dezen zonder aarzelen goed 3),
onderwijl een poging, om de Franschen te Nijmegen tot andere gedachten
te brengen, geen succes had. Ook besloten de Staten op het punt van de
restitutie niet toe te geven 4).
Zou dus de oorlog toch worden voortgezet ? Willem III rekende er reeds
na de verklaring te Nijmegen mee 5). Aan Dijkvelt schreef hij 4 Juli, om
met Villa Hermosa te overleggen, hoe men Bergen zou te hulp komen,
indien dit geval zich voordeed, „dat ick echter niet wil hoopen". Den
volgenden dag vaardigde hij zijn adjudant-generaal Sir David Coljer, een
Schotsch hoog officier, af, om met den Spaanschen landvoogd over een
zaak van „importantie'" te spreken 6). De positie van de stad was precair,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Secr. Res. Holl. 6 Mei 1678.
Volgens Beverningk's bovengenoemden brief van 4 Juli.
Secr. Res. 5 Juli (gedrukt bij Fruin, IV, 412).
Secr. Res. 7 Juli (R. A.).
Aan Ossory einde Juni (Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2 , 254).
Aan Dijkvelt 4 en 5 Juli (Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2 , 254 en 257).
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berichtte Dijkvelt reeds den Eden: de hoeveelheid Ievensmiddelen was nog
voor II a 12 dagen voldoende, er werd een convooi gereedgemaakt, om
haar beter te voorzien, maar het lot hiervan was uiteraard twijfelachtig.
Een week later rekende de Prins er op, dat hij binnen eenige dagen weer
naar het leger zou moeten gaan, en hij gaf bevelen voor nieuwe uitrusting.
De vice-admiraal Cornelis Evertsen, in April met een eskader naar de
Middellandsche Zee gezonden ter ondersteuning van Spanje, maar reeds
teruggeroepen, omdat Spanje de beloofde betaling niet nakwam, kreeg
tegenbevel 1).
Met de mogelijkheid van oorlog mocht Willem te eer rekening houden,
omdat ook in Engeland de Fransche overmoed een zeer ongunstigen indruk
had gemaakt, zoodat Karel II een nieuwe frontverandering beging. Het zeer
geheime subsidie-verdrag werd niet geratificeerd, en Temple, die op het punt
stond naar Nijmegen te gaan, om den vrede tot stand te helpen brengen,
werd met een heel andere opdracht naar Den Haag gezonden. Het moet
voor Willem III, die in den laatsten tijd alleen met Danby gecorrespondeerd
had, om op de betaling van de huwelijksgift der Prinses aan te dringen —
hij had „pressing occasions for money" —, een complete verrassing geweest
zijn, toen Danby hem dit laatste 1 1 Juli berichtte 2). Als de Staten nu
maar flink doortastend willen handelen en tegemoetkomend zijn in de
garantie-vraag en in het verbod van handel op Frankrijk, schreef de Engelsche
minister, dan zou Engeland stellig volgen. Nu, de Staten waren inderdaad
eenigszins van den vredesweg afgeweken, ofschoon hun sterke neiging tot
vrede zich toch eigenlijk geen oogenblik verloochende, en het Nederlandsche
leger in Belgie rustte zich weer ten oorlog toe. In Engeland begon men
eveneens aan nieuwe oorlogsvoorbereidingen. De stemming van toenadering,
die uit het wederzijds versterkte wantrouwen tegen Frankrijk voortkwam,
bewerkte, dat Temple een groot succes behaalde, toen hij in Den Haag
arriveerde met een hernieuwd voorstel tot het aangaan eener defensieve
alliantie. Evenals in 1668 kon hij snel, een tiental dagen na zijn aankomst,
en met steun vooral van Hooft, die Valckenier overtroefde, Van Leeuwen
van Leyden, die met hem teruggekomen was en zijn vredesliefde in Engeland
verloren had, en Van Thilt, uit Haarlem, zulk een verdrag onderteekenen
(25 Juli). Het vond in Engeland, vooral bij Williamson, Temple's persoonlijken antagonist, eerst scherpe kritiek, maar werd midden-Augustus toch
1) Brieven aan Eckhart en Evertsen van resp. 1 2 en ± 12 Juli (alsv., 261 vlg.).
2) Willem III 20 Juni en Danby 1 1 Juli (alsv., 259 en noot 3).
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geratificeerd. Het is de welbekende defensieve alliantie, die een eeuw lang
zou bestaan. De Staten waren Engeland zelfs zoo ver tegemoetgekomen,
dat zij zich bereid verklaarden, bij afzonderlijke resolutie, om den handel
op Frankrijk voor een jaar te verbieden, als het geen vrede werd.
De alliantie bevatte deze relatie tot de onderhandelingen, dat aan Frankrijk
een termijn tot 10 Augustus gesteld werd, om den vrede te teekenen, met
intrekking van den eisch ten opzichte van Zweden ; zoo niet — en dit was
het dreigement —, dan zou Engeland mede oorlog verklaren en men zou
niet dan gezamenlijk vrede sluiten. Zij stelde ook de wederzijdsche militaire
verplichtingen vast, en reeds spoedig kwamen er Engelsche troepen naar
de Zuidelijke Nederlanden (29 Juli).
Temple's verslag van zijn onderhoud met Willem III, op Honselaarsdijk,
direct na zijn aankomst, toont aan, dat de Prins zich zeer verheugde over
den ommekeer in Engeland; hij noemde het „a thing come down from
Heaven" 1). Dit was heel natuurlijk, evenzeer dat hij zich verblijdde over
de defensieve alliantie. Maar het is opmerkelijk, dat hij zelf zich bij de
onderhandelingen passief hield en zich ook verwonderde over Temple's
zoo vlug behaald succes 2). Hij zag dieper in de dingen dan Temple en,
geleerd door de ervaring en kennende de ware stemming in Holland,
stond hij er wantrouwender tegenover, ook, en met voile recht, tegen wat
uit Engeland kwam. Voor hem was Temple's komst nog niet die van de
zwaluw geweest, die altijd mooi weer meebracht —, zooals een complimenteus
gedeputeerde den Engelschman bij zijn aankomst verzekerd had, dat het
geval was 3). En hij had geen ongelijk.
Maar hij haastte zich, direct na het onderteekenen der alliantie, in verband
waarmede hij zijn vertrek had vertraagd 4), naar het leger: z6 Juli 's morgens
9 uur verliet hij Honselaarsdijk, — „a great Prince in all others opinions,
and a happy one in its own", meende Temple geestdriftig —, 's avonds
1 o uur was hij in het hoofdkwartier, dat te Vilvoorden lag. Of hij haast
had ! Met de te zijner beschikking staande troepen had Waldeck zich,
sedert de Franschen hun aanvallende beweging gestaakt hadden, gereed
gehouden, om Brussel te hulp te komen, indien dit mocht worden bedreigd:
dit moest, schreef de Prins hem, het zwaarst wegen, omdat „Bruxelles se
1)
2)
3)
4)

Temple, IV, 348.
Grose, t. a. p., 541-542.
Temple, I I , 454.
Waldeck, II, 365, 369.

Op weg naar Bergen.

95

perdant tout est perdu sans auqu'une resource" 1). Waldeck had geen groote
macht bij zich, maar reeds voordat de Prins naar de legerplaats kwam,
had hij aan verschillende korpsen, die uit Nederlandsche vestingen gemist
konden worden, bevel doen toekomen naar het Zuiden te trekken, en
bondgenootschappelijke troepen, bepaaldelijk die van den Bisschop van
Osnabruck, hadden in last gekregen over de Maas te trekken en maakten
zich gereed hieraan te voldoen; dit was ook het geval met een paar Brandenburgsche cavalerie-regimenten onder generaal Spaen 2). Reeds voegde zich
ook eenige Spaansche cavalerie bij het leger.
Den 2den Augustus begon de opmarsch in de richting van Bergen, want
het doel was — zooals van zelf spreekt — deze stad, die meer en meer
in benauwdheid raakte, te ontzetten. De Prins hoopte dit te kunnen doen
vOOr den 1 1 den Augustus „or die in the attempt" 3). Maar hij werd blijkbaar
wat opgehouden, omdat de Brandenburgers eerst 8 Augustus aankwamen.
Toen bereikte hij in drie dagen het Fransche leger, dat bij Soignies aan
de Senne stond, maar den volgenden dag op een sterkere stelling dichter
bij Bergen terugtrok: de slag moest thans spoedig volgen. Een verzoek
van de Staten-Generaal, dat de Prins den 8sten ontving, om zijn advies over
de leger-reductie in te dienen, en dat hij — wel heel begrijpelijk ! — afwees
met de belofte, om er binnen eenige dagen op terug te komen, had hem
er aan herinnerd — als hij het al vergeten mocht geweest zijn —, dat men
in Den Haag aan den vrede clOOrwerkte 4).
Wat inderdaad, geheel natuurlijk, het geval was ! Frankrijk, zeer gevoelig
getroffen door de Engelsch-Nederlandsche toenadering, die de heele
Fransche politiek in de war dreigde te sturen, beijverde zich sedert einde
Juli, om den slechten indruk, die gemaakt was, uit den weg te ruimen.
Of er dan geen middel was, om de gerezen moeilijkheden op te lossen,
vroegen 29 Juli de Fransche gezanten aan de onze te Nijmegen, want
hun Koning verlangde den vrede toch zoo ernstig; zouden de Staten toch
maar geen afgevaardigden zenden naar St. Quentin of Gent, waarheen de
Koning hen zou tegemoet reizen ? En Zweedsche diplomaten te Nijmegen,
in Den Haag en te Londen lieten weldra verluiden, dat Zweden den vrede
1) Alsv., II, 356.
2) Alsv., 362, 366 vig.
3) Temple, II, 457.
4) 's Prinsen brieven van 6, 8 en io Augustus (Corresp. Willem III—Bentinck, IP,
267 vlg.).
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om zijnentwille niet wilde ophouden, mits de Staten en Spanje beloofden,
dat ze Zweden's vijanden niet meer zouden steunen: dit geschiedde klaarblijkelijk op instigatie van Frankrijk, dat op deze wijze een uitweg vond,
om, zonder oneer, van zijn onbedachten eisch af te komen. In Den Haag
deed men tegenover deze avances begrijpelijkerwijze niet onverschillig;
men won direct nadere information in, maar de Fransche uitnoodiging
van St. Quentin of Gent, die inderdaad een al te doorzichtige bedoeling
had, wees men af. Karel II ging verder. Beraden door Barillon en de hertogin
van Portsmouth, stemde hij toe in de zending van een diplomatiek agent
van twijfelachtig allooi, Du Cros, die op dit oogenblik de Zweedsche belangen te Londen waarnam en geheel zonder lastgeving van zijn regeering
handelde, naar Nijmegen; hij gaf hem instruction voor Temple mee, die
aantoonen, dat hij was overgehaald, om aan Zweden Engeland's gewapende
garantie te beloven voor de neutraliteit van Spanje en de Republiek na
den vrede 1). Wel niet een volledige volte-face, maar in elk geval een zeer
lichtzinnige diplomatieke stap, waaruit blijkt, dat Karel II — en met Danby
was het niet anders gesteld — toch maar liefst vrede wilde houden. Later
schertste de Koning tegenover Temple, dat „the rogue Du Cros had outwitted them all" 2).
Temple, die ook in last kreeg naar Nijmegen te gaan, was over de nieuwe
boodschap, die hij 5 Augustus ontving, zeer verbaasd, en in Den Haag,
waar Du Cros op zijn doorreis naar Nijmegen liet verluiden, dat Engeland
en Frankrijk het heelemaal over den vrede eens waren geworden, steeg de
vredesstemming zeer. Na overleg met Fagel 3) besloot Temple de reis naar
Nijmegen ten spoedigste te aanvaarden, en de Staten, die 5 Augustus besloten
hadden den vrede aan de neutraliteit der Kleefsche landen niet te „accrocheren", — wat in overeenstemming mag worden geacht met hunne principieele resolutie van 22 Juni —, betuigden ook hunne instemming met de
opdracht, die Temple gekregen had 4). Toen deze den 8sten te Nijmegen
kwam, was de stand van zaken hier sterk gewijzigd, omdat de Fransche
gezanten, op last van hun Koning 5) — en buiten eenige relatie tot de
boodschap van Du Cros, die zonder verderen invloed bleef, — den Eden
1)
2)
3)
4)
5)

Courtenay, II, 420 vlg.
II, 458, en IV, 381 vlg.
Temple, IV, 384Secr. Res. Staten-Generaal 5 en 6 Augustus 1678 (R. A.).
Mignet, IV, 61o.
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verklaard hadden, dat Frankrijk van den ten gunste van Zweden gestelden
eisch afzag, onder beding van de door Zweden zelf gestelde voorwaarde
betreffende de neutraliteit, terwijl zij hunne uitnoodiging betreffende het
zenden van Staatsche gedeputeerden naar hun Koning herhaalden. Toen
de Staten dit bericht kregen, gaven zij zonder verder dralen toe. Wel verontschuldigden zij zich in een zeer omslachtig betoog opnieuw van het
zenden van afgevaardigden — heel graag na den vrede, en dan ook wel
naar Parijs, nit was de tijd te kort —, maar zij gaven te kennen, dat naar
hun meening niets het sluiten van den vrede meer in den weg behoefde
te staan; tot en met 1 o Augustus — voegden zij er bij — waren zij „in
hun geheel", d. w. z. vrij, om hiertoe alleen, zonder Engeland, over te
gaan; daarna niet meer 1) ! Deze resolutie van den 8sten heeft ten gevolge
gehad, dat de vrede tusschen Frankrijk en de Republiek nog op den 1 oden
geteekend is. Onze gezanten vonden in de resolutie een last hiertoe 2), en
de Franschen hadden in de mededeeling over het „in hun geheel" blijven
een reden te meer gezien, om hun uiterste lastgeving, die hen machtigde
desnoods ook zonder de zending naar St. Quentin of Gent te teekenen,
na te komen 3). Het was op den middag, dat Beverningk aan Fagel
berichtte: wij zijn gereed, de artikelen moeten nog in het net geschreven
en zullen nog dezen avond geteekend worden 4). Het werd overhaast werk,
om v6Or middernacht gereed te komen: tusschen 1 1 en 12 uur 's avonds
had de onderteekening plaats. Die van den Spaansch-Franschen vrede bleef
wachten tot den volgenden dag, en toen rezen hierover allerlei moeilijkheden, die de teekening vertraagden. Dit was een ernstig mankement, te
meer omdat er over de kwestie betreffende de blokkade van Bergen geen
woord gesproken was. Hieromtrent waren de gezanten in het geheel niet
gelast. Of zij gemachtigd waren ook zonder Spanje te teekenen, leest men
in de resolutie van den 8sten niet duidelijk; de Staten schijnen gemeend
te hebben, dat beide landen in elk geval samen zouden teekenen. Hun
snel doortasten, met wat al te veel verlangen om het werk te beeindigen,
vond bij de bondgenooten en ook bij Temple scherpe afkeuring en
in Den Haag was men er niet algemeen mede ingenomen. Het schiep
1) Secr. Res. Staten-Generaal 8 Augustus 1678 (R. A.).
2) Beverningk zegt het uitdrukkelijk in zijn brief aan den Prins van den 1 'en (Fruin,
V, 385).
3) Mignet, IV, 612 vlg.
4) Gedrukt: Fruin—Knoop, 132.
7
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inderdaad een zonderlinge situatie, die de meeste voordeelen voor de
Franschen bood.
Willem III, die den 1 zden Luxembourg was achterna getrokken tot Brainele-Conte, den i3den Soignies bereikte en zich den i4den 's morgens beyond
tegenover diens sterke stelling bij St. Denis, was van het beloop van den
vredehandel niet heelemaal op de hoogte. Stellig wist hij in 't algemeen,
dat er pogingen gaande waren, om den vrede binnen den gestelden termijn
tot stand te brengen. De Staten zelf hadden besloten hem hunne resolution
van den Eden en den 8sten toe te zenden. Over Du Cros' zending moet
ook Temple, die hiertoe opdracht had, hem ingelicht hebben: Fagel vertelde,
dat de Prins nooit zoo verontrust was geweest als door dit bericht 1), en
dat hij, Fagel, vreesde, dat het hem zou brengen tot „some desperate
action", wat zijn natuurlijke verklaring vindt in de vrees, dat de politiek
van zijn oom weer omgedraaid was ! Den 13den Augustus 's morgens was
in het legerkamp, toen nog te Braine-le-Conte 2), reeds een exemplaar van
den op last der Staten gedrukten brief van Beverningk aan Fagel van den
1 oden 's middags. Ook kwamen er dienzelfden dag brieven in het leger,
dat er te Nijmegen vrede gesloten was 3). In het Fransche leger hoorde
men den i3den uit Philippeville, dat daar een koerier gepasseerd was,
die het bericht van den vrede overbracht, en den I4den 's morgens kreeg
Luxembourg de officieele tijding van de Fransche gezanten te Nijmegen 4).
Willem III had toen nog geen enkel officieel bericht, noch uit Nijmegen
noch uit Den Haag. Beverningk had hem den II den geschreven, maar deze
brief, met den Spaanschen koerier medegegeven — er was geen andere
beschikbaar geweest —, had zijn bestemming niet bereikt.
In het Nederlandsche zoowel als in het Fransche leger rekende men
er Zondag, den I4den, 's morgens op, dat er niet gevochten zou worden —,
omdat het vrede was ! Maar de Prins dacht er anders over en tot verrassing
van velen en blijkbare vreugde van alien — want „men in the army are
not deemed lovers or great admirers of peace" — maakte hij met spoed
toebereidselen tot den slag. Luxembourg — wat zorgeloos zooals deze
groote veldheer soms was — speelde op zien komen en gaf zich zijnerzijds
geen moeite, om zijn tegenstander van het door hem ontvangen officieele
1)
2)
3)
4)

Temple, II, 419.
Journalen-Huygens, IV, 270.
Fruin—Knoop, 102; cf. ook Gedenkschriften Van
De Segur, 489 en 493.

Borssele (t. a. p.,

76).
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bericht in kennis te stellen. Hij kon trouwens niet weten, dat de Prins
zoo'n bericht niet had, en het uitblijven van een officieel bericht, dat de
bevestiging had moeten brengen van Beverningk's aankondiging van den
1 oden 's middags, kan dezen juist hebben doen twijfelen, of de vrede wel
werkelijkheid was geworden. Er waren al zoo dikwijls strubbelingen tusschenbeiden gekomen, — en bovendien: Bergen, het benauwde Bergen, riep om
ontzet. De Staten hadden den Prins geheel vrij gelaten, toen hij, einde Juli
naar het leger gaande, afscheid genomen had met de klaarblijkelijke bedoeling den val van deze stad te voorkomen, en sedert had hem geen enkele
lastgeving hieromtrent bereikt, ofschoon hij de Staten van zijn bewegingen
precies op de hoogte gehouden had.
Het was een groote vermetelheid, dat Willem III — ik weet niet of na
overleg met de voornaamste bevelhebbers — besloot den Franschman in
het front aan te vallen. Hij had waarschijnlijk ongeveer 35.000 man te
zijner beschikking. Luxembourg, die misschien iets sterker is geweest (in
elk geval met de blokkade-troepen mee), stond Noordelijk van de rivier
de Haisne, ten Zuiden waarvan Mons ligt, dat door een deel der hierom
gelegerde Fransche troepen ingesloten werd. Met zijn linkervleugel steunde
hij op het kasteel van Casteau, evenals de abdij van St. Denis, waarop de
tegen de rivier aanleunende rechtervleugel steunde en waar het Fransche
hoofdkwartier was, op een hoogte gelegen. De heele stelling werd gedekt
door een er achter stroomende beek met steile en beboschte oevers, aan
de overzijde waarvan de ook hooggelegen heide van Casteau zich uitstrekte,
en bier was de Fransche hoofdmacht gelegerd. Wilde de Prins aanvallen,
had Luxembourg gerekend, dan zou hij over de Haisne trekken, om de
belegeringstroepen in de vlakte te verjagen en Bergen te ontzetten. Maar
Willem III moet berekend hebben, dat dit een al te gevaarlijke beweging
zou zijn geweest, omdat hij dan een aanval van een sterke vijandelijke
macht op zijn flank moest verwachten, ja misschien tusschen twee vuren
zou kunnen geraken.
De aanval, die 's middags ongeveer een uur begon, had groot succes:
zoowel uit de abdij van St. Denis als uit het kasteel van Casteau werden
de Franschen, op beide plaatsen sterk in de minderheid, verdreven; daarna
verloren zij ook het lager gelegen dorp van Casteau en de vijand drong
naar de beek op. Om den overgang hierover ontstond zoowel achter de
abdij van St. Denis als achter Casteau een zeer hardnekkige strijd. Luxembourg, die eerst na de successen van den vijand diens ware bedoeling
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inzag, ontbood inderhaast versterkingen en riep de troepen, die hij naar
den overkant van de Haisne gezonden had, terug. Toen gelukte het den
Franschen niet alleen stand te houden, maar ook een deel van het verloren
terrein bij Casteau terug te winnen. In de hevige worsteling aan dezen
vleugel werd de Prins zelf, die zich, met zijn gewone doodsverachting,
eerst bij St. Denis, toen hier, in den strijd gestort had, door Ouwerkerk
van het schot uit een reeds op zijn borst gericht Fransch pistool gered.
De strijd eindigde laat in den avond, en men meende in het Nederlandsche
leger, vooral op den rechtervleugel, dat de slag verloren was, — om dan
den volgenden morgen te zien, dat Luxembourg in den nacht zijn stellingen
ontruimd en achter de Haisne zich met de troepen om Mons had vereenigd.
Er was dus niets beslist, maar Willem III mocht het als een succes beschouwen, dat hij Luxembourg er toe gebracht had een zeer sterke stelling,
die de blokkade dekte, te ontruimen, terwijl hij in de abdij van St. Denis
kampeerde ; er was meer winst behaald dan bij Senef in 1674. De militaire
situatie werd er voor hem door verbeterd, en zijn gevechtsbericht 1), dat
naar gewoonte over zijn eigen leiding, die zich op den 14den Augustus op
het gunstigst had doen kennen, zwijgt, is in opgewekten toon gesteld: het
prijst de buitengewone dapperheid van de Nederlandsche infanterie, die
„actien had gedaen boven alles, dat men van deselve hadde mogen verwachten"; het betreurt, dat het terrein de ontplooiing der ruiterij in den
weg had gestaan; had dit kunnen gebeuren, dan zouden er „seer groote
en avantageuse effecten" van te verwachten zijn geweest.
Toen hij dit bericht den 1 Oen 's morgens stelde, was Willem III reeds
aan het overleggen wat verder gedaan zou moeten worden tot het ontzet
van Bergen. Juist dan komt een bericht van Fagel van den 1 3den, vier
regels lang 2), dat de vrede tusschen Frankrijk en de Republiek den Loden
geteekend was. Niets over de voorwaarden, en of er iets was vastgesteld
over het staken der vijandelijkheden of de voorziening van Bergen ! De
Prins mocht wel zijn verwondering uitspreken 3), ook over het feit, dat
hij „in eenighe dagen te voren gansch geene narichtinge had gehadt aengaende den toestant van de handelinge tot Nimmeghen". Zooals het hem
gewoonlijk ging bij zulk een gelegenheid, verviel hij in „eene, so wy meynen,
rechtmatige bekommeringe". Hij helde er toe over de actie tegen Luxem1) Van den i5den: Corresp. Willem III—Bentinck, IP, 270.
2) Het is niet bewaard.
3) In zijn brief van den i7den aan de Staten-Generaal.
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bourg wegens het ontbreken van een bericht van de Staten met duidelijke
inlichtingen door te zetten 1), maar eindigde — men moet wel aannemen:
onder invloed van de stemming zijner omgeving — met Dijkvelt te verzoeken een keer te doen naar Luxembourg. Dit werd de verlossende daad.
Luxembourg bevestigde het bericht van den vrede, bood aan zijn Koning om
last over Bergen te schrijven en stelde tevens een wapenstilstand van twee
dagen voor. Hierover werd overeenstemming verkregen, en toen Luxembourg spoedig last tot feitelijke opheffing van de blokkade ontving, kon
op den 19den een conventie worden gesloten. Den volgenden dag ontmoetten
elkander de Nederlandsche en Fransche opperbevelhebbers en wisselden
vele beleefdheden 2). Het gebeurde halverwege tusschen de beide legers
in de vlakte tusschen de abdij van St. Denis en Roeulx, op initiatief van
Willem III, die lust moet hebben gehad zijn Franschen tegenstander,
den „vain bossu", van aangezicht tot aangezicht te zien, en daarmede een
misschien onbewust bewijs gaf van de bewondering en heimelijke sympathie,
die hij, uit atavisme, voor Frankrijk had. Spoedig daarna trokken beide
legers een eind van Bergen weg, in tegenovergestelde richting. De o*orlog
was ten einde.
Maar was het noodig, was het zelfs wel rechtmatig geweest, dat Willem III
op den i4den Augustus, vier dagen na het teekenen van den vrede tusschen
Frankrijk en de Republiek, een bloedigen slag leverde ? De vraag is, van
1678 af, meermalen opgeworpen en op zeer verschillende wijzen beantwoord.
Een haast klassieke vermaardheid kreeg een paar eeuwen na den slag de
discussie over dit onderwerp tusschen generaal Knoop en professor Fruin 3),
en ook daarna is de vraag meer dan eens aan de orde geweest en soms met
meer hartstocht behandeld dan in een historisch betoog wenschelijk schijnt.
Uit militair oogpunt mag men den slag van St. Denis gerust noodig oordeelen, zelfs nadat de vrede geteekend was, — zoowel om wat in Juli over
de blokkade was verhandeld als omdat de vrede zelf de belangrijke vraag,
of de Franschen na de ratificatie met de blokkade zouden mogen doorgaan,
openliet. Maar natuurlijk zou de Nederlandsche opperbevelhebber niet ge1) Journalen-Huygens, IV, 274-275.
2) De Segur, 524.
3) Hunne discussie hierover — in vier artikelen — is afzonderlijk gepubliceerd onder
den titel: Willem III en de slag van Saint-Denis ('s Gravenhage, 1881). Deze artikelen
zijn in de vorige blz. reeds meermalen gebruikt, evenals dat van P. L. Muller in diens
Verspreide Geschriften, 309 vlg.
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rechtigd geweest zijn den slag aan te gaan, nadat zijne Meesters den vrede
geteekend hadden, al was dit geschied zonder Spanje, wanneer hij officieel
van dit left op de hoogte was gesteld.
Niemand, die dit geval zonder vooroordeel bekijkt, zal kunnen ontkennen,
dat Willem III op den 14den Augustus geen bericht van zijn regeering of
van de gezanten te Nijmegen over het teekenen van den vrede had. Toen
Dijkvelt hem na den slag ontmoette en tot hem zeide: „Vostre Altesse
m'avouera que vous avez sceu que la paix estoit signee, mais que vous
n'avez pas peu vous empecher de faire ce coup si glorieux", antwoordde
Oranje: „Monsieur, je vous repondrai avec la simplicite d'un vray hollandais
que je n'en ai rien sceu" 1). En aan Fagel schreef hij onmiddellijk na ontvangst van diens brief van den 13 den 2), en dus uit eigen beweging, zonder
tot verantwoording geroepen te zijn: „Hoe het sal worden opgenomen bij
ons volck, en weet ick niet; maer ick kan UEd. voor Godt verklaren, dat
ick niet geweten heb als dese middagh, door UED.'s missive van den 13den,
dat de vrede gesloten was", en, voegt hij er bij : daar ik geen brieven van de
Staten heb, zal ik „de groote wegh gaen" en trachten Bergen geheel te ontzetten, welk voornemen echter spoedig daarna werd opgegeven. Ik kan niet
anders oordeelen dan dat Willem III hier volkomen oprecht zijn overtuiging
heeft uitgesproken en dat het hem daarom volstrekt vrijstond — dit in
tegenstelling tot een zeer bekend geworden uiting van Fruin — Gods heiligen naam hierbij aan te roepen.
Hiermede is niet in strijd, dat Willem III op den 14den Augustus zonder
twijfel het gedrukte exemplaar van Van Beverningk's brief van den 1 'den
heeft gekend 3) en ook op de hoogte is geweest van de loopende officieuse
vredesberichten. Hij moest, haast van het oogenblik af, dat hij te velde ging
en bepaaldelijk na de ontvangst van de berichten over Du Cros' zending
en wat daarop gevolgd was, verwacht hebben, dat het bericht van den vrede
elken dag, elk uur kon binnenkomen. Maar dit mag ons oordeel niet verwarren. Dit moet bepaald blijven door het doel, dat Willem voor oogen
stond: het ontzet eener zeer bedreigde stad, wier verlies aan de defensie
van de Zuidelijke Nederlanden, aan de hier op te richten barriere groote
schade zou berokkenen en tot wier behoud hij alle pogingen in het werk
1) In een brief van Roger Meredith, Engelsch gezantschapssecretaris te Nijmegen, van
13/23 Augustus 1678 (R. 0., St. Papers, Foreign, Holland, 207).
2) Fruin, V, 427.
3) Dit volgt explicite uit Journalen-Huygens, IV, 274.
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moest stellen, zoolang hij niet zeker wist, dat het vrede was. Vooral ook in
de onzekerheid, waarin men verkeerde omtrent de bedoelingen van de
Franschen, als ze Bergen in handen mochten krijgen ! Om de onzekerheid
van de situatie wordt ook zijn aarzeling na de ontvangst van Fagel's briefje
zoo begrijpelijk, en hij gaf een gelukkig bewijs, dat het hem niet om het
vechten alleen te doen was, toen hij daarna toch tot Dijkvelt's zending overging. Hij kon toen nog onmogelijk weten, dat en Luxembourg en daarna
Lodewijk XIV toeschietelijker zouden blijken te zijn dan hij, na het vroeger voorgevallene, redelijkerwijze mocht verwachten.
Hierop moet met nadruk gewezen. Willem's laatste campagne in dezen
oorlog diende uitsluitend tot het ontzet van Bergen. Elk bewijs voor de
meermalen geuite insinuatie, dat hij beoogde, het vredeswerk te breken en
den oorlog zelf voort te zetten, ontbreekt. Zijn heele houding maakt duidelijk,
dat hij de Staten, zij het onwillig, volgde in hun wensch om een vrede te
maken, zooals die in de voorwaarden van April was neergelegd; de hervatting
van den strijd diende om Frankrijk te dwingen tot een loyale uitvoering van
deze voorwaarden. Verhaaltjes als van De Gourville, die nog wel beweert
het van den Prins zelf gehoord te hebben 1), dat Willem III den slag maar
gewaagd had, omdat hij wat oorlogservaring kon opdoen en na den vrede
het leger toch moest verminderen en wat meer of minder soldaten te hebben
er dus niet toe deed, — en van zulk soort zijn er ook nog andere 2) —, behooren tot een genre, dat bij een ernstig man als Willem III volstrekt
niet past.
Wel kan ik mij een edelmoediger houding dan die van Willem III denken
en zij zou, uit algemeen menschelijk oogpunt, sympathieker zijn: wanneer
hij had kunnen besluiten een boodschap aan Luxembourg te zenden in den
ochtend van den 14den, om te vragen, of deze iets officieels van den vrede
wist. Maar ik moet om de bestaande omstandigheden betwijfelen, of zulk
een edelmoedigheidsbetoon hier met goed veldheerschap vereenigbaar zou
geweest zijn. En toegegeven: Willem III was niet een grootmoedig, maar een
hoogmoedig mensch. Hij behandelde de dingen van den hoogen weg, waarop
hij zich gaarne plaatste. Toch steekt zijn houding uit boven die van Luxembourg, die, hoewel in het bezit van een officieel bericht, zweeg uit militairen
trots en omdat hij vreesde, dat zijn handeling, als hij den tegenstander
bericht zond, door zijn Koning zou worden afgekeurd !
1) Gourville, II, 99.
2) Zie b.v. De Segur, 496 vig.
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De Staten hebben Willem III om het bestaan van den slag van den 4den
in geenen deele tot de orde geroepen. Wel werd, op aansporen van Amsterdam, aan Van Beverningk verantwoording gevraagd over de berichtgeving
uit Nijmegen aan den Prins. Dezen zelf kapittelden de Staten alleen om zijn
al te groote vermetelheid in den slag zelf, tevens voor de zooveelste maal een
aansporing tot voorzichtigheid herhalende. Overigens waren zij vergenoegd
over de „ongemeene conduite ende dapperheyt", die hij had getoond, en zij
keurden, onder herinnering aan de houding der Franschen, die het onmogelijk hadden gemaakt iets over het opheffen der blokkade vast te stellen
— waarom zij daarover ook niets aan den Prins hadden kunnen berichten —,
zijn gedragslijn explicite goed, hem zelfs — dit was op 19 Augustus — vrijheid latende gewapenderhand door te tasten, indien de blokkade niet met
minnelijke middelen kon worden afgedaan 1). Er is hier geen verschil, maar
complete overeenstemming van inzicht tusschen den veldheer en zijne
Meesters, die hem met toejuichingen ontvingen, toen hij den z3sten, na
den vorigen dag te zijn aangekomen, in hun midden verscheen 2).
Uit Engeland kwamen teekenen van levendige vreugde over het succes
van den 14den: brieven van York, van Danby — ook namens den Koning —,
van Coventry 3). En men deed, alsof men heel boos was over het overhaast
vrede sluiten op den 1 oden, en toonde zich oorlogszuchtig. Engelsche troepen
waren op weg naar het leger der bondgenooten, er was zelfs sprake van,
dat York, die veel standvastiger geweest was in de nieuwe politiek dan zijn
broeder, zich aan hun hoofd zou stellen. Monmouth was al overgekomen
en was de troepen vooruitgesneld, om den slag te kunnen medemaken. Hij
was vol lof over 's Prinsen gedrag. De Engelsche troepen, die den 1 4den in
de buurt van Brussel legerden, waren echter niet meer noodig. Of Karel II
inderdaad erg teleurgesteld is geweest, dat hij om den vrede het verdrag
met de Republiek niet behoefde uit te voeren, mag met reden betwijfeld
worden. Het stormpje van ontevredenheid luwde heel spoedig.
Ik ken geen beschouwingen van Prins Willem III over den vrede van
Nijmegen — aan theoretische bespiegelingen deed hij nu eenmaal niet —,
maar ik ben er zeker van, dat hij er niet mede ingenomen is geweest. Voor
zijn land was de uitkomst bevredigend genoeg. Het kwam geheel behouden
1) De resolutie bij Fruin, IV, 429; de eerste brief van 17 Aug.: Corresp. Willem IIIBentinck, II 2 , 272.
2) Temple, IV, 421.
3) Zie Corresp. Willem III—Bentinck in Aug. 1678; Dalrymple, II, t. a. p., 189.
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uit de in 1672 in bange vreeze begonnen worsteling. Frankrijk schonk een
voordeelig handelstractaat en Maastricht gaf het terug. Er is niet ernstig
over gedacht deze stad aan Spanje of te staan, al eischte het verdrag van
1673 dit feitelijk. Reeds in 1676 meende de Prins, dat men — om de tekortkomingen van Spanje — deze voorwaarde niet behoefde na te komen 1).
Men moest zich dit „brockie" niet laten ontgaan en ongetwijfeld heeft hij er
zelf vues op gehad. Een paar maal maakt hij duidelijke toespelingen 2), dat
het hem aangenaam zou zijn Maastricht met Limburg als een hertogdom
te ontvangen, als afbetaling tevens van zijn pretensien op Spanje. Het was
het oude plan van 1650, in 1674 en volgende jaren door Frankrijk opgerakeld 3), maar nu hij van Frankrijk vervreemd was, nu was er niemand, die
's Prinsen wensch tegemoetkwam, en heel sterk heeft hij hem niet naar
voren gebracht. Dat lag niet in zijn aard, waar het zijn dynastieke belangen
gold. Deze waren ook door het vredesverdrag weinig gediend. Hij kreeg
zijn Prinsdom terug, maar dit bleef bij de politiek, die hij tot de zijne gemaakt had, een precair bezit. Ook de teruggave van de bezittingen in FrancheComte werd toegezegd, maar op welke wijze dit zou geschieden — dan of
er een schadeloosstelling voor gegeven zou worden —, daarover was niets
gezegd. Hoe het met Meurs moest — nu de oorlog in de buurt zou voortduren en dus de vrees voor het heffen van contribution bleef bestaan —, had
men heelemaal vergeten uit te maken, en toen onze gezanten er op aansporen
van den Prins over gingen spreken met de Fransche collega's 4), vonden zij
ook op dit punt weinig of geen gehoor.
De hoofdreden van de teleurstelling, die deze vrede inhield, lag echter
niet hier, maar in de algemeene beteekenis, die hij voor Europa had. Frankrijk
was niet teruggedrongen, het was versterkt en vergroot uit den oorlog te
voorschijn gekomen. Het had zijn wil, in beheerschten vorm weliswaar,
kunnen opleggen. Spanje, dat in September zijn vredesverdrag geteekend
kreeg, de Keizer — deze het minst --- en de bondgenooten in het Noorden,
met wie de vredes op verschillende tijdstippen in 1679 tot stand kwamen,
1) Aan Fagel 19 Juli 1676 (Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , 122).
2) Zie de brieven van Beverningk aan hem van 4 Juli en van hem aan Waldeck van
9 October 1678 (Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , 256 en 281).
3) Van Beuningen zei later, dat hij naar Constantinopel zou verhuizen, als Willem III
de groote aanbiedingen van Frankrijk had aangenomen (Sidney, I, 276). Maar hij had
wel meer zulke verhuizingsplannen (id., 17o; Rauchbar, II, 342).
4) Zie 's Prinsen briefwisseling met Beverningk c. s. in Augustus—October 1678 (Corresp. Willem III—Bentinck, 112).
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waren alien verliezende partij. De Staten konden zoo goed als niets bereiken,
om althans voor Brandenburg een deel van zijn veroveringen op Zweden
te behouden. De geallieerden waren hoogelijk ontstemd, en de met zooveel
moeite opgebouwde alliantie van 1673 en volgende jaren kwam heel wankel
te staan.
Hoeveel het Willem III moet gekost hebben Lodewijk XIV de pluim
der victorie te laten, is uit den loop van ons verhaal duidelijk genoeg gebleken. Hij bukte voor de overmacht. Aan hem zelf heeft niemand dezen
uitslag ooit durven wijten. Zijn toewijding en zijn doorzettingskracht zijn
algemeen gewaardeerd en geprezen. Het meest waren de bondgenooten, op
wie het in het Westen vooral aankwam, te kort geschoten en eindelijk ook de
Staten, althans de machtigsten in hun midden, onwillig geworden. Willem III
kon van de laatste jaren van den oorlog zeggen wat hij van 1674 gezegd heeft:
„ik ben slecht gesteund", en hij beheerschte de situatie van Europa niet
in voldoende mate om dit te verbeteren.
Wanneer de „desordres dans le royaume" voortduren, schreef hij eenigen
tijd na den vrede aan Ossory, met een toespeling op de al erger wordende
twisten tusschen Koning en Parlement, zal Frankrijk binnen kort meester
zijn van heel Europa: „vows pouvez croire comme cecy me plait". In den
zomer van 1679 vertoeft hij te of in de buurt van Maastricht, waar hij door
de Staten-Generaal gecommitteerd was tot het verzetten der wet 1). In de
buurt lagen nog Fransche troepen. „Ik tracht me op de jacht te vermaken,
om het verdriet, dat het me doet ze uit mijn venster te kunnen zien, te verdrijven. En wat mij het meest hindert, is mij bier zoo onnut te zien" 2).
Maar Willem III was er niet de man naar, om bij de pakken neer te gaan
zitten. Hij had de eerste ronde, meer dan half, verloren; hij wachtte een
gelegenheid voor de tweede.
1) Res. Staten-Generaal 27 Juli 1679 (R. A.).
2) Aan Ossory Augustus 1679 (Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2, 298).

DERDE HOOFDSTUK.

LEGER- EN HOFLEVEN.

Zes jaar lang bracht Willem III het grootste of een zeer groot gedeelte
zijner dagen te velde door, en het kampleven bekwam hem niet slecht. Ook
na de pokken van 1675 hoort men niet van ernstige ongesteldheden. Toch
moet de dikwijls zeer inspannende en vermoeiende taak, met het teleurstellende resultaat, hem zwaar vermoeid hebben; er komt op zijn portretten
uit deze jaren reeds een verouderende trek, die een gevolg was van zijn
zwak gestel. Het frissche van de jeugdportretten raakt geheel weg. „S. A.
quoyque faisoit assez bonne mine, estoit tousjours un peu melancholique",
schrijft Huygens in Maart 1678, en in Augustus 1677: „S. A. eut une petite
langueur", en liet mij 's avonds, tegen zijn gewoonte, alle brieven lezen,
waarop geantwoord moest worden 1).
Het leven te velde — ik heb dit reeds opgemerkt — gaf voor Willem's
borstkwaal afleiding. Men heeft ook hierom wel gemeend, dat deze Prins
zeer gaarne oorlog voerde, ja! dat de oorlog zijn sterkste hartstocht was 2).
1k geloof dit niet. Willem's aard bracht mede, dat hij zich in den strijd
wierp met al de onstuimigheid, die hij dan ook ontwikkelde: hij gaf zich
volkomen over aan het dichtstbij liggende doel. Maar iets heel anders is het
den oorlog te zoeken om de wille van het vechten. Niemand „abhoreert"
den oorlog meer dan ik, zei hij zelf in 168z 3), en zulk een uiting mag men
niet zonder meer ter zijde leggen. Zijn leven is vol strijd op politiek en op
militair terrein geweest, maar die strijd was nimmer primair offensief:
1) Journalen, IV, 211, 231.
2) Cf. Fruin, V, 49, foot 4. Verder: Samson, II, 367; Original Letters, 32; De Segur, 102.
3) Gebhard, II, 56.
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Willem III's groote doel was op afweer van een bedreiging, niet op een
imperialistisch streven gericht.
Het is niet gemakkelijk het leven van den Nederlandschen kapitein-generaal te midden zijner troepen te beschrijven. De gegevens hiertoe zijn al te
schaarsch. Huygens vertelt er terloops wat van, maar nergens komt hij boven
incidenteele mededeelingen uit.
Men kan 't niet bizonder interessant vinden te weten, dat de opperbevelhebber, als 't leger halt hield, logeerde in een klooster of in een kasteel, bij
een pastoor of in een boerderij, ook wel in een gewoon huis, ook wel eens
een zeer slecht huis — ook niet, dat het soms moeite kostte onderkomen te
vinden. „Mits ik maar een kamer heb voor Bentinck en een voor Zeelhem,
dan mag de rest zich neerleggen waar ze kan", woorden van Willem III 1),
die er op wijzen, dat men zich meermalen zeer moest behelpen. Evenmin
is het bijster belangwekkend te hooren, dat het weer, zooals op den veldtocht
in Maart 1678, heel slecht was of dat Huygens daarover zeer klaagde. De dagmarschen waren gewoonlijk niet lang. Een uitzondering vormt een marsch
van 24 uur, met korte tusschenpoozen, en bij buitengewoon warm weer,
in Mei 1676: natuurlijk waren toen soldaten en paarden heel moe. In 1678
deed men 13 uur te paard over een mijl, wat moet wijzen op een bizonder
slechten weg. Als de Prins alleen reisde, ging het dikwijls heel snel: wij
zagen al een voorbeeld in Juli 1678, en in October 1675 ging het 's morgens
vroeg in galop van Leuven naar Mechelen, toen de Prins in een kales steeg
tot Antwerpen, waar men 's middags half een aankwam 2 ). In Mei 1676
trok het leger op vijf pontonbruggen van wit ijzer over de Schelde bij Peruwels, en daarna werd lang beraadslaagd met de gidsen over de marschorde,
die Huygens moest opschrijven, „sans quasi voir ce que j'escrivis". De
arme man !
Belangwekkender is het den Prins te zien op zijn eerste bezoek aan Brussel
in Juli 1675: hij nam alleen den Rijngraaf, Bentinck en Ouwerkerk mede,
en „ayant fait decoudre l'ordre de dessus son juste au corps", wandelde hij
door de stad „de coste et d'autre". Hij logeerde toen in het huis van den
griffier der Staten van Brabant te Stalle, ten Zuiden van de stad. In 1677
logeerde hij in Brussel zelf, en wel in het paleis van Oranje, bewoond door
den prins van Vaudemont, een zeer groot gebouw, maar aan den eenen kant
1) Journalen, IV, 223.
2) Id., 75, 86, 88, 269.
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afgebrand 1). Gaarne leest men, dat de Prins belangstelling toont in teekeningen, die Huygens op marsch maakte, te Antwerpen Jordaens, toen
86 jaar, bezoekt, oude beelden ziet en nieuwe bestelt, evenals tapisserieen
en schilderijen 2). Maar gewoonlijk moet Willem III, ook in het leger, heel
zwijgzaam en norsch zijn geweest. Wie kon het beter ervaren dan de secretaxis, die zoo veel met hem in aanraking was ! Het is, of hij er zelf verbaasd
over is, als de Prins zich wat vriendelijker toont: „S. A. me parle avec quelque sorte de civilite plus qu'a l'ordinaire", en den volgenden dag: „S. A.
me traitta encore avec de la bonte" 3). Op een jacht: „S. A. me parla deux
fois a cette chasse" 3). Enkele keeren: „S. A. etoit de fort bonne humeur".
Zulk een melancholische, in zich zelf gekeerde natuur kan moeilijk een
populair veldheer worden. Er is zeer weinig te zeggen over de directe aanraking van Willem III met den soldaat, die bovenal afhing van den kolonel
of den kapitein, die hem aanwierf en betaalde. Hij houdt een enkelen keer
een revue, patrouilleert soms een heelen nacht, als de vijand in de buurt
is 4), en hij heeft zich zonder twijfel moeite gegeven voor alles wat de legerzaken betreft, ook de verzorging van zieken en gewonden. Maar alleen in
den slag, als hij zich in het dichtste gewoel stort, zich blootgeeft als een
gewoon soldaat, kunnen er oogenblikken gekomen zijn, dat wezenlijke geestdrift en medevoelen met hem ontstaan.
Mij dunkt, Willem III moet meer gevreesd dan geliefd — toch ook wel
geeerbiedigd — geweest zijn in dat leger, dat hij van 1672 of met zoo groote
volharding had gevormd en waar hij de gedeputeerden te velde heelemaal
in den hoek had geduwd. Na Beverningk komen Dijkvelt en Nicolaas Witsen
beurtelings nog als zoodanig voor, maar hunne werkzaamheid is — evenals
reeds die van Beverningk in het einde van 1672 — beperkt tot het verzorgen
der geldmiddelen 5). Er heerschte in het leger een zeer strenge krijgstucht,
die zich ook hierin uitte, dat de veel geplaagde bewoners der Zuidelijke
Nederlanden van het prinselijk leger den minsten last hadden 6). Het bestond
1) Journalen, IV, 46, 177; cf. Corresp. Willem III—Bentinck, I 2 , 235. Dit paleis behoorde aan Willem III zelf; het is ten tijde van Willem II aan de Oranje's teruggekomen;
het werd toen verhuurd aan „officiers de la Cour" (Henne et Wauters, Histoire de
Bruxelles, III, 366).
2) Id., 1o, 67, 95, 102, 142, 173, 174, 178.
4) Id., 92.
3) Id., 51, 52, 145.
5) Eenige brieven van Witsen bij Gebhard, I, 13o vlg.
6) Van Houtte, Les occupations etrangeres en Belgique sous l'ancien regime (GandParis, 193o), I, 8i. Toch wordt er over deze troepen ook wel geklaagd: Corresp. Willem IIIBentinck, II', 376.
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uit lieden van zeer onderscheiden nationaliteit : naast Nederlanders, Duitschers
uit verschillende landen, Koerlanders, Engelschen en Schotten, — die sedert
1678 in een brigade van 6 regimenten, welker bevelhebber Ossory werd 1),
bijeengebracht waren — , en ook reeds een aantal in een regiment vereenigde Fransche uitgewekenen en Ieren. Van deze troependeelen in Statendienst was een verband, waarmede te werken viel, gemaakt. Men kon, in vergelijking met 1672, spreken van een heel nieuw leger, dat echter in wijze van
samenstelling en bewapening niet veel verschilde van dat van Maurits en
Frederik Hendrik, waarvan de droevige resten in 1672 waren ondergegaan.
Maar wel zijn langzamerhand, in de periode van Willem III, groote veranderingen in beide aangebracht 2), naar het voorbeeld van het Fransche
voor een goed deel 3), zooals de Prins zelf in 1686 tegen den Franschen
gezant De Rebenac zei. Het zou te ver voeren ddarop hier in details in te
gaan, en dit is te minder noodig, omdat in deze dingen Waldeck meer dan
Willem III de leidende kracht moet zijn geweest. Zoo wordt het algemeen
aangenomen, en al is 't bij gemis aan preciese gegevens niet afdoende uit
te maken, het schijnt ook met den aard van dezen Prins overeen te komen,
dat hij zich niet continu kon wijden aan zulk werk als de verbetering van
een vechtmachine, in overeenstemming met nieuwe inzichten en nieuwe
behoeften, medebrengt.
De bekende Balthasar Bekker, die in 1678 eenigen tijd als veldprediker
bij het leger vertoefde, constateert 4) — en hij zag goed ! —, „dat het leger
van onsen Staet in vergelijckinge met anderen, of ook met dat van den
vijand, sooveel de krijgssaken betreft, immers nu in desen veldtocht, al is
wat een leger behoort te zijn". Maar, klaagt hij, dit is niet het geval met wat
„de gemanierdheid en godsdienstigheid aangaat". Vooral bij onze Calvinistische troepen is het hiermede slecht gesteld, bij de Engelschen en Schotten,
bij de „papisten", bij de Lutherschen beter. Er zijn weinig predikanten,
en deze werden zeer laat gezonden; weinige worden gerespecteerd, weinige
gaan met de noodige tact te werk. „Die gaerne souden doen wat in hun amt
en vermogen is, worden weinig daarin gehandhaafd, veel min gevorderd".
1) De capitulatie in Res. St. Gen. 5 April 1678 (R. A.).
2) Een goed overzicht bij Muller, Onze Gouden Eeuw, III, 99 vlg.
3) „C'est le méme exercice, et presque tous les ordres se portent en francais", schreef
De R6benac, die een revue bijwoonde, aan Lodewijk XIV (Urk. and Aktenst., XXII,
1140).
4) Knuttel, Balthasar Bekker, 122 vlg.
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De slag van St. Denis werd zelfs op een Zondag geleverd 1), roept Bekker
verontwaardigd uit. De ondervinding doet mij te minder ongeloofbaar achten, wat ik van godsdienstige officieren gehoord heb, dat zij „nergens minder
godsdienstigheid bevonden als bij ons".
Is dit niet hoogst karakteristiek ? Bekker schrijft de verantwoordelijkheid
voor dezen uit kerkelijk oogpunt zeer onbevredigden toestand op rekening
van het geringe aantal en het kaliber der predikers. Maar hij zoekt haar duidelijk ook hoogerop, en de conclusie is onafwijsbaar, dat Willem III zich voor
den godsdienstigen geest in zijn leger weinig geinteresseerd heeft. Van hem
zelf teekent Huygens aan: de Prins liet vandaag zijn dominee (Des Marets)
voor het eerst preeken 2) ! Op dat oogenblik was men al een maand te velde !
Hoe anders dan Gustaaf Adolf en Cromwell was deze Nederlandsche opperbevelhebber ! Ook de tijden waren veranderd.
Zooals het leger zelf, zoo waren ook de hooge bevelhebbers haast alle
nieuwe mannen. De plaats van Wirtz was onvervuld gelaten, en met die
van Johan Maurits, die na 1674 niet meer te velde meeging, maar zijn
tractement tot zijn dood (1679) behield en door den Prins tot het laatst
met vriendelijke voorkomendheid behandeld werd, werd evenzoo gehandeld.
Nu men een kapitein-generaal had en een veldmaarschalk in Waldeck, was
de in 1668 getroffen regeling overbodig geworden. Onder de nieuwe personen van hooge positie, meest alle uit lagere rangen opgeklommen en dus
in het leger gevormd, waren Nassau-Saarbriick, Montpouillan, Weibnum
en Ginckel, resp. generaal, luitenant-generaal, generaal-majoor en commissaris-generaal bij de cavalerie; Bentinck en Ouwerkerk dienden bij de garde
te paard van Zijne Hoogheid, beide als kolonel. Bij de infanterie was Aylva
nog als luitenant-generaal, en verder komen hier op den voorgrond Hendrik
van Delwich, de opvolger van den aan een wonde bij Maastricht gestorven
Rijngraaf, ook luitenant-generaal, de Schot Alexander Colyer, 's Prinsen
adjudant-generaal, Hendrik Trajectinus, graaf van Solms-Braunfels, kolonel
bij de garde te voet, de kolonel Eppe en vele andere dapperen. Hornes
fungeerde nog als generaal der artillerie.
Ver boven hen alien was Willem III in autoriteit gestegen. Met hem
Waldeck, die echter veel meer moeite had zijn autoriteit te handhaven,
1) Bekker schrijft later ook, dat de Prins, „den vrede op handen siende", in dezen slag
„sijnen moed nogh voor 't laatst aan den Hertogh van Luxemburgh koelde" (t. a. p., 17o).
Maar dit zijn oordeel is m. i. niet van groote waarde.
2) Journalen, IV, 156.
8
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wat vooral bij afwezigheid van den opperbevelhebber blijkt ; dan slaagt
hij er b.v. niet in het plakkaat betreffende de duels te handhaven 1). Van hen
samen ging de leiding uit, al handelde de Prins meer dan eens tegen
Waldeck's opvatting in; Bentinck, die marschorders onderteekent, was in
nauwe relatie tot wat men met een modern woord het hoofdkwartier zou
kunnen noemen. Maar een eigenlijke formatie als zoodanig bestond niet,
en van krijgsraden merkt men — behalve wanneer men met de bondgenooten samenwerkte, als in 1674 — in deze latere jaren heel weinig. Dit verklaart te meer de klachten over al te eigengereid optreden van Willem III,
waarvan we in ons vorig hoofdstuk hoorden, en die vooral 's Gravemoer
aan Huygens oververtelde. Een enkelen keer vindt men ontevredenheid onder
de Nederlanders, dat buitenlanders — waarmee Nassau-Saarbriick, Montpouillan, de Rijngraaf, bedoeld geweest moeten zijn — te veel bevoordeeld
werden 2). Dit was zoo anders, zei men er bij, dan ten tijde van Maurits
en Frederik Hendrik, — en het was misschien wel hierom, dat Ginckel's
vrouw zoo kwaad op den Prins was, dat zij hem niet meer wou zien, wat ze
aan de Prinses gezegd had ook, waarop de Prins Ginckel gelastte „Poo"
(Philippote) mee naar Den Haag te brengen, want hij wilde „pays" met haar
maken 3). Men vergat, dat deze buitenlanders meer oorlogservaring hadden,
en ondervond inderdaad, dat Willem III Nederlanders volstrekt niet achterstelde, als ze maar geschikt waren, wat de carriere van Ginckel zelf getuigt.
In een opzicht was er inderdaad groot verschil: een wapenbroederschap
tusschen Willem III en Hendrik Casimir II ontstond, in tegenstelling tot
de verhouding tusschen de Hollandsche en Friesche stadhouders uit vroegeren tijd, niet; de laatste kwam in 1675 en 1676 nog wel te velde 4), maar
bleef geheel op den achtergrond: Huygens vond hem in 1675 even „estourdy"
als vroeger. Na den vrede gaf de vergeving van bevelhebbersplaatsen in
sommige regimenten aanleiding tot bepaalde moeilijkheden, en weldra liep
het gerucht, dat Hendrik Casimir in de politiek met zijn machtigen neef
niet een lijn trok 5).
1) Rauchbar, I , 479 . Het plakkaat verbiedt o. a. het verleenen van hulp aan hen, die
in een duel gewond waren.
2) Journalen-Huygens, IV, 72; cf. III, 25 en I, 358. Deze ontevredenheid komt ook
op sommige plaatsen der correspondentie van de Vrouwe van Amerongen tot uiting.
3) De Vrouwe van Amerongen 20 Jan. 1680. (H. A. Amerongen).
4) Dit tot verbetering van wat deel I, blz. 362, gezegd is (Journalen-Huygens, IV,
40-41, io8).
5) Archives, IP , 3 6 7, 477, 486; Van Sypesteyn, III, 14, en bijlagen 26.
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Een ruwe geest kenmerkte het soldatenleven van de 17de eeuw evengoed
als dat van vroegeren en veel lateren tijd. Huygens' Journalen geven er
genoeg voorbeelden van voor het leger van Willem III. Maar de opperbevelhebber zelf is hierbij gewoonlijk afwezig. In Mei 1677 alleen was er
in zijn tegenwoordigheid „une debauche enragee" bij den heer van NassauLa Lecq, broer van Ouwerkerk en Odijk, gouverneur van Sluis; de hooge
heeren hadden elkander de kleeren van het lijf gescheurd 1). Vergis ik mij
niet, dan ziet men hier een uiting van den ongunstigen invloed, die het
kampleven ook op Willem III uitoefende. Doorgaans blijft zijn leven echter
den indruk van groote soberheid maken: hij staat vroeg op — drinkt in den
vroegen morgen koeiemelk —, vermaakt zich in den vrijen tijd met kaatsspel en kaartspel, met billarten — of hij ook bij de tooverlantaarn was, toen
die vertoond werd ? — en met de jacht 2). Meer stoicijn dan epicurist ! De
Prins leeft doorgaans met zeer groote, prijzenswaardige matigheid, constateert de keizerlijke gezant: 1688 3).
Deze amusementen, en vooral de jacht, brengen ons van zelf uit het legerkamp naar het Hof. Want al is Willem III thuis, een groot deel van zijn dagen
brengt hij buiten Den Haag door, en ongebreideld pleegt hij zich dan te
wijden aan de jachtsport. Met groote zorg zoekt hij — vooral in Engeland —
de beste paarden en de beste honden, die hij kan vinden, en de Veluwe biedt
hem een bij uitstek geschikt terrein, om deze hartstocht bot te vieren. ZOO
beschrijft hij een zijner jachtdagen in een brief aan Bentinck 4) :
„Après vous avoir escrit des affaires serieuses, ii faut vous parle(r) de
bagatelles. Apres que je vous escrivis ma lettre de Zuylesteyn, nous allame
coure u4 cerf, comme je vous mandois qu'estoit mon intension. Batiste en
avoit deiourne un au buisson de Warnsborn; il se fit battre quelque temps
au Doreweert, de la il s'en alla au Vieus Bois, le Pampel, le Langerhout,
passa le bois de Hoogh Zoere, le Wolfs- et Utteler-hegh et de la au marais
de Staveren et nous le prime en voulant entrer au bois de Putten. Ca a este
une tres rude chasse, ayant dure cinq eures et un quart, sans un sul deffaut
et ayent pris tous nos relais; les chevaus ne s'en sont pourtant point santis,
ny il n'y a eu auqu'une chute".
Hier is de Willem III uit den veldslag, die zich geheel overgeeft aan
1) Id., 161; nog zoo'n voorbeeld: III, 79-80 en 85.
2) Id., 99, 145, 146, 147, 167, 230, 244-24 6 , 259.
3) Klopp, IV, 29.

4) Corresp. Willem III—Bentinck, I',

16;

zie verder p.

13, 14, 19 enz.
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het object van strijd, dat zich aanbiedt. Het was een „viement jagen",
zei de Vrouwe van Amerongen er van 1). Het lichaam moet en gaat mee,
maar 's avonds komt de vermoeidheid — „j'ai sommiel", uit hij zich dan
in den vertrouwelijken toon, dien hij tegenover Bentinck aanslaat. Willem III
kan op bepaalde oogenblikken heel veel, maar liefst niet lang achter elkander
— en dit behoefde ook niet, vooral wanneer hij niet te velde was, met
het gevolg weliswaar dat niet zoo pressante dingen dan gemakkelijk bleven
liggen.
Eenvoudig als de geheele persoon van Willem III in haar uiterlijke
verschijning is ook het Hof. Als de Prins in November 1676 op het kasteel
te Amerongen komt, ontvangt hem hier, bij afwezigheid van de gastvrouw,

Terugkeer van een jachtpartij op het Loo.

de huismeester, en deze tracteert hem op een varkenshutspot met knollen
en een worst, waarmede Zijne Hoogheid heel tevreden was, want hij sprak
te Dieren nog van de worst, die hij te Amerongen gegeten had 2). De eenvoud blijft, als de Prins gehuwd is. Van zelf wordt nu de „train" grooter.
Wij hebben een lijst van de „domesticquen, die in 't Hoff van Sijne Hoocheyt
de tafel hebben", van Jo Januari 1679 3), en van denzelfden datum dateeren
een aantal reglementen voor klerken, bedienden en voor de wijze van het
doen van inkoopen: Willem III heeft toen, kort na het einde van den oorlog,
zijn hofhouding opnieuw ingericht.
Volgens de bedoelde lijst aten aan de tafel van Zijne Hoogheid Bentinck,
1) 2 Sept. 168o (H. A. Amerongen).
2) De Vrouwe van Amerongen 13 Nov. 1676 (H. A. Amerongen).
3) R. A., Nass. Dom., no. 6o2, fol. 193. In dit register ook de verderop genoemde commission en nog vele meer.
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de kamerheer, en Ouwerkerk, de stalmeester; aan deze tafel — is van elders
bekend — waren verder een aantal couverts gelegd voor gasten: staatslieden,
diplomaten, officieren. Tot de tafel van Hare Hoogheid hadden het recht
van aanzitten Lady Inchequeen, „dame d'honneur", hoofd van de hofhouding der Prinses, en acht hofdames, onder wie Anna Villiers, die in
1678 met Bentinck gehuwd was, een barer zusters 1), beide dochters van
de vroegere gouvernante der Prinses, nog vijf andere Engelsche en eon
Nederlandsche, freule Goltstein; verder een Engelsche kapelaan (hier
„predikant" genoemd), en Sylvius, die als hofmeester met de Prinses was
meegekomen. Als hofmeester — nu zou men zeggen hofmaarschalk —
fungeerde nog Albrantswaart, en vlak in zijn buurt worden genoemd Adolf

(Prent — op de afbeelding in tweeen verdeeld over pag. 116 en 117).

Transisulanus van Voorst en Johan van Asperling, die beiden als edellieden
van Willem III dienden, maar blijkbaar ook nog in andere functies — in verband met den hofmeester misschien — werkzaam waren. Er waren nog 13
„edelluyden"— onder wie Adriaan van BorsseleVan der Hooghe 2 ), een Zeeuw
van afkomst, en de Zuid-Nederlander, Louis graaf de Noyelles 3), het meest
op den voorgrond kwamen —, 22 pages, 24 „huysofficiers", 3 kameniers,
26 „voetknechts", 32 „heerendienaars", 15 voor de keuken en 27 „Switzers".
Deze personen vormen de hofhouding in engeren zin: zij is natuurlijk
veel uitgebreider dan die uit 's Prinsen jeugd 4), en in verscheidene op1) „Villars" wordt zij in de lijst genoemd; het was niet de later befaamde Betty, want
die kwam pas in 1683; er waren nog 5 andere zusters.
2) Hij is de man van de Gedenkschriften (genoemd hiervO6r, p. 74).
3) Memoires de Monsieur de B., 96 vlg.
4) Deel, I, p. 56.
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zichten doet zij in hare samenstelling denken aan het tegenwoordige Civiele
Huis ; een Militair Huis ontbreekt nog geheel. Tot de hofhouding in ruimeren
zin behooren de secretaris en zijn staf, de dokters, onder wie sedert 1675
ook Johan Bruynesteyn voorkomt, de architect, als hoedanig Maurits Post,
die sedert 167o zijn beroemderen vader verving, eenigen tijd na zijn dood
(ongeveer 1677) opgevolgd werd door Johan van Swieten, later vervangen
door Jacobus Romans, de „constschilder en constbewaerder" Robert du
Val (van 168z af), de „ordinaris goutsmit" Adam Loofs, en een groot
aantal dienaren, die op de buitenverblijven — men vindt o. a. een opzichter
van de diergaarde te Soestdijk — werkzaam waren. Evenzoo de leden van
den Raad van Zijne Hoogheid, onder Wien men het best kan laten ressorteeren
de ambtenaren van de domeinen, die immers door hem beheerd werden.
In 1677 kreeg de Raad 1) een nieuwe instructie. De Prins schijnt van meening
geweest te zijn, dat de heeren niet genoeg uitvoerden: als zij niet meer
besogneerden dan de Notulen uitwezen, was het onverantwoordelijk; als
zij niet „neerstiger" werden, dan zou hij er in voorzien, schreef hij aan
Buysero 2). Over het ontwerp der nieuwe instructie werd Fagel geraadpleegd : het lijkt wel, schrijft de Prins hem 3) lachende, of gij geboren zijt,
om met alle soorten van moeilijkheden te worden lastig gevallen !
Een ambtenaar verdient een bizondere vermelding: Johan Hovius,
secretaris van de Admiraliteit in het Noorderkwartier, die in 1676 gerechtigd
werd tot het ontvangen van de den Prins toekomende buitgelden. Daar
zat dus wel wat aan vast 4). Evenzoo aan de sauvegardes: Huygens hoorde
van 's Gravemoer, dat Bentinck er in 1675 niet minder dan 20.000 livres
aan verdiend had 5). Overigens is het ook thans niet mogelijk van 's Prinsen
financien een goed overzicht te geven. Ik moet volstaan met te constateeren,
dat de toestand hiervan veel verbeterd was, al bleef Mary's bruidschat
uit, al had de Prins in zijn bezittingen, door oorlogsschattingen in de baronie
van Breda en in Meurs, ook zijnerzijds verliezen geleden. Hij had dan ook
15 ton gouts aan schulden, waartegenover pretension op den Staat stonden,
n.l. achterstand in de betaling der vroegere Stuart-schuld, waarvan de
Staten al evenmin als Karel II vlotte betalers waren gebleken ; hij wilde
1)
2)
3)
4)
5)

Cf. deel I, p. 43, noot 3.
Journalen-Huygens, IV, 99.
Corresp. Willem III—Bentinck, IP, 175.
Cf. deel I, p. 361.
Journalen, IV, 163.
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er wel obligatien voor aannemen, maar niet boven de waarde, zei hij tegen
Witsen 1).
Het Hof van Prins Willem III heeft, evenals dat van zijn vader, een
sterk Engelschen inslag door de omgeving van de Prinses, die volgens het
huwelijkscontract door Karel II werd aangewezen. Maar van grooten invloed
van deze omgeving — om van domineeren niet te spreken — hoort thans
niemand iets.
Men merkt het aan de houding van Sir Gabriel, die ook het vroegere Hof
gekend had en nu spoedig klaagde over de „chichete" van dat van den nieuwen Prins, Wiens autoritair optreden hem onaangenaam aandeed ; hij was ook
ontevreden, omdat de vrouw, die hij kort te voren getrouwd had, geen
hofdame geworden was. Had ik dat geweten, dan zou ik mij nog wel bedacht
hebben, riep hij uit 2). Hoe ver is men hier verwijderd van de dagen, toen
mannen als Sylvius, als bode van Arlington, het Hof van den jongen
Prins meenden te kunnen beguichelen. Willem III beschouwde een man
van het allooi van dezen hofmeester heel erg uit de hoogte 3) en hij deed
dit blijkbaar met de meeste Engelschen aan zijn Hof precies zoo, waarom
men ging meenen, dat hij een hekel had aan lieden van deze natie, wat
overigens — men denke aan Ossory, Temple, Sidney — onjuist is. Maar
Willem III verdroeg het lage en intriguante om hem heen niet dan met
weerzin, en er werd onder het Engelsche gezelschap, gewend als het was
aan verhoudingen aan de Hoven van Karel II en York, heel wat geintrigueerd — en geflirt ook.
Tot het verschil van positie harer eigen omgeving droeg de houding
der Prinses het hare bij. Zij was zoo geheel anders dan die van wijlen hare
tante en schoonmoeder. Geen pose, geen arrogantie, geen verwatenheid.
Toch weet Hare Hoogheid afstand te bewaren en haar gezag te doen eerbiedigen, maar alleen door natuurlijke tact, die haar eigen is. Geen der
dames of heeren uit hare omgeving heeft haar geleid ; alleen haar Engelschen
kapelaan, eerst dr. Lloyd en dr. Hooper, dan dr. Ken, liet zij grooten invloed
op haar geestelijk leven. Tegenover de Nederlandsche dames, die hare
opwachting maakten, was zij voorkomend en affabel, en men heeft haar
de consternatie, die zij eerst veroorzaakte door alleen adellijke dames —
1) Gebhard, I, 162 vlg.; cf. Sidney, Diary, II, 191, en Res. Staten-Gen. 5 Mei 1679 (R.A.).
2) Journalen-Huygens, IV, 237, 244-245 (op de eerste plaats moet voor de
gedacht worden: S. A.).
3) HiervOOr, p. 40.
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en niet de „femmes des Estatz" — tot de omhelzing toe te laten 1), niet
nagehouden. Omdat zij genegenheid en aanhankelijkheid wist te wekken,
en dit kon zij te meer, omdat zij zich in haar nieuwe vaderland wel voelde.
In alles het tegenbeeld van Mary I Zij maakte reeds in 1678 met haar
gevolg een tocht door Holland. Op het jacht, waarmee dit geschiedde,
hield men zich bezig met werken en met kaartspelen, vertelt dr. Hooper 2).
De voornaamste bezigheid was — of werd althans — handwerken, schilderen,
tuinieren en lezen, en zij trok ook dames uit den Nederlandschen adel,
zooals een freule van Wassenaer-Obdam, tot zich, met wie zij zich aan dezen
afwisselenden arbeid wijdde: „I am here as a schoolmistris amongst this
people", zei ze tegen Huygens 3). Zij schiep sfeer om zich heen en zij ontwikkelde zich zelf als een waarlijk Nederlandsche vorstin. Dat drukte op
hare Hofhouding een cachet van rustige voornaamheid. Zij deed ook veel
aan liefdadigheid, waartoe zij door zuinig beheer van haar „privy purse",
die niet groot was, omdat haar oom geen toelage gaf, evenmin als later
haar vader, toen hij Koning werd, in staat was 4). Dr. Hooper vertelde
dikwijls, dat de Prinses in de anderhalf jaar, dat hij bij haar was, niets
deed of zei, dat hij anders zou gewenscht hebben.
Heel anders was de nieuwe Hofhouding ook dan die van Frederik Hendrik
en Willem II om haar betrekkelijken eenvoud en levenswijze, die Willem III,
spaarzaam als hij was, bewust bevorderde. Geen schitterende kring als voor
165o, al danst men 's winters meermalen, vooral ten huize van Odijk, tot
diep in den nacht. Ook geen overmaat van losbandigheid, al zijn liefdesavonturen en drinkgelagen onder hen, die tot de Hofhouding behooren
of er dichtbij staan, niet zeldzaam.
Willem III staat daar wat verlegen tegenover, zooals in het geval van
de Overijselsche juffer, waarvan ik al gewaagde 5), of in dat van Zuylesteyn,
die door dr. Ken gedwongen werd Jane Wroth, een der Engelsche hofdames,
te trouwen, nadat hij zich onder een trouwbelofte aan haar vergrepen had,
wat de Prins, die een ander, zeer voordeelig huwelijk voor dezen gunsteling
op het oog had, toch maar half goed vond 6). De Prinses moet zulke gevallen,
dunkt mij, veel meer principieel hebben beoordeeld.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bodemann, 309-31o.
In de aanteekeningen, die zijne dochter maakte, in den Appendix bij Trevor, II, 465.
Journalen, III, 69.
Burnet (ed. 1823), III, 125-126.
Deel I, p. 365.
Aant. op Droste, 435.

D. Marot, Bal in het Huis Ten Bosch 14 November 1686.
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Naast de Prinselijke bestond er geen andere Hofhouding meer in den
lande. Die van Prinses Amalia was geliquideerd, een Winterkoning en zijne
koninklijke echtgenoote daagden niet weer op. Er is zelfs een opmerkelijke afwezigheid van verwanten van het Oranje-huis, wanneer men hen,
die in het leger dienden, uitzondert. Ook voor hen heeft Willem III geen
aantrekkingspunt gevormd, zij zien, blijkens de overigens zeer schaarsche
berichten, tegen hem op. Naar het Noorden heerschte koelheid, en de
moeder van Hendrik Casimir, Albertina Agnes, vertoefde sedert den zomer
van 1679 meest in hare Duitsche landen, waar ze, bij Diez, het paleis
Oranienstein liet aanleggen. De verhouding tot den Brandenburgschen oom
verkoelde na 1678 zeer, en eerst in latere jaren trad er verbetering in.
In 1686 verblijft een jonge Brandenburgsche Prins, Philips Willem, geruimen tijd in Den Haag, en dan wordt, op 's Prinsen geboortedag, een
groot feest op het Huis ten Bosch aangericht, waarbij de Prinses, die overigens
in Holland de lust in dansen op den duur verleerde, vOOrging. Een enkelen
keer komt Portugeesche familie, afstammelingen van Emilia van Nassau
en prins Emanuel van Portugal, ten tooneele. Een harer, prinses Elisabeth
Maria, bezocht in 1678 den Prins te Antwerpen en huwde kort daarna
een overste van een infanterie-regiment, Adriaan van Gent, zeer tegen den
zin van den Prins, die aan prinses Juliana, hare moeder, schreef dat „un
tort irreparable a elle mesme et a sa Maison" te achten 1), wat niet verhinderde — of misschien juist ten gevolge had —, dat de „vieille folle",
zooals Huygens haar betitelde, hem bij Karen dood in 168o tot universeel
erfgenaam benoemde, waardoor Willem III in het bezit van het huis te
Sassenheim kwam. Of het overigens een voordeelig legaat geweest is ?
Willem III schijnt zijnerzijds eenige liberaliteit betoond te hebben aan
twee andere prinsessen dezer zeer uitgebreide en niet bemiddelde familie
en zette daarmede de traditie van ondersteuning, reeds door 1Vlaurits ten
gunste van zijne zuster aangevangen, eenigermate voort; hij deed dit ook
met een jaargeld van f woo, dat hij in 168o onder zekere voorwaarden
toekende aan Emanuel Eugene, kleinzoon van Emilia 2).
De eenvoud in het Hofleven werd geaccentueerd door de omstandigheid,
dat het Hof zeer veel buiten de residentie vertoefde. Het stadhouderlijk
kwartier op het Binnenhof, met zijn donkere kamers en zijn gebrek aan
1) Journalen-Huygens, IV, 234, 241-242.
2) Zie Reg.-Journalen, 1915, p. 617; het contract van Po September 168o met Em.
Eugene: R. A., Nass. Dom. 602, fol. 218.
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frissche lucht, kan. Willem III, al moest hij er uiteraard vrij veel vertoeven,
onmogelijk aangenaam zijn geweest. Hij ontvluchtte het, als de ambtsbezigheden het maar even konden lijden, en zeker ook wel eens, als ze
dit niet konden. Er was voor den Hofstaat ook geen ruimte te over: in
1678 moest de griffier van Hare Hoog Mogenden een klein gedeelte van
de galerij, waar hij de registers der resolution bewaarde, ontruimen, om
een „kamertjen ofte cabinetje" voor een van de „joffrouwen" der Prinses
te maken 1). Het kwartier werd ook nog op andere wijze uitgebreid en de
vertrekken werden verfraaid 2). Van het oude hof (het tegenwoordige paleis
in het Noordeinde) schijnt Willem III weinig gebruik te hebben gemaakt,
evenmin als van het Huis in het Bosch, die hem beide na het overlijden
van Prinses Amalia behoorden; in het laatste verbleef de Prinses, bij afwezigheid van haar gemaal. Onder de buitenplaatsen genoten Honselaarsdijk
en het Huis te Dieren, dat Sidney „an ill house" noemde, de voorkeur;
ook Soestdijk werd vrij dikwijls bezocht, het kasteel van Breda alleen, als
de Prins op weg toog naar het Zuiden; van het Huis te Nieuwburg wordt
even weinig gewag gemaakt als van Duin- en Kruidberg, dat sedert 1683
aart Willem III behoorde. Op den duur werd het Loo, dat hij in November
1684 kocht 3) van Johan Carselis van Ulft, genaamd Doornyck, zijn meest
geliefkoosd verblijf. In latere jaren heeft hij er over gedacht ook de Doorweert aan te koopen. Dit is niet doorgegaan, maar wel is het bezit op de
Veluwe elders (Hoog-Soeren, Uddeler meer) uitgebreid. Hier heeft het
hart van Prins Willem III het luidst geklopt: ge weet, schrijft hij in 1690
aan Bentinck, hoe die plaats mij aan het hart gaat 4). Dit is zijn lievelingsterrein geweest, en de Prinses heeft er zich in het rustige landleven, dat
zij er kon leiden, uitnemend geschikt; aan de. wilde jachtavonturen van
den Prins deed ze niet mee.
Het heeft geen zin in een biografie van Willem III een beschrijving
op te nemen van zijn paleizen en kasteelen. Niet hij was er de schepper
van, hij heeft ze geerfd of gekocht. Wel heeft hij er veel aan laten bouwen
en verbouwen, vooral aan Honselaarsdijk en het kasteel te Breda 5). Maar
uit de schaarsche gegevens, die hierover aanwezig zijn, is het onmogelijk
1)
2)
3)
4)
5)

Res. Staten-Generaal 8 Januari 1678 (R. A.).
Ising, Het Hof te 's Gravenhage (1898), 24 vlg.
F. A. Hoefer, Het Oude Loo en Den Cannenburch, 4.
Corresp. Willem III—Portland, I', 82.
Roest van Limburg, Het Kasteel van Breda, 176 vlg.
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iets of te leiden omtrent zijn smaak, en hetzelfde geldt van wat men lezen
kan over tuinen en parken of van het aankoopen van schilderijen. Het
lijkt niet anders dan een mode van den tijd navolgen, dat hij een menagerie
hield of orangerieen liet bouwen, zooals op Honselaarsdijk, — en als hier
de eetzaal van de Prinses veranderd wordt in een Anglikaansche kerkkapel,
waarna de Prinses voor hare maaltijden genoegen neemt met een donker
vertrek 1), dan besef ik, dat dit, evenals stellig vele der veranderingen in
den bouw, alleen een gevolg is van nutsoverwegingen. Evenmin zegt het
veel, dat hij bij een bezoek aan Amerongen, toen hij den heropbouw van
het kasteel zag, wel driemaal herhaalde, „dat het een seer schoon gebouw
is" 2), of dat hij twaalf schilderijen liet maken door Doudijns, die, voor
Soestdijk bestemd, op Honselaarsdijk terechtkwamen 3). Behalve Doudijns
stond Du Val in de gunst, en nog andere namen van schilders worden
genoemd. Lottin werd later kastelein van het paleis te Brussel, waar —
blijkens de ordonnantien van 's Prinsen Raad — ook veel opgeknapt is
en waarvoor Lottin zelf verschillende opdrachten uitvoerde. Relatien heeft
Willem III ook onderhouden met den graveur Romeyn de Hooghe, die
haast alle episodes uit zijn leven heeft afgebeeld en dien hij commissaris
der bergwerken te Lingen maakte. Toch komt men met deze kennis niet
verder dan dat men mag constateeren, dat Willem III een prijzenswaardige
belangstelling in architectuur, vooral tuinarchitectuur, aan den dag legde,
evenals in schilder- en beeldhouwkunst, zooals deze zich in zijn tijd
openbaarden. Hij bezat, vooral door erfenis, een belangrijke verzameling
schilderijen, ook van oudere meesters, en breidde deze uit. Honselaarsdijk
werd een museum van kunst, dat „in al de Nederlandsche provincien geen
wedergading en heeft" 4). In een der zalen waren in 1688 niet minder
dan 103 portretten, een ware historische galerij, bijeengebracht: hier was
't Mary die het initiatief nam.
Bepaald nieuw was alleen het paleis Het Loo, dat naast het reeds bestaande — sedert het Oude Loo genoemd — verrees en met den bouw
waarvan niet lang na 1684 moet- zijn begonnen: de Prinses lei er den
1) Dr. Hooper vertelt dit; dat de inrichting inderdaad op Honselaarsdijk plaats had,
volgt uit Morren, Het Huis Honselaarsdijk, 51, waar men de heele inrichting in Willem's
tijd kan lezen.
2) De Vrouwe van Amerongen 13 November 1676 (H. A. Amerongen).
3) Journalen-Huygens, IV, 251.
4) Morren, t. a. p., 47.

Het Loo.

126

Het Loo.

eersten steen van 1). Het is vooral het werk van Romans; in latere jaren
want het geheel was pas in het einde der goer jaren voltooid — heeft
de refugie Daniel Marot aan het interieur gewerkt 2). De parkaanleg, die
op het Loo zeer grootsch werd opgezet 3), was geinspireerd door Andre
le Notre. Uit een vergelijking van het Oude Loo en het nieuwe paleis kan
men den grooten ommekeer in den bouw van vorstelijke woningen — van
kasteel tot lusthof — afleiden. Maar voor de kennis van Willem's persoon
is dit eigenlijk ballast. Er blijkt alleen duidelijk, dat ook Willem III onder
invloed van de overheerschende Fransche kunstinrichting van zijn tijd
heeft gestaan, en ik meen, dat deze invloed zich in de latere jaren van
zijn leven — misschien ook omdat na 1688 de beurs al ruimer gevuld
werd — het sterkst heeft gemanifesteerd. Men heeft uitgerekend, dat de
sommen, die hij aan zijn paleisbouw besteedde, zeer ver achterbleven bij
die van Lodewijk XIV 4). Natuurlijk ! Toch is hier onmiskenbaar navolging van het zeer illustre voorbeeld, dat, zooals de meeste vorsten van
zijn tijd, ook Willem III heeft geboeid, en bier mag men zelfs, vooral in
het laatste gedeelte van zijn leven, van een bepaalde voorkeur bij hem
spreken. Niettegenstaande alle politieke tegenstellingen!
Het persoonlijk aandeel van Willem III aan deze architectuur en kunstaankoop (ik durf het woord bescherming niet aan) blijft des te moeilijker
te bepalen, omdat ook in deze dingen invloed van Bentinck in het spel
is geweest. Vooral als men, uit wat later in Engeland ging gebeuren, conclusies mag trekken voor de verhouding van de beide mannen op dat gebied
in Holland. In deze dingen is, evenals in den godsdienst, Bentinck dieper,
meer intultief.
Zijn huwelijk met Anna Villiers, drie maanden na het huwelijk van den
Meester zelf, illustreert deze positie van den kamerheer en kolonel bij de
garde heel duidelijk. Anna was niet bemiddeld, maar stond de Prinses heel
na. Onmiddellijk is de Prins er bij, om de bruid te helpen. Zou Karel II,
vroeg hij aan Danby, niet zoo goed willen zijn, de bruidschat wat te verhoogen ? Het meerdere zou dan Anna ten goede kunnen komen; de Koning
had immers aan de Moeder zulke verplichtingen. Het was natuurlijk aan
1) Volgens de oudste beschrijving van het Loo in een te Londen in 1699 uitgegeven
werk van Walther Harris, „physician ordinary to His My."
2) Peters, Paleis „het Loo" met bijbehoorend park, 12 vlg.
3) Kramer en Veldheer, Het Koninklijk Park het Loo.
4) Peters, 8, noot 1.
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doovemansdeur geklopt. Toen gaf de Prins aan de vrouw van zijn gunsteling een jaarlijksche toelage van f 8000 en in 1682 kreeg zij er als dame
d'honneur nog f moo per jaar bij 1), te betalen van November 1677 af; in
1683 verving zij Lady Inchequeen, die toen naar Engeland terugkeerde.
Evenmin als Prinses Mary zeif heeft mevrouw Bentinck, wier gezondheid
heel zwak was, invloed trachten uit te oefenen: er is tusschen haar en
mevrouw Heenvliet een dergelijk onderscheid als tusschen de eerste en de
tweede prinses Mary.
Natuurlijk had haar man — „le favori tout-puissant" 2) — in de zaken
van de Hofhouding, de intendance inbegrepen, grooten invloed. Wanneer
Albrantsweert in 168o sterft, is het zijn werk, dat Van Voorst, die een
neef van hem is, de opvolger wordt, tot groote ergernis van Johan Boreel 3),
die nog maar alleen overste bij de infanterie was; naar aanleiding van de
vertoogen van Jacob, zijn broer, zorgde de Prins er in 1681 voor, dat hij
ruwaard van Putten werd, terwijl hij zijn militaire functie mocht behouden.
En de gunsten van den Prins blijven Bentinck persoonlijk toestroomen. Reeds
in zijn testament van 21 April 1676 4), waarbij aan Fagel een som gelds was
toegedacht, legateerde Willem III hem het graafschap Meurs. In 1683 —
hetzelfde jaar waarin hij sergeant-majoor-generaal werd, terwijl hij 2 jaar
vroeger het houtvesterschap van Holland gekregen had — kon Bentinck
Rhoon en Pendrecht koopen voor f 154.000, zeer goedkoop naar de advocaat
van den Prins meende: als er niet zooveel „mismoedigheyt" bij de menschen
was geweest, omdat de Turken voor Weenen stonden, zou het wel f 180.000
opgebracht hebben 5) ! Men mag Bentinck wat gunnen, want hij had het
niet gemakkelijk: Willem III is veeleischend in zijn vriendschap. Zelfs als
Mevrouw Bentinck ziek is, verdraagt hij het moeilijk, dat de kamerheer
lang wegblijft: hij kan hem letterlijk niet missen. Maar de vriendschap is
hartelijk en gevoelig, getuige de korte en langere brieven, die Bentinck
ontvangt en die in hun ongekunsteldheid, met dikwijls allerongelukkigsten
vorm, staats-, jacht- en particuliere zaken hot en haar door elkander, een
hoogen dunk geven van het innig samenleven van deze beide mannen. Als
Bentinck in 1681 een zoon krijgt, die naar den Prins genoemd wordt, heet
1) Grew, 48; Reg. Journalen-Huygens, 1915, p. 6o, en R. A., Nass. Dom. 6o2, fol. 231.
2) Gedenkschriften van Borssele van der Hooghe, t. a. p., 81.
3) Deel I, p. 359 en noot 3.
4) H. A. 2563 en 2564.
5) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 359.
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het uit Willem's mond: „lequel j'espere vivera aussi longtemps pour devenir
aussi honest homme que vous estes", en wanneer de „povre Willemtie"
in 1688 sterft: „je vous assure que cela m'a sensiblement touché; je ne
doute pas que vous ne vous sousmesteres a la volonte divine comme un
bon Chrestien le doit faire; je prie Dieu de vous concerver et vostre famillie
longues annees de tels malheurs".
Niettegenstaande zijn machtige positie, die vooral uitkomt in 't regelen
van velerlei ons klein voorkomende, maar voor den indruk van het oogenblik,
dien zij in de omgeving maken moesten, toch gewichtige zaken, had Bentinck
niet veel vijanden, al wekt hij natuurlijk jaloezie. Doorgaans heeft hij een
goede pers 1). Huygens is bepaald op hem gesteld en Temple, Burnet,
St. Simon zelfs, oordeelen zeer gunstig. Ook uit de Engelsche omgeving
aan het Hof stijgen geen klachten over hem op. Hij heeft zich nooit te
sterk gepousseerd en houdt zijn persoon altijd achter die van Willem.
Over dezen zelf heeft de evenbedoelde omgeving heel weinig goeds en
heel veel kwaads te vertellen. Dit is licht verklaarbaar. Op lieden, die hem
in zijn dagelijksch Leven zagen en hem niet begrepen, moet een persoon als
deze Oranje doorgaans een niet aangenamen indruk gemaakt hebben. Zijn
groot gebrek is, schreef de oude Rijngraaf in October 1672 2), „qu'il ne
suit pas vivre"; hij is opgebracht onder burgers, „oil l'on n'apprend pas
ce qui est necessaire a un Prince"; maar voegde hij er bij : „l'intention
est 'bonne et a d'autre tres belles qualitez". Deze merkten de meeste be(fillers niet op; wel zagen zij zijn bruuskheid en onhandigheden.
Vooral de Anglikaansche geestelijken aan het Hof hebben Willem III
verwijtend beschouwd. Hij gaf hun ook aanstoot. Als de kapel op Honselaarsdijk klaar is en hij komt kijken, dan trapt hij, vragende wat dat is, met
zijn voet tegen de communie-tafel en de stoel waarin de Prinses moest
zitten, en als dr. Hooper hem uitleg geeft, zegt hij : „hum". Mary, die
een groot lezeres geworden was, vond hij een keer met Eusebius' Kerkgeschiedenis en Hooper's Kerkelijke Politiek voor zich. Wat heel zware
kost, zou men denken. Zulke boeken laat dr. Hooper je zeker lezen, zei
haar gemaal „with great emotion and eagerness". Men proeft er Willem III
uit, er ligt zelfs een tikje ijverzucht in. Heel erg zijn deze dingen toch
1) Alleen de schrijver van de Mernoires de Monsieur de B. (p. 79, 90 en 123) oordeelt
veel minder gunstig; dit schijnt vooral voort te komen uit Portland's vermeenden afkeer
van den Katholieken Godsdienst, dien de schrijver beleed.
2) De brief is in het FUrstlich Salm-Salm'sches Archiv te Anholt.
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eigenlijk niet, en waar het op aankomt: de Prins liet zijn gemalin alle vrijheid
in haar geestelijk leven en hij kwam zelfs Zondagsavonds den dienst in de
kapel bijwonen. Dr. Hooper waardeerde dit niet; hij was, — in sterkere
mate dan dr. Lloyd, die de Prinses toegestaan had de Engelsche, door
een non-conformist predikant bediende Engelsche kerk in Den Haag te
bezoeken 1) —, een stoer Anglikaan, evenals zijn opvolger, dr. Ken, die
ook al niet tevreden over den Prins was. De eerste meende zelfs, dat de
Prins gezegd had: „als ik ooit iets met Engeland te doen krijg, zal dr. Hooper
dr. Hooper blijven" 2), wat wel erg onwaarschijnlijk is en in elk geval in
strijd met wat gebeurde, toen Willem III en Mary inderdaad naar Engeland
kwamen.
Deze verhaaltjes houden hunne beteekenis, omdat de legende er door
bevorderd is, dat het huwelijk van den Prins eigenlijk hoogst ongelukkig
was. Teleurstellingen waren er. Er kwamen geen kinderen; een zwangerschap
van de Prinses liep in 1678 op een miskraam uit en daarna was hare gezondheid geruimen tijd slecht; men begon er toen al aan te wanhopen, dat zij
nog kinderen zou krijgen 3), en te vreezen, dat ze niet lang zou leven. Zij
leed veel aan koortsen, had nierpijn en oogzeer ! Daarom ging ze in den
zomer van 1679 de baden gebruiken te Aken, maar dit schijnt weinig geholpen te hebben. Hoe zij het gemis van een kind gevoeld moet hebben,
blijkt uit de aardige anecdote, die Droste vertelt: een jongetje, dat zijn
geleidster ontsnapt was, draaft naar de tafel, waar de Prinses zit te eten,
op het banket af; Hare Hoogheid lachte hartelijk, „in plaets van te bekijven
en liet het stoute kint lang in de kaemer blijven" 4). Ik weet niet of Willem III
zelf dit ook zoo voelde. Maar, in tegenstelling tot wat men meermalen
geschreven heeft, wil ik uitdrukkelijk zeggen, dat ik nooit eenig bewijs
heb aangetroffen, dat de Prins, omdat zijn vrouw hem geen kinderen schonk
of omdat de verhouding tot Engeland niet zoo werd als hij gehoopt had,
haar minder goed zou behandeld hebben, en al evenmin, dat de Prinses
ziek werd, omdat de Prins haar slecht behandelde, zooals men ook fluisterde.
Hij zal niet altijd gemakkelijk voor Mary geweest zijn, met zijn hoofd vol
staatszorgen, zijn slecht humeur en zijn zwakheid. Maar Mary west wat
van haar verwacht moest worden: ik heb den Prins nooit lastig gevallen
1)
2)
2)
4)

Sidney, II, 19, 26.
Sidney, I, 61, noot.
Cf. Journalen-Huygens, III, 14; Sidney, Diary, II, 3; Bodemann, 363.
Droste, vs. 5194 vlg. Cf. Journalen-Huygens, I, 274.
9
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„about business"; hij zei mezelf, dat hij blij was bij mij te komen en zijn
gedachten van de staatszaken afgeleid te zien door andere gesprekken. Dit
moet dan 's avonds na 9 uur gebeurd zijn, als beiden zich terugtrokken
en samen soupeerden 1).
En men stelle zich den Prins toch niet al te grimmig voor tegenover zijn
vrouw. „A kind meeting", noteert Sidney 2), de nieuwe gezant — opvolger van
Hyde, die Temple even vervangen had, maar dien de Prins als oom van de
Prinses, en dus ook van hem zelf, hier liever niet gecontinueerd gezien had 3)
—, als hij de Prinses en den Prins te Breda ziet samenkomen. De stiefmoeder
van de Prinses, als zij in 1678 met haar bijhebbend gezelschap, onder wie
Lady Ossory, op bezoek komt, is zeer voldaan over het haar bereide onthaal 4). Met zijn schoonvader staat de Prins in geregelde correspondentie :
de brieven van den hertog zijn niet bijster belangrijk (die van den schoonzoon zijn niet bewaard), maar in de eerste jaren welwillend en vriendelijk
van toon. In Maart 1679 komen York en zijn gemalin samen naar het
vasteland, omdat de staatkundige verhoudingen in Engeland toen hiertoe
noopten. De Prins ontving hen bij de bezoeken, die ze aan Den Haag
brachten, met groote hoffelijkheid, ofschoon hij eerst zeer verbaasd was.
Had de hertog niet incognito willen blijven, dan zou de ontvangst beter
kunnen zijn geweest, schreef hij aan Ossory 5). Toch brachten deze bezoeken — in October kwam York, die kort daarop voorgoed naar Engeland
terugkeerde, voor de derde maal — hem eenigermate in verlegenheid, want
hij kon door al te nauwe betrekkingen met York de oppositie in Engeland
ontstemmen. Dit werd gecompenseerd door vriendelijkheden voor Monmouth, dien een deel der oppositie tegen York uitspeelde en die op bevel van
zijn vader, in September 1679, ook al uit Engeland week en naar Den Haag
kwam ; maar toen kreeg de Prins te hooren, dat hij met Monmouth complotteerde. Nu hij naar Keulen is vertrokken, schrijft hij aan Ossory 6),
zal men wel willen gelooven, dat wij niet geintrigueerd hebben, en met
Monmouth, die in November naar Engeland terugging, heeft hij dit stellig
1) Zoo was 't in 1686: Fruin, Droste, II, 454.
2) Diary, I, 131; cf. hiervO6r, p. 80.
3) Archives, 11 5, 353.
4) Dalrymple, II 1, 201.
5) Brieven aan Ossory uit Maart en October 1679 (Corresp. Willem III—Bentinck, IP,
294, 299); cf. Sidney, Diary, I, 155 vig., 16o.
6) Alsvoren, Nov. (t. a. p.). Tot welke verhaaltjes dit bezoek leidde, leest men het best
bij D'Avaux, I, 58 vlg.

De Engelsche familie

op bezoek.

131

niet gedaan. Hier beginnen de moeilijkheden in 's Prinsen verhouding tot
zijn familie al duidelijk uit te komen. Zij worden ernstiger, wanneer Monmouth in 168.E terugkeert naar het vasteland en aan het Hof in Den Haag
met groote onderscheiding wordt behandeld. De Prinses vertoont zich dan
veel met hem en leert te zijnen pleziere zelfs schaatsenrijden.
Wij behoeven niet te volstaan met de vriendelijke ontmoeting, die Sidney
zag. Er zijn ook andere kleinere teekenen van vriendelijkheid. Als de Prinses
op een Zaterdag te Dieren komt en de Prins moet den volgenden dag
vertrekken, heeft zij „hien du chagrin; je ne l'eu pas moins". Bentinck
krijgt opdracht een goed paard voor den Prins en een „cheval de badt"
voor de Prinses te koopen. Loofs moet een ring naar Dieren zenden; zeg
dit niet aan de Prinses, schrijft de Prins —, blijkbaar moest het een verrassing voor haar zijn. Dit zijn een paar grepen uit de correspondentie
met Bentinck in 1683, als deze afwezig is. Wij mogen er nog wat meer
bij denken.
Maar Elisabeth Villiers dan, zal men vragen ? Hare komst aan het Hof
moet inderdaad een schaduw op de verhouding van Willem III en Mary
geworpen hebben. Zij kwam in December 1683 in Den Haag als hofdame
van de Prinses 1); zij was niet mooi, — keek heel scheel —, maar geestig
en coquet; zij had bekoring voor mannen. Willem III heeft voor haar „une
forte passion" gehad, hij bekent het zelf. Hij deed meer dan vroeger aan
de vermaken van de Prinses mee..., om Betty. Het moet tot de eer van
deze zuster van mevrouw Bentinck gezegd worden, dat zij 's Prinsen avances
trachtte of te wijzen, waar ze moeite mee had: ze riep er de hulp voor in
van Tassin d'Alonne, secretaris der Prinses, maar zoowel de secretaris als
Betty zelf waren wat bang den Meester te veel tegen te gaan. Zijnerzijds
wilde de Prins Van Borssele als vertrouwde tusschen hem en Betty gebruiken;
de edelman, die zelf onder Betty's bekoring stond, had hierin geen plezier,
wat tot eenige spanning tusschen hem en den Prins leidde, die in een
curieuse correspondentie tot uiting kwam. De Prins was bepaald jaloersch,
evenals tegenover den Schotschen kapitein van de garde, die ook tot Betty's
bewonderaars behoorde 2). Maar als Van Borssele na de briefwisseling naar
Den Haag komt, spreekt Willem III hem heelemaal niet over het geval,
1) Met Van Borssele van der Hooghe, die voor een condoleantie-bezoek in Engeland
geweest was (Gedenkschriften, t. a. p., 81 vlg.; deze zijn — p. 96 vlg. — de hoofdbron
voor wat volgt).
2) Wauchop: Fruin, Droste, 435.
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en Van Borssele, die overigens het gedrag van zijn Meester afkeurde, kon
zich verder buiten dit galante avontuur houden en liet ook wat hij verder
wist, buiten zijn Gedenkschriften.
Het doet er nu eigenlijk niet veel toe, hoe ver de verhouding van Willem.
en Betty wel gegaan is. De Prins heeft in elk geval de grenzen van huwelijkstrouw trachten te overschrijden, en men noemde Betty niet zonder reden
zijn „maitresse".
In 1685 was deze verhouding mede aanleiding tot een hevig incident
aan het Hof, dat in hoofdzaak een gevolg was van de toen veel slechter
geworden betrekkingen van Willem III en zijn Koning geworden schoonvader 1). Er werd op 's Prinsen initiatief een correspondentie onderschept,
die het gedrag van een paar hofdames en van den predikant Covell, die
Ken was opgevolgd, in een zeer ongunstig licht stelde. Zij spionneerden
voor den Engelschen gezant Skelton, die, naar wel beweerd, maar nooit
bewezen is, ver strekkende plannen met de Prinses schijnt gehad te hebben.
In een brief van Covell aan hem werd de positie van de Prinses als hoogst
ongelukkig afgeschilderd: haar hart stond te breken, al veinsde ze de grootste
vreugde. Willem III eischte, dat Covell en de beide dames, miss Langford
en miss Trelawny, zouden worden weggezonden, en de Prinses ging hiertoe
zonder tegenstand over. Tot dit intrigue-spel behoort ook het verhaal, dat
de Prinses, gewaarschuwd door de genoemden, den Prins in een nacht op
heeterdaad trachtte te betrappen 2). Of hij bij het ge6motionneerde tooneel,
dat tusschen hen beiden daarna voorviel, zou gezworen hebben, op „ce
qu'il y a de plus sacre", dat zijn verhouding tot Betty was „un pur amusement, aucun crime" ? De Prinses raakte zeer verteederd... Het heele verhaal
lijkt wel erg pathetisch. Of het waar is, dat de Prinses een poging deed
Betty ook van het Hof te verwijderen, dat deze ecl*r eigener beweging terugkeerde — en geduld bleef 3) ? Zelfs tot 1695 toe schijnt deze liaison te
hebben voortgeduurd 4).
Echter — de verhouding van Willem en Mary is er niet door bedorven.
Men was zoo wat gewend op dit gebied in vroegere eeuwen, en Mary had
er het hare van gezien bij haar oom en haar vader. Zij heeft, kracht vindende
in haar diep godsdienstig geloof, Willem weten te vergeven, zij is in hem
1)
2)
3)
4)

Fruin, Droste, 46o vlg.
De zegsman is alleen Monsieur de B. (Memoires, 83 vlg.)
Volgens de Memoires van Mme. de Zoutelande, 277.
Corresp. Willem III—Bentinck, I 2 , 668, noot 3,
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blijven zien wat haar jeugd-vriendin Frances Apsley haar kort na het
huwelijk had geschreven: „so worthy and so great a Prince for so he is in
the opinion of all good men".
Zulk een edelmoedigheid, die gespeend is van alle jaloerschheid — hoe
zelden komt het voor ! —, moet men in zulk een vrouw bewonderen. Men
zou dien echtgenoot liever anders gezien hebben, juist tegenover deze
vrouw, wier gedrag van het begin tot het einde voorbeeldig was. Heel
zwaar kan voor haar de smart niet te dragen geweest zijn, want van een
door ontrouw van den man gepijnigde vrouw is onmogelijk die diepe liefde
te verwachten, die in de volgende jaren bij Mary zoo verwarmend bleef
uitstralen en die er veel toe heeft bijgedragen, om den Man over de groote
crisis in de betrekking met zijn schoonvader, toen deze onvermijdelijk werd,
heen te helpen.

VIERDE HOOFDSTUK.

VRUCHTELOOS VERZET TEGEN DE
„MONARCHIE UNIVERSELLE".
De eerste jaren na 1678 zijn in het politieke leven van Willem III zonder
groote, treffende gebeurtenissen. De te Nijmegen geleden nederlaag draagt
hare gevolgen in zich, het versterkte Frankrijk ziet — bij de splitsing in de
coalitie — in vredestijd kans zijn macht aanzienlijk uit te breiden. Teleurstelling op teleurstelling wordt het deel van den man, die, hoe velen hem
verlaten, zijn levensdoel trouw blijft, zonder een oogenblik van aarzeling zelfs.
Na den vrede stonden Haar Hoog Mogenden en de Prins voor hetzelfde
vraagstuk als hunne voorgangers in 1648. Er moest een aanzienlijke troepenreductie plaats hebben. Ditmaal ging deze geheel langs lijnen van geleidelijkheid. De reeds in Juli 1678 begonnen voorbereiding leidde in September
tot het indienen van een buitengewone petitie van oorlog, die een vermindering van de sterkte van haast alle compagnieen ruiters en voetknechten op
resp. 5o en 6o man, met een bezuiniging van bijna 5 millioen als gevolg,
voorstelde. Bij de gewone petitie voor 1679 werd de reductie nog uitgebreid
met 48 compagnieen cavalerie en 10 compagnieen dragonders 1), terwijl
verscheidene andere bezuinigingen ingevoerd werden, wat niet verhinderde,
dat aan de betere versterking van steden, vooral in de Generaliteitslanden,
in de volgende jaren zorg werd besteed 2).
Zeer toeschietelijk toonde Willem III zich bij het aanbrengen van deze
bezuiniging. Hij was overtuigd, dat het thans noodig was orde op de financien te stellen 3). Amsterdam wilde afdanking op nog grooter schaal, maar
1) Naar het ms. van deel VI van Ten Raa en De Bas, het Staatsche Leger (berustend
in het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf). Cf. Secr. Res. St. Gen.
31 Dec. 1678 (R. A.).
2) By. te Breda in 168z (Roest van Limburg, het Kasteel te Breda, 176).
3) Waldeck, I, 103.

Toenadering tot Amsterdam.

135

dit kon de Prins gemakkelijk tegenhouden, ook omdat de stad niet te hard
aandrong. De toestand was nog hoogst onzeker. Daarom dankte de Prins,
wien de aanwijzing der af te danken compagnieen overgelaten was, vooral
Nederlandsche af; het lag niet in zijn aard zich om de klachten, die over de
bevoorrechting van vreemdelingen aangeheven werden, veel te bekommeren.
Zeer beijverde hij zich de gewesten te bewegen hunne consenten nu niet
achter te houden. Zelf reisde hij in Februari 1679 naar Utrecht, Gelderland
en Overijsel, om deze gewesten tot het indienen hunner consenten op de
petitie van 1679 te bewegen.
Het opmerkelijkst was de toenadering tot Amsterdam, die de Prins
zocht 1). Hij besefte ten voile, dat een goede verstandhouding met de machtige koopstad voor de toekomst zeer noodig was. Dit komt ook uit in het
buitenlandsche beleid, dat hij voorloopig volgde. Geen enkel initiatief ging
van hem uit, om een verdrag van garantie van den Nijmeegschen vrede tot
stand te brengen; hij moet dezelfde bezwaren voorzien hebben als in den
zomer van 1678 bij het voorstel van Engeland tot zulk een garantie gerezen
waren. En toen Engeland zelf er nu op terugkwam — zij was in de alliantie
van Juli voorzien —, spande hij zich volstrekt niet in, om de zaak op gang
te helpen. Ook niet wanneer zij na Sidney's komst nader ter sprake wordt
gebracht 2); van zelf blijft zij slepende. Hij moet het van meer beteekenis
hebben geacht de binnenlandsche eenheid te bewaren dan Engeland ter
wille te zijn, te meer omdat de toestand daar na het zgn. Popish plot en
Danby's val onzeker, kritiek zelfs dreigde te worden. In October 1679 constateerde hij, dat het om den toestand in Engeland beter was de garantie
niet aan te gaan 3). Men moest afwachten wat de tijd zou brengen. Dat
Karel II voor 't oogenblik vasthield aan de politiek van samengaan met de
Republiek, kon voor het oogenblik van weinig nut zijn. En Willem III
wist niet, dat de oude vos al in Juli een poging gewaagd had, zich met
Lodewijk XIV te verzoenen — wat voorloopig afgestuit was op de Fransche
voorwaarde, dat hij dan Been Parlement meer zou bijeenroepen !
Er bestond overigens reden genoeg, om een garantie-verdrag tot stand te
brengen. Want Frankrijk, dat zich sterk voelde, begon spoedig van de gunstige situatie gebruik te maken: door de berucht geworden politiek der
„reunions" breidde het, van September 1679 af, in vredestijd zijn grenzen
1) Gebhard, I, 157.
2) Diary, I, 40 en passim.
3) Waldeck, I, IoI ; cf. Res. Staten-Generaal 6 October (R. A.),.
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in de buurt van Franche-Comte, in den Elzas, Lotharingen, Luxemburg
aanzienlijk uit. Zwakke protesten in Duitschland, maar ieder liet begaan.
Van den kant der Staten beschouwd, was het een vraag, of de verdragen
met den Keizer en met Spanje nog waarde hadden. De betrekkingen met
het Weensche Hof schenen vervluchtigd. Spanje beklaagde zich hoogelijk
over het niet teruggeven van Maastricht, waartegenover de Republiek wees
op het niet voldoen der voor de hulp ter zee verschuldigde gelden en van
's Prinsen vorderingen. De Spaansche politiek scheen zelfs in Fransch
vaarwater te kunnen geraken, toen de Koning in den zomer in het huwelijk
trad met een dochter van den hertog van Orleans, 's Prinsen plan van
1674 (maar zonder den bruidschat). In werkelijkheid kwamen Spanje en
Frankrijk elkander daardoor niet nader, maar evenmin stak Spanje een hand
uit tot verbetering van den militairen toestand in de Zuidelijke Nederlanden.
Een door den Prins hiertoe ontworpen plan 1) bleef onuitgevoerd.
Het ernstigst was de verandering, die zich in Noord-Duitschland voltrok.
Hier nam, zoowel in de Brunswijksche landen als in Brandenburg, de
Fransche invloed na de vredes van 1679 zeer toe. De groote Keurvorst,
onder den indruk van den teleurstellenden afloop van zijn oorlog, verbond
zich reeds in October met Lodewijk XIV. Bepaald slecht werd nu de Brandenburgsch-Nederlandsche verhouding. Als Amerongen einde 1679 opnieuw als gezant naar Berlijn komt, voelt hij zich in zijn eerste onderhoud
met Frederik Willem als op de pijnbank gelegd 2). Klachten over den achterstand in de betaling der subsidien vooral, naast allerlei andere moeilijkheden,
werden te berde gebracht, en het lukte Amerongen voorloopig niet, de verhouding te verbeteren; heel veel deed men in Den Haag niet, om hem te
helpen. Ook Willem III niet. Op uitvoerige brieven, die Amerongen hem
schrijft, antwoordt hij nauwelijks of hij verwijst naar berichten van Fagel.
Het is onmogelijk, meende hij 3), aan de „vastes pretensions" van Berlijn
te voldoen. „Wij kunnen niet verder gaan dan de Vorsten van het Rijk
het gevaar van de universeele monarchie voorhouden, wanneer wij niet vereenigd blijven. In geldaanbiedingen zal Frankrijk ons altijd de baas blijven".
Alleen hunne werkelijke belangen moeten voor ons spreken. Hier staat
's Prinsen inzicht niet ver van dat van De Witt vroeger, en inderdaad kon
1) Drossaers, 44; Hollandse Mercurius Mei 1680, p. 134.
2) Aan Willem III 24 December 1679 (Corresp. Willem III—Bentinck II 2 , waar deze
correspondentie van Amerongen grootendeels wordt medegedeeld; cf. Urk. and Aktenst., III).
3) Waldeck, I, iii.
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men van een regeering als die der Staten niet veel meer verwachten. Toch
werden de dringendste vorderingen van Brandenburg in 168o voldaan.
Het zich schikken van Willem III naar de overheerschende stemming
in de Republiek, dat zoowel in zijn binnenlandsch als buitenlandsch beleid
in dezen tijd duidelijk merkbaar is, droeg zijn rijke vruchten in het behandelen van de betrekkingen tot Frankrijk. D'Avaux, de nieuwe, zeer bekwame
en handige Fransche gezant,wendde zich, overeen- ,
komstig zijn instructie 1),
vooral tot de partij, die de
oppositie tegen Willem III
vOOr den vrede gevoerd
had en van wie men mocht
verwachten, dat ze die zou
blijven voeren. Tegenover
Willem III behoefde hij
alleen de gewone beleefdheidsvormen in acht te
nemen, en gaarne noemde
hij zich „ambassadeur aux
Estats, et pas au Prince
d'Orange". Geen enkele
poging om Willem III
ondershands te benaderen,
werd meer beproefd. Toch
voelde D'Avaux heel spoedig, dat de oppositie niet
Jean Antoine de Mesmes, graaf van Avaux.
zoo gemakkelijk tegen WilC. Vermeulen (naar N. de Largilliere).
lem III in het geweer was
te brengen 2). De scherpte van de tegenstelling was geluwd, wat ook Sidney
constateerde 3). De invloed van Van Beuningen, kort te voren uit Engeland
teruggekeerd en overtuigd van het groote gevaar, dat uit Frankrijk bleef
dreigen, bevorderde deze stemming van verzoeningsgezindheid.
Onder deze conjunctuur viel het aanbod van Frankrijk tot het sluiten
1) Recueil des Instructions: Hollande, I, 401; cf. D'Avaux, I, 77; Sidney, Diary, I, 48.
2) D'Avaux, I, 19; Recueil —, 384.
3) Diary, I, 47 vlg.
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eener defensieve alliantie. Men had te Parijs verwacht, dat het buitengewone
gezantschap, dat Lodewijk XIV na den vrede namens de Staten was gaan
complimenteeren, zulk een voorstel zou hebben gedaan om terug te keeren
tot de politiek, die tot de alliantie van 1662 had geleid. Een geheel ongemotiveerde verwachting eigenlijk ! En nu zij niet verwezenlijkt werd, kwam
men er zelf mee voor den dag. Het moest Frankrijk wat liefs waard zijn de
Republiek, die men meer had leeren respecteeren, tot de oude politiek
terug te brengen en dan misschien ook Willem III te winnen. In elk geval
kon een poging gewaagd worden, om het garantie-verdrag, waarvan nog
altijd sprake was, voorgoed uit de wereld te helpen. Natuurlijk verwekte
het Fransche aanbod reactie van Engelsche zijde, en weldra kon men in
Den Haag het diplomatieke tournooi zien vertoonen, dat de beide bondgenooten van 1672 streden om het bondgenootschap van den Staat, dien zij
hadden willen vernietigen.
In het einde van 1679 en het begin van 168o valt het hoogtepunt. Zoodra
D'Avaux het alliantie-voorstel officieel aan de orde gesteld had, kwam Sidney
met een waarschuwing en een herinnering aan de garantie. Memorie volgde
op memorie, en Karel II ging ditmaal zoo ver, dat hij liet verzekeren, dat
hij de Staten uit alle macht zou steunen, indien zij om de afwijzing van het
Fransche aanbod in moeilijkheden mochten geraken. Zonder veel omslag
— en ook zonder veel oppositie — besloten daarop de Staten van Holland
12 Januari de alliantie met Frankrijk niet aan te gaan, maar evenmin een
verdrag van garantie; zij zouden zich „heiliglijk" houden aan de gesloten
verdragen. Nog denzelfden dag vereenigden de Staten-Generaal zich met
dit besluit.
Willem III's politiek vond in deze resolutie geheel hare uitdrukking. „Je
croy que c'est le mellieur party que l'on pouvoit prendre en cette conjoncture" 1). De laatste clausule waarborgde de handhaving der bestaande
alliantien, bepaaldelijk die met Engeland, al bestond er voor 't oogenblik
geen kans op uitbreiding hiervan. Het Fransche aanbod, welks aanneming
een verandering van koers zou hebben beteekend, was verijdeld. De Prins
was er natuurlijk van meet of tegen geweest, al zou hij er zijn particuliere
belangen mede hebben kunnen bevorderen. Tevergeefs had D'Avaux persoonlijk pressie op hem trachten uit te oefenen, tevergeefs had hij in zijn
memories dreigende woorden gebruikt, zoodat men — overigens geheel ten
1)

Waldeck, I, 105.
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onrechte — in Den Haag aan oorlogsgevaar begon te gelooven. „Ik zal mij
nooit een alliantie laten opdringen", schreef de Prins, en „les menasses ne
font pas grand effect sur moy". Door de zeer gunstige constellatie in de Republiek had hij vrij gemakkelijk de overwinning behaald, en toen Frankrijk
nog een poging waagde, om de Staten op hun besluit terug te doen komen,
kon hij ook deze zonder veel inspanning doen mislukken. Heel hartelijk
dankte hij Sidney voor den door Engeland gegeven steun, zonder welken,
zei hij zelfs, Frankrijk niet tegengehouden had kunnen worden 1). Wat overdreven ongetwijfeld, maar om begrijpelijke redenen aldus voorgesteld. De
hoofdzaak was, dat de Staten onder de voorzichtige en behendige leiding
van Willem III moed en karakter getoond hadden.
Na de verwerping van het Fransche voorstel kwam het tot meer samenwerking van Engeland en de Republiek. De houding van Karel II bij de
bestrijding van het voorstel moet hiertoe een aanmoediging zijn geweest.
De Prins bevorderde door Sidney, die zelfs gelast werd al zijn instruction
aan den Prins mede te deelen, dat Engeland in het begin van 168o gezanten
afvaardigde naar de Brunswijksche landen en naar Brandenburg, om gezamenlijk den Franschen invloed bier te bestrijden. Eveneens werkte hij
mede aan het tot stand brengen van een defensieve alliantie van Engeland
en Spanje (Juni 168o). Amsterdam's tegenkanting verhinderde, dat de
Republiek een acte van adhaesie gaf, al had Van Beuningen sympathie voor
een dergelijk denkbeeld geuit 2).
In dit verband is ook eenige politieke beteekenis toe te schrijven aan de
reis, die Willem III zelf in September naar Noord-Duitschland ondernam 3).
Een uitnoodiging van Georg Wilhelm, hertog van Celle, gaf er de aanleiding
toe. Van Den Haag over Soestdijk en Schoonheten reizende, terwijl zijn
gevolg zich onderweg bij hem aansloot, kwam de Prins den 2zsten te Celle
aan. Drie weken duurde het bezoek, en haast elken dag werd er hartstochtelijk en ruw gejaagd, en veel gespeeld ook: men leerde er het „basette"-spel,
dat tot dus ver onbekend was „dans nos provinces". Reeds den dag na de
aankomst begon de jacht, ofschoon de Prins verkouden was en hoofdpijn
had. Hij zal moe van de reis geweest zijn en aan oververmoeidheid zal 't ook
1) Diary, I, 244; D'Avaux, I, 72-73.
2) Diary, I, 48 vlg., 8o-82; Sunderland aan Sidney 7 Maart 2679/8o bij Ranke, VII,
Analekten4, S. 72.
3) Beschrijving in Journalen-Huygens, III; cf. Van Borssele van der Hooghe, t. a. p.,
77 vlg., en Urk. and Aktenst., XXI, 28, noot 2.
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toegeschreven moeten worden, dat hij bij een avondmaaltijd overvallen
werd door een „wez grande faiblesse": hij zag heel bleek en at haast niet.
Van Celle ging de reis naar Potsdam, om den Grooten Keurvorst, die eerst
naar Maagdenburg had zullen komen voor een conferentie, te begroeten.
De Prins werd met groote eerbewijzen ontvangen, vertoefde er een week,
jaagde ook hier, en toen ging het over Brunswijk, Celle en Hannover, zoodat de drie leden van het Brunswijksche huis bezocht werden, huistoe. Vooral te Hannover, bij hertog Ernst August, den vroegeren bisschop van Osnabruck, die kortgeleden hier zijn overleden broeder was opgevolgd, was de
staatsie der ontvangst groot: festijnen, bals, comedie en ook al weer jacht
— er werden zelfs 145 wilde zwijnen op een dag geschoten — wisselden elkander af. Over Twickel en Soestdijk kwam de Prins II November in Den
Haag terug, en de Vrouwe van Amerongen hoorde van haren zoon, die mee
geweest was, dat hij zeer tevreden over de reis was.
Of ook over de politieke resultaten ? Er valt bitter weinig van te merken,
men merkt eigenlijk heelemaal niets van politiek op deze reis. Met de hertogin
van Celle, de befaamde Eleonore d'Olbreuse, die hij direct na zijn aankomst
een lang bezoek bracht — „elle estoit fort ajustee et avoit un habit charge
de diamants" —, zal hij wel niet over politiek gepraat hebben. Het zegt niet
veel, dat de Fransche gezant, „faisant l'indispose", hem niet bezocht. Het
was een sympathieke geste, dat hij tegen Wicquefort, die te Celle verbleef,
zei: „oublions tout le passe". Ook was het een aardig idee, om de Keurvorstin van Brandenburg een ontwerp van een nieuw landhuis toe te zeggen.
Maar of de Prins werkelijk een huwelijk van zijn schoonzuster met een
Brunswijkschen of een Brandenburgschen prins heeft trachten voor te bereiden, zooals hij aan Sidney zei te zullen doen 1). In hoeverre ernstig te
nemen is het bericht van De Rebenac, den Franschen gezant te Berlijn, dat
de Prins tegen hem gesproken had over prins Lodewijk, den tweeden zoon
van den Keurvorst uit diens eerste huwelijk, dien hij als zijn zoon beschouwde en tot zijn erfgenaam wilde bestemmen, als zijn echt kinderloos
bleef 2) ? In hoe verre ernstige politieke onderhandelingen gevoerd zijn ? De
Prins, bedenke men wel, had niets aan te bieden, hij kon zijn gastheeren
de gevaren van de universeele monarchie voorhouden, zooals Waldeck dit
elders in Duitschland deed. Maar te Berlijn is in elk geval van den invloed
1) Diary, II, 79; cf. Waldeck, II, 106, 112.
2) Urk. and Aktenst., XX, 504.
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van zulke uitingen heel weinig te bemerken, want een week na 's Prinsen
vertrek was de verhouding tot Brandenburg — onder den indruk van den
aanval van Brandenburgsche oorlogsschepen op een Spaansch schip bij
Oostende — slechter dan ooit, en in Januari 1681 verbond de Keurvorst
zich nauwer met Lodewijk XIV. Het geeft ook te denken, dat de Prins
Amerongen heelemaal niet over het doel van zijn reis 1) had gesproken —,
„daer somige tot Utrecht seer op glosseeren".
ZOO goed was de reis bevallen, dat Willem III in April 1681 opnieuw
een uitnoodiging van Georg Wilhelm om te komen jagen in de Hummeling
— in de heerlijkheid Bevergern, niet ver van onze Oostgrens — aannam.
Ditmaal vergezelde de Prinses haar gemaal 2). Er zou een heele Brunswijksche
familie-bijeenkomst plaats hebben. De Fransche regeering vond het geval
belangrijk genoeg, om er De Gourville op of te sturen, terwijl de Fransche
gezant te Celle opdracht kreeg Georg Wilhelm te begeleiden. Gourville
nam zijn reis over Den Haag, waar Willem III heel ongedwongen met hem
verkeerde 3) : hij was immers, uit oude herinnering, „de mes amis" en hoorde
bij een comedie-voorstelling zich toevoegen, dat de Prins liever met hem
praatte dan naar de comedianten te kijken. Vrijelijk hadden ze het over
's Prinsen verhouding tot Lodewijk XIV en de Prins bracht zelfs diens
plannen voor de universeele monarchie te berde. „On me meprise bien
dans votre pays", waagde hij, en de Franschman antwoordde geestig: „on
vous fait plus d'honneur, car l'on vous hait fort". Aardige boutades waren het,
en het is ook bier, of in Willem III in deze gesprekken met een Franschman
de oude traditie naklinkt. In de „Hummeling" ontmdetten ze elkander niet
meer, want Ernst August moest plotseling, voor een kuur, naar Wiesbaden.
en Gourville begeleidde hem, en Sidney, die ook gekomen zou zijn 4), verscheen heelemaal niet. Over wat er op de samenkomst met den hertog en
de hertogin van Celle voorviel, — andere vorstelijke personen waren er niet
verschenen — zijn we heel slecht ingelicht. Er werd in de maand, dat het
bezoek duurde (+ 18 April—± 18 Mei), weer dagelijks gejaagd en het
vermaak was groot 5). Van politieke gevolgen is geen sprake: men gelooft
niet, dat het „deseyn van eenige vrucht sal weesen", meende de Vrouwe
1)
2)
3)
4)
5)

De Vrouwe van Amerongen aan haren man 7 December 168o (H. A. Amerongen).
Volgens de Vrouwe van Amerongen 12 April 1681 (H. A. Amerongen).
Gourville, II, 1o2 vlg.
Diary, II, 193.
Van Borssele van der Hooghe, t. a. p., 78.
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van Amerongen. Men doet het best deze reizen van den Prins bovenal als
plezier-reizen te beschouwen, waarbij hij politiek meer verkende en observeerde dan zaken deed.
Waldeck, die bij 's Prinsen bezoek te Celle aanwezig was, maakte zich
zelfs ernstig ongerust en gaf tegenover Huygens uiting aan zijn vrees, dat
de Prins zich te veel aan zijn vermaken overgaf en dit later niet meer zou
kunnen veranderen. De Veldmaarschalk achtte zich eigenlijk achteruitgezet ; de Prins en Pagel, zei hij , deden alles af. Geheel begrepen heeft hij
's Prinsen houding niet, evenmin als de persoon, die tegen Sidney de klacht
uitte, dat de Prins de zaken verwaarloosde 1). Willem III was niet de man,
om, wanneer de nood niet direct voor de deur stored, dingen na te jagen,
die voor het oogenblik onbereikbaar waren. Dat blijkt ook uit de wijze, waarop hij het garantieverdrag behandeld had. Hij temporiseerde dan liever,
wat den indruk van traagheid kon maken. Deze wijze van doen is overigens
inhaerent aan het staatswezen van de Republiek en in de behandeling van
interne staatsaangelegenheden heeft Willem III zich hierbij zelfs wonderwel aangepast, zoodat men ook wel van zekere geestelijke traagheid bij hem
mag spreken; misschien is het beter te zeggen, dat zijn geest volstrekt niet
altijd actief-politiek in de weer was.
Maar in de groote politiek was hij ook in dezen tijd volstrekt niet inert.
Dat blijkt uit de gespannen belangstelling, waarmede hij voortdurend den
loop der dingen in Engeland volgde, in het juiste besef, dat bier het knooppunt in de toekomstige ontwikkeling lag.
De Engelsche partijstrijd spitste zich van 1679 toe op de kwestie van de
uitsluiting van den Katholieken hertog van York van de troonsopvolging.
Na de wetten tot uitsluiting van Katholieken uit staatsambten en uit het
Parlement, die Karel II had moeten goedkeuren, was het haast vanzelfsprekend, dat de na het Popish-plot sterker geworden anti-Katholieke beweging
ook deze vraag aan de orde bracht. Zij beheerschte de laatste zitting van het
Restauratie-Parlement, dat in 1679 ontbonden werd, en de zittingen der
drie daarop volgende Parlementen, die alle van zeer korten duur waren.
De tegenstellingen in het staatsleven werden er, nu zij de practische politiek
gingen beheerschen, te scherper, maar ook te duidelijker om. Het is geen
wonder, dat de partijen, om deze tastbare zaak gegroepeerd, juist nu met
bepaalde namen te voorschijn kwamen. Maar daarom bestond onder Whigs
1) Diary, I, 163.
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en Tories beide niet een afgebakende opinie over den te volgen weg. Er
was veel fluctuatie: noch wilden alle Tories het koninklijk prerogatief ten
voile handhaven noch alle Whigs York zonder meer ter zijde stellen. Onder
de laatsten zijn zeer duidelijk twee stroomingen waar te nemen: die van
Shaftesbury, de Presbyteriaansche, is het radicaalst; zij tracht bepaaldelijk
York te elimineeren en zich van Monmouth te bedienen, om haar doel te
bereiken; die van Sunderland, om wie zich Temple, Godolphin, Sidney
scharen, aanvaarden wel de uitsluiting als noodzakelijk, maar zijn ook tevreden met een middenweg, die York den titel zal laten, hem alleen alle
wezenlijke macht wil benemen. Deze Orange-Whigs, zooals zij, in tegenstelling tot de Monmouth-Whigs 1), genoemd zijn, hebben na Danby's val
den meesten invloed in de regeering en staan niet zoo heel ver van sommige
Tories, als Halifax, die niet bereid zijn tot de uitsluiting zeif mede te werken, maar wel de koninklijke macht willen limiteeren voor het geval van een
koningschap van York. Tegen elke beperking van York's rechten waren de
hoog-Tories, als wier voornaamste representant Hyde fungeert. Karel II
zeif heeft zich met voor zijn doen zeldzame standvastigheid voor de opvolging van zijn broeder op de bres gesteld: hij verdedigde er een zeer belangrijk prerogatief van de kroon mee; maar men heeft te bedenken, dat hij het
deed in de wetenschap, dat hij nu desnoods wel weer bij Lodewijk XIV
terecht kon, die bij de oppositie toch niet dien steun had gevonden, dien
hij verwacht had 2).
Het is voor de persoon van Willem III zeer kenschetsend, dat hij den
Engelschen parlementairen strijd in de eerste plaats van den practischen
kant benadert. Over de theoretische staatsrechterlijke vragen, die aan den
strijd ten grondslag liggen, maakt hij zich niet druk. Zijn politiek op het
vasteland eischt, dat in Engeland rust heerscht. Hij moet zich dus inspannen
deze rust te bevorderen en Parlement en Koning tot samenwerking te bewegen. Op den achtergrond wenken dynastieke aanspraken. Na die van
York zijn er die van zijn vrouw en die van hem zeif — in welke volgorde
dan ook 3). Het komt hem geen oogenblik in den zin deze op te geven.
Daarom moest hij tegen een „Commonwealth", waarvoor in Engeland trouwens zeer weinig sympathie bestond, en tegen een koningschap van Monmouth zijn. Van den laatste, een naar het uiterlijk schitterend en populair
1) Keith Feiling, A History of the Tory Party, 1640-1714, 185.
2) Ranke, Englische Geschichte, V, 176 vlg.
3) Journalen-Huygens, III, 8.
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jong man, gunsteling van zijn vader, dreigde onmiskenbaar eenig
gevaar.
Al stond het Willem III duidelijk voor oogen, wat zijn politiek en zijn
dynastiek belang beide hem voorschreven, de bepaling van zijn houding
bleef niettemin een uiterst delicate aangelegenheid. Voorloopig beperkte hij
zich er toe zich op de hoogte te houden van wat er voorviel, en door zijn
talrijke relaties in Engeland viel hem dit niet moeilijk. Behalve met zijn
ooms correspondeerde hij min of meer druk met Hyde ; spoedig ook met
Halifax; dan met Temple, die, al maakte hij van 1679 af deel van de
regeering uit, toch wat op den achtergrond geraakt was, en met Sunderland
en Godolphin, met dezen tevens door middel van Sidney; verder met
Jenkins, hoog-Tory als Hyde, die hem in 168o als secretaris van Staat
van het Noorder-departement op de hoogte hield van wat er voorviel.
Behalve met Shaftesbury, die afzijdig van hem stond, zien we dus den
Prins in dezen tijd in relatie met alle partijgroepen. Het bewijst, als
men nog bewijs behoeft, hoe zeer Willem III ook reeds in Engeland
als een belangrijke figuur in den binnenlandschen strijd werd beschouwd.
Verreweg het drukst waren in dezen tijd de betrekkingen met de OrangeWhigs. Maar dit is een gevolg van de omstandigheid, dat juist de gezant
in Den Haag een hunner was, en dat de voornaamsten van hen, ook Sunderland, tot het Kabinet behoorden, terwijl juist zij hem ook het meest
zochten. Het is echter niet geoorloofd hieruit de gevolgtrekking te
maken, dat ook Willem III het dichtst bij hen stond in zijn beschouwing
van de Engelsche crisis. Hij wees hen niet af, hij wees niemand af, die
uit Engeland tot hem kwam: want niet strijd, maar herstel van de eenheid
was zijn doel.
Toen Sidney, in Augustus 1679, naar Nederland kwam, bracht hij het
in overleg met Sunderland opgemaakte plan mede, dat Willem III naar
Engeland zou gaan. De bedoeling was, dat hij bij zijn komst zitting zou
nemen in den Privy Council en in het Hoogerhuis, terwijl hem de titel van
hertog van Gloucester — waardoor hij duidelijk als een tot het huis Stuart
behoorend koninklijk prins zou aangeduid zijn — zou verleend worden 1).
Wat men dan van hem verwachtte ? Er was overwogen hem protector te
maken of te belasten met het regentschap voor York, die den Konings1) Volgens Clarendon, Hyde's broeder, zei de Prins hem in 1688, dat Danby al bij het
huwelijk het plan gekoesterd had hem peer te maken (Rochester-Corresp., II, 222).
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titel zou behouden, maar iets definitiefs in dezen was niet beslist. In elk
geval, meende Sidney, zou 's Prinsen komst een groote versterking zijn voor
„onze partij" 1).
Tegenover dit voorstel nam Willem III een gereserveerde houding aan;
hij kon toch, zei hij afwerend, als hij al in het Hoogerhuis verscheen, geen
eed van trouw aan den Koning afleggen. Over wat men verder met hem
voorhad, uitte hij zich niet: althans Sidney heeft dit nergens opgeteekend,
en het lag ook niet in zijn aard
voor nog onbestemde, vage plannen te voelen, vooral niet wanneer die slechts van een partij
kwamen.
Er is slechts een oogenblik geweest, dat hij zich bereid verklaarde, om de reis te ondernemen, —
en dit oogenblik is bizonder kenmerkend. Het was, toen in de
dagen zijner ballingschap 2) York,
die in Augustus 1679, om een
ziekte van den Koning, onver. wachts naar Londen was gereisd,
in September even onverwacht op
het vasteland terugkeerde. Toen
raakte de Prins in de meening,
dat het met de kansen van zijn
Henry Sidney
schoonvader heel slecht stond en
(Uit Williamson, I).
dat die van Monmouth zeer gerezen waren. Maar zoodra, kort daarop, Monmouth op bevel van den
Koning ook aan de overzijde van de Noordzee verscheen, kwam de Prins
op zijn besluit terug. Deze verandering aan het Hof, zei hij tegen Sidney,
maakt het onnoodig voor mij de reis te ondernemen; zoolang Monmouth
te Londen was, wenschte mijn schoonvader zelf, dat ik zou gaan; nu zou
het lijken, alsof ik van plan was voor mij zelf op te treden 3).
1) Diary, I, 4, 8, 19 vlg., 29.
2) Hierve•Or, p. 13o.
3) Diary, I, 13o en 142-143. De woorden op p. 13o, dat de Prins, toen hij toestemde,
overtuigd was, dat York de kroon nooit zou krijgen, kunnen zeer goed waar zijn. De volI0
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Hier komt '8 Prinsen inzicht zeer duidelijk aan den dag. Hij wil niet
aan het erfrecht van zijn schoonvader getornd hebben, in overeenstemming
met zijn dynastiek besef, dat hem er ook toe gebracht had zich bereid te
verklaren de Engelsche en Schotsche regimenten in Nederlandschen dienst
zoo noodig naar Engeland te zenden, wat de Koning zeer op prijs had gesteld,
en dat hem bij York's terugkeer naar Engeland in Augustus had doen zeggen, dat hij in zijn geval hetzelfde zou gedaan hebben 1). Werd hij genoopt
zich in den strijd te mengen, dan zou hij dit, voor zoover het de regeling
van de opvolging betreft — en dan in overeenstemming met York's wensch —,
alleen in negatieven zin doen, in zoover hij nl. Monmouth niet tot de Kroon
geroepen wilde laten worden 2). In deze richting wijst ook zijn wenk aan
Sidney, dat hij voor het oogenblik alleen begeerde tot derden erfgenaam
van de kroon te worden verklaard 3), dus direct na zijn schoonvader. Tot
Monmouth zelf zei hij tijdens diens verblijf hier te lande: „that if he
thought of the Crown, he could not be his friend in that, but in every thing
else he would" 4). De definitieve terugkeer van York, die ditmaal alleen
gekomen bleek te zijn, om zijn nog te Brussel verblijvende gemalin of te
halen, naar Engeland, in October, moet den Prins in zijn onthoudingsbesluit
versterkt hebben.
De motieven, die hij aan Sidney opgeeft 5), verduidelijken zijn houding.
„Ik kan er den Koning geen goed mee doen", waarbij te bedenken is,
dat de Koning hem niet riep en in zaken van buitenlandsche politiek
eenigen steun verleende. „Slaag ik niet in mijn poging, om Koning en
Parlement te verzoenen, dan zal dit mijn positie hier te lande schaden"
een nieuw bewijs, hoe gevoelig Willem III voor de volksopinie in het
eigen land was. „Mijn verhouding tot mijn schoonvader kan er alleen
slechter door worden": zij had nooit heel vertrouwelijk kunnen zijn en
leed, sedert de strijd om de exclusie begon, onder de aan Monmouth in
Den Haag betoonde vriendelijkheid en onder de betrekkingen van den Prins
met een deel van de oppositie. Toch had York geen reden ontevreden
gende: „I (Sidney) find (he) would be very willing to be put into a way of having it himself", moeten fantasie van Sidney zijn.
1) Id., p. 26 en 12o.
2) Zeer terecht zegt miss Foxcroft, Halifax, I, p. 267, noot 5: „His object of course was
to counteract the popularity of Monmouth". Cf. Archives, II 5, p. 373.
3) Diary, I, p. 143.
4) Id., I, p. 156.
5) Id., II, p. 46, 6o, 75, 7 8 , 84, 93.
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op den Prins te zijn: „als het Parlement mijn vader uitsluit, zal ik de kroon
niet aannemen", heeft hij uitdrukkelijk tegen Sidney gezegd. Maar ook
voelde hij er niet voor den hertog te steunen: „he thinks it is not very wise
nor a plaesant thing to ruin oneself for one that does not love one".
Het is zeer duidelijk: Willem III heeft zijns schoonvaders rechten op de
opvolging niet willen aantasten. Wat hij wel. Wilde: „he does advise the King
by all meens to agree with his Parliament" 1). Maar hoe hij zich de verzoening dezer twee uitersten dacht, geeft hij niet aan, tenzij in dit zinnetje,
dat Sidney zonder commentaar opteekent: „he is for having acts passed
to exclude all Catholic kings, without naming the Duke, and if he was in
the House, he believes he should give his vote for it".
Eindelijk, na lang wachten, kwam in October 168o het tweede der drie
korte Parlementen samen en een crisis heviger dan de vroegere brak uit.
Sidney, die de opening had meegemaakt, kwam 13 November in Den Haag
terug en deed een nieuwe poging, om Willem III over te halen naar Engeland te gaan: hij bracht hiertoe een uitnoodiging van zijne vrienden over 2).
Maar weer kon hij den Prins niet overtuigen: hij mocht beroofd worden van
zijn rechten in Engeland — Monmouth' kansen schenen nu heel hoog
gerezen —, hij verkoos dit boven het doen van een slecht ding, dat tegen
zijn geweten was; hij beschouwde de uitsluiting van den hertog als een
onrechtvaardigheid en zou er den Koning niet om de geheele wereld toe
adviseeren. Hij sprak bewonderenswaardig, zegt Sidney, en het zou iedereen bekoord hebben hem gehoord te hebben. Zoo was Willem III altijd in
groote momenten, en de ontroering voelt men er door heen.
Den zen December werd de beslissing van Londen in Den Haag bekend:
de Lords hadden de door de Commons aangenomen bill of exclusion verworpen. Groote consternatie verwekte dit bericht bij de Staten, en stellig
ook bij Willem III, die in deze dagen den indruk maakte van sterk bewogen
te zijn. De eenheid van Koning en Parlement leek verder weg dan ooit.
Om deze, zoo mogelijk, nog te herstellen, deed Willem III nu een effectieven stap. Reeds den 4en besloten de Staten-Generaal bij Sidney op eensgezindheid te laten aandringen, en den yen vervoegden zich twee gedeputeerden uit het Secreet Besogne bij hem en lazen hem een uitvoerig vertoog
voor, dat zij hem, op zijn verzoek, den volgenden dag schriftelijk toezonden.
1) Diary, I, p . 143.
2) Diary, II, p. 119-12o. Wie het besluit tot de uitnoodiging namen, zegt Sidney niet.
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De „Insinuatie" .

Het valt geen oogenblik te betwijfelen, dat deze, om de geheimhouding,
wat onregelmatige handelwijze door Willem III was ingegeven 1).
Het zeer merkwaardige staatsstuk, dat onder den naam van „Insinuatie"
bekend staat 2), levert een vurig pleidooi voor de eenheid van Koning en
Parlement. Met den meesten nadruk wordt het uitgesproken, dat de Staten
niet de bedoeling hebben zich in het geschil zelve, dat ze als een zuiver
binnenlandsche aangelegenheid van Engeland beschouwen, te mengen. Wat
hen tot spreken dwingt, zijn de groote gevaren, die Europa, en vooral de
Spaansche Nederlanden, bedreigen, en het overgroote belang, dat eensgezindheid in Engeland voor het bezweren hiervan heeft. Zij meenen een
recht tot spreken te mogen ontleenen aan het bondgenootschap, dat zij
met Engeland hebben aangegaan. Zij kunnen zich er niet indenken, dat
een zoo onzekere zaak als een toekomstige opvolging, waarin de tijd zoo
aanzienlijke veranderingen kan teweegbrengen en zelfs zoo geheel andere
besluiten dan men heeft vastgesteld, er toe zal moeten leiden, dat zij zelf
dien geheelen ondergang tegemoet zullen ga an. Men mag niet verwachten,
dat het Parlement geen voet bij stuk zal houden. En nu volgt de clou:
De Koning zou het vuur misschien kunnen dooven door een enkel geschrift,
dat, hoe onaangenaam voor het oogenblik, later, wanneer de gemoederen
gekalmeerd zullen zijn en in staat allerhande voorstellen te aanvaarden,
de zaken zal kunnen herstellen. Blijft de oneenigheid voortduren, veil de
Koning alles opofferen voor een zoo onzekere zaak, dan verzoeken de
Staten hun hiervan mededeeling te doen, opdat zij zich kunnen inspannen
eenig middel te vinden, om hunne Republiek te redden.
Zorgvuldig onthoudt de steller er zich van zich ten gunste van een uitsluiting van York uit te spreken. Deze scheen voor het oogenblik ook van
de baan door de verwerping van de bill in het Hoogerhuis. In zijn vurigen
wensch om Koning en Parlement bijeen te houden, geeft de „Insinuateur"
den raad, dat de Koning een stap tot verzoening, tot kalmeering der gemoederen, zal doen. Wat de inhoud van het „ecrit" van den Koning zal
moeten zijn, geeft hij alleen te raden ! Ik veronderstel, dat hij hierbij gedacht
heeft aan een voorstel tot uitsluiting van alle katholieke vorsten, zonder
York te noemen — wat de Prins immers aan Sidney ter overweging had
aanbevolen !
1) Fruin, V, 77; verder mijn artikel in Bijdr. Vad. Gesch. VII 3 , 25 vlg.
2) Uitgegeven in mijn bovengenoemd artikel.
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Aandachtige lezing van het stuk laat niet de conclusie toe, dat de geestelijke
vader van de „Insinuation", al zegt hij het niet, toch eigenlijk wel vOOr
de uitsluiting van York was. Al kunnen enkele uitdrukkingen als dubbelzinnig worden aangezien en al is het stuk niet overal even duidelijk ! Men
heeft hierbij te bedenken, dat Fagel, die de steller moet wezen, volgens
Sidney 1) wel vOOr de uitsluiting geporteerd was — Fagel's politiek draagt
meer dan eens een wat meer militant Protestantsch karakter dan die van
Willem III —, en het komt hier op fijne nuanceeringen aan. Willem III
was volkomen oprecht, toen hij, nadat de „Insinuation" in Engeland
bekend was gemaakt en ook aan het Hof den indruk had gewekt, dat
zij vOcir de uitsluiting pleitte, aan York schreef, dat dit niet het geval
was2).
Wat de Prins wilde, was verzoening. Hij hoopte de geit en de kool te
kunnen sparen en zag niet voldoende in, dat de diepe kloof, die Koning
en Parlement scheidde, niet te overbruggen was, zonder dat een van beiden
zijn standpunt verliet. Hij gaf, of liet geven, een advies, dat moest worden
aangepreekt met een zeer bedenkelijke reservatio mentalis: al kwam er
door 's Konings initiatief een verzoening tot stand en al deed de Koning
daarbij een concessie, het ware toch zeer goed mogelijk, dat deze nimmer
werkelijkheid zou behoeven te worden. Zoo waren, werd herinnerd, immers
ook de wetten tot uitsluiting van Mary en Elisabeth niet toegepast ! Men
had er nog de acte van seclusie en het Eeuwig Edict bij te pas kunnen
brengen, en zoovele andere besluiten van Nederlandsche Staten-colleges,
die nooit uitgevoerd waren. Maar het groote onderscheid ware geweest,
dat de mannen, die deze wetten tot stand hadden gebracht, dit volstrekt
niet deden met de bedoeling ze zelf later niet toe te passen ! Een wetgeving
als Willem III hier aanbeveelt, is van slecht allooi.
Toch wil ik er dezen Prins niet te hard om vallen. Want hij gaf — in
een zeer teere en moeilijke situatie — zijn advies met de beste bedoelingen
van de wereld: om Europa en het Protestantisme te redden van de dreigende
Fransche overheersching. Dit zat hem zoo hoog, dat hij zich liet verleiden
tot het zenden van een advies, dat niet alleen in zijn motiveering van be1) Diary, II, p. 121.
2) 's Prinsen brief is niet bewaard, maar zie York's antwoord: Archives, 11 5 , p. 462.
(York werd niet overtuigd, evenmin als Karel II; wel wilde hij aannemen, dat Willem III
de hand niet in het stuk zelf had gehad. Nog in 1684 kwam York er op terug: brief van
Van Citters aan Willem III 16/26 Dec. 1684, in R. A., Aanw. 1876, A. XXI").
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denkelijken aard is 1), maar tevens den indruk van een zekere naiveteit
maakt en zeer gemakkelijk een verkeerden indruk kan geven. Eigenlijk
was het niet meer dan een gelegenheidsadvies ; later bekende Willem III,
in een brief aan Hyde, dat hij geen middel voor deze kwaal wist. Constructieve gedachte in de binnenlandsche politiek is nooit Willem's sterke kant
geweest. Hij zocht bovenal de eenheid tegenover het buitenland te bewaren, hoe dan ook.
Natuurlijk bereikte de Prins met de insinuatie zijn doel niet. Karel II
was verontwaardigd, vooral tegen Sunderland, die een Engelsche vertaling
liet publiceeren —, er werd zelfs beweerd, dat hij het stuk gemaakt had.
York niet minder. Antwoord werd niet gegeven, alleen Sidney kreeg een
standje. Toch liet Willem III niet af. Toen in het begin van Januari berichten
uit Engeland kwamen over de vOOrtdurende spanning in de heele koninklijke
familie — ja zelfs de monarchie zou in gevaar verkeeren ! —, overwoog
Willem III uit zich zelf het plan, om naar Engeland te gaan; hij wilde
zijn oom met raad bijstaan en dacht daarbij opnieuw aan een stap als in
het „ecrit" bedoeld 2). Maar de Koning riep hem niet. Wel liet hij hem
door Jenkins — op een ernstige aanmaning van den Prins, dat de Koning
zich toch niet moest laten verleiden tot het aannemen van de koninklijke
macht beperkende wetten voor den duur van York's koningschap waarvoor
toen Halifax ijverde, want zulke wetten zouden onder een Protestantsch
vorst moeilijk ongedaan gemaakt kunnen worden — antwoorden, dat hij
te dezen opzichte heel gerust kon zijn 3).
Inderdaad voelde Karel II zich sterk genoeg, om het Parlement in Januari
te ontbinden, — dit ook tegen het inzicht van den Prins, die vrijmoediglijk
aan Jenkins te kennen gegeven had, dat men in een volgend Parlement
dezelfde opvattingen te verwachten had 4) —, waarna in Maart het korte
naspel met het Parlement van Oxford volgde. Nu was Willem III van
de somberste vermoedens vervuld. Engeland is als een dood lichaam te

1) Billijkheidshalve dien ik er op te wijzen, dat Karel II in Juli 1681 dezelfde motiveering (voor het geval hij de „bill" zou hebben aangenomen) tegenover Barillon gebruikt:
„for, in the end, such a measure would have amounted to nothing as it never could have
been put into effect" (Middlebush, The dispatches of Thomas Plott and Thomas Chudleigh —, p. XI, noot z). Of hij dit uit de insinuatie opgediept had?
2) Zie mijn bovengenoemd artikel, p. 39 vlg.
3) Dalrymple, IP, 375; Archives, 11 5, 45o en 465.
4) Dalrymple, IP, 376; Archives, IF, 474 en 478.
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beschouwen, schreef hij in Februari aan Waldeck 1). „Ik geloof, dat de
Koning maatregelen met Frankrijk heeft getroffen", had hij reeds in Januari
tegen Sidney gezegd. Meer dan iemand, berichtte deze, was de Prins nu
bevreesd voor een oorlog, en hij wenschte, dat de eerste kogel hem mocht
dooden, want hij wou liever zijn leven dan zijn reputatie verliezen, hij
was nooit te voren zonder eenig plan geweest, maar nu wist hij niet meer
wat te doen. Een zeer sterke bewogenheid ! Ver mis was de Prins niet:
niet in Januari, maar direkt na het Oxford-Parlement werd Karel II opnieuw
„pensionnaire" van Lodewijk XIV. Het geschiedde in diep geheim, er werd
zelfs geen schriftelijke overeenkomst van opgemaakt. Alleen Hyde, die na
het uittreden der Orange-Whigs uit de regeering, dat nu plaats had, de
invloedrijkste minister werd, wist er van. Mondeling had Karel II toegezegd, dat hij de alliantie met Spanje langzamerhand zou loslaten en dat
hij zich door een Parlement niet tot vijandelijkheden tegen Frankrijk zou
laten verleiden, terwijl hij van Lodewijk XIV de belofte had trachten te
verkrijgen, dat deze niet de Zuidelijke Nederlanden zou aanvallen, waarop
echter niet dan in algemeene termen was geantwoord 2). Het was de hervatting van de politiek van 1670, behoudens dat alle constructieve gedachten,
voor zoover den toestand in Engeland betrof, nu waren losgelaten.
Willem's poging tot bemiddeling in Engeland was op een mislukking uitgeloopen. Toch blijft zij hoogst merkwaardig, ook om 's Prinsen visie op de
Engelsche constitutioneele verhoudingen, die er uit blijkt. Willem III had
duidelijk getoond, hoe na hem de handhaving van de prerogatieven van
de kroon aan het hart lag, al aanvaardde hij het Parlement als een reeele
macht in de Engelsche staatsregeling. Er is hier een parallel te trekken
met zijn beschouwing van de Staten-macht in de Republiek. Ook tegenover
deze, die hij van zijn jonge jaren of met eerbied had leeren beschouwen,
handhaafde hij met nadruk de hem toegevallen rechten. In beide gevallen
is zijn autoritair en dynastiek besef sterk. Dat hij in dezen tijd in abstracto
het recht van het Engelsche yolk, om zich tegen York's opvolging te verzetten, erkende, blijkt nergens. Ik hel er toe over aan te nemen, dat dit
niet het geval was. Misschien ware hij bereid geweest een regeling te aanvaarden, waarbij, onder York's koningschap, hij en zijn gemalin met een
protectoraat zouden bekleed zijn, waarvoor tijdens de korte zitting van het
1) Rauchbar, II, 58.
2) Foxcroft, I, 305, noot 2.
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Oxford-Parlement Halifax, nu ook lid van het Kabinet, geijverd had. Maar
toch alleen onder voorwaarde, dat het van den Koning uitging en dat deze
hem er voor zou oproepen.
Al trad de ommekeer in Engeland naar buiten niet direkt heel duidelijk
aan het licht, er waren teekenen genoeg, dat de verhouding van den Prins
tot zijn Engelsche familie een verkoeling onderging. Er waren door zijn
bemoeiingen zekere gevoeligheden gewekt. Behalve bij York bestonden deze
bij diens gemalin en bij Hyde, naar Sidney reeds in September 168o bij
zijn verblijf te Londen kon opmerken 1). Wanneer Van Leyden van Leeuwen,
die als buitengewoon gezant te Londen fungeerde (naast den gewonen gezant
Aernout van Citters), Karel II in opdracht van den Prins ook aanspreekt
over dreigende beperkingen der koninklijke macht, blijkt de Koning onaangenaam getroffen door de houding van zijn neef: deze liet zich, zei hij,
te veel beinvloeden door slechte raadgevers. Eenzelfde opmerking maakte
Halifax, zonder gevoeligheid te toonen overigens, want hij voegde er bij
den Prins als den eenigen te beschouwen, op wien de Protestantsche partij
zou kunnen rekenen; York zou in Engeland toch nooit kunnen regeeren 2).
Een zeer duidelijk symptoom van de veranderde stemming bracht de
terugroeping van Sidney, die, begin Juni 1681, kort na 's Prinsen terugkeer
uit de Hummeling, bekend werd. Het bericht trof den Prins zeer onaangenaam. Scherp uitte hij zich er over in een brief aan den Koning zelf 3):
alle eerlijke menschen hier betreuren Sidney's heengaan; de tot opvolger
aangewezen Bevil Skelton is mij zeer onwelkom; hij schijnt 's Prinsen
ongenoegen opgewekt te hebben door zijn pro-Fransche houding tij dens
een verblijf te Weenen. Tegelijk deelde hij zijn oom mede, dat hij Sidney
het Engelsche regiment van den in Augustus 168o gestorven Ossory gegeven
had, ofschoon hij wist, dat Karel II een ander wilde 4), — en alleen omdat
de Staten 't niet noodig achtten in vredestijd een nieuwen generaal te benoemen 5), was Sidney als zoodanig nog niet aangesteld. Het is de onvriendelijkste brief, dien Willem III aan Karel II geschreven heeft. Toch bedierf
1) Diary, II, io8, 109.
2) Archives, II', 451 vlg.
3) Met verkeerden datum van 15 Juni 1685, en als geadresseerd aan Jacobus II gedrukt
Dalrymple, IP, 18, en Diary, II, 251; herdrukt in Corresp. Willem III—Bentinck, II2.
4) Archives, II 5 , 413.
5) Ossory had zijn commissie als zoodanig pas in Juni 168o gekregen, nadat hij duidelijke ontevredenheid over de Lange vertraging getoond had.
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hij de stemming niet hopeloos; beide, Oom en Neef, voelden instinctmatig,
dat het onverstandig was elkander geheel los te laten. Skelton's benoeming
werd iets later zelfs geannuleerd en Sidney zag van zijn regiment of 1).
Maar dit geschiedde pas, nadat de Prins in Engeland was geweest. Juist
toen het bericht van Sidney's terugroeping kwam, zei Willem III, dat
hij nu naar Engeland moest: niet om die terugroeping zelve, maar om de
stemming, waarvan zij blijk gaf. Nog altijd gaf hij 't niet op, zijn streven
om de verbroken eenheid van Koning en Parlement te herstellen, want
dit was het doel van de reis.
De noodzaak klemde te meer om de grootere driestheid, waarmede
Lodewijk XIV optrad, nu hij Engeland gebonden wist. Het is geen toeval,
dat de als gevolg der reunie-politiek opgeworpen aanspraken op groote
deelen van het hertogdom Luxemburg sedert Maart 1681 met kracht van
wapenen werden ondersteund — weldra raakte de stad Luxemburg geblokkeerd — en dat bij de sedert 1679 slepende Spaansch-Fransche onderhandelingen te Kortrijk over een betere grensafbakening nu zeer brutale
eischen werden gesteld. Ook over deze dingen wilde de Prins te Londen
spreken, en tegelijkertijd deed hij een nieuwe poging, om de Spaansche
regeering uit hare lethargie op te wekken. Hij zond Ferdinand la Vergne
naar Madrid. Deze kolonel nam zijn weg over Brussel en schreef vandaar
een paar zeer onrustbarende brieven over den toestand, waarin hij ook
vertelde, dat er in het Zuiden waren, die er den Prins gaarne als landvoogd
zouden zien 2). Het is niet uitgesloten, dat deze zending, die overigens
ook geen succes werd, ten gevolge heeft gehad, dat de markies de Grana,
op wien de Prins zeer gesteld was, den stumperigen prins van Parma,
opvolger van Villa Hermosa, in Maart 168z kwam vervangen 3).
Kort nadat Sidney in Engeland was aangekomen, berichtte hij den Prins
over de stemming. Niet al te gunstig aan het Hof, constateerde hij. Zoowel
Halifax als Hyde hadden geklaagd over de scherpte van 's Prinsen brieven;
Hyde wist er zelf over mee te praten, want die had kort geleden een zeer
ironisch epistel ontvangen naar aanleiding van een onjuisten uitleg van
's Prinsen opvatting inzake de „bill of exclusion" 4). Daartegenover stond,
dat zijn houding hem bij het y olk geen kwaad had gedaan, „but a good
1)
2)
3)
4)

Archives, 11 5 , 51I.
Corresp. Willem II I—Bentinck , 11 2 , 399 vlg.
Cf. Drossaers, 78-79.
Archives, IP, 493.
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deal the contrary" 1). Natuurlijk liet Willem III zich door de stemming
aan het Hof niet afschrikken. Hoe hij zijn verzoek aan zijn oom om te
mogen overkomen heeft ingekleed, weet ik niet; Godolphin had geraden
alleen een beleefdheidsbezoek aan te kondigen. Na niet lang wachten kwam
een toestemmend antwoord. Ik kon niet anders handelen, zei Karel II
tegen Barillon, want in een weigering zou men een bewijs gezien hebben,
dat ik in verstandhouding met Frankrijk sta 2). York, die in dezen tijd te
Edinburg verwijlde, had de toestemming ontraden, wat hem niet verhinderde
zijn schoonzoon vriendelijk over het bezoek te schrijven 3), toen hij het
niet kon verhinderen. 25 Juli ontving de Prins 's Konings schrijven te
Dieren, reisde den 28sten naar Den Haag, vroeg toestemming aan de Staten
en wachtte een gunstigen wind, om met het uit Engeland gezonden jacht in zee
te steken 4 ). De Prinses was meegekomen naar Den Haag en men verwachtte,
dat zij haar gemaal zou vergezellen 5), wat echter niet het geval bleek te zijn.
Reeds 2 Augustus landde Willem III, op zijn derde reis naar het land
zijner moeder, te Margate en ging verder denzelfden dag over Whitehall
naar Windsor, waar Karel II vertoefde. Dien avond hadden beiden een
lange conferentie, die den volgenden dag, in bijzijn van de voornaamste
ministers, werd voortgezet 6). De Prins drong aan op de samenroeping van
een nieuw Parlement, en als de Koning hem vraagt, of hij de „bill of exclusion", wanneer men hierop terugkwam, zou aannemen, zegt hij, dat hij
„abhorred it". Evenmin Wilde hij van een „limitation" weten. Wel, zegt
Karel II, welke middelen hebt ge dan, om deze tegenstellingen te verzoenen ? Dan vraagt de Prins verlof, om te spreken met wie hij wil, en
hiertoe gaat hij naar Londen. Hij logeert er ten huize van Arlington en
velen maken er hem hunne opwachting. Hij spreekt met aanzienlijke leden
uit de beide Huizen van de laatste Parlementen, ook met William Russell,
die tot de groep van Shaftesbury — deze zelf zat in hechtenis — behoorde
en zich onverzoenlijk toonde 7). Tot een tastbaar resultaat leidde het overleg
1) Diary, II, 209 vlg.; cf. 1o8-1o9.
2) Middlebush, X.
3) Archives, II 5 , 511.
4) Hyde-Correspondence, I, 62.
5) De Vrouwe van Amerongen aan haren man 2 Augustus (H. A. Amerongen).
9 Zie het verslag bij Clarke, I, 69o; cf. Foxcroft, I, 307. Eenige feiten geven de brieven
van Van Citters aan de Staten-Generaal van 5 Augustus en vlg. (R. A.).
7) Secrete Resolution Holland 21 Augustus 1681; John Russell, The Life of Sir William
Russell, 274; cf. Ranke, V, 186.
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niet, al zijn er misschien eenige Whigs geweest, die zich bereid toonden
in een nieuw Parlement niet op de „bill" terug te komen en aandacht te
wijden aan de verdediging der Zuidelijke Nederlanden. De City, die zeer
sterk in de oppositie was, noodigde hem tot een maaltijd, maar op bepaald
bevel van den Koning, die ongerust schijnt geworden te zijn, moest hij
deze uitnoodiging afslaan, zeer tegen zijn zin; Huygens werd gezonden,
om excuses aan te bieden. Al schijnt hij over de overleggingen te Londen
niet heelemaal tevreden geweest te zijn 1), toch hervatte hij, terug te Windsor,
zijn poging, om den Koning te bewegen een Parlement samen te roepen.
Hij gaf te kennen te hopen, dat het andere expedienten dan de uitsluiting
zelve zou willen aannemen, maar Karel II bleef positief weigeren. Er was
ook in de situatie geen enkel nieuw gegeven gebracht, en 't is niet onbegrijpelijk, dat Karel II zijn neef, evenals reeds in 1670, heel koppig vond:
„he loved not to be convinced", verzuchtte hij. Jets meer tegemoetkoming
toonde de Koning bij overleggingen, die hierna, in tegenwoordigheid van den
Spaanschen en den Nederlandschen gezant, te Windsor plaats hadden, over
de internationale verhoudingen. Hier kreeg de Prins van Karel II de belofte,
dat, als de Franschen een aanval deden op de grenzen der Zuidelijke Nederlanden, een Parlement zou worden bijeengeroepen. Met deze toezegging
bleef de Koning binnen de grenzen van de voorwaarden, die hij aan Lodewijk XIV gesteld had.
15 Augustus keerde Willem III over Harwich naar Nederland terug en
was den i8den in Den Haag. Hij kan onmogelijk bevredigd geweest zijn.
Het hoofddoel van zijn bezoek was niet bereikt en hartelijkheid had ditmaal
ontbroken. In de herinnering moest blijven hangen Karel's cynische opmerking, dat York, als hij koning mocht worden, het geen vier jaar zou
uithouden. Misschien heeft Willem III voor de toekomst eenige bemoediging
geschept uit het feit, dat zijn oom hem een zijner zegels had laten zien en
gezegd, dat wat hij hem ook mocht schrijven, hij het moest beschouwen
als hem alleen afgeperst „by importunity", wanneer de brief niet van dat
zegel voorzien was 2). Een curieuse manier van zaken behandelen, mag hij
er bij gedacht hebben, — en zoo was 't ook.
Er werd natuurlijk over 's Prinsen reis heel wat gesproken in Den Haag,
en gunstig was de indruk niet. De Vrouwe van Amerongen, toen juist in
1) Archives, 11 5 , 512-513.
2) Burnet, II, 409-410.
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de residentie, durfde het niet aan de pen toevertrouwen wat er al zoo gefluisterd werd 1). Na den terugkeer zei men, dat „het desseyn waerom hij
derwaerts is gegaen van geen suckses is geweest; daerom veel alhier oordeelle
het beter was geweest hij die reys niet had gedaen". Maar Willem III hield
zich vast aan de stroohalm, die in 's Konings toezegging lag, en op dien
grond alleen moet berust hebben het optimistisch verslag over den toestand
in Engeland en 's Konings stemming, dat hij aan de Staten van Holland
uitbracht. Volgens D'Avaux zou hij zelfs verklaard hebben, dat er geen
„intelligence secrette" tusschen de Koningen van Engeland en Frankrijk
bestond 2). Daarom ook durfde hij, reeds in een brief uit Engeland aan
Fagel — althans volgens D'Avaux —, aandringen op een actievere buitenlandsche politiek door het hervatten van de onderhandelingen over een in
Maart door Zweden gedaan voorstel tot een Europeesche Staten-associatie
tot garantie van de vredes van Westfalen en Nijmegen: alle staten, die dit
wenschten, zouden kunnen toetreden en tegen overtreders zouden militaire
dwangmaatregelen getroffen worden. In de bestaande omstandigheden
moest zulk een verdrag een anti-Fransche tendenz hebben, en de Fransche
politiek bestreed het, zoodra ze er kennis van gekregen had. Voor Willem III
was het juist daarom aannemelijk, al moet hij ongetwijfeld ingezien hebben,
dat het in den vorm, waarin het werd voorgesteld, niet de minste kans van
slagen had 3). Er lag althans dit voordeel in, dat het gelegenheid gaf met
Zweden in nadere aanraking te komen —, dat, omdat Frankrijk nu met
Brandenburg verbonden was en eveneens met Denemarken in betere verstandhouding raakte, zich van Frankrijk begon los te maken, dit te meer,
omdat de Zweedsche Koning door de reunie-politiek in zijn Duitsch bezit
getroffen was.
De bemoedigende boodschap, die Willem III uit Engeland medebracht,
scheen aanvankelijk door de feiten bevestigd te worden. Samen dienden,
volgens een reeds te Windsor gemaakte afspraak, de Nederlandsche en de
Engelsche gezant te Parijs in September een overigens niet scherp vertoog in tegen het optreden der Franschen op de conferentie te Kortrijk
en in Luxemburg, waar in Augustus Chiny, waarvan een groot deel van
1) Aan haar man 18 Augustus 1681 (H. A. Amerongen).
2) Secrete Resolution Holland 22 Augustus 1681; D'Avaux, I, 165; Urk. and Aktenst.,
XXI, 4o.
3) Dat het initiatief tot de associatie van den Prins zou zijn uitgegaan, zooals soms
beweerd is, lijkt mij niet geloofwaardig. Carlson, Gesch. Schwedens, V, 172, zegt, dat
Willem III een verbond met Zweden zocht en hiertoe een voorstel deed.
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het hertogdom afhing, was bezet. Deze diplomatieke stap haalde niets
uit, maar kon de wereld in den waan laten, dat Engeland aan de zijde van
de Republiek bleef staan. De situatie was gelijksoortig met die van de
eerste maanden van 1678: Karel II had zich we! verkocht, maar bleef
rekening houden met de publieke opinie in zijn land, wat dan weer ten
gevolge had, dat de Fransche gezant te Londen, zijnerzijds rekening
houdende met een eventueelen nieuwen ommezwaai, zijn betrekkingen met
Parlementsleden aanhield. Aan den anderen kant legde Lodewijk XIV zich
ook nu eenige reserve op, waar het de grenzen der Zuidelijke Nederlanden
betrof, want hij wist, dat bier de Achilles-hiel van de politiek van zijn
bondgenoot lag. Elders kon hij rustig zijn wegen vervolgen: einde September vielen Straatsburg en Casale hem in handen. Men merkt van deze
Fransche machtsvergrooting weinig uitwerking in de internationale verhoudingen. Misschien zijn de onderhandelingen over de associatie, die na
Willem's terugkeer op gang waren geraakt, er door bevorderd. In October
kwam een Zweedsch-Nederlandsch verdrag op de aangegeven basis tot
stand; andere vorsten zouden worden uitgenoodigd toe te treden. Van
Beuningen, die een warm voorstander was en er veel toe had bijgedragen,
dat Amsterdam zich niet verzet had 1), ging zelf naar Engeland, om er de
associatie a. an te bevelen, en zijn buitengewone zending was als het ware
een vervolg op de reis van den Prins, ook in zoo verre, dat hij er opnieuw
op moest aandringen, dat het Parlement zou worden bijeengeroepen. Het
antwoord van Karel II op het associatie-voorstel was heel diplomatiek
ingekleed: hij vond het plan heel sympathiek, maar hij zou met zijn besluit
wachten, tot hij wist wat de meer belang bij de zaak hebbenden in Duitschland en elders zouden doen; tevens herhaalde hij de verzekering, die hij
den Prins over de grenzen der Zuidelijke Nederlanden gegeven had. Inderdaad was de associatie-idee hiermee geveld. Alleen een verklaring van
Engeland ten gunste er van zou in Duitschland een gunstige uitwerking
kunnen gehad hebben. Maar dit zag men niet zoo direct en de hoop op
steun vary Engeland in het uiterste geval bleef gekoesterd en werd nog aangewakkerd, doordat de Engelsche gezanten aan Duitsche Hoven opdracht
kregen de associatie aan te bevelen. In December stemde Karel II zelfs
toe in een nieuwen stap van de Engelsche en Nederlandsche gezanten te
Parijs — die echter ditmaal niet samen, maar elk op eigen houtje optraden,
1)

Archives, 11 5 , 515 vlg.

158

Karel II nadert meer tot Lodewijk XIV.

omdat Lodewijk XIV het alleen zoo gedoogde — naar aanleiding van een
militair incident in het Luxemburgsche.
Vol goede verwachting had Willem III over de associatie aan Waldeck
geschreven: hij meende, dat de Keizer zoowel als Engeland zouden toetreden ; heel verheugd was hij over Engeland's medewerking aan den
tweeden diplomatieken stap te Parijs 1). Begin November was hij met een
groot gezelschap op het kasteel te Amerongen en hield er na de jacht „wacker
Sint Huybert". Hij was „ongemeen vroolijck en wel tevreden" 2). Maar
daartusschen kwamen zwaarmoedige gedachten, vooral over Engeland, zoodat Halifax hem moest aansporen de zaken niet te zwart te zien 3). Er was
reden toe, meer dan tot optimisme. Spoedig kwamen berichten van Van
Beuningen, die bewezen, dat hij niets kon bereiken, en ofschoon ook hij
de Engelsche politiek niet direct geheel heeft doorzien, begon hij toch te
wantrouwen, of er op Engeland wel iets te bouwen viel 4). Dan bevestigden
ook de feiten dit inzicht ! Nadat Lodewijk XIV de tweede remonstrantie
van Engeland en Nederland uit de hoogte had beantwoord, maakte hij er
zijn werk van Karel II te winnen voor een oplossing van de moeilijkheden
in de Zuidelijke Nederlanden, die voor Frankrijk zeer voordeelig was: het
zou Luxemburg krijgen en afzien van alle andere pretension, die te Kortrijk
aanhangig waren gemaakt. En met niet al te veel inspanning — het kostte
alleen wat meer geld — won hij den Engelschen Vorst, die er zich mee
belastte dit voorstel aan zijn geallieerden over te brengen. Groote consternatie ! De Spaansche en onze gezanten te Londen gaven direct te kennen
er niets van te willen weten. Luxemburg was immers een pijler in de te
Nijmegen met zoo veel zorg in elkander getimmerde barriere.
Nu moest het iedereen wel duidelijk worden, dat er een verstandhouding
tusschen Frankrijk en Engeland was. Dat zei ook Willem III ronduit tegen
Thomas Chudleigh 5), den nieuwen Engelschen gezant, die in Februari 1682
Sidney's nog altijd opengebleven plaats kwam innemen en het Fransche
aanbod, dat D'Avaux ondertusschen aan de Staten-Generaal had bekend
gemaakt, in Den Haag had aan te bevelen, wat voor hem zelf een slechte
1) Waldeck, I, 115, Hyde-Corresp., I, 64.
2) De Vrouwe van Amerongen 8 November 1681 (H. A. Amerongen).
3) Archives, II5 , 526, 528.
4) Zijn brieven aan Willem III uit October enz. 1681 (in Corresp. Willem III—Bentinck, II%
5) Middlebush, 43-44 . Sidney zelf kwam begin Februari 1682 ook naar Den Haag,
maar dit was alleen om particuliere redenen (id., 35 vlg.).
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introductie werd. Maar niet alleen hierom is Chudleigh, een diplomaat
van geringe beteekenis, nimmer in vertrouwelijke betrekking tot Willem III
gekomen; dat hing samen met 's Prinsen snel groeiende vervreemding van
zijn Engelsche familie.
Zeer sterk heeft de nieuwe teleurstelling, die zijn oom hem bereid had,
Willem III getroffen. Hij spreekt van de „conduite insupportable" — ook
„inexcusable" — van Engeland. „Die brengt mij tot wanhoop, omdat ik
dit land als de eenige oorzaak beschouw van de gevaren, waarin we verkeeren" ! De slag moet te erger aangekomen zijn, omdat hij nu tot het
inzicht kwam, dat hij zich te Windsor toch had laten beetnemen. „Misschien"
zegt hij zelfs, „zal Engeland in 1682 bereiken wat het in 1672 niet gekund
heeft" 1). Bij de Engelsche teleurstelling kwam, dat de toestand in Duitschland
— al was het Waldeck gelukt een kleine „Union" van anti-Fransche tendenz
tot stand te brengen — zeer onbevredigend bleef. De Keizer had groote
moeilijkheden met de Hongaren, en de Turken dreigden met een nieuwen
oorlog. Toch zei een keizerlijk minister tegen Waldeck: als de Prins zich
in het geheim bereid verklaart met Frankrijk te breken, wanneer de Keizer
30.000 man laat marcheeren en nog 30.000 man van de goedgezinden in
het Rijk ook, dan kan ik verzekeren, dat er te Frankfurt — waar Duitschland
en Frankrijk onderhandelden — geen tractaat zal gesloten worden dan met
medewerking van de Republiek. Begrijpelijkerwijze wilde Willem III daarvan niets weten: de Keizer moest dan maar met zulk een verklaring beginnen, meende hij; dat zou ons hier aanmoedigen, „waaraan wij groote
behoefte hebben" 2). De stemming in de Republiek was lauw, wat
natuurlijk ook zijn terugslag deed gelden op die in Duitschland; de houding
van Engeland werkte algemeen verlammend. En Fagel was ongelukkigerwijze juist ongesteld: „ik heb zoo weinig hulp, dat ge het niet zoudt kunnen
gelooven", klaagde de Prins.
Toch viel er een zeer gewichtig besluit te nemen, want de Spaansche
gezant in Den Haag, De Fuen Mayor, legde in Februari 1682 aan de Staten
tweemaal kort na elkander de positieve vraag voor, of zij bereid waren
de verplichtingen van de alliantie van 1673 na te komen en dientengevolge
direct 8000 man naar de Zuidelijke Nederlanden te zenden, — in afwachting
van den uitslag der te voeren onderhandelingen, die over het optreden als
1) Waldeck, I, 129, 131, 132, 137; Rauchbar, II, 94, 109.
2) Waldeck, I, 126, 132, 136; Rauchbar, II, 88, 91.
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oorlogvoerende partij zouden moeten beslissen —, omdat Frankrijk, volgens
de Spaansche voorstelling, den oorlog begonnen had.
Voor Willem III was het geen oogenblik twijfelachtig, welk antwoord
de Staten te geven hadden. Hoe ongunstig de algemeene omstandigheden
zich voordeden ! Overtuigd, dat alleen de Goddelijke Almacht redding vermocht te brengen, waarom hij ,,1'Eternel" vurig bad, meende hij, dat
aan de bondstrouw in elk geval moest worden voldaan. Koningen mochten
zoowat „leuteren", republieken konden zich dit niet veroorloven dan ten
koste van haar ondergang. Dat had hem de oude raadpensionaris geleerd 1),
die „sijn vrint niet was", en hij hield het nu voor aan Nicolaas Witsen, voor
het eerst burgemeester van Amsterdam, met wien hij de gewichtige vraag
meermalen uitvoerig besprak. „Qui a tempo a vita, de goede luyden behoorden op de vloer te komen, men soude meschien het accoort treffen",
gaf de Amsterdammer terug — en het onderscheid in de politick van zijn
stad en die van Willem III werd daarmede scherp geteekend.
Dat het onderscheid bij deze aangelegenheid opnieuw aan den dag kwam,
is eigenlijk vanzelfsprekend. Toch is er een opmerkelijk verschil tusschen
de wijze, waarop het zich nu voordeed, en die, waarop het zich eenige
jaren vroeger voorgedaan had. Het is veel minder hevig. Dat mag voor
een deel verklaard kunnen worden uit het ontbreken van een onbuigzaam
man als Valckenier, die in November i 68o gestorven was. Witsen en Johannes
Hudde, op wie de regeering in de stad daarna het meest dreef — vooral
nu Van Beuningen in Engeland vertoefde —, waren minder krachtige figuren.
Maar het ligt toch ook, en zelfs wel vooral, in het voorzichtig beleid, dat
de Prins na den vrede gevolgd had. Wanneer hij in Januari 1681 de stad
bezoekt, komt hij tevreden terug en iets later zegt men, dat hij en Van
Beuningen in de stad den grootsten invloed hebben 2). Bij deze verhouding
kon het geschil rustig onder de oogen worden gezien, en al gelukte het
Willem III niet Witsen te overtuigen, heel scherp nam deze geen positie.
Elders was er niet veel tegenstand te duchten. Aileen Groningen en Friesland
waren gewoonlijk in deze jaren — zoo reeds bij het Fransche alliantieaanbod — in de contramine. Een der Friesche gedeputeerden, Barent van
Sevenaer, heer van Wolfferen, stond in levendig verkeer met D'Avaux en
vertelde aan ieder die het hooren wilde, dat Willem III oorlog zocht. Uit
1) Deel I, blz. 135; Gebhard, II, 36 vlg.
2) Sidney, II, 162, 178; Middlebush, 5.

Verhouding tot Amsterdam en Hendrik Casimir.

161

het Noorden was ook ditmaal geen steun te verwachten, en „le povre prince de
Nassau", zei de groote neef vergoelijkend, zou zich ten slotte wel door
zijn gewesten laten verleiden 1). In elk geval gaf deze zich, niettegenstaande
hij kort te voren bij een bezoek aan Den Haag beterschap beloofd had,
niet de minste moeite de behulpzame hand te bieden aan den Prins, die
zich ernstig over dien Frieschen gedeputeerde beklaagde en opnieuw verklaarde zeer gaarne met
Hendrik Casimir in goede
verstandhouding te willen
leven 2).
Wij hebben het geluk een
breede uiteenzetting van
den Prins zelf te bezitten
over de kwestie der hulpverleening. Zoowel Witsen
als Anthonie Heinsius, pensionaris van Delft, hebben
er aanteekeningen van gemaakt 3), toen hij advies gaf
in de Staten van Holland
op 7 Maart 1682. De zaak
gedoogde geen uitstel meer,
Fagel was nog altijd ziek.
Twee dagen vroeger had
NC(.LA AS ' WTI'S N;
hij reeds een overzicht van
Buizermeeater en Ra att. van Ai
Anitoasfacieur in
den stand van de onderGroot .Britanje enz.
handelingen, vooral van die
met Engeland en Spanje,
gegeven.
Hij zou ronduit zijn meening zeggen, ofschoon hem daarvan kwaad kon
overkomen. Men zei immers uit „malitie" of „onkunde", dat hij den oorlog
Alt.o., '

grZnr.11.61110,

1) Waldeck, I, 13o.
2) Archives, II 5 , 476 (deze bovenbedoelde brief is van 14 Febr. 1682, niet van 1681).
Hendrik Casimir was in Den Haag van midden September tot einde December 1681.
3) Gebhard, II, 46 vlg., 55 vlg.; Van der Heim, I, XLIX vlg.
II
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zou willen. Maar zijn eigen belangen werden er het meest door bedreigd:
hij zou in geen andere kwaliteit in de Republiek kunnen blijven „in cas
van bouleversement"; hij kende den toestand in de Republiek, militie, magazijnen, zeemacht, financien, en dol zou zijn die oorlog begeerde; hij zou
het beleid hebben en het was een maxime in de wereld, dat de „evenementen" werden geweten aan het hoofd; er was niemand, die den oorlog „meer
abhorreert als hij". Men moest zich echter niet door vrees laten vallen in
een „totale ruine". De toestand van Europa was dusdanig: Frankrijk heeft
de intentie meester te zijn in Europa en „een generale monarchie" te maken
met „een generale religie"; hij hoefde er niet van te spreken, hoe het op
den vrede van Nijmegen inbreuk gepleegd had, daar waren heele boeken
van gedrukt; wat hoop zou er dan zijn, om dit met nieuwe tractaten te bereiken, waarmee hij niet bedoelde te zeggen, dat men niet moest onderhandelen, maar het hing er van af hoe, en nu dreigde het te zullen gaan
als te Nijmegen. De toestand van zaken in Engeland en Duitschland was
niet hoopvol, maar ook niet hopeloos: het eerste kan „de hant van 't werk
niet trecken" — de redenen hiervan moest men hem niet vergen te zeggen —;
in het andere waren vele goedgezinden, de Keizer vooraan, en er konden
troepen genoeg worden opgebracht; Brandenburg kreeg de schuld, „dat 't
Rijck niet eens is", het drong aan op onderhandelen. Zweden's houding
was bekend, Denemarken nog „buyten engagementen", alleen eenigszins
in verstandhouding met Brandenburg. Spanje was „de sieke die genesinge
socht en genesen moet worden". Met wachten viel niets te winnen, eer het
tegendeel: in Engeland zoowel als in Duitschland zou het een slechten indruk maken op de goed geintentionneerden, als de Republiek zich terughield;
deze zelf zou er alleen het voordeel van hebben nog een jaar of drie te
bestaan „en dan soude het geluck hebben van laetst gegeten te werden".
„Het was de ruine van een republicq, sijn woort niet te houden, en altijts
een grontslagh en fondament alhier gehouden; ergo tegen 't woort selfs niet
uyt vrees af te gaen". Of het „casus exteerde" ? „Absolute ja". Aan de woorden van het tractaat, dat men eerst „alle officien" moest doen, was voldaan
door de stappen te Parijs, en men moest ten slotte meer op den geest dan
op de woorden letten. Het secours beteekende nog geen oorlog. Men waagde
er niets mede: Frankrijk wordt door maximes, niet door „colere en boutades
geregeert". Dus aan Spanje te zeggen, dat wij het secours zullen geven.
Men had altijd gezien, dat, als wij den grooten weg en ons waar belang
volgden en Frankrijk geen rechtmatige redenen tot „offensie" gaven, „de
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cordate conduite ons altijt terecht heeft gebracht". Aan Frankrijk te zeggen,
dat we gereed blijven tot onderhandelen, mits de vrije toevoer naar Luxemburg werd opengelaten. Niet te onderhandelen dan tegelijk met Duitschland, om niet weer te vallen in den misslag van Nijmegen van „separaet
te doen". Ook aan Engeland kennis te geven en te verzoeken het Parlement
bijeen te roepen. Zoo zal er eenige hoop zijn op een goeden uitslag van de
onderhandelingen. Anders ziet hij geen middel dan zich te onderwerpen
aan Frankrijk. De Spanjaarden zouden dan tot „desperate resolutie" kunnen overgaan — „en het soude op een equivalent aenkomen met Spanjen",
nl. voor de Zuidelijke Nederlanden. „Hier gelieft elk op te letten, en dit
laetste is niet van heden of gisteren, maer van lange". Inderdaad, het was
de Belgische kwestie, die sedert het begin der 17de eeuw de internationale
politiek mede beheerschte.
Ik wilde, dat ik Willem III kon zien of hooren, terwijl hij deze rede
hield. Mij dunkt, hij moet voor de vuist 1) gesproken hebben in korte zinnen,
niet klankrijk, maar door gestes aan zijn overtuiging kracht bijzettende.
Deze rede is geheel van hem zelf. Dapper, moedig, vol karakter, ook vol
van inhoud en toch zonder een zin te veel. In geen opzicht uitdagend. Hij
respecteert anderer inzichten, tracht, met wat retoucheering hier en daar,
het tafereel iets gunstiger te teekenen dan het was. De climax van het betoog
moet gelegen hebben in het goede, het sterke voorbeeld, dat hij de Staten
wilde doen geven, om de anderen te bemoedigen en den strijd voor vrijheid
op staatkundig en godsdienstig gebied, door de vaderen begonnen, tegen
den dwang, dien Frankrijk dreigde op te leggen, te verdedigen.
De Ridderschap steunde den Stadhouder, mits men het secours niet zou
zenden, vOcirdat zou blijken, dat Frankrijk zou weigeren Luxemburg te
laten proviandeeren, — welke toevoeging de Prins onmiddellijk overnam.
Verscheidene steden hadden bezwaren, maar uitten ze zonder heftigheid.
Het was een hoogstaand debat, vooral van de zijde van Dordrecht en Amsterdam gevoerd. Eigenlijk werd de hoofdzaak van het betoog zelf niet aangetast, daarover bestond eenstemmigheid. De oppositie richtte zich vooral
tegen de conclusie, dat de verplichting tot hulpverleening reeds bestond.
Dordrecht pleitte, dat juist het toegeven aan Spanje's verzoek het gevaar
voor oorlog zou verergeren en dat men eerst nog bij de onderhandelingen, de
„viam concordiae", moest blijven, omdat er nog geen openlijke oorlog was.
1) Zooals hij dikwijls deed (Scheltema, Geschied- en Letterkundig Mengelwerk, 111 2 , 142).
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Waarop Zijne Hoogheid ad rem interrumpeerde: „hedensdaegs doet men
geen declaratie meer van oorlog als met hostiliteyten en niet met herauten";
zeggen zij, dat er nog geen oorlog is, dan zal Spanje direct zeggen: „wij
sullen breken (nl. openlijk) en dan sijt gij gehouden". Amsterdam stond
het dichtst bij Dordrecht, wilde ook het liefst een minnelijk accoord, waartoe „dese gehele natie" zich altijd meer geneigd toonde dan een handeling
te bevorderen, waaruit oorlog zou kunnen voortkomen. Maar de stad was
er zichtbaar op uit den Prins niet te kwetsen : „dit alles sij echter niet geseght
om de conduyte van Vrankrijk te agreeren, maer contrarie", en aan het
advies, dat Witsen vooraf opgesteld had, voegde de pensionaris Jacob Hop
bij de rondvraag nog toe: „onze principalen hebben geen kennis van de argumenten van S. H. en niet gedelibereert als bij discoersen, sullende deselve
overbrengen". Geen wonder, dat de Prins Hop wel mocht en hem zelfs
liefst als opvolger van Fagel zou hebben, als hij wat ouder was en Fagel
kwam te overlijden 1).
Zeer duidelijk blijkt uit den verderen gang van zaken, dat 's Prinsen
betoog indruk gemaakt had. Toen de gedeputeerden huistoe gingen, om
zich met hunne committenten te beraden, kionken te Amsterdam stemmen,
— onder meer van Jacob Boreel, broeder van Johan, 's Prinsen vroegeren
hofmeester —, om aan te nemen wat de Prins had voorgesteld; maar de
meerderheid hield zich aan Witsen's advies 2). Als de heeren terugkomen,
gaat Dordrecht voor in toenadering tot 's Prinsen opvatting. „Eendracht
maekt magt", zei de stad, die nu voelde voor een „rigoureuse resolutie".
Rotterdam hield zich nog wel dicht aan Amsterdam, maar „nog hoger pas
doende" — nl. naar den weg van Willem III —, wilde de stad zich wel met
de meerderheid vereenigen. 17 Maart kon gelezen worden de extensie van
een resolutie, die het zenden van de 8000 man in beginsel inwilligde, maar
het zenden er van afhankelijk stelde van onderhandelingen over de FranschSpaansche geschillen en van het opheffen van de blokkade van Luxemburg
gedurende deze; leidden de eerste niet tot een gunstig resultaat of weigerde
Frankrijk de blokkade op te heffen, dan zouden de 8000 man „aenstonts"
komen. Enkele kleinere steden maakten nog bezwaren, wilden de heeren
thuis nog eens raadplegen. De Prins, ook nu aanwezig, werd ongeduldig;
hij zei „droevig te sijn, dat de saek so traeg gaet —; al de werelt siet daer1) Gebhard, I, 215.
2) Id., II, 67 vlg.
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op". Toch was nieuw uitstel noodig. Eerst 21 Maart werd het besluit vastgesteld; toen protesteerde alleen Schiedam. Twee dagen later hadden de
Staten-Generaal zich met het besluit van Holland vereenigd, waarbij de
gedeputeerden van Zeeland, Friesland en Groningen aan de principalen
refereerden. Tegelijk werd op het Fransche aanbod geantwoord met een
verklaring van bereidheid tot onderhandelen, die volgens de Staten moesten
zijn „generael", wel te verstaan met inbegrip van den Keizer. Aan Engeland
werden de resolution medegedeeld met aandrang op samenwerking en —
voor de zooveelste maal — op de bijeenroeping van het Parlement 1).
Juist den vorigen dag had Lodewijk XIV de verklaring afgelegd, dat hij
de blokkade van Luxemburg ophief en de beslissing zijner geschillen met
Spanje aan de scheidsrechterlijke uitspraak van den Engelschen Koning
opdroeg. Om het kruistochtsmotief: de nood der Christenheid wegens den
dreigenden aanval der Turken noopte hem alles te doen om den vrede te
bewaren. Weinigen hebben dit motief als echt aanvaard, ook toen ter tijd.
Er valt niet aan te twijfelen, of dezelfde redenen als in 1678 hebben Frankrijk ook thans tot een voorzichtig beleid doen besluiten: de krachtige houding van Willem III en het min of meer onbewuste gevaar, dat bij het te
sterk spannen van den boog toch altijd uit Engeland dreigde, met de gevolgen die dit in Duitschland zou kunnen hebben. Het was verstandige en
ook buitengemeen handige politiek, want zoo kon de tweedracht onder de
vroegere bondgenooten het best gaande gehouden en — zooals spoedig zou
blijken — verder geexploiteerd blijven.
Willem III was verbaasd, maar niet ontevreden over dit intermezzo. Hij
had een onmiskenbaar voordeel behaald, nu zoo goed als in 1678 met zijn
houding voor Bergen. Hij had door zijn voorzichtig beleid gedaan gekregen,
dat de Staten — niettegenstaande harde tegenwerking van D'Avaux —
haast eenparig een besluit hadden genomen, dat het hoofddoel van zijn
politiek aanvaardde. Met beter recht mocht hij zich de eer van het succes,
dat in de opheffing der blokkade lag, toekennen dan Halifax dit deed voor
zijn Koning 2) —, en de „Groote Turk" had er minder toe bijgedragen dan
de kracht, die de Republiek onder zijn voorgaan betoond had. Toch kan hij
zich niet ontveinsd hebben, dat de positie, waarin hij zich bij uitvoering
van de resolutie van 23 Maart zou bevonden hebben, zeer riskant was, en
1) De drie resolution in Secrete Res. Holland 21 en 22 Maart en in Secrete Res. StatenGeneraal 23 Maart (R. A.); twee ervan: Hollandse Mercurius 1682, 24 vlg.
2) Archives, 115 , 547; Waldeck, I, 143.
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het kan hem niet onaangenaam geweest zijn, dat hij gelegenheid kreeg deze
positie te verbeteren. Even goed als Lodewijk XIV mocht hij op de toekomst speculeeren.
Nooit tot dus verre was zoo duidelijk als bij het conflict om Luxemburg
uitgekomen, hoe zeer de strijd in Europa zich ging toespitsen tot een duel
van Lodewijk XIV en Willem III. In de ontreddering van het coalitie-blok
van voor den vrede tegen Frankrijk hield alleen de laatste met vaste hand
het vaandel der oppositie omhoog, en het was duidelijk, dat zoo iemand
dan hij de coalitie opnieuw in elkaar zou timmeren. ZOO sterk leefde in de
verbeelding reeds die tegenstelling, dat, wanneer Fransche dragonders in
December 1681 brutaal de grens overkomen, onmiddellijk het gerucht opduikt, dat er een complot onder de Fransche „comedianten" in Den Haag
is, om Willem III te vermoorden, „meenende sijn loge te doen springen" 1).
In werkelijkheid kwamen die dragonders, om Sardan, die zich te Amsterdam gevestigd had en als pamflettist tegen Frankrijk ageerde, op te lichten.
De aanslag mislukte en een heftig diplomatiek incident met Frankrijk
volgde, dat hiermede eindigde, dat de gevangen genomen indringelingen,
die reeds veroordeeld waren, gratie kregen 2).
Heel duidelijk kwam de Fransche stemming tegenover Willem III uit
in de wijze, waarop deze in zijn particuliere belangen werd getroffen. Van
de teruggave der bezittingen in Franche-Comte werd niet meer gerept:
zij werden na een proces te Doornik ten deele aan den prins van Isenghien
toegewezen. Van zijn leenen St. Vith en Vianden werd de Prins vervallen
verklaard, omdat hij weigerde er te Metz leenhulde voor te doen aan den
Franschen Koning, die ze in gevolge der reunie-politiek ingepalmd had.
En in Augustus 1682 bezetten Fransche troepen het Prinsdom Oranje opnieuw, onder het voorwendsel dat er muren om de hoofdstad opgetrokken
waren. „He bien. , messieurs les Francais m'accommodent bien", zei de Prins
aan tafel den dag, toen hij het bericht hiervan ontvangen had, en gedurende
den heelen maaltijd sprak hij er van „met een geexacerbeert wesen": hij
hoopte lang genoeg te leven om het oogenblik te krijgen, dat hij zich zou
kunnen wreken 3). Voorloopig moest hij geduld hebben. Protesten — de
1) De Vrouwe van Amerongen aan Naar man 6 Dec. 1681 (H. A. Amerongen); cf.
Middlebush, 29. Ook reeds tijdens den oorlog hadden geruchten over aanslagen op den
Prins de ronde gedaan (Journalen-Huygens, IV, 156, 183).
2) Wagenaar, XV, 73 vlg.
3) Journalen-Huygens , III, 62; Waldeck, I, 195-196.
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Staten zonden er Heinsius voor naar Parijs — hielpen niemendal. Weldra
verluidde, dat oude pretension van het huis Longueville, nu vertegenwoordigd door den abt van Orleans, verhoord zouden worden.
Zijn politiek behoefde Willem III om deze inbreuk op zijn particuliere
rechten niet te veranderen. Het zegt meer, dat hij haar niet veranderde
— ook nu niet — om de nalatigheid van Spanje, om zijn pretension, waartoe Heemskerk met Schoonenberg, thans zijn vertegenwoordiger te Madrid,
zich veel vergeefsche moeite getroostte, te honoreeren. Hij bleef, onbekommerd om deze particuliere aangelegenheden, voortgaan op den grooten weg,
dien hij zich gekozen had. Na de teleurstelling, die Engeland hem berokkend
had, zag hij meer dan te voren de noodzakelijkheid, om het Keizerrijk voor
zijn politiek te winnen. Daarvoor wilde hij nu onophoudelijk werken 1).
Maar opnieuw werd teleurstelling zijn deel. De Keizer trad, evenals
Spanje, tot het associatie-verdrag toe, zonder dat het er iets steviger door
werd. Waldeck slaagde in zijn door Willem III met voile instemming gevolgde en aangemoedigde pogingen, om in het reces van Laxenburg van
Juni 1682 — een uitbreiding van de „Union" — een kern van Duitsche
vorsten, met den Keizer aan het hoofd, te vormen, die zich tegen de Fransche
usurpation wilden verzetten en daartoe een Leger aan den Rijn samentrekken, en Willem III drong er op aan hierbij vooral den Neder-Rijn niet te
vergeten 2). Maar de uitvoering stuitte van het begin of op moeilijkheden,
die Waldeck, zelf verheven tot rijksvorst 3) en keizerlijk veldmaarschalk, riiet
kon te boven komen, hoe zeer hij zich hiertoe inspande. De Keizer, om de
opstandige Hongaren en den dreigenden Turkenoorlog, kon zijn aan Waldeck gegeven, lichtzinnige belofte niet vervullen. Bovendien was in het Rijk
een door Brandenburg zeer bevorderde beweging, om de Fransche voorwaarden voor een verdrag betreffende de annexation ten gevolge der reuniepolitiek en anderszins, waarover te Frankfurt onderhandeld werd, aan te
nemen. Het zou onmogelijk zijn, argumenteerden de Brandenburgsche gezanten aan verschillende hoven, de Franschen met kans op succes te weerstaan, vooral bij de houding die Engeland aannam. Hierdoor werd de politiek van Willem III, om niet dan gezamenlijk met Frankrijk te onderhandelen,
ernstig bedreigd.
1) Waldeck, I, 141, 143.
2) Ibid., I, 84 vlg., 15o.
3) In 1683 verleende de Keizer aan Willem III den titel „Serenissimus", wat hem
een gelijke positie met de Rijksvorsten gaf (Klopp, III, 153).
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Over zijn Berlijnschen oom had de Prins evenmin reden tevreden te zijn
als over zijn Engelschen: aan Von Diest, den Brandenburgschen gezant in
Den Haag, klaagde hij, dat de Keurvorst door zijn houding „dem gemeinen
Wesen" zOOveel nadeel toebracht, dat hij het nooit, zelfs in geen 20 jaar, zou
kunnen herstellen 1). Ondertusschen werd de verhouding van de Republiek
tot Brandenburg door conflicten van verscheiden aard: over de subsidien,
over Oost-Friesland, over het optreden van de Brandenburgsche schepen
in Guinea, zelfs gespannen. Eveneens verscherpten zich de moeilijkheden
met Denemarken — ook al over subsidie-betaling —, dat joist omstreeks
den tijd toen Willem III in zijn rede in de Staten van Holland gezegd had,
dat het nog niet geengageerd was, zich met Frankrijk had verbonden. In
Juli 1682 oordeelden zoowel de Prins als Fagel 't noodig het nemen van
maatregelen ter zee te overwegen voor 't geval de Denen en de Brandenburgers onze Indische retourvloot mochten overvallen, wat, meende de
eerste, oorlog ten gevolge zou moeten hebben 2). Het moet met deze verhoudingen in verband staan, dat de Prins in dezen tijd sterk aandrong op
den aanbouw van 36 oorlogsschepen, waartoe de Raad van State reeds in
168o een voorstel gedaan had en dat in Juni 1682 door de Staten-Generaal
in beginsel werd goedgekeurd 3).
Tot uitersten met Brandenburg kwam het niet. De Groote Keurvorst
heeft, bij alle misnoegen over de Republiek, dat hij aan den dag legde, altijd
een zekere vriendelijkheid voor zijn neef bewaard, — op gelijksoortige wijze
als Karel II. Het was ten slotte ook niet zijn belang Frankrijk al te machtig
te zien worden, en het maakte op hem een bizonder onaangenamen indruk,
dat de Franschen Oranje bezetten. Dit komt heel duidelijk uit in de brieven
van Amerongen 4), die, na een vrij lang verblijf te Dresden, in November
168z te Berlijn terugkeerde. Amerongen wist deze omstandigheid handig
uit te buiten, geholpen door een brief van den Prins aan den Keurvorst 5),
waarin met nadruk gewezen werd op de gemeenschappelijke belangen der
beide landen en waarin ontkend werd, dat hij en Fagel zich aan zulke sterke
uitdrukkingen tegenover den Keurvorst te buiten waren gegaan als te
Berlijn werd verteld: er zou zelfs gezegd zijn, dat de Keurvorst de grootste
1)
2)
3)
4)
5)

Urk. and Aktenst., XXIII, 48.
Aan Fagel i6 Juli 168z (zie Corresp. Willem III—Bentinck, IP).
De Jonge, III, 74.
Zie Corresp. Willem III—Bentinck, 112.
Van 5 December: also.
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vijand van de Republiek was ! Weldra kreeg Spanheim, Brandenburgsch
gezant te Parijs, in opdracht zich over de Fransche procedures in Oranje
te beklagen, en het ontwijkend antwoord, dat hij kreeg, vermeerderde de
ontstemming. Die moet te grooter zijn geweest, omdat in de FranschBrandenburgsche alliantie van Januari 1681 was vastgesteld, dat bij kinderloos overlijden van Willem III Brandenburg's aanspraken op de erfenis
van Oranje zouden worden begunstigd, wat Willem III en Amerongen
natuurlijk onbekend was. Er werd in Berlijn in dezen tijd met dit dynastieke
belang der Hohenzollerns ernstig rekening gehouden, er werd vrijelijk op
gezinspeeld. Waarschijnlijk hangt het ook wel hiermede samen, dat prins
Lodewijk in Juli 1681 te Utrecht kwam studeeren 1). Maar al dreef dit
belang den Keurvorst — en de Kroonprins uitte zich sterker nog dan de
vader — van Frankrijk af, op de groote politiek bleef het voorloopig zonder
invloed.
In die groote politiek bleven in 1682, na de gebeurtenissen van Maart,
de zaken slepende. Spanje maakte bezwaren zich aan de arbitrage van
Engeland te onderwerpen, dat het als partijdig beschouwde, al heette het
nog zijn bondgenoot. Van Spaansche zijde werd toen het voorstel opgeworpen van arbitrage — liever nog van mediatie — van Engeland en de
Republiek samen, maar dit plan heeft geen oogenblik een kans bij Frankrijk
gehad. Willem III had eerst gemeend, dat Spanje de arbitrage niet zou kunnen weigeren 2), maar aarzelde niet het Spaansche voorstel te ondersteunen,
vooral omdat het bedoelde de onderhandelingen samen met Duitschland
te voeren. Door deze verschillen van inzicht kwam er van een definitief
verdrag voorloopig niets. En Willem III bleef aandringen op voorzorgen
voor een eventueelen oorlog. In het voorjaar van 1682 had hij een samenkomst met Grana te Westwesel — de Prinses bezocht ondertusschen
Brussel —, toonde zich zeer tevreden over de moeite, die de nieuwe landvoogd zich gaf, maar zag ook in, dat het verbeteren van den wanhopigen
militairen toestand in het Zuiden zeer groote bezwaren medebracht 3). In,
de Republiek zelf had hij wat meer succes. De kleine versterking der compagnieen, bij de begrooting voor 1682 voor een half jaar goedgekeurd, bleef
behouden. Toen de uitvoering der resolutie tot den bouw van 36 nieuwe
oorlogschepen op moeilijkheden stuitte bij het opbrengen der geldmiddelen
1) Urk. and Aktenst., XXI, 38.
2) Waldeck, I, 145; cf. Rauchbar, II, 211-212.
3) Ibid., 153, 158, 164-165; Middlebush, 9 6 -97, 104.
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in de land-provincien, als gewoonlijk, gaf de Prins een schitterend bewijs
van zijn toewijding aan 's lands zaak door zich borg te stellen voor de quote
van Gelderland, Utrecht en Overijsel, ter geruststelling in het bizonder
van Zeeland 1).
Zeer hinderend deed zich bij de arbitrage-onderhandelingen 's Prinsen
vervreemding van de Engelsche regeering gelden. Zij was zoo sterk, dat de
correspondentie — behalve die met York — haast stil stond. Duidelijk liet
Willem III zijn ontstemming merken, toen Lord Cornbury, de 2o-jarige
zoon van den graaf van Clarendon, op bezoek kwam: hij sprak den gast,
die naast hem aan tafel zat, heelemaal niet aan en liet hem in de herberg
logeeren 2). Het illustreert ook de verhouding, dat Chudleigh, bij een bezoek op Honselaarsdijk ten eten gevraagd, wegloopt, als hij den Spaanschen
gezant op de eerste plaats aan tafel ziet. Als de Prins hem dan terugroept
en vraagt, of hij niet wil eten, zegt hij wel aan de tafel van Lady Inchequeen
te zullen gaan zitten 3). Omgekeerd was Karel II zeer terughoudend in het
bevorderen van 's Prinsen belangen inzake Oranje. Eerst wanneer Willem III
hem met een wanhoopskreet — „ik ben geheel en al geruineerd" — bestookt,
laat hij een zwakken diplomatieken stap te Parijs doen 4). Het eigenbelang
was hier niet aanwezig, in tegenstelling met Berlijn. Karel II — en dit
verklaart zijn houding in de buitenlandsche politiek — voelde zich binnenslands sterker worden. De oppositie week terug. Sunderland maakte zijn verzoening met den Koning en werd opnieuw staatssecretaris. Shaftesbury
voelde zich niet meer veilig in Engeland en nam de wijk naar Amsterdam,
waar hij spoedig overleed.
Voor Karel II gold Willem III als de promotor van den oorlog. Mijn
neef, zei hij in October 1682, is „madder upon a war then ever", en Fagel
is even „mad". „Niemand heeft meer belang bij het handhaven van den
vrede dan ik", herhaalde de neef in het einde van 1682 in een brief aan
zijn oom 5), die aan de verzekering stellig geen geloof heeft gehecht. Evenmin als Von Diest, toen de Prins hem in Juli 1682, naar aanleiding van
een poging van hem en den Deenschen gezant om de Staten te bewegen
het Fransche arbitrage-voorstel te bevorderen, zei: ik zoek niets dan vrede,
1)
2)
3)
4)
5)

Het stuk hiervan is z. d.: zie Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 (begin van 1683).
Journalen-Huygens, III, 70; cf. een dergelijk voorbeeld: aid., 65.
Middlebush, 114.
Middlebush, 149 vlg., 156, 19o; Dalrymple, 11 2 , 40-42.
Middlebush, 147; Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 (brief van 22 December 1682).
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maar ik wil geen vrede, die Frankrijk meester laat in Europa 1). Aan zoo
verkeerde voorstellingen staan vooral zij bloot, die een groot doel in de
wereld voor oogen hebben en dit met een berg van moeilijkheden voor zich
niet loslaten.
Die moeilijkheden dreigden onoverkomelijk te worden, toen ook het relatief sterkste der rijken, welke 's Prinsen politiek steunden, begon te wankelen: de Republiek zelve. Het is geen wonder bij de slechte, hoewel niet
hopelooze, situatie in Duitschland en bij de houding van Engeland, dat de
lust, om Spanje in zijn afwijzing van de arbitrage te blijven steunen, ging
dalen. IJverige pogingen van D'Avaux, van Chudleigh, van Von Diest, om
deze stemming aan te wakkeren, vooral te Amsterdam, en ook bij Hendrik
Casimir 2), werden ondernomen. En nu wilde het ongeluk voor Willem III,
dat ook Van Beuningen in die richting ging werken. Geheel overtuigd geraakt, dat er van Engeland niets te verwachten viel en dat de omstandigheden elders slecht waren, kwam hij, in tegenstelling tot den Prins, tot het
inzicht, dat een meer verzoenende politiek een gebod der noodzakelijkheid
was. En dit werd de oorzaak van het scherpe conflict tusschen deze beide
mannen, die van 1672 af, in de meeste gevallen, eendrachtig hadden kunnen samenwerken.
De eerste sporen van dit conflict liggen in Maart 1682. Dan beklaagt
Willem III zich, dat Van Beuningen zich niet genoeg moeite gegeven heeft,
om Karel II te bewegen het Parlement bijeen te roepen. De gezant verdedigt
zich in een paar uitvoerige brieven 3) met afdoende argumenten, maar hij
overtuigt den Prins niet. Het maakt den indruk, of deze de teleurstelling in
de goede verwachtingen, die hij uit Engeland medegenomen had, op Van
Beuningen verhaalt.
Met beter recht mocht hij zich over Van Beuningen beklagen, toen de gezant
zijn inzicht in de te volgen politiek, dat zich spoedig hierna moet hebben vastgezet 4), eigenmachtig ging propageeren. In den nazomer schreef hij hiertoe
aan de Nederlandsche gezanten te Weenen en te Madrid, eveneens aan Waldeck, en hij sprak er over met Ronquillo, den Spaanschen gezant te Londen.
1) Wagenaar, XV, 92 (naar Pufendorf); cf. Urk. und Aktenst., XXI, 52.
2) Urk. und Aktenst., )0(I, 5o vlg., 57.
3) 24 en 27 Maart (Corresp. Willem III—Bentinck, II%
4) Het juiste oogenblik is moeilijk aan te geven. Dat Van Beuningen eigenlijk het arbitrage-voorstel aan Barillon zou hebben gesuggereerd, zooals hij later beweerde (Kannegieter in Gids 1926, III, 197 vlg.), is mij uit zijn brieven aan den Prins uit Maart niet
gebleken.
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Hij kreeg er een reprimande over van de Staten, die zeif besloten zich van
aansporingen aan Spanje te onthouden en tevens Engeland aan te sporen
een algemeen congres bijeen te doen komen. In de houding van Amsterdam, dat tot dus ver 's Prinsen politiek getrouw gebleven was, wordt nu
een kentering merkbaar: het wilde samen met Engeland trachten Spanje
te bewegen de arbitrage te aanvaarden, maar had met een voorstel daartoe
geen succes. Van Beuningen zeif wekte nieuwe verontwaardiging door een
opdracht van de Staten, om Karel II te vragen, welke houding hij zou aannemen in een eventueelen Fransch-Spaanschen oorlog, die opnieuw begon
te dreigen, omdat Frankrijk ongeduldig over het Spaansche getalm werd,
zonder kracht uit te voeren 1). Ronquillo bracht hij tot wanhoop, toen hij
hem verzekerde, dat Amsterdam, al moest het tegen zes gewesten en alle
andere steden van Holland ingaan, nooit zou toestemmen in het ondersteunen van Spanje, als de oorlog om het weigeren der arbitrage uitbrak. In
heftige bewoordingen beklaagde zich toen Fagel in een brief aan Jacob
Hop 2) en weer werd de gezant te Londen berispt. Wat hem niet verhinderde,
op grond van een brief van Hop, in Januari 1683 zich in te laten met besprekingen met de Engelsche regeering over een expedient betreffende de arbitrage. Nu waarschuwt Willem III, die zeif sedert maanden niet meer in
correspondentie met Van Beuningen stond, Van Citters, die heelemaal niet
tegen zijn collega op kon, voor de gevolgen, die zulke handelingen kunnen
hebben 3).
En niettegenstaande de zonderlinge situatie, dat regeering en gezant een
verschillende politiek dreven, vond Willem III het toch het best Van Beuningen maar zoo lang mogelijk in Engeland te laten: daar kon hij toch nog
minder kwaad dan te Amsterdam 4). De gezant zeif, die alleen voor de aanbeveling van het associatie-verdrag naar Engeland gegaan was, had reeds
van het begin van 1682 of op terugroeping aangedrongen, had er — op
aansporen van den Prins, met wien hij toen nog geen geschil had — in
berust te blijven, en werd in ballingschap gehouden, toen het geschil was
uitgebroken. Maar in Februari 1683 werd Van Beuningen gekozen tot
burgemeester, en toen kon niemand zijn terugkeer beletten. In Maart
1) Middlebush, 153, noot 7,154, noot 2, en 165, noot 2; cf. het overzicht bij Kurtz, 37 vlg.
2) Einde Dec. 1682, met extract uit een brief van Ronquillo: archief-Fagel 158 (R. A.);
cf. Middlebush, 195.
3) 26 Januari 1683 (Corresp. Willem III—Bentinck II 2); cf. Middlebush, 213.
4) Waldeck, I, 209.
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repatrieerde hij, verdedigde onmiddellijk zijn gedrag in zijn „Consideration", die Willem III een zeer scherpe kritiek, in een hartstochtelijken brief
aan Fagel 1), ontlokten, culmineerende in de woorden over het nadeel, dat
het „gemeen" geleden had en nog zou lijden door „een turbulenten geest".
Van zijn standpunt had de Prins groot gelijk, al was zijn toon tegenover
,een beproefd landsdienaar al te hartstochtelijk. Van Beuningen was zijn
bevoegdheid als gezant te buiten gegaan, wat alleen in zijn positie eenigermate een verontschuldigende verklaring kon vinden, maar de landspolitiek
had hij er mede verzwakt. Om zijn veranderend inzicht mag men hem niet
hard vallen. Het was een begrijpelijk gevolg van de omstandigheden, die hij
te Londen zwarter leerde zien dan de Prins in Den Haag. Toch was het een
opportunistische politiek, die hij ging bepleiten, omdat hij even goed als
de Prins Frankrijk als het groote gevaar bleef beschouwen. De politiek van
den Prins was consequenter, moediger en van meer vooruitziendheid. Zij
was volstrekt niet intransigent, in zoo verre zij zich ook leende tot expedienten, zooals in de arbitrage-aangelegenheid, toen deze in het begin van 1683
opnieuw ter sprake werd gebracht 2). Het is ongelukkig, dat het geschil
tusschen de beide sterke karakters, die tegenover elkander waren komen te
staan, een zoo persoonlijk cachet heeft gekregen. Hier ligt de geheele schuld
bij den Prins, die de dingen gewoonlijk sterk persoonlijk zag en dit in dit
conflict van meet of ge g aan heeft; Van Beuningen is in zijn geheele optreden
tegenover Willem III bij voortduring waardig, eerbiedig zelfs tegenover den
man, van wien hij weet, dat de Staat aan hem groote verplichtingen heeft.
Van zelf werd het geval er voor den Prins niet gemakkelijker op, nu met
Van Beuningen's terugkeer het geschil op vaderlandschen bodem was
overgebracht.
In 1683 nadert de crisis, internationaal en nationaal, snel. Frankrijk had
in het einde van 1682 een termijn gesteld, binnen welken Spanje het voorstel
van Maart 1682 zou hebben aan te nemen, die het op aandrang van Engeland
eenige malen verlengde. Maar de onderhandelingen, om een basis te vinden,
waarop dit voorstel voor Spanje als aannemelijk kon worden bepleit, slaagden ook nu maar niet. De bondgenooten van het associatie-verdrag stelden
in Februari een verdrag van „denombrement van forces" op voor een eventueelen oorlog 3). In het Noorden dreigde een door Frankrijk aangestookte
1) Archives, II 5 , 572.
2) Kurtz, 4o.
3) Wagenaar, XV, 223.
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oorlog tusschen Zweden en Denemarken, die door Brandenburg's gereserveerde houding werd tegengegaan. Maar een Fransch eskader ging naar de
Oostzee ter versterking van de Deensche vloot. Ook in de Republiek werd
een vloot uitgerust, die voorloopig in de Noordzee bleef. Het ergste was,
dat de Turken in het voorjaar den oorlog werkelijk begonnen. Begin Juli
kwam een Turksch leger voor Weenen, den 7den verliet de keizerlijke
familie de stad.
Hoe is het mogelijk, spotte Willem III, dat men zich voor 3000 „Tartares"
zoo bang maakt 1). Maar het geval was ernstiger dan hij meende. Het kostte
groote moeite een voldoend ontzettingsleger bijeen te krijgen, en eerst in
September gelukte het den hertog van Lotharingen, na den slag op den
Kahlenberg, de Turken tot den aftocht te dwingen. De spanning, die dit
veroorzaakte, beteekende voor de bondgenooten van Laxenburg de nederlaag; de verdediging in het Westen moest geheel worden opgegeven, en kort
voor het einde van het Weensche beleg besloot de meerderheid van het
keurvorstelijk college van den Rijksdag te Regensburg, waar de onderhandelingen van Frankfurt werden voortgezet, een wapenstilstand voor
3o jaar op grond van de Fransche voorwaarden aan te nemen; iets later
volgden het vorsten- en het steden-college met een dergelijk besluit. Daarmede behaalde de Brandenburgsche politiek de overwinning en het eenheidsfront, dat Willem III en Waldeck voortdurend trachtten te handhaven,
werd feitelijk verbroken 2). Terzelfdertijd viel een Fransch leger in Vlaanderen, omdat Spanje den uitersten termijn van Frankrijk voor het aannemen
zijner voorwaarden (31 Augustus) had laten voorbijgaan. Tegenstand werd
er niet geboden. Kortrijk en Dixmuiden werden in November zonder slag
of stoot bezet. De Vlaamsche boer kreeg opnieuw de zware lasten eener
vreemde bezetting te dragen. Ook Luxemburg raakte opnieuw bedreigd.
Maar de Spanjaarden bleven obstinaat en in October kondigde Grana een
bevel af, om geweld met geweld te keeren, wat op een begin van oorlog leek.
Het is geen wonder, dat men te Parijs Willem III als den aanstichter van
dezen oorlog beschouwde. Zonder dat ze zich overtuigd hield van zijn steun,
zou de Spaansche regeering dezen stap niet gewaagd hebben. Toch is de
Fransche voorstelling onjuist. Niet hij is de aanstichter van den oorlog, die
hem begint, maar hij, die hem onvermijdelijk maakt. Willem III wilde hem
stellig liefst vermijden en zeide zich zelfs overtuigd, dat vrede thans (Juni 1683)
1) Corresp. Willem III-Bentinck, I I , 12, 13.
2) Waldeck, I, 96; Rauchbar, II, 239, 273.
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absoluut noodig was 1 ). Maar hij wilde hierbij geen pressie uitoefenen enbovenal, als het eenigszins mogelijk was, Luxemburg niet in Fransche handen laten
vallen 2). De houding van de Spaansche en Oostenrijksche gezanten in Den
Haag, die in Augustus zoo „confus" waren, als ik „oyt off oyt menschen
gesien heb" (zooals Fagel schreef 3), kon te beter doen inzien hoe hopeloos
het geval stond.
In Engeland mocht Karel II zich te sterker voelen na de mislukking van
het Ryehouse-plot, dat tot een heele debacle van de Whig-partij geleid had.
Onmiddellijk zond Willem III, die kort te voren in een zeer openhartigen
brief aan Karel II zijn politieke opvatting nog eens duidelijk gemaakt had,
Bentinck naar Engeland (Juli 1683), ten einde zijn oom en zijn schoonvader te complimenteeren over den gelukkigen afloop van den aanslag op
hun Leven en tevens prins George van Denemarken, die naar Engeland kwam
als bruidegom van prinses Anna, te begroeten 4). Hij deed al zijn best de
vriendschap uiterlijk te onderhouden. Maar meer dan een beleefdheidsbetuiging is deze tweede zending van Bentinck niet geweest. Het klonk zelfs
wat overdreven hoffelijk, dat de Prins Bentinck liet verzekeren, dat in de
Republiek met ijver gezocht werd naar Engelsche vluchtelingen, die aan het
complot schuldig heetten te zijn. Er kwamen inderdaad verscheidene, vooral
te Amsterdam, maar gevonden werd er geen, hoewel aan Chudleigh een
zestal blanco-bevelen, tot arrestatie en overlevering machtigende, werden ter
hand gesteld 5) ! Als Bentinck, optimistisch, meent, dat hij er in geslaagd is
den Koning ten opzichte van 's Prinsen houding gerust te hebben gesteld,
antwoordde deze met een glimlachje: „je crains que vous ne vous flattiez un
peu". De vervreemding bleek het duidelijkst hieruit, dat noch de Prins noch
de Prinses bij het huwelijk van prinses Anna, dat aan Franschen invloed te
danken was, tegenwoordig waren noch er zich bij lieten vertegenwoordigen,
want Bentinck moest onmiddellijk, na den Deenschen prins bij aankomst
begroet te hebben, terugkeeren. De Engelsche politiek dacht er niet aan
zich om Luxemburg druk te maken 6); ze had zich immers reeds anderhalf
1) Archives, IF, 569 (brief aan Karel II; de datum is 1 Juni); zie ook Waldeck, I, 252,
over zijn stemming (de brief daar moet van 3 Januari 1684 zijn).
2) Archives, II5 , 582-583.
3) 6 Augustus (Corresp. Willem III—Bentinck, II2).
4) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 22 vlg.; Archives, II', 580 vlg.
5) Alsv., 359.
6) Hyde aan den Prins 28 Augustus 0. S. 1683 (met foutief jaartal 1681 gedrukt;
Dalrymple, IF, 39).
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jaar geleden met de gedachte verzoend de stad aan Frankrijk te laten
komen, en de belofte, dat Karel II het Parlement zou bijeenroepen, als de
Franschen in de Zuidelijke Nederlanden vielen, had in vergetelheid kunnen
raken.
Hoe ongunstig de omstandigheden zich lieten aanzien, Willem III aarzelde geen oogenblik in zijn overtuiging, dat de bondstrouw gestand gedaan
moest worden. Denzelfden dag dat hij kennis kreeg van den Franschen
inval, berichtte hij aan de Staten-Generaal, dat hij troepen naar Brabant
en Vlaanderen zou zenden tot bescherming der grenzen 1). Met hulp van
Fagel zette hij midden September door, dat het door den Spaanschen gezant
verzochte observatie-corps van 8000 man naar de Zuidelijke Nederlanden
zou gaan, dit op grond van de resolutie van 23 Maart 1682, die hij nog
van kracht oordeelde. Einde September diende de Raad van State een buitengewone petitie in tot werven van 16.000 man nieuwe troepen, waaruit
duidelijk de bedoeling sprak, dat de Prins zich desnoods geheel aan de
zijde van Spanje Wilde stellen. En om dit voorstel kristalliseerde zich nu
de reeds lang dreigende binnenlandsche crisis.
Tot op dit oogenblik was in de verhouding van Amsterdam en den Prins
na Van Beuningen's terugkeer geen groote verandering ingetreden. In gezamenlijk overleg hadden beiden gepoogd een uitweg uit de moeilijkheid
over de arbitrage, die Amsterdam, onder invloed van Van Beuningen, aanprees, maar die de Prins bleef weigeren, te vinden 2). Als gevoig hiervan was
de Prins in Mei naar Antwerpen getogen voor een onderhoud met Grana,
dat niet zeer bevredigend schijnt te zijn afgeloopen: De Prins wees Grana
op de groote gevaren van een oorlog 3), beloofde echter de zending van het
observatie-corps bij een Franschen inval en kreeg weinig of geen geluid op
de dezerzijds uitgesproken wenschen over de betaling der achterstallige subsidien voor de admiraliteiten en dergelijke. Eerst toen de zending van het
corps in de Staten ter sprake kwam, ontstond er meer spanning 4). Als
Amsterdam met de meening aankomt, dat de omstandigheden nu anders
zijn dan in 1682 en dat men daarom aan de resolution van 23 Maart niet
gebonden is, wordt de Prins in een onderhoud met Witsen direct hoogst
1) 3 September 1683 (Corresp. Willem III—Bentinck, 112).
2) Kurtz, 48 vlg.
3) Dit volgt uit Archives, II 5 , 57o, waar men o. m. voor De Grave De Grana leze (zie
den juisten tekst van dezen brief van 1 Juni in Corresp. Willem III—Bentinck, II%
4) Over het volgende: Kurtz, 54 vlg.
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ongeduldig: hij zou liever alles „abandonneren als sijn woort niet houden";
het land zou door Amsterdam's gedrag verloren gaan. Witsen bleef bedaard,
en ook een onderhoud van Van Beuningen met den Prins liep zonder
breuk af. Zelfs legde de stad gematigdheid aan den dag, toen Fagel de resolutie tot het zenden van het corps ter Generaliteit doorzette, zonder dat
Holland een besluit genomen had en terwijl Groningen zich ongelast verklaarde. Dit was berekening. Men wilde zich reserveeren voor wat komen
moest: „onse ontijdighe cordaetheyt", meende Van Beuningen, zou afgekeurd worden ook door diegenen, „die andersints in 't werck ten principalen met ons eens sijn". Fagel's handelwijze gaf aanstoot genoeg: Boreel, die
niet tot de sterkste oppositie behoorde, noemde haar „crimineel", zelfs
„Barnevelt was niet soo crimineel geweest".
Zoodra het voorstel tot de nieuwe werving kwam, spaarde Amsterdam
zich niet meer. Zeer onverzettelijk werd nu de houding der machtige stad,
maar niet minder onverzettelijk die van den Prins. Eenerzijds het betoog,
dat het beter was zijn krachten te concentreeren op het bevorderen van
den vrede, zelfs _met afstand van Luxemburg; anderzijds, dat de werving
niet tot oorlog behoefde te leiden en dat een krachtige houding tot het
voorkomen er van zou kunnen bijdragen. In den grond is het geschil van
dergelijken aard als in Augustus 1672 en in 1678 1). Willem III vatte het
bondig samen, toen hij in de Staten van Holland op 4 November, waar
Amsterdam's „redenen en motieven" werden voorgelezen, zei , dat hij evenals Amsterdam van oordeel was, dat „de commercie is de suyl van de Staet",
maar dat hij om de commercie den Staat niet wilde riskeeren en dat, als
die verloren was, „ook de commercie te niet soude sijn" 2) . Waarop dan
volgde: „dat hij soo diep en nogh meer in den staet geinteresseert was als
de . gantsche Magistraat van Amsterdam". Is hier niet het heele historisch
verloop van de betrekkingen van Amsterdam en Oranje uitgedrukt ? Staat
hier niet het bizondere belang, hoe groot en veelomvattend ook, tegenover
het nationale ? Daarbij is het haast vanzelfsprekend, dat Amsterdam, welks
wijdvertakte wereldbetrekkingen het eerst in de knel raakten bij een oorlogstoestand, eerder dan de Prins rekening hield met en onder den indruk
raakte van de inderdaad zeer bezwaarlijke omstandigheden.
Ook thans kon Willem III niet nalaten de dingen scherp persoonlijk te
1) Deel I, 245, en hiervOOr, p. 84.
2) Kurtz, 67-68.
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zien en Amsterdam's oppositie te wijten aan de „chicanes en caprices" van
Van Beuningen, die verdiende, dat men hem „de kop voor de voeten smeet",
en als men meende, „dat de kneppel op straet soude komen", zooals Amsterdam gezegd had, — klaarblijkelijk met een herinnering aan de opstootjes
uit het begin van Frederik Hendrik's tijd —, dat Zijne Hoogheid dan wel
zou zien hoe het gaan zou 1). Hij zou wel zorgen, dat Van Beuningen zijne
intentie niet zou bereiken, of hij zou „geen Willem heeten". Waartegen
Van Beuningen's duidelijke uiteenzetting 2) van zijn inzicht, met de betuiging, dat niets hem dierbaarder is dan „de eer van Uwe Hooghts. toegenegentheit ende goet vertrouwen", en een aangrijpend slot, wel gunstig
afsteekt. Maar voor zoo'n hartekreet bij een tegenstander had Willem III
geen oor. Zijnerzijds vroeg Van Beuningen, die zelfs gewaarschuwd was
niet naar Den Haag te komen, ontslag uit zijn burgemeestersambt, wat
men meende hem niet te kunnen toestaan.
In een opzicht hadden de Amsterdammers zich vergist. Hunne houding
vond weinig navolging. De Ridderschap en alle andere steden van Holland
— Delft alleen uitgezonderd — keurden het voorstel tot de werving goed;
de Staten besloten daarop Amsterdam te bezenden. En evenals in 1618
Maurits en in 165o Willem II — dien laatsten keer ging de bezending uit
van de Staten-Generaal — kwam ook thans Willem III mee, met drie leden
van de Ridderschap, onder wie Bentinck, achttien steden-gedeputeerden
en den raadpensionaris, — tegen zijn zin, naar het schijnt, omdat hij meende,
dat Amsterdam toch niet te overtuigen zou zijn. Misschien hangt het hiermede samen, dat hij bij de onderhandelingen van de deputatie met de stadsregeering op den achtergrond bleef.
Maandag 15 November kwam de deputatie aan, Zijne Hoogheid wat
later, 's middags 5 uur 3). Beiden logeerden in het Heerenlogement, en den
i6den 's morgens te half twaalf kwam van hier een stoet van 17 karossen
naar het stadhuis. De Dam was „van volck tamelijk vol". Twee burgemeesters, van wie Van Beuningen de eene was, wachtten de deputatie voor
het stadhuis, de beide andere met Hop hadden haar afgehaald uit het logement. De deputatie werd ontvangen in den Raad, die op een paar leden
na compleet was. Zijne Hoogheid zat in een stoel met leuningen aan een
1) Gebhard, I, 242; cf. Kurtz, 63 vlg., en Fruin, V, 118, noot 2.
2) In zijn brief van 12 November: Kurtz, 219.
3) Het volgende naar Bontemantel, ms. Resolution van den Raad, III 2 , fol. 453 vlg.
(G. A. Amsterdam); cf. Kurtz, 71 vlg.
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met een kleed gedekte tafel. De deputatie van den Souverein kwam een lid,
dat in de uitoefening der Souvereiniteit een machtigen invloed had, belezen,
om terug te keeren van de dwalingen zijns weegs. Fagel voerde het woord,
om de opdracht van de Staten uiteen te zetten; Hop antwoordde en verzocht
den heeren eenige dagen te vertoeven, om Burgemeesteren en Raad gelegenheid te geven een „bequaem" antwoord te ontwerpen. De bijeenkomst
duurde tot ongeveer half drie. De volgende dagen volgden conferentien en
gastmalen. Den I9den eerst ontving de deputatie het toegezegde antwoord,
waarop nieuwe overleggingen volgden. De stad was niet te bewegen een
voetbreed toe te geven ; maar scherpe incidenten bleven uit en men bleef
beleefd tegenover elkander. Den 2I sten, na de predikatie in de Nieuwe
Kerk, die de Prins bijgewoond had, had de deputatie een nieuwe audientie
in den Raad. Nu sprak ook Zijne Hoogheid zelf, en in zijn rede klonk een
toon van verwijt: het was onverdragelijk, dat een lid het geheel wilde regeeren; het leek wel, of de stad te trotsch was, om haar opvatting te herzien,
nu ze eens geweigerd had. Tijdens deze bijeenkomst kwam een van 's Prinsen
karossen voor het stadhuis, waarin Zijne Hoogheid plaats nam, om „nae
afscheyt" te vertrekken. Te Halfweg liet hij in het „Gemenelanshuys" visch
halen en gebruikte er zijn middagmaal: hij versmaadde dat van de stad,
zooals ook de meeste der gedeputeerden deden, waarom burgemeesteren
„sonden aen veel heeren van den Raet aldaer te comen, om de spyse te
nuttigen". Van Beuningen had zich van alle maaltijden geexcuseerd.
Het resultaat was, zooals de Prins verwacht had. Hij vertrok blijkbaar
verstoord. Hij zal niet onopgemerkt hebben gelaten, dat de gemeente zijn
komst maar tamelijk aangenaam had gevonden, „alsoo het gedrag en groeten seer sober was, ja met afgunst vermengt"; wat „veel verscheelde van
den jare 1672 in Augustus", besluit Bontemantel zijn mededeeling over dit
bezoek, die, al komt ze van een partijman, toch hare waarde heeft. Het is
niet onmogelijk, dat de ramp, die een Nederlandsch eskader, dat pas in
het najaar naar Zweden was gezonden en juist in November terugkeerde,
door een storm op dit oogenblik trof, tot de stemming tegen Oranje heeft
bijgedragen, en ook kan dit de behandeling van een Amsterdamsch burger
te Meurs door ambtenaren van den Prins, waarover Hop zich in Augustus
ernstig bij hem beklaagd had 1), hebben gedaan. In de stad was men ongerust, dat de Prins geweldpleging in den zin had, reeds voor en ook na
1) Brief van 1 z Augustus 1683 (Corresp. Willem—Bentinck, II%
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het bezoek. Maar er is ook ditmaal geen enkel teeken, dat Willem III hierover gedacht heeft. En niet omdat hij moet hebben ingezien, dat een poging
tot herhaling van de alteratie van 1578, waarop Fagel gezinspeeld had 1),
bij de stemming der bevolking geen kans van slagen had. Maar omdat hij
ook thans overtuigd is gebleven, dat een gewapend conflict met Amsterdam
vermeden moest worden. Zelfs een verzetting van de wet schijnt niet overwogen te zijn. Wel werd er door de deputatie op aangedrongen, dat thans
het voorstel over de werving in Holland bij overstemming zou worden aangenomen, maar dit gelukte voorloopig niet. Delft, dat zich nu bij de
meerderheid in zake de werving aansloot, en andere leden verzetten zich
hiertegen. En zoo bleef er voor den Souverein niet anders over dan de
zaak vooreerst onafgedaan te laten.
Al had de bezending van Amsterdam het conflict verscherpt, Willem III
moet toch begrepen hebben, dat de afloop zijn autoriteit geen goed kon
doen, en hieruit heeft hij zijn conclusie getrokken ook. Hoe scherp hij zich
in de volgende maanden over Amsterdam mocht uitlaten, hoe sterk hij op
de werving bleef staan, er is toch van dit oogenblik of een eerst haast onmerkbare verschuiving in zijn politiek ten opzichte van het FranschSpaansch conflict. Wanneer na den terugkeer der deputatie pogingen worden aangewend, vooral door Delft en Dordrecht, om een verzoening van
Amsterdam en den Prins te bewerken, toont deze eenige toeschietelijkheid
meer dan vroeger, om Spanje te bewegen, onder zekere voorwaarden, toch
arbitrage te aanvaarden; hij ging er zelfs den Spaanschen gezant over spreken 2). Dit is teekenend, al kwam men er niets verder mede; het Fransche
arbitrage-voorstel was onder de nieuwe omstandigheden uiteraard vervallen.
Verder kwam men ook niet door de oorlogsverklaring van Spanje aan
Frankrijk (i i December). Zij maakte eigenlijk weinig indruk, want wat zou
Spanje ? De verklaring van den Spaanschen gezant, iets vroeger, dat zijn
koning binnenkort 40.000 man in de Zuidelijke Nederlanden zou bijeentrekken, werd algemeen voor een „rodomontado" gehouden. Willem III
wist uit eenige brieven van Grana uit de laatste maanden van 1683 te goed,
hoe ongelukkig de situatie daar in het Zuiden was 3). Op versterking van
de zijde der bondgenooten viel bezwaarlijk te rekenen, al lieten berichten
van Waldeck, die zelf in Januari 1684 naar Den Haag kwam, om met Wil1) Kurtz, 77.
2) Id., 80.
3) Corresp. Willem III—Bentinck, II2.
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lem III te overleggen 1), hierop hopen. Men mocht al blij zijn, dat er een
congres van de gezanten der leden van de associatie, waaronder door Waldeck's ijverig werken sedert 1683 onder meer ook Beieren behoorde, beraamd kon worden, dat in Februari in Den Haag bijeenkwam. En van
Nederlandsche zijde was, als de verdeeldheid voortduurde, evenmin veel
te verwachten, al trof de Prins in het begin van 1684 eenige maatregelen
tot aanvulling van niet voltallige compagnieen en ook voorbereidende maatregelen voor eventueele wervingen van nieuwe troepen 2). Maar in de
Spaansche oorlogsverklaring vond ook hij geen aanleiding tot verdere maatregelen, en hij legde zich neer bij het advies van het hierover gehouden
besogne van Holland, om in de houding der Republiek geen wijziging te
brengen.
Meer aandacht moesten Fransche vredesvoorstellen trekken: ieder kon
begrijpen, dat Frankrijk, en niet Spanje, in de eerste plaats te beslissen had
over wat verder zou gebeuren. Lodewijk XIV zette ook thans zijn meesterlijke diplomatie voort, om door schijnbare toegeeflijkheid zijn hoofddoel,
vergrooting van gebied — het ging nu natuurlijk om Luxemburg —, te bereiken zonder een nieuwen grooten oorlog. Reeds begin November had
D'Avaux volgens de beproefde Fransche methode alternatief-voorstellen ter
Staten-Generaal ingediend, die de Prins niet en Amsterdam wel discutabel
achtte en waarop geen besluit werd genomen, maar die niettemin in het
midden der belangstelling kwamen te staan. In December — na de Spaansche
oorlogsverklaring -- probeerde D 'Avaux zijn voorstellen fangs een anderen
weg te bevorderen: hij stelde zich met Amsterdam in directe verbinding.
Hij kende dien weg, want hij had hem vroeger samen met D'Estrades van
uit Nijmegen bewandeld. Wat toen schriftelijk geschied was, had thans
mondeling plaats. Met machtiging hunner stadsregeering gaven twee gedeputeerden ter dagvaart aan D'Avaux' oproep gehoor, en van zz December
of stonden de gezant en de stad in officieele onderhandelingen 3). De
Amsterdamsche regenten hebben door deze betrekkingen alleen het vinden
van een basis voor de onderhandelingen over vrede, dus hun eigen politiek,
willen bevorderen. Voor D'Avaux lag er het groote voordeel in, dat hij op
deze wijze de verdeeldheid in de Republiek kon gaande houden en dus een
1) Rauchbar, II, 293 vlg.; Von Antal-De Pater, I, 37o.
2) Zooals blijkt uit de correspondentie met Amerongen (Corresp. Willem III—Bentinck, IP).
3) Voor het vervolg: Wagenaar, XV, 15o vlg., Kurtz, 87 vlg.
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krachtig optreden naar buiten belemmeren. Onwettig kon men de besprekingen als zoodanig moeilijk achten; er waren verscheidene precedenten te
noemen, echter ook wel resolution, waarbij de correspondentie met uitheemsche gezanten was verboden. Maar het was bij een staatsvorm als die
der Republiek heel moeilijk, om zulke verbodsbepalingen, die gemeenlijk
op bizondere gevallen sloegen, te onderhouden. Men kan onderhandelingen
van een de souvereiniteit mede-dragend deel met een buitenlandsche mogendheid in 't algemeen als zeer ongewenscht beschouwen, en de geschiedenis onzer i8de eeuw levert voorbeelden te over, hoe gevaarlijk zulke
handelingen kunnen zijn, maar dit was toen meer een gevolg van de
omstandigheden in den Staat dan van de onderhandelingen zelf. Norm
van beoordeeling kan hier alleen zijn het nut of het nadeel, dat zulke
onderhandelingen op een bepaald oogenblik voor de politiek zelf hadden,
en het doel, dat beoogd werd. Bij het gedrag van Amsterdam in 1683 en
1684 heeft men er goed rekening mede te houden, dat het de stadsregeering
is, die de volle verantwoordelijkheid draagt en aanvaardt — niet een of
andere regent —, dat de stad zich niet laat verleiden tot het doen van
toezeggingen, die haar tegenover Frankrijk binden, al trachtte D'Avaux in
die richting te ageeren, en dat zij er alleen het landsbelang mede diende,
zooals zij dit verstond, terwijl zij ook de andere leden van de Staten of zelf
Of door D'Avaux liet inlichten. Dit vooropstellende, kan men toch ten
voile begrijpen, dat de Prins aan Amsterdam's houding grooten aanstoot
nam. Zijn politiek werd er door verzwakt, die van Lodewijk er mede gediend. Zoodra hij gelegenheid krijgt, valt hij er de stad over aan, waarbij
hij echter niet het recht van Amsterdam op zulke onderhandelingen aantast — dit doet wel Fagel, ofschoon zonder veel nadruk maar wijst op
de gevolgen, die zij voor het land, voor het staatsbelang zooals hij dit ziet,
zullen hebben.
Die gelegenheid kwam op den 3 'sten December. De eerste besprekingen
van Amsterdam met D'Avaux, die o. a. geloopen hadden over de vraag,
hoe verdere krijgsverrichtingen in de Zuidelijke Nederlanden vermeden
zouden kunnen worden, hadden tot resultaat, dat de Fransche gezant den
29sten een memorie indiende bij de Staten-Generaal, waarin de aanvankelijke termijn van 31 December voor de alternatief-voorstellen verlengd werd
tot 31 Januari. Bij de discussion over de werving, waartoe de memorie aanleiding gaf, zei toen Willem III in substantie: Amsterdam's gedrag zal oorlog ten gevolge hebben, terwijl men in de stad hem lasterlijk beschuldigde
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oorlog te zoeken; het komt er op aan, of men zich door Amsterdam tot
onderwerping aan Frankrijk zal laten brengen, wat hij „met de laetste druppel van zijn bloet en soo lang by soude ademhalen", zou tegenhouden.
Waarna de climax volgt: „Men sprak van vrijheid, en dwong de leden om
zich niet te wapenen. Grasmaand zou veelligt niet in 't land zijn, of de
kneppel zou op straat geworpen en de zaaken gebracht zijn in den staat,
waarin zij in 't jaar 1672 geweest waren. Dan zou blijken, wiens kop vaster
staan zou, en welke regenten eed en pligt betragt hadden, welke niet"...
Onder den indruk van dien uitval namen Amsterdam's burgemeesteren
maatregelen tot verdediging hunner stad en de Prins weigerde de stad
opening te geven van aan de troepen in de Zuidelijke Nederlanden gegeven
orders ! De scheuring werd groot. Maar ook thans hield de stad voet bij stuk
en de besprekingen met D'Avaux werden voortgezet.
Amsterdam durfde ! Het bleef in Holland alleen staan, al was er bij eenige
gedeputeerden — bepaaldelijk die van Leiden en Delft en Paets, die echter
te Rotterdam alleen stond — klaarblijkelijk meer sympathie voor de pogingen
der stad, om een „accommodement" te bewerken, dan aan het licht kwam.
Zelfs verloor het verzet tegen de overstemming inzake de werving zoo veel
aan kracht, dat het besluit hiertoe in Holland einde Januari kon worden
doorgezet, met Amsterdam en Schiedam tegen de werving zelf, terwijl Delft
zich bij hen aansloot in zake de overstemming. Een formidabel besluit, want
zoo eene dan gold in onze Republiek deze vaste wet, dat in zake van financier — en die waren met de werving gemoeid — geen overstemming mocht
plaats hebben. Veel won Zijne Hoogheid er niet mede, en hij moet heel goed
hebben ingezien, dat de uitvoering de grootste bezwaren zou opleveren.
Hoe zou men Amsterdam dwingen mede te betalen, als het weigerde, zooals het in een scherpe aanteekening op 12 Februari verklaarde te zullen
doen ? Maar tegenover de buitenwereld kon 's Prinsen autoriteit door het
besluit, waarvan hij meer dan eens verklaard had, dat zijn eer er mede gemoeid was, slechts winnen, en daarom moet het hem te doen zijn geweest.
En een dergelijke beteekenis alleen had ook de verklaring der Staten-Generaal van 7 Februari 1) — denzelfden dag waarop de Spaansche gezant verzocht, dat de Republiek den oorlog aan Frankrijk zou aandoen —, dat zij
de bestaande verdragen zouden handhaven en alleen een generalen vrede
bevorderen. Dit was in overeenstemming met een besluit van de conferentie
1) Secr. Res. St. Gen. i. d. (R. A.).
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der geallieerden, die juist bijeengekomen was, en kon tevens als bevestiging
van 's Prinsen politiek beschouwd worden.
En met zijn autoriteit trachtte Willem III nu ook Amsterdam een klap
toe te brengen. 16 Februari liet hij aan Haar Edel Groot Mogenden
na oplegging van den eed van geheimhouding door Fagel een brief
van D'Avaux van 9 Januari voorlezen, die onderschept was of door
ruiters van het garnizoen van Maastricht of door de autoriteiten in
de Zuidelijke Nederlanden. De brief gaf een verslag van D'Avaux over zijn
jongste besprekingen met de Amsterdamsche heeren en bevatte uitdrukkingen genoeg, die- een ongunstigen indruk van dier optreden konden geven.
Waarschijnlijk heeft de Prins juist dit oogenblik — eenige dagen na de
scherpe aanteekening tegen het wervingsbesluit — uitgekozen, om zijn aanval te doen: immers, de brief moet eenigen tijd in zijn bezit geweest zijn
en werd nu in nog niet geheel ontcijferden vorm voorgelegd. Na de voorlegging gaf de Prins te kennen, dat Gerrit Hooft en Jacob Hop — de beide
gedeputeerden, met wie D'Avaux de besprekingen in December begonnen
was, maar die in den brief niet met name genoemd waren — in verstandhouding met D'Avaux waren, zonder dat men wist, of zij hiertoe last hadden. Beiden hadden bij het begin van de mededeeling op verzoek van den,
Prins de vergadering moeten verlaten en keerden op aandrang van Maarseveen, den derden gedeputeerde, terug juist op het oogenblik dat over hunne
inhechtenisneming gesproken werd. Er was groote commotie in de vergadering
en na een-hevig debat — waar de Prins zich buiten hield -- werd het voorstel
van de Ridderschap, om de papieren van Amsterdam en van Hop te verzegelen, aangenomen; zij werden echter niet onder bewaring van drie leden gesteld,
zooals de Ridderschap gewild had, maar van Maarseveen alleen. Een poging
van de Ridderschap om de papieren te doen onderzoeken had geen succes.
Het incident maakte groot gerucht, ook buiten de vergadering, want het
aanbod van den Prins, om de zaak geheim te houden, kon niet worden doorgevoerd : de brieven werden weldra gedrukt en verspreid. Amsterdam, welks
gedeputeerden ter vergadering direct geprotesteerd hadden, nam het voor
de beide gedeputeerden met groote kracht op, terwijl D'Avaux voor hen
in de bres sprong. En ofschoon het gedrag der stad veel afkeuring vond
— waartegen ook verdedigende pamfletten verschenen — tastte nu niemand
verder door. Zoodat het heele geval met een sisser afliep ! Men komt tot
de veronderstelling, dat Willem III gehoopt heeft met zijn aanval Amsterdam te verrassen en zoo tot toegeven in de zaak der werving te dwingen,
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en dat hij, ziende dat dit niet ging, inbond. Immers ! om een breuk met
de stad kan het hem niet te doen geweest zijn, en de stemming onder de
leden van Holland bewijst genoeg, dat ook de meesten hunner niet tot kras
optreden gezind waren. Maar het gevolg was, dat de Prins zijn zaak meer
achteruit dan vooruit hielp, want Amsterdam trok om de verzegeling zijner
papieren nu zelfs zijn deputatie uit de dagvaart terug en liet er alleen de
beide secretarissen als „waarnemers" achter. Het begon er op te lijken, of
de stad den band met de andere steden wilde verbreken, en van zelf gaf
het uitblijven van de Amsterdamsche adviezen groot ongemak.
Ondertusschen kwam duidelijk aan het licht, dat 's Prinsen politiek ook
in de Unie op grooten tegenstand stuitte. Toen het wervingsbesluit van Holland bij Haar Hoog Mogenden werd ingediend, was van de andere gewesten
alleen Gelderland gereed met een toestemmend advies. Utrecht en Overijsel
volgden spoedig. In Zeeland werd het nemen van een besluit tegengehouden
door Middelburg, wat den Prins aanleiding gaf er in Maart zelf heen te
gaan. Maar ook zijn invloed kon den tegenstand der stad niet breken,
en toen daarop De Huybert weigerde het besluit bij meerderheid van
stemmen door te zetten, deed Willem III dit zelf, wat eerst verzet van
Goes en later ook van de vroedschap van Zierikzee uitlokte, terwijl Middelburg protesteerde. Het geval lokt tot vergelijking met het gebeurde in Holland uit, maar was eigenlijk nog onregelmatiger. Ernstiger nog was de oppositie van Friesland en Groningen, die ook nu den Prins dwars zaten.
Hunne gedeputeerden in Den Haag stonden met Amsterdam in verbinding
en waren in Januari in de besprekingen met D'Avaux betrokken. Friesland
bracht in Februari een afwijzend advies over de werving uit, Groningen
was nog niet tot een besluit gekomen. Maar wel gingen de beide gewesten
met elkander overleggen over maatregelen, die zij tot hunne verdediging
zouden nemen, in geval het tot oorlog kwam, wanneer zij zich, — hier
werkte de herinnering aan 1672 —, van het Oosten uit bedreigd achtten.
Einde Maart gingen zij zelfs een overeenkomst aan, behelzende, dat er bij den.
Prins op zou worden aangedrongen, om de troepen, ter repartitie der beide gewesten staande, binnen acht dagen terug te zenden, met dreigement dat zij ze
anders niet meer zouden betalen en andere aannemen 1). Zoo ging het op scheuring in de Unie lijken, evenals op scheuring in Holland en Zeeland zelf !
Onder zulke omstandigheden werd het voeren van een sterke buiten1) Theissen, in Bijdr. Vad. Gesch., V', 198 vlg.
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landsche politiek al heel bezwaarlijk. Maar Willem III bleef zijn weg gaan.
In Maart werd ter Staten-Generaal bij afwezigheid van Friesland, dat later
scherp protesteerde, en onder verzet van Groningen besloten nog 12 regimenten voetvolk en 1500 ruiters ter bewaring van de barriere naar de
Zuidelijke Nederlanden te zenden 1), en onmiddellijk werd dit besluit uitgevoerd 9. In April deed Fagel 't voorstel om het besluit betreffende de
werving ook bij Haar Hoog Mogenden bij overstemming door te zetten.
Met vijf stemmen, waarvan twee als „defectueus" waren te beschouwen,
tegen die van Friesland en Groningen ! Men mocht dan al optimistischwijsgeerig meenen, zooals sommige gedeputeerden deden, dat het „in de
Unie wel stijl was, dat men in den beginne onenig was, dogh dat, als het
daerop aenquam, men gewoon was sich te verdragen" 3). Maar het wervingsbesluit durfde men toch niet aan, de zaak werd onafgedaan gelaten.
In de buitenlandsche omstandigheden trad niet de minste verbetering in.
Engeland bleef geheel afzijds staan, en de verhouding van Willem III tot
zijn schoonvader werd bepaald kritiek, toen Monmouth, Wiens positie sedert
het Ryehouse-plot zeer dubieus was en die ten slotte uit Engeland vluchtte,
in Juni aan het Haagsche Hof met groote vriendelijkheid werd ontvangen 4).
Alleen uit de Haagsche conferentie scheen een klein lichtje in het duister.
Zij scheen als de verzinnebeelding van het eenheidsfront, dat Willem III
altijd tot stand had willen brengen. Echter zaten er bedenkelijke scheuren
in. De Duitsche leden der associatie vertegenwoordigden slechts een klein
deel van Duitschland, en de Rijksdag had zich reeds ten gunste der Fransche
voorwaarden uitgesproken. In de Republiek onthielden zich Friesland en
Groningen van de conferentie ! Men kon er een program voor een generalen
vrede ontwerpen, maar de middelen, om dit zoo noodig met geweld uit te
voeren, ontbraken zoo goed als geheel, en de militaire toestand in het Zuiden, kon ook Waldeck constateeren, bleef allerellendigst 5). Het plan bestond
in het aangaan van een wapenstilstand voor 7 of 8 jaar, onder garantie van
alle geallieerden, en naderde in den vorm tot het Fransche voorstel, dat
D 'Avaux 17 Februari, — het hield verband met zijn besprekingen met
1) Secr. Res. St. Gen. 16 Maart 1684 (R. A.).
2) Brieven van Willem III en Bentinck aan Ginckel (einde Maart en April 1684; Corresp. Willem III—Bentinck, II%
3) Kurtz, 126, noot 4.
4) Archives, II 5 , 587.
5) Waldeck, I, 256 vlg. Van een „horrible meschant estat" spreekt hij in een brief van
io April (Corresp. Willem III—Bentinck, IP); cf. Rauchbar, II, 303.
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Amsterdam —, ter Staten-Generaal had ingediend, om een bestand voor
20 jaar aan te gaan, evenals dit aan Duitschland was aangeboden. Over de
voorwaarden zelf, die de bondgenooten en die Frankrijk aannemelijk achtten
en waartoe de eersten eenige alternatieven hadden ontworpen, zooals Frankrijk reeds vroeger, bestond uitteraard groot verschil. Maar het voorstel zelf
bewees, dat ook de bondgenooten den vrede zochten, al deed Spanje nog
zoo recalcitrant.
Het zou hunnerzijds ook heel onvoorzichtig geweest zijn op oorlog aan
te sturen. Willem III zag dit volkomen in en herhaalde ook in dezen tijd
meer dan eens, dat hij niets liever dan vrede wilde, mits op billijke voorwaarden. Zoo in een brief aan de Staten van Zeeland, geschreven voor zijn
reis naar dit gewest; zoo in een gesprek met Paul Fuchs, die in Maart 1684
in buitengewone zending namens den Grooten Keurvoi st naar de Republiek
kwam, om tot eensgezindheid en vrede beide aan te manen 1). „De Spaansche
Nederlanden", zei Willem III in dit onderhoud, „waren een voormuur voor
dezen Staat. Zoodra zij veroverd waren, zou Frankrijk kunnen doordringen
tot in het hart der Vereenigde Gewesten en „zich dezelven, als bekwaamer
tot den koophandel dan tot den oorlog, geheelijk onderwerpen". Ziedaar
een korte samenvatting der barriere-politiek. Vooral Luxemburg, betoogde
de Prins, mocht men niet verloren laten gaan, want het was de eenige stad,
door welke de Spaansche Nederlanden gemeenschap met Duitschland hadden. Hierom draaide de spil zijner politiek van dit oogenblik. Om te redden
wat te redden viel, hield hij vol, moest een krachtige houding aangenomen
worden.
Het zal Willem III zwaar gekost hebben zijnerzijds een poging te doen,
om de verhouding tot Amsterdam te verbeteren. Men moet soms dingen
doen tegen zijn zin, „a quoy vous savez que j'ay bien de la piene a me resoudre", schreef hij bij een dergelijke gelegenheid wat later aan Waldeck 2).
Alleen het inzicht, dat de tweedracht in de Republiek voor zijn politiek
noodlottig was, kan hem de kracht tot die zelfoverwinning hebben gegeven.
In April raakte hij in bespreking met Witsen, toen gedeputeerde ter StatenGeneraal. Met Van Beuningen, had hij explicate tegen Fuchs gezegd, wilde
hij nimmer meer jets te doen hebben: die had hem op 't hoogst beleedigd !
Geen wonder na alles wat er gebeurd was, dat het overleg met Witsen niet
1) Wagenaar, XV, 201 vlg. en 2 1 0 vlg.; Urk. and Aktenst., XXI, 67 vlg.
2) Waldeck, I, 294.
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direct belangrijke gevolgen opleverde. Toen op de door den Prins gedane
voorstellen, die wel conform zullen geweest zijn met de door de conferentie
aangenomen basis, in Amsterdam niet direct een bondig antwoord werd
gegeven, werd de Prins ongeduldig en zei, dat hij er nooit meer over spreken
zou 1). Het is niet waarschijnlijk, dat de Prins den goeden raad van Witsen,
om, eer hij „iets haastigs bij de hant mogte nemen", te denken aan „seker
Griek, die riet dat men in toorn, eer men iets resolveerde, het alphabet
soude lesen", opgevolgd heeft. Toen het antwoord van burgemeesteren
kwam, vond hij het niet noodig er kennis van te nemen, want hij verwachtte
niets dan zaken, die hij al meermalen gehoord had. Maar het overleg werd
toch niet afgebroken en — wat meer zegt — Willem III begon zich weldra
toeschietelijker te betoonen.
zo April schreef hij nog aan Waldeck, dat tot de werving binnen een paar
dagen ter Staten-Generaal zou worden besloten 2). Maar toen dit niet geschiedde, liet hij er het bij en dit beteekende, dat hij inzag, dat het beter was
de boog wat te ontspannen. In Mei verliest hij meer en meer terrein, en de
zelfbewuste kracht, waarmede hij zijn positie verdedigd had, verzwakt. Hij
zelf heeft dit als een sterke vernedering gevoeld, en hij ziet het als „une
malediction du ciel que nos gens sont asses mechants et des autres ignorans
de ne pas voir comme la France ne fait que nous amuser. Enfin, si le bon
Dieu nous veut perdre, nous l'avons bien merites et it faut avoir patience".
Maar al zijn hoon ligt in de woorden: „ces coquins d'Amsterdam", die
hem nu tegenover Waldeck ontvallen 3). Hij bukte, toonde zich in Mei in
een onderhoud met Hop „minnelijck en gematicht" 4) en trad door een
tusschenpersoon, dr. Marechal uit Amsterdam, zelfs in nieuwe bespreking
met Van Beuningen; hij ging er ten slotte in berusten, dat Luxemburg aan
Frankrijk zou komen.
Amsterdam en Frankrijk, ofschoon na het Februari-incident niet meer in
directe betrekking met elkander, hebben den weg geteekend waarlangs men
tot den vrede is gekomen. D'Avaux bleef tegenover de Staten de voorkomendheid zelve. Nu Spanje onwillig bleef de Fransche voorstellen aan te nemen,
zou Frankrijk na zo Mei de vijandelijkheden hervatten, maar zich beperken
tot een aanval op Luxemburg, dat — zeiden de Franschen in tegenstelling
1)
2)
3)
4)

Gebhard, I, 248.
Waldeck, I, 26o.
Id., 265 en 272.
Kurtz, 132.
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tot den Prins — eigenlijk niet tot de barriere behoorde. Aldus D'Avaux
in een memorie van einde April. Besprekingen tusschen hem en gedeputeerden der Staten-Generaal volgden, die vooral liepen over het algemeene
verdrag, waaraan de Staten vasthielden, en zij duurden zoo lang, dat de
termijn van 20 Mei verstreek, vOOrdat er een besluit van Haar Hoog Mogenden genomen kon worden, wat de Prins nog een heele prestatie vond 1).
Maar ondertusschen hadden de Staten van Holland den i3den besloten aan
Zijne Hoogheid door gedeputeerden bekend te maken, dat zij gaarne zouden zien, dat de Nederlandsche troepen in de Spaansche Nederlanden geen
vijandelijkheden zouden begaan, een groote tegemoetkoming aan Frankrijk, die aan den invloed van Amsterdam, dat kort voor 12 Mei zijn gedeputeerden ter dagvaart teruggezonden had, moet worden toegeschreven.
En toen de Prins liet antwoorden, dat de uitvoering van den wensch der
Staten moeilijk was en een belofte dienaangaande alleen voor eenigen tijd
kon worden gegeven, werd zelfs besloten hem te verzoeken mededeeling
te doen, als die tijd voorbij zou zijn; Amsterdam wilde D'Avaux bericht
doen toekomen van het besluit 2). Het gelukte niet zulk een besluit ook ter
Staten-Generaal door te zetten, maar het was op zich zelf een onmiskenbaar
teeken van de wijziging in de situatie.
Nog hoopte Willem III op het behoud van Luxemburg. In het midden
van Mei had hij te Vilvoorden — waar de Nederlandsche troepen lagen,
onder bevel van Aylva, met Ginckel aan het hoofd der cavalerie — met
Grana overlegd over maatregelen, om de stad te hulp te komen 3). Het
leidde tot niets: Spanje kon geen hand uitsteken, de hulptroepen uit Duitschland, die nog steeds door Waldeck in uitzicht gesteld waren, kwamen niet;
onze troepen bleven werkeloos. Toen Willem III — nadat de Fransche
krijgsverrichtingen begonnen waren — begin Juni weer te Vilvoorden kwam,
had Luxemburg al gecapituleerd (7 Juni). Hij had zich niet gehaast, vertrok eerst den Eden, wat toch onder „groote en kleyne" een „groot gemor"
veroorzaakte 4); maar bleef nu geruimen tijd in het Zuiden. Hier beleefde
hij de crisis, waarin hij de geheele nederlaag van zijn politiek moest erkennen.
Aan Waldeck bij het vernemen van de capitulatie van Luxemburg: ge
1)
2)
3)
4)

Waldeck, I, 268.
Secr. Res. Holland 13 Mei 1684.
Waldeck, I, 268-269.
De Vrouwe van Amerongen aan haar man 7 Juni (H. A. Amerongen).
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weet, dat ik niet anders verwacht heb, maar het verlies is onherstelbaar
ernstig; die er zoo veel toe hebben bijgedragen, zullen het gevoelen, wanneer er geen redmiddel meer is. Tot het laatst had hij gehoopt op troepen
uit Duitschland, maar toen kwam 12 Juni de tijding, dat de Keizer besloten
had de Fransche voorwaarden aan te nemen. „Est-il possible de prendre
des resolutions de si grande importance, si mal a propos ; c'est pour devenir
fou quand on y songe" 1). Tegenover de Staten wordt de Prins geheel berustend. Als zij hem 18 Juni tot groote voorzichtigheid aanraden, schrijft
hij aan Haar Hoog Mogenden twee dagen later terug 2): wij zullen altijd
trachten uwe intention na te komen en, zooveel doenlijk, geen aanleiding
geven tot vijandelijkheden, tot wij geinformeerd zullen wezen van den uitslag uwer deliberation over de „grote zaken", — tenzij de Franschen aanvallend mochten optreden, kon hij niet nalaten er bij te voegen.
Nu, de laatsten deden dit niet en de heeren in Den Haag beslisten ten
gunste van Frankrijk. D'Avaux had hun 5 Juni een termijn van 12 dagen
gesteld voor het nemen van een besluit over de Fransche voorwaarden.
Hij verklaarde zich tevens bereid een overeenkomst met de Staten aan te
gaan; Spanje kon dan nog zes weken bedenktijd krijgen en het Rijk een
maand, om tot het generale „accommodement" — dat dus hiermede gered
werd — toe te treden. „Uti possidetis" zou de grondslag zijn. Het was
heel verleidelijk. Den i6den Juni verklaarden de Hollandsche Staten zich
voor D'Avaux' aanbiedingen, hoewel Fagel weigerde de extensie van het
besluit op te maken. Acht dagen later volgden de Staten-Generaal, met
Gelderland en Zeeland tegen; den 29sten werd het verdrag zelf geteekend.
Jets vroeger besloten de Staten van Holland tot ontzegeling van Amsterdam's papieren, waarmede het Februari-incident geluidloos eindigde; het
werd tijd, want Amsterdam was al begonnen een dreigement, om geen
penningen meer ter beschikking van het gewest te stellen, ten uitvoer te
leggen !
Deze gang van zaken bezegelde de victorie der Amsterdamsche politiek.
De bondgenooten, door de Staten reeds in Mei tot het aannemen der
Fransche voorwaarden aangespoord, moesten wel berusten, ook Spanje, al
protesteerende. Haast binnen den gestelden termijn werd de 20-jarige
wapenstilstand van Regensburg gesloten (15 Augustus), door den Keizer
1) Waldeck, I, 276 en 279.
2) Theissen, t. a. p., V 8 , 8i.
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en Spanje beide. Zoo werd uit 's Prinsen politiek althans de schijn van de
algemeenheid van de overeenkomst gered, behoudens dat de Noordelijke
zaken, die men er in Den Haag ook bij had willen halen, onafgedaan bleven.
Zeer veel overeenkomst vertoonden de gebeurtenissen van deze vredesperiode met die van het voorafgaande oorlogstijdperk. Frankrijk had opnieuw, thans onder zeer dubieuse voorwendselen, een groote gebiedsuitbreiding weten te verwerven. De anti-Fransche partij in Europa had dit
ook nu door gebrek aan samenhang, verergerd door den Turkschen oorlog
en door de houding van de Engelsche regeering, niet kunnen verhinderen.
Evenals voor 1678 had ook thans Willem III tot het uiterste op de bres
gestaan tegenover de van Frankrijk dreigende overmacht, en door de ongunst
der omstandigheden had hij ook nu, stap voor stap, moeten terugwijken.
Ook nu had hij er in moeten berusten, dat zijn particuliere belangen bij
de onderhandelingen nauwelijks werden aangeroerd; de Staten zouden ze,
zoo was besloten, blijven behartigen. Zijn politiek beleid, al zijn er zwakke
plekken in, was meer omvattend en bewoog zich doorgaans in het beschouwen van den samenhang op hooger peil; in durf en in consequentie van
uitvoering bleef het gelijk. Maar — waar het op aankomt, ook de tweede
ronde was verloren, de tijd had nog voor Frankrijk geloopen. En wij, die
achter de dingen staan en de eind-uitkomst kennen, kunnen toch goed begrijpen, hoe neerdrukkend, hoe somber de toekomst er nu uitzag.
De Prins kwam in de eerste dagen van Juli terug, bleef twee dagen op
Honselaarsdijk en vertrok toen spoedig over Soestdijk naar Dieren 1), waar
hij geruimen tijd verbleef. Dank U voor de information, hoe in Engeland
is opgevat „die infame pas" van de Staten, om met Frankrijk een alliantie
aan te gaan tegen hun belang en met breking van hun woord, schreef hij
met bittere ironie aan Van Citters. Ik bewonder U, — zoo aan Waldeck —,
dat ge U niet laat weerhouden voor „le bien publicq" te werken; ik wou,
dat ik in staat was het ook te doen, maar voor het oogenblik kan men zich
niet verzetten tegen den stroom die hier is 2). ZOO somber ! En ditmaal
duurde de bui vrij lang.
1) De Vrouwe van Amerongen aan haar man 10 Juli 1684 (H. A. Amerongen).
2) Aan Van Citters 13 Juli (Corresp. Willem III—Bentinck, IP); Waldeck, I, 286.

VIJFDE HOOFDSTUK.

KEEREND GETIJ.
De geschillen in de Republiek in de eerste helft van 1684 laten duidelijk
de grens van de macht van Prins Willem III zien. Hij beheerscht de gewesten, met de regeeringsreglementen voorzien, vrij wel geheel, al borrelt soms,
het meest in Utrecht, verzet naar boven, en de ontevredenheid was grooter
dan naar buiten bleek. In de brieven van de Vrouwe van Amerongen komen
verscheidene klachten over zware lasten voor, en ook over den Prins zelf
klaagt zij. „Zijne Hoogheid belooft veel en geeft niet", ontvalt haar eenmaal 1), zonder te bedenken dat velen ook veel vroegen. Men meent dikwijls,
dat de adel, vooral in de landgewesten, bij een stadhouderlijk bewind profiteerde en hierin ligt een stuk waarheid, maar men moet niet generaliseeren.
Er is in deze edelen niet slechts een motief van baatzucht, dat hen voor
Oranje doet zijn. Als Amerongen na den dood van Renswoude niet diens
opvolger wordt als president van de Staten van Utrecht — Dijkvelt werd
benoemd —, laat hij zijn gekrenktheid duidelijk merken, en als de Prins
hem in zijn rechten van landheer treft, zegt hij dit in een zeer vrijmoedigen
brief 2). Maar hij blijft trouw, en ik geloof, dat Willem III hem onrecht aandeed, toen hij er hem van verdacht, dat hij uit gekrenkte eigenliefde zijn
politiek, al moet hij de moeilijkheden hiervan te Berlijn sterk gevoeld hebben, eigenlijk meer kwaad dan goed deed 3).
De Prins beheerscht ook Zeeland doorgaans: het geval van April 1684
is uitzondering, al bleef het in de herinnering en al verklaart het mede den
vurigen haat tegen De Huybert 4). In Holland beweegt zijn invloed zich in
1)
2)
3)
4)

19/29 Maart 1681 (H. A. Amerongen).
Corresp. Willem III—Bentinck II 2 (brieven van 31 Maart en 7 Juli 1682).
Waldeck, I, 186.
Deel I, p. 364.
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stijgende lijn; het kost Amsterdam nu moeite medestanders voor zijn oppositie te vinden, al moet ook bier — en waarschijnlijk ook wel in Zeeland —
meer sympathie er voor aanwezig zijn geweest dan in de Staten-deliberation
uitkwam. Men behoudt den indruk, dat het regeeringspersoneel in de steden
over het algemeen meer volgzaam was gemaakt, wat ten deele door den
invloed van den stadhouder op de magistraatsbestelling verklaard wordt,
maar toch wel in hoofdzaak voortspruit uit Willem's persoonlijkheid en
positie.
Friesland en Groningen
onttrekken zich in zeer
sterke mate aan Willem's
machtsbereik. Hunne afgelegenheid maakt het
hun gemakkelijker eigen
zelfstandigheidspolitiek
te voeren, en het complete gebrek aan samenwerking van hun stadhouder met zijn Hollandschen
collega werkt dit in de
hand. In Augustus 1682
was het zoo gelegen, dat
Willem III bij Waldeck
moest informeeren wat er
was van een aanstaand
huwelijk met een prinses
van Celle, dat Hendrik Casimir als een uitgemaakte zaak debiteerde: hij liet
al kleeren uit Parijs komen en had edelgesteenten te Amsterdam gekocht 1).
Maar van dit huwelijk kwam niets, en Hendrik Casimir ging voor een verzetje op reis. De Prins meende zelfs, dat hij naar Parijs was en al gehuwd
met Charlotte de Roye, dite De Roucy, dochter van den Hugenootschen
1)

Waldeck, I, 189, 195.
13
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graaf De Roucy en Roye uit het huis van Rochefoucauld. Maar Hendrik
Casimir zei, dat hij niet verder dan Brussel was geweest 1). Het doet er
niet toe hoeveel waarheid hierin schuilt, de berichten illustreeren de verhouding van de beide neven op treffende wijze ! Willem III zal wel heel
verheugd zijn geweest, toen Hendrik Casimir in Augustus 1683 zijn nicht
Henriette Amalia van Anhalt huwde, want de Anhaltsche familie was,
blijkens Amerongen's brieven, altijd zeer op zijn hand. Hij feliciteerde
hem heel hartelijk en vroeg in Februari 1684, toen Hendrik Casimir van
een verblijf te Dessau terugkeerde, zijn steun in de zaak van de werving 2).
Maar dit liep mis, de samenwerking bleef ook nu alles te wenschen over
laten. In het groote conflict van 1684 deed Hendrik Casimir sterk aan de
oppositie mee, stond in nauwe verbinding met Amsterdam en D'Avaux,
evenals reeds vroeger 3), — het lag erg voor de hand, dat de Fransche
gezant zich tot hem wendde, evengoed als de Brandenburgsche en de
Engelsche op hun beurt deden —, en men vertelde zelfs, dat Amsterdam
plan had hem gouverneur van de stad te maken, en ook dat Frankrijk
beloofd had zijn gewesten met 25.000 man te verdedigen, als de werving
ware doorgegaan 4). Ook deze berichten hebben alleen illustratieve waarde.
De persoon van den Frieschen Stadhouder maakt ook hier geen gunstigen indruk, evenmin als zijn politieke motieven. IJverzucht beheerschte
hem; het is mogelijk, dat zekere raadgevers — men mag aan Sevenaer
denken en verder aan personen aan zijn Hof 5) — hem onder hun invloed
hadden, maar dit maakt de zaak niet beter: men zie maar, hoe Willem III
boven zijn omgeving uitsteekt, en vergelijke. Daarmede is volstrekt niet
gezegd, dat de heele oppositie der Noordelijke gewesten van zulk allooi was.
Men mag hunne bewering, dat zij bij Luxemburg geen belang hadden 6),
kortzichtig noemen, van hun standpunt uit was het begrijpelijk, dat zij
aan hunne eigen verdediging dachten, en in hoe verre zij daarbij recht hadden de troepen, te hunner repartitie staande, op te eischen, is een van het
vlottende Unie-staatsrecht uit moeilijk te beantwoorden vraag. Het kon
1) Journalen-Huygens, III, 67 en 69; D'Avaux, I, 237, zegt, dat hij wel te Parijs was !
2) Archives, 11 5 , 582-584.
3) Zie D'Avaux' brief aan hem bij Van Sypesteyn, III, 3o (de datum is c. Juni 1683).
4) Wagenaar, XV, 195; Journalen-Huygens, I, 137.
5) Hierop wijst vooral Coehoorn (zie diens biografie door zijn zoon, uitg. Van Sypesteyn,
7-8; hier wordt ook verhaald, dat de Prins zijn neef door Coehoorn over een huwelijk
met Prinses Anna liet polsen, — dus voor 1683 —, waarvan Coehoorn geen pleizier beleefde !).
6) Theissen, t. a. p., V', 193 vlg.
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schijnen, alsof zij er door in botsing kwamen met het recht der patenten,
dat Willem III bezat —, maar dit hadden zij zich voorbehouden 1) !
Voor de heele oppositie geldt, dat zij zonder Amsterdam geen kans hoegenaamd had zich te doen gelden. Het conflict van 1684 draait in feite om
de verhouding van den Prins en de machtige hoofdstad, en de aanleiding
ligt, zooals ik heb uiteengezet, in een verschil van opvatting over de buitenlandsche politiek. Te vragen blijft, in hoeverre ook de binnenlandsche
machtsverhouding er een rol in speelde. Heeft Amsterdam getracht 's Prinsen macht te beperken, zooals Willem III gemeend heeft ? Hij schreef aan
Zeeland over „de kwaadaardigen in 't Land, die, verandering van Regeeringe in 't hoofd hebbende, hem beschreven als ware hij gezind tot oorlog".
Was 't 's Prinsen bedoeling zijn macht verder uit te breiden, zooals Van
Beuningen beweerde ? In het onderhoud, dat hij met Fuchs had, sprak hij
van den Prins, als iemand, die meer „staatzugt, stijfzinnigheid en hooggevoelendheid had dan behoorlijk was" 2). Men heeft bij de beantwoording
van zulke vragen te bedenken, dat het, bij de slecht omschreven bevoegdheden van alle staatsorganen in de Republiek, zeer gemakkelijk kon geschieden, dat de een op den ander den indruk maakte van naar meer macht te
streven. Maar, waarop het aan komt, is, dat men niet kan constateeren,
dat tijdens het conflict of de eene Of de andere partij eenigen stap ondernomen heeft, waarbij een wensch naar vergrooting van bevoegdheid aan
't licht komt. Het ging er alleen om de een of de ander te beletten van zijn
onomschreven machtspositie ten voile gebruik te maken, en in zoo verre
ligt min of meer onbewust de tegenstelling van monarchie-Oranje en
republiek-„ware vrijheid" in de machtsvraag van 1684 wel degelijk opgesloten. Men ziet dit ook in de pamfletten, die wel hoofdzakelijk om de
vraag: werving of geen werving, vrede of geen vrede, draaien, maar waarin
toch, evenals in 1672, te Amsterdam de neiging uitkomt van verzet tegen de
regenten-aristocratie met een beroep op het herstel van de oude privilegiEn
en op Oranje, om dit te bewerken 3).
Nadat het acute conflict over de buitenlandsche politiek door den wapenstilstand van Regensburg uit den weg geruimd was, bleef de binnenlandsche
tegenstelling nog wat narommelen. Maar tegelijkertijd bemerkt men van
beide kanten, zoowel van Oranje als van Amsterdam, een neiging tot toe1) Deel I, p. 215.
2) Wagenaar, XV, 198 en 211.
3) Kurtz, 115; cf. Wagenaar XV, 194 vlg., en Theissen, t. a. p., V 8, 86 vlg.
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nadering en die kon het te gemakkelijker winnen, omdat het buitenlandsche
geschil niet van principieelen aard was geweest, maar alleen een gevolg van
een gradueel verschil over de wijze van optreden tegen Frankrijk. Niemand
te Amsterdam, ook Van Beuningen niet, dacht in dezen tijd aan een alliantie
met Frankrijk. Zoo goed als bij den Prins overheerschte te Amsterdam de
overtuiging, dat van Fransche zijde gevaren dreigden en bleven dreigen.
De positie van de Republiek in de Zuidelijke Nederlanden was ook voor
Amsterdam een zeer groot belang. Daarom konden Oranje en Amsterdam
hier later, onder gunstiger constellatie, volledig samenwerken; daarom voelden in 1684 beiden het ongewenschte van het voortduren der tweedracht
in de Republiek: „Elk een roept hier", schreef Witsen einde Augustus, „de
Republiek is verloren, zoolang de zaken zoo oneenig blijven" 1).
Reeds van April of had Willem III toenadering getoond. Na Amsterdam's overwinning bleef hij, hoezeer hij zich vernederd voelde, dezelfde
neiging aan den dag leggen. Hij bromt, in een brief aan Waldeck kort na
zijn aankomst te Dieren, dat de heeren van Amsterdam hem dan zelfs nog
geen rust kunnen laten en aandringen op onmiddellijke afdanking der nieuw
aangenomen manschappen. Hij weigert hiertoe naar Den Haag te komen 2),
maar hij luistert naar Amsterdam's wensch — hem blijkbaar overgebracht
door denzelfden dr. Marechal, dien hij in Mei gebruikt had —, om hiermede niet te wachten tot de gewone petitie voor 1685, en men werd het
zonder veel moeite eens, dat de afdanking einde October zou geschieden.
De Prins mocht zelfs een dragonder-regiment, waarop hij zich zeer gesteld
had betoond, behouden. En ook Waldeck, wien men zijn actie in Duitschland
tegen het bestand zeer ten kwade duidde en op wiens positie in de Republiek Amsterdam een aanval gedaan had, bleef in dienst; Willem III had
zijn vertrouwden vriend met groote vastberadenheid verdedigd: „uwe cassatie zal niet plaats hebben, voordat ik verjaagd ben" 3). Ook andere aangelegenheden, — zooals die van een nieuwe lijst der convooien en licenten,
waarvoor de stad reeds lang geijverd had, de bezuiniging in de toekomst
en in verband daarmede de aanstaande staat van oorlog, — kwamen ter
sprake, zonder dat men hierin voorloopig iets positiefs bereikte. Maar het
was een zaak van belang, dat men in de moeilijke leger-materie den weg der
1) Gebhard, I, 276, noot 2.
2) Correspondentie Willem III—Bentinck, I 1, 17-18.
3) Waldeck, I, 286-287, 292; Rauchbar, II, 317; Gebhard, I, 272 vlg.; II, 162 vlg.;
Kurtz, 142-144-
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accommodementen was opgeraakt, met wederzijdsche inschikkelijkheid, die
ook bleek in besprekingen van Witsen en Fagel in Den Haag, waarbij de
eerste zich beijverde te doen uitkomen, dat zijn stad Zijne Hoogheid in zijn
„wettige autoriteit" valschelijk niet wilde verkorten. Typeerend voor de verhoudingen in onze Republiek zijn deze formeele onderhandelingen tusschen
de beide voornaamste machten in den Staat. Amsterdam zorgde er daarbij
voor zijn bondgenoot Hendrik Casimir aan de hand te houden. Het zond
einde Augustus den regent Koenraad van Clenck naar Leeuwarden, om
verslag te doen — zooals het heette — van „seeckere avances" van den Prins
en Fagel, en deze onderhandelde hier namens de stadsregeering in optima
forma met hem en met twee gedeputeerden van hem, Van Sevenaer en
den oud-predikant Van der Waeyen, thans hoogleeraar te Franeker. Het
gevolg was, dat partijen overeenkwamen niet dan gezamenlijk naar dergelijke „avances" te zullen luisteren.
Bovendien verklaarde de Friesche stadhouder zich bereid de door Clenck
en zijn gedeputeerden opgestelde voorstellen te aanvaarden, en deze voorstellen, die in een overeenkomst zouden worden vastgelegd, toonen duidelijk
aan, dat Willem III van de zijde dezer bondgenooten wel eenig gevaar
dreigde. Niet zoozeer omdat de Stadhouder Amsterdam zou steunen in het
tot stand brengen van nieuwe lijsten van convooien en licenten en in het
hervormen van de „finantie ende menage" volgens Amsterdam's inzicht.
Maar wel omdat ook werd afgesproken: „de militie te brengen tot een
machtich, doch genoechsaem getal"; . elke provincie te laten genieten van
alle haar toekomeride „privilegie, voorrechten ende forme van regeringe",
in verband waarmede het artikel stond, dat rapport zou worden gevorderd
van de commissie tot reunie van Utrecht, Gelderland en Overijsel 1), waarna nog de nadruk gelegd werd op het „recht ende gesagh", dat Friesland
en Groningen, benevens Drente, zich hadden gereserveerd in zake de militie
als anderszins, terwijl de Friesche stadhouder, die generaal-veldmaarschalk
gemaakt zou worden, niet buiten emplooi in het Staten-leger zou blijven.
Ook zouden de stadhouders noch de staatscolleges hun bevoegdheid te
buiten mogen gaan. In deze artikelen ligt de angel: zij bedoelden Oranje's
gezag in de gereglementeerde gewesten aan een nader onderzoek te onderwerpen, het leger te verminderen en het gezag over dit leger te leggen in
handen van hem en zijn neef —, tusschen wie partijen ook nog beoogden
1) Deel I, p. 339.
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een „goede harmonie" tot stand te brengen, terwijl zij zouden bezorgen,
dat Holland, Friesland en Groningen ter Staten-Generaal zouden worden
bedankt voor hun gedrag in zake het bestand van Regensburg. Dit zeer
merkwaardige staatsstuk 1) is blijkbaar concept gebleven 2), en het heeft
daarom alleen als symptoom van zekere bedoelingen en wenschen, die ten
deele tegen het Oranje-gezag, zooals het nu gevestigd was, ingingen, beteekenis. Reeds het wel scherp kritisch, maar weinig constructief karakter, dat
onze Republiek op staatkundig gebied altijd kenmerkte, zou de uitvoering
in den weg hebben gestaan —, om maar niet te spreken van het scherpe
verzet, dat Willem III geboden zou hebben. Nu kwam de politiek van toenadering zoowel van Willem III als van Amsterdam tot elkander de kans
er van heelemaal verijdelen. Ongeveer terzelfdertijd als Clenck met zijn
buit naar huis komt, wordt het eerste resultaat dier toenadering, dat betreffende de afdanking, bekend. Toen had Amsterdam den bondgenoot in
het Noorden niet meer zoo noodig.
Bij alle innerlijke overtuiging, dat hij Amsterdam niet kon missen, bleef
Willem III tegenover de heeren daar zeer gereserveerd. In October passeerde hij — op weg van Duin- en Kruidberg naar Soestdijk — door de
stad. Burgemeesteren, onder wie Van Beuningen, stonden voor het stadhuis gereed hem te ontvangen en noodigden hem uit hun gast te zijn. Maar
Zijne Hoogheid weigerde, zonder eenig teeken van beleefdheid te geven
dan dat hij het hoofd „een weynig voorwaarts boog naar 't portier van
de koets". Een zeer onminnelijke bejegening inderdaad, die veel opspraak
gaf en die Fagel trachtte te verzachten door te zeggen, dat er vooruit was
vastgesteld, dat de Prins zich te Amsterdam niet zou ophouden en dat het
het beste was vriendschap te onderhouden „zonder esclat". Maar ook wanneer in November een Amsterdamsche deputatie bij den Prins audientie
heeft, om verschillende voorstellen ter sprake te brengen, hoort hij deze aan
met een zeer betrokken en statig wezen en doorgaans met de oogen naar
den grond geslagen. In deze houding spreekt 's Prinsen persoon. Hij kan
het niet zetten, dat hij gedwarsboomd, overwonnen is; hij weet het publiek
belang, zooals hij dit ziet, zwaar geschaad, men merkt nog „groote melancholie" in hem op. Maar hij strijdt, om de overwinning op zijn eigen natuur
te behalen: ik heb mij dikwijls over Amsterdam te beklagen gehad, valt hij
1) Dd. 8 September 1684; bij Kurtz, 222.
2) Men leze het gesprek van Witsen en Fagel er over bij Gebhard, II, 93, en cf. 90.
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tegen de deputatie uit, maar ik prefereer het „publick" boven mijn „particuller", en die periode repeteerde hij tweemaal 1). Dit moest hem de krachten
geven om te doen wat tegen zijn zin was.
Amsterdam kon grootmoediger zijn, het had gewonnen en voelde al het
belang van eensgezindheid. Als in November Hendrik Casimir met zijn
echtgenoote en schoonmoeder op bezoek komt, wordt hij met veel tegemoetkoming behandeld. Maar van samenwerking tegen Oranje wordt niet meer
gesproken, en de Friesche stadhouder is al wat verstoord over wat hij de
ongestadigheid van de stad noemt. Daarom ging hij van nu af misschien
meer naar den raad van de Vorstin van Anhalt luisteren, die al van Augustus
af bezig was aan het voorbereiden van een verzoening der beide neven.
En als Amsterdam verneemt, dat de Vorstin met hare dochter te Naarden
op bezoek bij Willem III zal gaan — Hendrik Casimir bleef achter —,
vraagt de stad haar meteen het herstel der goede harmonie bij den Prins
aan te bevelen 2). Ook nu leverden de bemiddelingspogingen van de Anhaltsche tante nog geen definitief resultaat op, al schijnt de afloop niet
geheel onbevredigend geweest te zijn 3).
Zijnerzijds spande Willem III zich ondertusschen in, om de pijlers
van zijn gezag te bevestigen. Daartoe diende hem het legale middel der
magistraatsbestelling. Te Utrecht werden, reeds in Augustus, eenige regenten, die voor het Bestand geijverd hadden, uit de regeering verwijderd, en
waarschijnlijk zullen ook wel elders dergelijke slachtoffers zijn gevallen.
Wij zijn over de mutatien in de stedelijke regeeringscolleges in dezen tijd
— en in het algemeen tijdens Willem III — niet voldoende ingelicht, om
ze in algemeenen zin te kunnen beoordeelen. Onverzoenlijk had de Prins
zich op den duur niet getoond tegen tegenstanders van with. 1672. Te Delft
werden in 1679 eenige vroeger geremoveerde regenten hersteld 4), en sedert
kan dit ook in andere steden wel geschied zijn. Het is echter geheel natuurlijk, dat de Prins er voortdurend naar streefde in de steden, vooral in de
machtigste, een kring van regenten of althans een persoon te hebben, op
wien hij geheel kon vertrouwen. De Witt en andere leiders in de Republiek
hebben dit even goed moeten doen; anders werd regeeren een onmogelijkheid. Ik heb dit reeds vroeger opgemerkt, en evenzoo, dat men de kuiperij
1)
2)
3)
4)

Gebhard, I, 278-284.
Kurtz, 154-155, en 16o; Gebhard, II, 86.
Kurtz, 155; D'Avaux, IV, 131, is ook bier niet betrouwbaar.
Wagenaar, XIV, 196.
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en het nepotisme, die met den regeeringsvorm haast overmijdelijk samenhingen, niet op zijn rekening mag stellen, en ook, dat hij zich niet al te
nauwgezet hield aan wat stedelijk recht of gevestigde traditie meebracht 1).
Te Leiden benoemde hij in 1685 vier van de acht schepenen geheel buiten
de nominatie, waarop gereede aanmerkingen gemaakt waren, om 2). Of men
ook dit forsche ingrijpen moet opvatten als een betuiging van ongenoegen
over het gedrag der gepasseerden in zake buitenlandsche politiek, zou ik
niet durven zeggen, al mag men het waarschijnlijk achten. Meer positief
mag men dit zeggen van het optreden tegen de door de dekens der Achten
— het college, dat op de keuze van schepenen en burgemeesteren invloed
had — te Dordrecht opgemaakte nominatie, die den Prins in October 1684
was toegezonden 3). Op informatie dat er bij het opmaken dezer nominatie
„onbehoorlijkheden" zouden hebben plaats gehad, gelastte hij het Hof van.
Holland een onderzoek in te stellen. Dit lokte scherp verzet van de stadsregeering uit, die beweerde, dat de Stadhouder hiertoe het recht niet had.
Zij bracht het geval in de Staten, die buitengewoon beschreven werden,
maar geen besluit ten gunste van Dordrecht namen. Zijnerzijds wendde de
Prins zich met een uitvoerig betoog tot alle steden, waarin hij zijn recht
met krachtige argumenten verdedigde. Er dreigde een scherp conflict, omdat Dordrecht volhield en een onderzoek door gedeputeerden uit het Hof
in de stad verhinderde. Maar de Prins tastte door en liet ten slotte door
gedeputeerden van het Hof, dat nu de zaak zelf onderzocht had, een vergadering der dekens bijeenroepen, die, niet zonder dwang, een nieuwe nominatie opmaakte, waaruit de Prins eligeerde. Er is geen twijfel aan, dat de
Prins even goed als de stad overtuigd is geweest het recht aan zijn zijde
te hebben. Maar zulke „onbehoorlijkheden" als waarom hier ingegrepen
was, kwamen veelvuldig voor. De vraag is alleen: waarom trad Willem III
juist in dit geval op ? Omdat hij, luidt het antwoord, burgemeester Arend
Muys van Holy, die sedert 1672 een zeer trouw dienaar van hem was geweest, maar in 1684 aan de oppositie had medegedaan, den voet wilde lichten. De nominatie, waartegen hij opkwam, was Muys' werk. Inderdaad is
Muys — nadat de Prins in 1685 nogmaals de nominatie van de Achten niet
geheel gevolgd had — in 1686 uit de stadsregeering verwijderd. In zijn
1) Deel I, p. 216-217, 349 vlg. Te Amsterdam, klaagde Van Beuningen, koos hij uit
de nominatie voor de schepenen de niet gemarkeerden (Rauchbar, II, 341).
2) Wagenaar, XV, 281.
3) Idem, 259 vlg.
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plaats kwam Simon Terestein van Halewijn, broeder van Cornelis, die lid
van het Hof van Holland en vertrouweling van Willem III was: hij was
in 1684 de voornaamste roervink tegen Muys geweest, werd als Acht geeligeerd en maakte toen snel carriere 1).
Voor zulke handelingen als die te Utrecht, Leiden, Dordrecht mag men
Willem III ten volle verantwoordelijk stellen, en tevens aannemen, dat er
met een zekere mate van willekeur in werd gehandeld. Leest men een verdedigingsgeschrift van Johan Strick 2), een der te Utrecht geremoveerde heeren, dan ontkomt men niet aan den indruk, dat deze burgemeester, die van
Willem's politiek toch wel een heel trouw dienaar was geweest, erg zwaar
gestraft werd met zijn afzetting en dat hij misschien ook wel het slachtoffer
is geweest van menschen, die „hare passie ende ambitie alleenen trachten
uyt te voeren", zooals Muys van zich zelf beweerde. Maar buitensporig zijn
zulke voorvallen niet. Wel buitensporig zijn handelingen van meer dan een
van hen, die door de keuze van den Stadhouder in ambten werden geplaatst.
Maar evenmin als die van Banckhem en Kievit mag men die van Lodewijk
Huygens, drost van Gorkum, die zijn familie veel displezier berokkende,
zoo maar op rekening van Willem III stellen. Zelfs niet die van Odijk,
wiens praktijken in Zeeland van heel bedenkelijk allooi waren, wat Willem III
stellig afkeurde 3), maar niet verhinderde. En ook al niet die van den baljuw
van Rotterdam, die een candidaat voor de vroedschap bij eede liet beloven,
dat hij, indien gekozen, blindelings zijn partij zou steunen 4), terwijl hij,
bij verbreking van den eed, f 4000 zou verbeuren ! Men kan zulke uitbuitingen, die in het regeeringssysteem der Republiek zeer gemakkelijk
konden voorkomen, betreuren 5)... Willem III bezag ze van den hoogen
weg, dien hij ging, en nam de menschelijke wereld onder zich zooals ze
was — en is. „Vuylicheden heb ik nooit, nog zal ik immer patrocineren";
begaat iemand ze, „'t is tot sijn perikel" 6).
Wat, in het bizonder in de Dordtsche geschiedenis, sterk moet treffen, is de
groote autoriteit, die Willem III ook in Holland kan uitoefenen, vooral wanneer Amsterdam zich ter zijde houdt, en dat deed de groote stad in het conflict
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Droste, II, 401; Gebhard, II, 98 vlg.; cf. Hop en Vivien, XL vlg.
Corresp. Willem III—Bentinck, II2.
Cf. Journalen-Huygens, P, 176.
Knuttel, no. 13651.
Van Beuningen klaagde er over tegenover Waldeck (Rauchbar, II, 340).
Archives, HP, 95.
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met Dordrecht, zoo goed als in dat met Leiden. Zij was niet ingenomen
met het doortastend optreden van den Stadhouder, Witsen beviel reeds de
cassatie der Utrechtsche heeren niet 1). In het Dordtsche geval toonde de
stad neiging Dordrecht te steunen, legde echter ook zekere tevredenheid
over de uitvoerige verdediging van zijn recht door den Prins aan den dag 2),
diende dan in Januari een vertoog ter verdediging van de rechten der steden
en bepaaldelijk van de souvereiniteit der Staten van Holland, die zij als het
aangewezen orgaan voor het behandelen der zaak beschouwden, bij Haar
Edel Groot Mogenden in, maar eindigde zonder veel moeite met zich neer
te leggen bij wat de Prins doorzette. Dit kan alleen zijn verklaring vinden
in de politiek van toenadering, waarvan zij de behoefte gevoelde. Slechts
op een punt heeft zij Willem III in 1685 nog scherp bestreden: in den staat
van oorlog voor dit jaar, waarop we! bezuinigd was, maar waarop het effectief van het leger niet was verminderd. Amsterdam wilde dit op ongeveer
30.000 man brengen en verklaarde zich tevens bereid tot een verdere versterking van de vloot mede te werken. Dit streven stuitte bij Willem III
op hardnekkig verzet, en men kan zijn argumenten in dit geschil, waarvan
de oorzaak voor het grijpen ligt, beter billijken, met het oog op de Europeesche omstandigheden, dan die der stad 3).
Ditmaal verloor Amsterdam. Juist wanneer in Maart het geschil dreigt
hoog te zullen loopen en de stad opnieuw naar steun in het Noorden gaat
uitzien, blijkt hier de koers omgezet. Ten gevolge van onderhandelingen,
waarvan wij het verloop niet kennen, maar die wel Naar oorsprong zullen
hebben in de bemiddelingspoging van de Vorstin van Anhalt, werd
21 Maart een overeenkomst tusschen de beide stadhouders geteekend 4),
waarbij, tegen zekere min of meer vage toezeggingen van de zijde van
Willem III, Hendrik Casimir zich verplichtte te bevorderen wat zijn neef
voornamelijk in relatie tot andere rijken dienstig en nuttig oordeelde, terwijl de neef hem op de hoogte zou houden en zoo mogelijk ook zijn „particuliere speculation" zou opvolgen. Een pactum leoninum voor Oranje, dat
Willem III mede dankte aan de overredingskunst van .professor Van der
Waeyen, die hem den dag voor de teekening der overeenkomst in Den Haag

1)
2)
3)
4)

Gebhard, II, 92.
Kurtz, 158.
Wagenaar, XV, 283 vlg.
Van Sypesteyn, III, 27.
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bezocht en met wien hij zich klaarblijkelijk verzoend had 1). De rijke oogst
van deze harmonie haalde Willem III spoedig binnen, doordat Friesland
en Groningen zich tegen den staat van oorlog niet verzetten.
Amsterdam hield nog dapper vol. Waldeck, sedert einde 1684 eenige
maanden hier te lande, Amerongen, die uit Berlijn op zijn herhaalden aandrang was teruggeroepen, Dijkvelt — zij alien poogden de stad tot toegeven
te bewegen; Van Beuningen in het bizonder mat tegenover Waldeck de
financieele bezwaren breed uit en zei, dat, als de stemmen vrij waren, niemand den staat zou aannemen zooals hij lag 2). Het ging sommige oogenblikken spannen: te Amsterdam vreesde men weer feitelijkheden van.
's Prinsen zijde. Van beide kanten werd met krasse maatregelen op financieel gebied gedreigd. Maar ook zochten beiden expedienten en er werd
zelfs over het troepental gemarchandeerd. Daartusschendoor bracht de stad
hare wenschen ten opzichte der convooien en licenten te berde, waaraan
van 's Prinsen zijde een gunstig oor werd geleend. In Mei gaf Amsterdam
zich gewonnen, — waartoe waarschijnlijk de omstandigheid, dat Van Beuningen in Februari niet als burgemeester herkozen was, wel het hare heeft
bijgedragen — en in het einde van het jaar, na nieuw overleg, waarbij
Amerongen en nu ook 's Gravemoer een rol speelden en dat veel vlotter
verliep, stemde zij er zelfs in toe den staat van oorlog voor 1686 te aanvaarden „prout jacet". Toen kon Fagel schrijven: „Wy sijn God lof nu met
den anderen wederom in eene goede harmonie, die ich hoope ende bidde,
dat duyren magh" 3). Amsterdam en Willem III waren teruggekeerd tot
de verhouding van kort na den vrede van Nijmegen — een verhouding van
vertrouwen, die verdere conflicten niet uitsloot, maar betere samenwerking
mogelijk maakte. Spoedig kreeg de stad een belooning in de hulp, die
Willem III haar bood bij het afweren van uitvoerrechten op graan, waarop
van sommige kanten, zooals meermalen in vroegere jaren, was aangedrongen.
Niemand heeft 't beter aangegeven dan Van Beuningen, hoe dit mogelijk werd. In een onderhoud met Fuchs, die in Mei 1685 opnieuw naar de
Republiek kwam, zei hij: „De Amsterdammers waren er thans zo ver van
af, om 's Prinsen gezag te besnoeyen, dat zij 't verderf van den Staat onvermijdelijk hielden, zo Zijne Hoogheid hun tegenwoordig ontviel. De magt,
1) Gebhard, II, 144.
2) Rauchbar, II, 339 vlg.
3) Van der Heim, I, p. XCV.
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welke hij, boven zyne voorzaaten, bezat, was hem in tyden van oorloge en
beroerte opgedraagen ; doch men kon ze, zonder de welvaart van den Staat
in de waagschaal te stellen, tegenwoordig, niet verminderen" 1). Het is diep
betreurenswaardig, dat Van Beuningen, die zich ook in de jaren van zijn
strijd tegen Willem III als een staatsman van groote allure heeft doen kennen, niet mede geprofiteerd heeft van het teruggekeerde vertrouwen tusschen
zijn stad en den Prins. De laatste bleef hierbij zich zelf in den weg staan.
Men overdrijve echter niet. Van Beuningen's geestelijke aftakeling in zijn
laatste levensjaren — hij nam van 1686 of aan de regeeringszaken geen deel
meer, al kon hij om formeele redenen geen ontslag uit zijn ambten krijgen —
aan 's Prinsen ongenoegen toeschrijven, is een wat al te gemakkelijke verklaring geven aan een ingewikkeld psychisch proces bij een bejaard man,
die in zijn levensmanier heel onevenwichtig was. Ook de aanslag op zijn
leven, die Van Banckhem in Maart 1684 in het schild zou hebben gevoerd,
en de vervolging, waaraan hij naar zijn meening verder zou hebben blootgestaan 2), staan buiten de geschiedenis van Willem III. Deze mag men
ook in dit geval gemis aan grootmoedigheid verwijten, niet meer.
De in den loop van 1685 tusschen verschillende organen in de Republiek
bereikte harmonie, die voor de toekomst van zoo'n groot belang is geworden,
staat onder sterke beinvloeding van de wereld rondom. 16 Februari stierf
Karel II en een Katholiek beklom den Engelschen troon. Dreigender en
dreigender vertoonde zich de Fransche macht. Staatkundig was zij ontegenzeggelijk verreweg de eerste, kerkelijk werd zij voor het Protestantisme even
gevaarlijk. De jarenlange geniepige vervolgingen der Hugenoten werden in
October met de intrekking van het edict van Nantes bekroond. De stroom
van refugies het land uit hield maar aan. Haast tegelijk hoorde men, dat
de Waldenzen, voor wie onze Staten zich vroeger meer dan eens geinteresseerd hadden, door den hertog van Savoye onder Franschen druk hunne
vrijheden verloren hadden. Deze dingen hebben een indruk gemaakt, dien
men moeilijk hoog genoeg kan aanslaan. Vooral in de Calvinistische landen,
en weer het allermeest in Nederland, waar kerkelijke motieven gewoonlijk
een grooteren, wiji meer directen invloed oefenen dan zuiver staatkundige.
Maar ook in de Katholieke wereld buiten Frankrijk, zelfs op den paus, was
de indruk niet gunstig. Hier vreesde men de universeele monarchie, in wel1) Wagenaar, XV, 299; cf. Urk. and Aktenst. XXI, 95, en Kannegieter, t. a. p., 19.
2) C. W. Roldanus, Coenraad van Beuningen, 49.
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ker systeem de universeele religie paste, en die men ook te Rome, evengoed als te Genua, in haar gewelddadig optreden had leeren kennen. Voor
Willem III bewerkte het Frankrijk van 1685 de verdere verwezenlijking van
het toekomstbeeld, dat hem sedert jaren voor oogen stond. Hij behoefde
zijn politiek niet te veranderen, hij had slechts de vruchten te plukken van
de daden van overmoed, die Lodewijk XIV beging en die hem groot
nadeel toebrachten. De refugies werden, ook door hun propagandistisch
geschrijf 1) en door hun diplomatieke en militaire waarde, Willem's sterke
bondgenooten. In de Republiek staat de invloed van dit gebeuren in de
zeer versterkte positie van Willem III te kijk. In de herstelde vertrouwensverhouding tot Amsterdam, dat ook economisch door de maatregelen tegen
de Hugenoten getroffen werd 2), kwam er dientengevolge een avance voor
hem. Wie zou hem dit, reeds om zijn vasthoudendheid aan en krachtig
doorzetten van de beginselen zijner politiek, misgunnen ?
Ook buitenaf werden de verhoudingen hem voordeeliger. Er is na het
Bestand van Regensburg niet meer dat volkomen uiteenvallen van de antiFransche coalitie, dat de jaren na den vrede van Nijmegen gekenmerkt
had. Wel raakte Waldeck's Laxenburger verdrag van de baan, maar sterke
anti-Fransche tendenzen bleven, die nieuwe krachten kregen, toen Lodewijk XIV bij het uitsterven van de Wittelsbachers in de Palts den rechtmatigen erfgenaam, den vorst van Palts-Neuburg, niet erkende, maar aanspraken maakte voor zijn broeder, Liselotte's gemaal, op de allodiale goederen met de annexen. De keizerlijke politiek werd vooral beziggehouden door
den voortdurenden oorlog met de Turken; zij liet de zaken in West-Duitschland wel niet buiten haar aandacht, maar betrachtte tegenover Frankrijk
groote voorzichtigheid. Daartegenover stond het belangrijke feit, dat de
Groote Keurvorst in 1685 van front veranderde en de Fransche alliantie in
feite losliet. Hier speelt, evenals in de Republiek, het Protestantsch belang
de voornaamste rol. Willem III haalde deze koorde aan, toen hij in het begin
van Januari den Hugenoot Francois de Gaultier de St. Blancard naar Berlijn
zond met opdracht 3) den Keurvorst voor te houden, dat de Prins — zooals
't voorzichtig werd uitgedrukt — „est entre pour le bien de la religion
Protestante dans les considerations suivantes", nl. om door den Keurvorst
1) Zie hierover dr. G. Das: Tijdschrift voor Geschiedenis, XLI, 372 vlg.
2) Kurtz, 165.
3) Erman et Reclam, Memoires pour servir a l'histoire des refugi6s frangais dans les
Etats du Roi (Berlin, 1782), I, 358.
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een vereeniging van alle vorsten van de Augsburgsche religie te doen bewerken, en zelfs te overwegen, of geen vereeniging van hen en de Gereformeerden mogelijk ware, waarbij men er op te letten diende, dat de Keizer
en „son Conseil Jesuite" geen achterdocht zouden scheppen. Men heeft
te bedenken, dat zulke beschouwingen meer van Gaultier dan van den.
Prins zelf afkomstig moeten zijn en dat Willem III ze niet uit zich zelf voorslaat. In hoeverre zijn reis tot de tweede zending van Fuchs heeft medegewerkt, yak niet te zeggen. In elk geval greep Fuchs' opdracht lang
niet zoo ver, hoe belangrijk ze ook was en met welke gewichtige gevolgen
ze bekroond werd. Wat in 1683 en 1684 door Amerongen te Berlijn, onder
toen reeds gunstiger wordende verhoudingen, was voorbereid, werd in den
zomer van 1685 in Den Haag tot een goed resultaat gebracht. Het gelukte
met wederzijdsche inschikkelijkheid het in Augustus eens te worden over
de meeste der uitstaande geschillen, en tegelijkertijd werd de alliantie van
1678, die nimmer opgezegd was, tot 1700 verlengd. Ook met den Keizer
trad Friedrich Wilhelm in het einde van 1685 in nieuwe verbinding, Brandenburgers hielpen daarna aan de Turken-bestrijding mede.
Voor Willem III was deze ommekeer in de Brandenburgsche politiek een
blijde boodschap. Jegens Fuchs is hij een en al hartelijkheid, en hij begunstigt, aanvankelijk tegen eenig verzet van Amsterdam in, diens missie zooveel mogelijk. Ook ten opzichte van de dynastieke toekomstverwachtingen
slaat hij een zeer welwillenden toon aan. Fuchs had in opdracht hierover,
bepaaldelijk over Oranje en de bezittingen in Franche-Comte, te spreken
en te vragen hoe het hiermee stond. Daarover kon Willem III hem weinig
hoopgevends zeggen, maar hij verzekerde uitdrukkelijk, dat hij bij het maken
van een testament de aanspraken van de Hohenzollerns in geen geval zou
vergeten 1). Van dezen tijd of is de verhouding zoo hartelijk als ooit te voren.
In November 1685 kwam de generaal Von Spaen naar Den Haag, en met
hem besprak de Prins in het bizonder de versterking van Wezel, die hem zeer
ter harte ging en die met financieelen steun uit Nederland werd aangevat 2).
In het vroege voorjaar van 1686 volgde de zending van den Nederlandschen
overste Van Heyden naar Berlijn, om den Keurvorst namens den Prins
aan te sporen naar het Kleefsche te komen, waarvan ook reeds in het vorige
jaar sprake geweest was. Inderdaad kwam Friedrich Wilhelm met zijn ge1) Urk. and Aktenst., XXI, 88, 90-91, 97.
2) Alsv., 106 vlg.
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malin en Philips Willem, zijn oudsten zoon uit zijn tweede huwelijk, in
den zomer, en direct zonden de Staten Amerongen en de Prins Solms om
hem te begroeten. Tevens werd overleg gepleegd over een samenkomst te
Kleef en een revue op de Mookerhei. Een etiquette-kwestie — of de koninklijke Prinses, die bij de revue zou meekomen, den voorrang zou hebben
boven de Keurvorstin, een prinses van Holstein-Glucksburg, van welken
eisch men hier om de voorschriften van het Engelsche Hof meende niet
te mogen afgaan, waarom de Prinses ten slotte thuis bleef 1) — hield het
resultaat van het overleg wat op. Den 4den Augustus kwam Willem III te
Kleef en bleef er drie dagen 2). Tien dagen later had de revue der Nederlandsche troepen plaats 3) en de Keurvorst was vol lof over wat hij te zien
kreeg. Rebenac, de Fransche gezant te Berlijn, die den Keurvorst gevolgd
was, al trachtte hij alles zoo critisch mogelijk voor te stellen, kon niet ontkennen, dat er hartelijkheid van weerszijden was: bij de revue reed de Prins steeds
met den hoed in de hand naast de kales van het keurvorstelijk paar. Ook hem
sprak de Prins tijdens de revue aan en hij wees hem er op, hoe zeer het
Fransche voorbeeld in het Nederlandsche leger gevolgd was. „Effectivement, Sire", schreef Rebenac aan zijn Koning, „on croit etre dans l'armee
de V. M.". En hij was veel vredelievender dan men van hem geloofde,
voegde de Prins er tweemaal bij. Lag 't aan hem, dan zou de wereld altijd
vrede hebben, waarop dit karakteristieke Fransche antwoord: „Je luy dis
qu'on avait une si haute idee de son merite qu'on avait peine a se persuader
qu'il ea une si grande passion pour le repos" ! Den 1 Eden kwam de Prins
nogmaals te Kleef, om afscheid te nemen. Meer dan eens hebben in die
dagen Oom en Neef lang met elkander gesproken. De onderwerpen werden
niet bekend, maar zijn niet moeilijk te raden: de algemeene Europeesche
situatie en die in Duitschland, de vervolging der Hugenoten, misschien
de toestand in Engeland, — ofschoon er geen sprake van kan zijn, dat er
onderhandeld werd over een expeditie van den Prins hierheen, want daaraan dacht deze stellig nog niet 4) —, in elk geval de kwestie van Hamburg,
dat toen juist groote moeilijkheden met Denemarken had, en misschien ook
1) Brieven van Amerongen 23 Juli enz. en van den Prins aan Amerongen 10 Aug.
(Corresp. Willem III—Bentinck, II3).
2) Hierover Rebenac's berichten: Urk. and Aktenst., XX, 1132 vlg.
3) Een plaat van deze revue ken ik niet; de achterstaande geeft een revue van een
jaar vroeger op het Loo.
4) Cf. Pages, 573; anders: Klopp, III, 231, en cf. 229.
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wel de dynastieke aanspraken. Het is zeer goed mogelijk, zooals Rebenac
meent, dat het bleef bij „des paroles assez vagues". Vaste afspraken had
men niet meer noodig. Het kwam er op aan vast te stellen, dat men in de
algemeene politiek thans een gelijke lijn volgde: Lodewijk XIV was heel
wat minder gerust op de houding van den Keurvorst dan zijn gezant.
Een nieuw bewijs van de intieme betrekkingen bracht het bezoek van
prins Philips Willem aan de Republiek in den herfst van 1686, dat bijkans
een jaar duurde 1). Hij werd door Hunne Hoogheden met groote voorkomendheid ontvangen. Het hoofdmoment was het reeds genoemde avondfeest in het Huis ten Bosch, dat hij bijwoonde, en alles gaf den indruk,
dat hij hier te lande in den smaak viel: driemaal per week bezocht hij
de Prinses, en van tijd tot tijd ook den Prins, die ook wel bij hem kwam
eten. Toch is het zeer te betwijfelen, of Willem III ernstig van plan is
geweest hem tot zijn opvolger te bestemmen, wat heel wat anders was dan
de dynastieke aanspraken der Hohenzollerns te honoreeren. Eer dan Philips
zou Lodewijk, de tweede zoon van Louise Henriette, hiervoor in aanmerking kunnen zijn gebracht. Maar deze stierf juist tijdens het bezoek van zijn
stiefbroeder in de Republiek. Echter blijkt ook daarna niet van eenig plan,
om dezen een duurzame positie in de Republiek te bezorgen 2), al heeft
men hierop te Berlijn gespeculeerd. Een dergelijke handeling zou de verhouding tot den neef in Friesland hopeloos bedorven hebben, die arme
Hendrik Casimir, wien de Keurvorst te Kleef zelfs audientie geweigerd
had 3) ! Het lag niet in Willem's aard een oplossing van zoo'n epineuse
successie-kwestie, waarin de Staten gekend zouden moeten worden, aan
de orde te stellen, — en waarschijnlijk heeft hij dit nog niet noodig geoordeeld ook.
Wat er verder in deze jaren in Duitschland gebeurde, gaat buiten den
directen invloed van Willem III om, al was de ontwikkeling hem niet ongunstig. Waldeck raakt van 1685 of op den achtergrond. Hij maakte den
veldtocht tegen de Turken in het najaar van 1685 mee en was daarin niet
zeer fortuinlijk, wat zijn positie niet ten goede kwam. De alliantie van
Augsburg van Juli 1686, die een nieuwe, maar nog niet blijvende kern van
een anti-Fransche coalitie, die in zijn opzet ook Spanje en Zweden omvatte,
1) Droste, II, 443 vlg. (de data in dit verhaal van Jaucourt zijn 0. S.).
2) Waldeck had in 1684 — wat overijld schijnt het — aan Fuchs gezegd, dat het maar
aan den Prins hing, om dit te bewerken (Urk. und Aktenst., XXI, 69; cf. ald., 99, noot 2).
3) Urk. und Aktenst., XXII, 1145.
14
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beloofde te zijn, was niet zijn werk 1), en evenmin dat van Willem III.
Deze had het lid van zijn raad Eckart naar Augsburg gestuurd en later,
langs een omweg, gezorgd, dat ook de Nederlandsche resident te Regensburg, Petrus Valckenier, hierheen ging 2), maar beiden kunnen niet anders
dan als waarnemers worden beschouwd. Willem III vermeed het nu, even
goed als na 1678, de Staten voor het aangaan van nieuwe alliantien te stellen 3). Het associatie-verdrag was door het Bestand van Regensburg van
zelf van de baan geraakt en een voorstel tot een nieuw dergelijk verdrag
tot garantie van dit Bestand had voor Willem III uitteraard geen zin. Wel
werden in Januari de vroegere verdragen met Zweden voor twintig jaar
vernieuwd. Verder kon men alleen hopen, dat de oude alliantien zouden
blijven voortbestaan. Een van den Grooten Keurvorst uitgaande voeler, om
den Prins te interesseeren voor de evangelische kantons in Zwitserland, die
zich ook bedreigd achtten en zich tot hem gewend hadden, waarbij de
Fransche refugie-predikant en schrijver Jurieux, betrokken was, vond bij
den Prins weinig weerklank; voor zich zou hij gaarne zijn best doen hen te
steunen, maar als ze iemand wilden zenden, moest dit zoo heimelijk mogelijk gebeuren 4).
Het is heel verkeerd Willem III voor te stellen als den man, die er overal
de hand in had, waar het in de lieve wereld een actie tegen Frankrijk gold.
Dit geldt nog sterker van de eerste jaren na 1684 dan van de zes jaren
daarvOOr. Zijn positie in de Republiek veroorlooft niet een politiek in den
stijl van Lodewijk XIV te voeren, en hij is er ook niet de man naar zich
moeite te geven, waar hij deze zonder uitzicht, voor de eenheid in de Republiek zelfs schadelijk, moet achten. Hij kan alleen de gunstiger teekenen,
die zich in Europa voordoen, waarnemen en de anti-Fransche stemming
aanwakkeren of laten aanwakkeren. Eigen initiatief toont hij in het cultiveeren van de nieuwe harmonie in de Republiek en van de nieuwe vriendschap met Brandenburg. De omstandigheden — en dat geldt ook in hooge
mate van de dingen, die hij in Engeland te behandelen zal krijgen — geven
nu aan zijn politiek een sterker Protestantsch karakter dan in haar tot dus
verre uitkwam. Maar men late zich daardoor niet van de wijs brengen:
Willem III, zelf overtuigd Calvinist, — „il y va de la conscience de voir
1)
2)
3)
4)

R. Fester, Die Augsburger Allianz von 1686 (Munchen, 1893).
T. a. p., 67.
Zie het citaat, t. a. p., 35, foot 2; verder Klopp, III, 243-244, 274-275.
Urk. and Aktenst., XXI, 83, 85, 105, 107, III ; cf. Fester, t. a. p., 115 en noot I.
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perdre sans les assister une des meilleures parties qui restent de nos povres
protestants", zegt hij van de Zwitsersche kantons naar aanleiding van 's Keurvorsten poging te hunnen gunste —, denkt er niet aan den strijd tegen het
Katholicisme aan te binden. Die dit dachten — zooals ook toen ter tijd
Kramprich, de keizerlijke resident in Den Haag, deed — begrepen hem niet.
Geen nieuwe godsdienstoorlog, alleen strijd tegen het Fransche systeem
van overheersching, dat ook het Protestantisme bedreigde, was zijn doel. Hij
meende zelfs, dat 't Lodewijk XIV met de intrekking van het edict van.
Nantes er om te doen was scheiding te brengen onder de Katholiek-Protestantsche coalitie, die zich altijd maar weer tegen hem dreigde te vormen 1).
En juist dat moest hij verhoeden.
In Willem's verhouding tot Engeland was na het Bestand van Regensburg geen verbetering ingetreden. Wel het omgekeerde: Van Citters' brieven aan hem 2) uit de tweede helft van 1684 zijn vol klachten over zijn
houding in het verleden, en vooral over de vriendelijkheden, die hij en de
Prinses aan Monmouth bewijzen. Dan ook over de Engelsche vluchtelingen,
die men maar niet vangen kon, op dien eenen Thomas Armstrong na,
die als schuldig aan het Ryehouse-plot door meegaandheid van den schout
te Leiden in deze stad was aangehouden 3), om te Londen onthoofd te worden. Maar de schout Cornelis Paets werd bij de volgende magistraatsbestelling door Willem III niet gecontinueerd 4) — niet, liet de Prins aan
Karel II verzekeren, omdat hij Armstrong had uitgeleverd, maar omdat hij
zich bij vele gelegenheden had laten omkoopen. Wat men aan het Engelsche
Hof niet wenschte te gelooven, en zoo ging het ook met verscheidene andere
verontschuldigingen, die de Prins liet aanvoeren. Voor Monmouth nam hij
het met vuur op : men kon toch niet verwachten, dat hij een zoon van den
Koning, terwijl hij wist dat deze zoo op dien zoon gesteld was, zou wegsturen, dat kwam zijn eer te na; niemand zou gelooven, dat hij met Monmouth
complotteerde ! Een paar, voor zijn doen zeer deemoedige brieven aan zijn
Oom 5), om hem dan toch in de vroegere gunst te laten terugkeeren, bleven
zonder uitwerking en antwoord ! Het liep zoo ver, dat Karel II in den herfst
1) Klopp, III, 1 1 1 vlg.
2) In Corresp. Willem III—Bentinck, II2.
3) Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad, III, 336.
4) Voor de beleedigende behandeling van Paets op 't Loo, waarover D'Avaux, IV, 61,
spreekt, is geen enkel afdoend bewijs.
5) Van z Oct. en 15 Dec. 1684; verder aan Van Citters 9 Januari 1685 (alsv.).
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van 1684 aan Chudleigh verbood eenige betrekking met den Prins te onderhouden, en dit had de gezant aan zijn collega's mede te deelen. Wat de
reden mag zijn van deze oogenschijnlijk zeer strenge behandeling van den
Neef ? Invloed van de omgeving zonder twijfel, van York vooral, en van
Hyde, nu graaf van Rochester, die in den laatsten tijd van Karel's regeering
zeer machtig waren en die zich zeer scherp over den Prins uitlieten, veel
scherper, zooals Van Citters meer dan eens constateerde, dan de Koning
zelf. Maar waarom deze koppigheid van Willem III, om Monmouth, dien
hij persoonlijk moeilijk gewaardeerd kan hebben, maar te blijven beschermen en hem weer opnieuw met vriendelijkheden te overladen, als hij, na
een afwezigheid sedert November, in Januari 1685 in Den Haag terugkeert ? Was het, zooals Fagel aan Witsen zei, omdat de Prins dan toch nog
iemand in Engeland „tot sijn vrient had" 1) ? Ironie natuurlijk ! Was het,
omdat hij in zijn hart meende — niettegenstaande alles —, dat hij den
vader een plezier deed door den zoon goed te behandelen ? En had de
vader hem niet gesproken van bevelen, die, als ze niet met een bepaald
lak gezegeld waren, niet ernstig moesten worden opgenomen ? Hier moet
toch wel de oplossing van het raadsel liggen, en dit wordt ondersteund door
zekere zeer geheimzinnige betrekkingen, die er tusschen Monmouth en
Halifax, die in stilte zijn best deed, om York's en Hyde's invloed tegen
te werken, en daarbij van Monmouth gebruik maakte, — waartoe deze naar
Engeland kwam —, hebben bestaan 2). Zelfs de Koning zou in dit complot
ingewijd zijn geweest, en de Prins zal er niet geheel onkundig van geweest
zijn. Wordt hierdoor ook niet te beter verklaarbaar, dat de Prins bij den
dood van zijn oom aan Waldeck schrijft: „dit is een der grootste ongelukken, die op dit oogenblik aan mijn partij en het Protestantisme konden
overkomen, ofschoon men zich met het tegendeel kan vleien" ? 3) Het is
een waardig slottafereel van de regeering voor den altijd maar caballeerenden
en equilibreerenden Karel II, die, terwijl hij zelf Van Citters ernstig vermaande over 's Prinsen onbehoorlijk gedrag, met leedvermaak een zijner
ministers aan 't werk moet hebben gezien, om zijn al te machtigen broeder
een beentje te lichten, wat hem dan nog de kans gaf zijn lievelingszoon
terug te zien. Halifax had een vast doel voor oogen: hij wilde, evenals in
1681, York's eventueel koningschap met zekere voorzorgen omringen. Wil1) Gebhard, II, 94.
2) Foxroft, I, 42o vlg.; cf. ook Gebhard, II, 13o.
3) Rauchbar, II, 328.
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lem III, al was het een stroohalm, waaraan hij zich vasthield, mocht hopen,
dat daarmede de eenheid in Engeland beter behouden zou kunnen blijven,
— zijn eigenste wensch ! Hij kan zich echter niet ontveinsd hebben, dat het
gevaarlijk was daarbij iemand van Monmouth' allooi te gebruiken. Maar
daar maaide de dood het plan weg. Jacobus II volgde zijn broeder zonder
eenig verzet op, men had zijn vol koningschap als een realiteit te aanvaarden.
Wat had Willem III van zijn schoonvader, wiens opvolging zelf hij volkomen rechtvaardig moet hebben geacht, te hopen ? Het begin was heel
pijnlijk. De nieuwe Koning berichtte den Prins heel kort en droog, dat zijn
broeder gestorven was; de bizonderheden zou hij wel van anderen vernemen 1). Willem III zond Ouwerkerk, om de noodige complimenten of te
leggen 2). De ontvangst viel mee. D'Alonne, de secretaris der Prinses, die
Ouwerkerk begeleid had, kwam over en Ouwerkerk kreeg een uitvoeriger
lastgeving, waarvan Hyde aanried ze niet geheel uit te voeren 3). Wat er
besproken is, weten we alleen uit berichten van Barillon en D'Avaux 4).
Jacobus drong er op aan, dat Monmouth van het Hof zou verwijderd worden; dat kon de Prins gemakkelijk beloven: de balling was direct na de ontvangst van de tijding van het overlijden van zijn vader weggegaan. Eveneens wenschte de Koning, dat de slechtgezinde officieren in de Schotsche
en Engelsche regimenten zouden verdwijnen; die belofte was ook niet te
veel gevergd. De vluchtelingen — dat ging al wat moeilijker: de Prins verwees naar de Staten. En op de vraag, of de Prins 's Konings politiek zou
volgen, kwam er een ontwijkend antwoord ten opzichte van het buitenland;
in de binnenlandsche aangelegenheden was hij er toe bereid, maar direct
met een reserve ten opzichte van den godsdienst 5). Hoe zeer de vriendelijkheid meeviel — het gezantschap, dat namens de Staten den Koning ging
complimenteeren, kreeg een indruk als Ouwerkerk 6) —, er werd niets be1) Dalrymple, IP, 114.
2) Aan Van Citters 20 Februari 1685 (Corresp. Willem III—Bentinck, IP). Volgens
Mackintosh, History of the Revolution in 1688, II, 95, kreeg Ouweikerk een brief van
Karel II aan den Prins mede, waarin deze er op had aangedrongen, dat Monmouth
vriendelijk zou worden behandeld.
3) Gebhard, II, 242, en D'Avaux, IV, 312, 328; Willem III aan Van Citters 23 Maart;
Hyde aan Willem III 24 Maart 0. S. (alsv.).
4) Dalrymple, II 2, 115-116; D'Avaux, IV, 282, 292, 336, en Gebhard, II, 243.
5) Sidney, II, 249; D'Avaux, t. a. p.
6) Verbaal (Werken Hist. Gen. Nieuwe Serie 2), 51-52.
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reikt dan dat er weer een contact met de Engelsche regeering, bepaaldelijk
met Hyde, tot stand was gekomen. Maar 's Prinsen wensch om den Koning
te bezoeken, werd niet verhoord. Het moet hem ook onaangenaam getroffen
hebben, dat Bevil Skelton Chudleigh, die nog door Karel II was teruggeroepen, kwam vervangen; ditmaal verzette hij zich niet. Daar stond tegenover, dat hij verheugd zal zijn geweest, dat het Parlement werd bijeengeroepen —, echter niet om Willem III plezier te doen, maar opdat de Koning
zekere vaste belastingen toegewezen zou krijgen, zooals dat bij een nieuwe
regeering noodig was.
Het was niet te verwachten, dat Jacobus II en Willem III zouden kunnen samenwerken, en ik kan niet gelooven, dat een van hen beiden aan de
mogelijkheid in zijn binnenste geloofd heeft, al heeft de Prins er oprecht
zijn best voor gedaan. De nieuwe Koning, minder joviaal en minder politicus dan zijn broer, had den moed van zijn overtuiging. Als Koning begon
hij onmiddellijk zijn godsdienst in het openbaar te celebreeren en aan Barillon,
met Wien hij zeer vertrouwelijk omging en die hem ook geldelijke ondersteuning bezorgde, zei hij spoedig, dat hij zijn geloofsgenooten vrijheid van geweten en godsdienstoefening wilde bezorgen, wat in strijd was met zijn
verklaring bij de regeeringsaanvaarding, dat hij de bestaande wetten zou
handhaven 1). Dit voornemen zou hij bezwaarlijk kunnen verwezenlijken
zonder steun van Frankrijk, al hoopte Jacobus II het met hulp van de Tories
van het slag van Hyde door te zetten. Hiertoe kreeg hij een kans, toen de
verkiezingen voor het Parlement, die onder zekeren druk plaats hadden,
hem een groote meerderheid van Tories bezorgden. Natuurlijk was er voor
den Koning aanleiding genoeg, evenals die voor Karel II bestaan had, om
den Prins van Oranje wat te ontzien. Hij zei aan Barillon, dat hij hiertoe
verplicht was, maar dat hij zijn schoonzoon te goed kende, om zich door
hem te laten bedriegen 2). En toen nu de Prins zijnerzijds alle mogelijke
tegemoetkoming aan den dag legde, kon men den indruk krijgen, of het
tusschen hen beiden wel zou gaan.
Deze meening werd bevorderd door de houding, die Willem III tijdens
de invallen van Argyle in Schotland en Monmouth in Engeland aannam.
Ik behoef niet te betoogen, dat de Prins niet het minste aandeel aan deze
1) Ranke, Englische Geschichte, V, 283 vlg.; cf. Robert H. George, The financial relations
of Louis XIV and James II (Journal of Modern History, III, 3).
2) Dalrymple, II 2, 114.
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ondernemingen heeft gehad. Monmouth had de Prinses en hem bij hun
afscheid in Februari beloofd, dat hij niets tegen den nieuwen Koning zou
ondernemen, en de verblijfplaats van den hertog was hun na dien onbekend 1).
Dat deze — verleid door slechte raadgevers, zooals zwakke lieden hunne
onberaden stappen veelal verontschuldigen — naar de koningskroon was
gaan grijpen, was 's Prinsen schuld niet, en dat Argyle en hij te Amsterdam
gelegenheid hadden gevonden een drietal schepen uit te rusten en er in
Mei, niet lang na elkander, mede in
zee te steken, was bij de verdeeldheid
der autoriteit in de Republiek geen
groot wonder 2). Onmiddellijk liet
de Prins door Bentinck een onderzoek naar het gebeurde instellen —
tevens naar handelingen van andere
bannelingen — en de resultaten
naar Engeland zenden 3). Zoodra
Jacobus II tegen Argyle de Schotsche regimenten te hulp vroeg,
zorgde de Prins er voor, dat deze
gezonden werden. Jets later, wanneer Monmouth — in tegenstelling
tot Argyle in Schotland — in Engeland eerst eenig succes heeft, geschiedde hetzelfde met de Engelsche. Hoe gaarne zou de Prins
De Hertog van Monmouth.
meegegaan zijn ! Hij stelde voor
(Uit Dudley Heath).
over te komen, maar ook nu werd
hij niet gewenscht. Wel zond hij
begin Juli Bentinck, met opdracht alle hulp, die hij kon geven, aan te
bieden. Men kan in de brieven aan Bentinck lezen 4), hoe de Prins verteerd
werd van ongeduld, toen het betrekkelijk lang duurde, voor Monmouth
verslagen en gevangen genomen werd (16 Juli). Het was bepaald een verlichting voor hem, toen hij dat hoorde. Noch een burgeroorlog in Engeland
1)
2)
3)
4)

Hyde-Corresp., I, 124, 126-127.
Hierover Kannegieter in Bijdr. Vad. Gesch., VI', 79 vlg.
Hyde-Corresp., I, 126-127.
Corresp. Willem III—Bentinck, II', 20 vlg.
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noch Monmouth' kansen op een koningschap kwamen in zijn politieke
berekeningen te pas.
Bentinck had ook in opdracht over algemeene staatszaken te handelen:
te informeeren, hoe de regeering zich na het bedwingen van den opstand
zou gedragen ten opzichte van de buitenlandsche zaken, onder meer betreffende de Fransche aanspraken op de Paits ; met de ministers te spreken
over 's Prinsen particuliere belangen in Frankrijk ; van den Koning en de
ministers te weten trachten te komen, wat de Prins te verwachten had, als
zijn vijanden in de Republiek hem tot uitersten dwongen. Zelfs dit laatste !
Wat heeft het dynastieke gevoel Willem III toch diep gezeten, dat hij kon
denken aan hulp van Jacobus II in dit geval ! Het blijkt niet, dat Bentinck
in de gelegenheid is geweest zijn geheele opdracht uit te voeren. Eenig
resultaat heeft het in elk geval niet gehad. Er is toegezegd, dat de Koning
iemand — en zelfs kwam Sidney met Bentinck mee terug 1), maar van
eenigerlei opdracht aan hem blijkt niets — zou zenden, om den Prins van
zijn gevoelens op de hoogte te brengen. Er werd eenige ingenomenheid
geuit over de houding der overgezonden regimenten. Maar het bleef bij
woorden, en in de vrij talrijke brieven van Rochester 2) komt een duidelijke
reserve, met een aanmaning tot voorzichtigheid, tot uiting. De Koning
voelde zich na de overwinning sterk door de gezindheid van het Parlement,
dat zich in zake het voteeren der gevraagde inkomsten scheutig betoonde.
Er trad zelfs eenige verkoeling in de verhouding tot Frankrijk in, dat na
de aanvankelijke royaliteit de beurs toehield. Jacobus II wilde ook wel wat
zelfstandigheidbetoon. Er kon zelfs een gerucht ontstaan, dat tot aan het
Hof geloof vond, dat Frankrijk eigenlijk Monmouth gesteund had 3). In
die sfeer wordt het begrijpelijk, dat Jacobus II er in Augustus in toestemde
de verdragen met de Republiek te hernieuwen, voor ons buitengewoon gezantschap een succes van het oogenblik. Zijnerzijds toonde de Prins zich
willig veranderingen in de officieren der regimenten, toen deze waren teruggekeerd, aan te brengen, waartoe Skelton een lijst had overgelegd 4), en met
aanbevelingen voor nieuwe officieren hield hij ruimschoots rekening: alleen
1) Sidney, I, p. XXII; Hyde-Corresp., I, 161. Dat Hyde toen den Prins zou hebben
laten aansporen naar Engeland te komen, zooals Barillon schrijft (t. a. p., foot), lijkt mij
zeer te betwijfelen.
2) Behalve in de Hyde-Corresp. nog enkele in de Corresp. Willem III—Bentinck 113.
3) Corresp. —, I 1 , 23; cf. Klopp, III, 65, 71.
4) Skelton aan den Prins 13 Augustus 0. S. (Corresp. Willem III—Bentinck, 113).
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de benoeming van lord Pembroke tot kolonel wees hij heel voorzichtig af,
omdat hij hem te jong vond, en hierin berustte Jacobus II 1). In October
kreeg de Engelsche gezant te Parijs zoo waar opdracht zich voor 's Prinsen
belangen inzake Oranje, waar de Hugenoten ook vervolgd werden, te Parijs
in te spannen 2). Maar ook de Engelsche interventie kon niets bereiken.
Het hoogtepunt in de toenadering van Jacobus II en Willem III — dat
nooit heel hoog was ! — ligt in den zomer van 1685. Daarna vervaagt de
aanraking. De Koning gaat, in het gevoel van zijn sterkte, zijn doel in Engeland nastreven. De Katholieke officieren, die hij in de dagen van Monmouth'
inval bij zijn eigen troepen had aangesteld, bleven in strijd met de test-act
gehandhaafd. In October werd Halifax gedwongen het Kabinet te verlaten.
Het Parlement, waar zich, onder den indruk van 's Konings eigengerechtigheid inzake het zich feitelijk toeeigenen van een recht van dispensatie van
de test-act, verzet begon te openbaren, werd in November geprorogeerd.
Toch blijft Willem III zich aan Jacobus vasthouden, en ook het onverkwikkelijke incident met Skelton 3), ofschoon deze als gezant gehandhaafd
bleef, bracht hierin geen verandering. In Januari 1686 laat Fagel door
Heinsius, die toen voor zaken van de Oost-Indische Compagnie te Londen
was, den leden van het Parlement, dat toen heette weer bijeen te zullen
komen, raden om tegen den Koning zoo bezadigd mogelijk op te treden 4).
Men ziet dezelfde lijn, die in de dagen van de exclusion-bill gevolgd was:
trachten de eenheid in Engeland te handhaven. In Mei toonde Jacobus II
zich zeer voldaan, dat de Staten van Holland het er over eens waren, om
den Engelschen vluchtelingen — voor zoover uitgezonderd van het pardon,
dat in Maart te voren door hem was uitgevaardigd — het verblijf in het
land overeenkomstig de verdragen te ontzeggen, en hij hoopte, dat de
Staten-Generaal dit voorbeeld zouden volgen, wat ook inderdaad geschiedde 5). Die lieden, zei hij, zijn gevaarlijk voor den republikeinschen geest,
die in Engeland — voegt hij er teekenend bij — dagelijks toeneemt 6). Terzelfdertijd zond de Prins kolonel Hugh Mackay, die op 's Konings aanbe1) Hyde-Corresp., I, 153.
2) Jacobus II aan den Prins 13 October 0. S. (Corresp. Willem III—Bentinck, IP),
en verder brieven van Sunderland in Corresp. Willem III—Bentinck, 11 3 , en bij Dalrymple,
II 2 , 154 vlg.
3) HiervOcir, p. 132.
4) Van der Heim, I, p. XCVIII.
5) Res. Holl. 17 Mei en Res. St. Gen. 20 Mei 1686 (R. A.).
6) Dalrymple, IP, 167, i68.
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veling kort te voren bij de Schotsche regimenten benoemd was, om den
Koning van zijn goede gezindheid te verzekeren 1). Waarlijk ! de aanhankelijkheid, die Willem III zijn schoonvader betuigde, ging heel ver.
Maar het bleek spoedig, dat er een grens was, en in Augustus poogde
de Koning deze te overschrijden door den Katholieken graaf van Carlingford als commandant der Engelsch-Schotsche brigade voor te stellen 2).
Dat weigert Willem III, beleefd, maar beslist — hij verzoekt er niet meer
over te spreken —, tevens herinnerende aan zijn vroegere weigering om
den eveneens Katholieken graaf Dumbarton, toen deze door Karel II aanbevolen was, te benoemen, en hij had ook kunnen herinneren aan raadgevingen aan Ossory, in veel vroegere jaren, om geen Katholieke officieren
voor te dragen, omdat dit in de Republiek een slechten indruk zou maken 3).
Maar ditmaal was de toon anders. Toch moet men aan het geval geen al
te groote beteekenis toekennen, al heeft Willem III bij deze weigering klaarblijkelijk onder den indruk gestaan van de toenemende ontstemming in
Engeland, waarover Sidney, die juist in dezen tijd nogmaals in de Republiek
kwam 4), hem beter dan iemand kan hebben ingelicht. Hier komt het gevaar
in de verhouding tot Jacobus II voor het voetlicht. Maar Willem III
heeft er geen oogenblik over gedacht, om een voorstel, dat de jonge, romaneske Lord Mordaunt hem in den herfst kwam doen, om zich in de Engelsche
zaken in te mengen, aan te nemen; Mordaunt was heel ingenomen met
zijn onthaal op het Loo, maar 's Prinsen antwoord moet duidelijk afwijzend
geweest zijn 5).
In den loop van 1686 nam de gisting in Engeland sterk toe. Het Parlement werd opnieuw geprorogeerd en daarna ontbonden. De hoop van den
Koning, om met de Tories zijn doel te bereiken, vervloog; het waren juist
Anglikanen, met den zeer orthodoxen Henry Compton, bisschop van
Londen, voorop, die het luidst protesteerden tegen de schending der de kerk
beschermende wetten. Compton verloor toen zijn positie in het Kabinet
en werd ontheven van zijn geestelijke functie. In het begin van 1687 verdween zelfs Rochester, sedert jaren de voornaamste raadgever van de
1) Mackay aan Willem III 31 Mei 1686 (Corresp. Willem III—Bentinck, II').
2) Jacobus II aan Willem III 23 Juli 1686 0. S. (Corresp. Willem III—Bentinck, IP);
Dalrymple, IP, 138 vlg. (de eerste brief is stellig niet aan Bentinck, maar aan Sunderland).
3) Corresp. Willem III—Bentinck, II 2 , 16 en 35.
4) Sidney, II, 255; Hyde-Corresp., I, 17o.
5) Burnet (ed. 1823), I, 262; Corresp. Willem III—Bentinck, 1 2, 7 vlg. (de derde brief
hier moet van 1686 zijn).
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Kroon van het staatkundig tooneel, weldra gevolgd door zijn broeder, den
graaf van Clarendon, lord-lieutenant van Ierland. Hem verving de Katholieke Ier Tyrconnel en verscheidene belangrijke politieke en militaire ambten waren reeds of kwamen spoedig in Katholieke handen. Tegelijk ging
de Koning, nu hij met de Anglikanen in botsing was geraakt, met plannen
om tot het winnen van de dissenters, waartoe hij niet alleen de straf- en
testwetten 1) geheel buiten werking dacht te stellen, maar ook algemeene
verdraagzaamheid af te kondigen. Tevens verluidde bij geruchte, dat de
Engelsche vloot aanmerkelijk versterkt zou worden, waarover reeds Mordaunt gesproken had, toen hij op 't Loo was. Vanzelf knoopte men hieraan in Den Haag vermoedens vast — reeds van Juli 1686 af, toen Van.
Citters er over bericht had 2) —, dat Jacobus het wel op de Republiek voorzien kon hebben — er waren ook allerlei moeilijkheden over Indie —, misschien dan wel in verbond met Frankrijk. Als in 1672 ! Fagel rapporteerde
over deze onrustbarende voorteekenen 15 Januari 1687 ter vergadering der
Staten van Holland, en hij stelde voor, uit naam van den Prins, om een
buitengewoon gezant naar Engeland te zenden. Dit voorstel leidde in Februari
tot de tending van Dijkvelt 3), die ook deel van het gezantschap van 1685
had uitgemaakt. Juist in de dagen, dat het voorstel in beraad was, kwam in
plaats van den teruggeroepen Skelton de markies van Albeville, een Iersch
Katholiek, onbekwaam en weinig respectabel, Jacobus II in Den Haag vertegenwoordigen.
De beide zendingen hadden een parallel doel, zoowel openlijk als heimelijk.
Beide gezanten hadden aan de regeeringen, aan wie ze afgevaardigd werden, de
beste bedoelingen hunner lastgevers te verklaren, om met elkander in vrede
en vriendschap te leven. En terwijl aan Albeville opgedragen was den
Prins te winnen voor 's Konings kerkelijke plannen — bier begint het
secrete deel —, had Dijkvelt last den Koning te verklaren, dat Willem III
niet met 's Konings gedragslijn ten opzichte van de penale en test-wetten
instemde. Hij moest echter met deze verklaring niet als met de deur in
huis vallen, maar beginnen met 's Prinsen particuliere belangen ter sprake
1) De oudere Engelsche strafwetten tegen de dissenters en de Katholieken, die bij de
Uniformity act van 1664 bevestigd waren.
2) Klopp, III, 226.
3) Waarover de studie van James Muilenburg, The embassy of Everard van Weede,
lord of Dykvelt, to England in 1687 (in University Studies, published by the University
of Nebraska, vol. XX, nos. 3, 4 (1920); verder Willem III aan Van Citters 9 Febr.,
en aan Fagel 15, 27, 3o Maart, 13, 27 April 1687 (Corresp. Willem III—Bentinck, IP).
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te brengen en verder wachten op nadere lastgeving. Nu komt het beslissende oogenblik in 's Prinsen verhouding tot zijn schoonvader in zicht;
de Prins liet het met groote omzichtigheid benaderen. De weigering van.
Willem III, om Jacobus II te volgen in wat het hoofddoel zijner binnenlandsche politiek bleek, vloeide van zelf voort uit de gedachtensfeer, waarin
hij het Engelsche staatswezen beschouwde. Immers nam hierin het Parlement een belangrijke plaats in, en wat door Kroon en Parlement samen was
tot stand gebracht, mocht door een van beiden niet willekeurig warden
verbroken 1).
Dijkvelt's ontvangst getuigde van 's Konings zijde niet van bizondere
tegemoetkoming. Hij moest geruimen tijd op een audientie wachten onder
voorwendsel van een ceremonieel geschil van de Staten met Albeville in
Den Haag. Toen hij eindelijk, begin Maart, tot de audientie werd toegelaten,
spraken Jacobus II en hij in algemeene termen over de Engelsch-Nederlandsche verhoudingen en de Koning lachte wat over de vrees der Staten,
dat hij oorlog in den zin zou hebben. Voor 's Prinsen belangen diende
Dijkvelt memories in. De Prins wilde eerst het punt, waarom alles draaide,
uitstellen, totdat daarop antwoord gegeven zou zijn. Maar men zou zich
vergissen, zei hij er bij, als men een gunstig antwoord wilde koopen met
een concessie zijnerzijds op het gebied van den godsdienst: „want ick liever
alles wil leyden als yets tegens mijn eer en conscientie te doen".
Ondertusschen kondigde Jacobus II den 4den April de „act of indemnity"
af, -waarin hij zijn verdraagzaamheidsplannen vorm van wet poogde te geven.
Toen informeerde hij eigener beweging naar 's Prinsen meening hieromtrent en maakte het Willem III heel gemakkelijk te laten uitvoeren wat hij
Dijkvelt in last had meegegeven : deze kon het doen voorkomen als een
„ordre naerderhandt ontfangen". Ziet men de omzichtigheid ? Hoe Jacobus II
gekeken heeft, toen Dijkvelt hem 's Prinsen sentimenten omtrent de penale
en test-wetten bekend maakte, weet ik niet. In zijn binnenste zal hij wel
niet erg verwonderd zijn geweest, en de toon van zijn brieven aan den
Prins verandert er niet om. Ten opzichte van de proclamatie van de „liberteyt van conscientie" had de Prins zich einde April zijn meening nog voorbehouden, althans de wijze, waarop hij deze aan den Koning wilde laten
bekend maken. De meening zelf hing onverbiddelijk met die over de ter1) Zeer juist omschrijft Danby dit in zijn brief van 3o Mei 1687 0. S. (Dalrymple, II2,
193); cf. Burnet (ed. 1823), III, 127.
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zijdestelling der penale- en test-wetten samen: had de Koning hiertoe geen
recht, dan evenmin tot de uitvaardiging van het verdraagzaamheidsbesluit.
Het is uit de schaarsche berichten hieromtrent niet of te leiden, hoe Dijkvelt 's Prinsen inzicht aan Jacobus II heeft voorgedragen. Alleen in den
brief, dien hij Dijkvelt bij
zijn terugkeer medegaf,
komt even de indruk van
Jacobus II uit: „ik heb
Dijkvelt gezegd wat ik
meen van U te mogen verwachten voor het welzijn
zoowel van de monarchie
als van onze familie; wat
mij niet wel gezinde lieden
ook mogen beweren, ik ben
elken dag meer ingenomen
met wat ik gedaan heb".
Belangrijker dan Dijkvelt's aanraking met Jacobus II, die enkel tot een
negatief resultaat leidde,—
hoogstens diende tot ontsluiering van de wezenlijke
verhouding van schoonvader en schoonzoon zijn
zijn betrekkingen met vele
op den voorgrond tredende
Engelschen. Hij heeft deze
— ook dit in gevolge zijn
opdracht van wege den
Prins — hervat, want zij
waren sedert 1681 haast geheel verloren gegaan, en nu op uitgebreider
schaal dan ooit te voren. Het ging te gemakkelijker, omdat Monmouth'
dood een mededinger in de gunst der oppositie had weggenomen. Zijn
bezoek aan de weduwe van William Russell, die als een der medeplichtigen
aan het Ryehouse-plot was terechtgesteld, is een heel markant bewijs, hoe
ver hij d aarbij ging, al is de aanteekening van Lady Rachel zelf over het
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bezoek ') klaarblijkelijk wat erg pathetisch aangekleed. Hij sprak natuurlijk
met Halifax, voor wien hij een credentie van den Prins had, met Danby, met
Compton, ook wel met de Hydes, die zich overigens na hun val zeer gereserveerd gedroegen —, dan met Charles Talbot, graaf van Shrewsbury, met Daniel
Finch, graaf van Nottingham, William Cavendish, hertog van Devonshire,
natuurlijk ook met Mordaunt, en met vele anderen; Sidney was afwezig, op
reis in Italie. Zelfs liet Willem III Dijkvelt na zijn onderhoud met Jacobus II
door Fagel gelasten den inhoud hiervan aan de „meest geaccrediteerdeheeren,
soo wereldlycke als geestelycke", mede te. deelen. Zij mochten zich ook verzekerd houden, dat wie van de „Lords of Edelen" in Nederland zouden willen
komen, door hem „beleefdelyck" zouden worden ontvangen, behoudens die
in staat van beschuldiging stonden of veroordeeld waren. Bij zijn terugkeer in
Juni kreeg Dijkvelt een heele schep brieven mede, die hem zelf luide prezen
en meest alle betuigingen van goede gezindheid, ook wel van groote sympathie voor den Prins inhielden 2). Maar ook nog wat met meer. Hoe
voorzichtig Danby zich ook uitdrukt, — evenals Halifax, die zich in hoofdzaak bepaalde tot een verzekering, dat de Koning toch niet zou slagen in
zijn opzet —, hij gaf toch den wensch te kennen, om met den Prins te
kunnen spreken, opdat „some overtures might be made which would be
of use to your service". En nog verder ging Compton, die de overtuiging
uitsprak, dat de Prins de eenige zekere vriend buitenaf was, op wien de
Koning, indien hij in moeilijkheden mocht geraken, kon bouwen. Een
bizondere beteekenis had de brief van Churchill, omdat hij uit naam van
Prinses Anna, van wie Sara Jennings, Churchill's vrouw, toen reeds de
trouwe vriendin was, de verzekering gaf, dat zij nimmer het Protestantisme
ontrouw zou worden. Prinses Anna had Dijkvelt ook zelf ontvangen, maar
niet met hem over staatszaken durven spreken 3). Sunderland, die zich nog
altijd als secretaris van Staat handhaafde, schreef heel kort: hij verwees naar
wat Dijkvelt den Prins zou zeggen. Of hij ook wist van den voor listen
van den Koning waarschuwenden brief, dien zijne vrouw in Maart tevoren aan
den Prins geschreven had ? 4) Sunderland is een zeer dubieuse — in elk
geval zeer immoreele — figuur in de Engelsche geschiedenis gebleven.
1) John Russell, The Life of William Russell, II, 13o vlg.
2) Dalrymple, 11 2, 190 vlg.
3) Lettres et Memoires de Marie —, 29 en 4o (de beide hier geciteerde brieven moeten
van 1687 zijn).
4) Dalrymple, 112, 187.
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Van Witsen is het gezegde afkomstig, dat Dijkvelt's zending de wortels
voor de revolutie in Engeland van 1688 heeft gelegd 1). Hierin schuilt een
kern van waarheid, omdat sedert dien de Prins in nauwe relatie met de
Anglikaansch-Protestantsche kringen, Whigs en Tories dooreen gemengd,
heeft gestaan, terwijl terzelfdertijd de tegenstelling tot zijn schoonvader
duidelijk aan het licht trad. Evenzeer had hij betrekkingen met Schotten:
omstreeks dezen tijd bezochten hem Sir James Dalrymple en de graaf van,
Melville, beide uitgewekenen, en met Patrick Hume, die te Utrecht gevestigd en met alle soorten uitgewekenen op de hoogte was, stond hij door
Bentinck in correspondentie 2). Maar bij al deze lieden was er, — evenmin als bij den Prins 3) —, een plan tot revolutie, deze reserve dient men
ten opzichte van Witsen's uiting te maken. Wat sommigen voor den geest
stond, is misschien de voorbereiding tot een dergelijken maatregel als in
168o-1681 overwogen geworden was: iets als een regent naast den Katholieken Koning, waarop Danby klaarblijkelijk doelde, maar niemand nam nog
het initiatief tot het uitvoeren van zulk een of een anderen maatregel. Het
Engelsche y olk haast zich niet bij het nemen van belangrijke beslissingen,
en Willem III deed dit al evenmin. Velen wenschten, heet het in een memoriaal, dat Hume den Prins zond, dat hij den Koning zou schrijven, om hem
te waarschuwen voor de gevaren, die uit zijn politiek dreigden voort te
komen, maar ook hierop ging Willem III nog niet in, althans niet op de
wijze die men aangaf: door een brief, die gepubliceerd zou worden. Voorloopig bleef het bij Halifax' woord aan Oranje 4) : „Your Highness seeth
of what use it is to stand firm, neither to yield nor to give advantage by
acting unseasonably".
Wel werd de verhouding van Jacobus II en Willem III in de volgende
maanden al scherper gesteld. In een brief aan Jacobus II, tot antwoord op
den aan Dijkvelt medegegevene, vat Willem III zijn opvatting samen:
„Uwe Majesteit veroorlove mij te herhalen, dat er geen persoon in de
wereld is, die grooter afkeer heeft van alle soorten van godsdienstvervolging
dan ik, maar ook kan ik nooit besluiten iets te doen ten nadeele van den
godsdienst, dien ik belijd, en daarom kan ik niet medewerken in wat Uwe
1) Scheltema, Geschied- en Letterkundig Mengelwerk, III', 135.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, P, 13 vlg.
3) Brak er een opstand uit, zei Dijkvelt tegen Ronquillo, dan zouden de Prins en de
Staten den Koning steunen (Klopp, III, 333-334)•
4) Dalrymple, IP, 186.
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Majesteit van mij vraagt". Summierder kon het niet, Dijkvelt moet dit uitvoeriger uiteengezet hebben. De Koning antwoordt verstoord, zonder op
het hoofdpunt in te gaan: het spijt mij, dat ge niet kunt zijn voor het afschaffen van de wetten, die zoo streng op de dissenters drukken ; maar
ik zal er niets meer over zeggen, maar u alleen nog vertellen — wel heel
last ! —, dat Dijkvelt niet een goeden koers gevolgd heeft, omdat hij
te veel geloof heeft geschonken aan degenen, die mij en de monarchie geen
goed wenschen 1).
Twee motieven, ziet men duidelijk, beheerschen 's Prinsen houding in,
dit gewichtig moment: een politiek, dat hem gebiedt de Engelsche staatsregeling in den vorm, waarin ze bestaat, te handhaven; een religieus, dat
hem gevaar voor zijn eigen godsdienst doet vreezen, als de Katholieke
koning zijn zin doorzet. De aard van Willem III moet er toe leiden aan te
nemen, dat het politieke moment ook bier het zwaarst weegt; maar het is
heel moeilijk twee verschillende motieven in een zelfden persoon in hun
onderlinge verhouding juist te onderscheiden, wanneer die, zooals in dit
geval, in dezelfde richting werken. Zeer de aandacht waard is het, hoe sterk
de Prins zijn afkeer van gelooIsvervolging, ja zijn eigen tolerantie onderstreept; niet alleen in den bovengenoemden brief, ook reeds bij een aanmaning van Jacobus II, om het gevaar van de uitbanning der reguliere
geestelijkheid in Holland, dat — onder den indruk van de vervolging der
Hugenoten — dreigde, te helpen afwenden 2). En in een der brieven aan
Fagel over Dijkvelt's zending schrijft hij, dat hij er geen bezwaar in ziet, dat
„de Princesse en ick" de verzekering deden „van de Catholiquen niet te
vervolgen ofte de wetten te doen executeeren, omdat deselve charges, ampten
ende benefitien hadden bekleet tegens de wett".
De „Princesse en ick". Het is de eerste maal, dat Willem Mary in een
adem met zich zelf in een staatkundige actie noemt. Dit is op zich zelf
zoo'n wonder niet, want Mary, nu haar vader eenmaal Koning was geworden, was zonder twijfel de naaste erfgenaam van de Kroon en hare meening
was dus van heel groot belang. En toch is 't heel merkwaardig, dat Willem III
haar noemt ! Dat kon, omdat hij sedert kort wist, positief wist, dat Mary
eens van zin met hem was in de beschouwing der Engelsche taken. Eigenlijk had hij dat al lang kunnen weten, als hij zich maar meer moeite had
1) Id., 184 vlg.
2) Id., 176-177.
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gegeven dan hij langen tijd gedaan heeft om zijn vrouw beter te begrijpen.
Hier komt dr. Gilbert Burnet ten tooneele. Hij was een Engelsch geestelijke, had reeds in 1685 Engeland vrijwillig verlaten, had gereisd en kwam
in den zomer van 1687 naar de Republiek. Te Utrecht werd hij door
brieven van sommigen aan het Hof van den Prins naar Den Haag ontboden,
sprak zeer vertrouwelijk
met den Prins, werd spoedig een persoon van aanzien in diens omgeving
en kreeg toegang tot de
Anglikaansche kapel. Hij
ontwierp zelfs, zegt men -maar hierin schuilt stellig
overdrijving, die niet zelden bij hem voorkomt
's Prinsen instructie voor
Dijkvelt. In elk geval werd
er meer naar hem geluisterd dan naar William.
Penn, den beroemden kwaker, die omstreeks dezen
tijd ook naar Holland
kwam, en wel om Willem
III en Mary te winnen
voor 's Konings hem aan trekkelijk voorkomende
tolerantie-plannen, maar
niet geheel bevredigdwerd :
ten opzichte van de strafwetten, zei Willem III tegen hem, acht ik verandering mogelijk, mits in
samenwerking met het Parlement; de „test" beschouw ik als een waarborg
voor den Protestantschen godsdienst, dien ik niet wil missen. Wij kennen
dit antwoord alleen uit Burnet, maar het geeft zoo apert 's Prinsen inzicht
weer, dat wij het als authentiek mogen beschouwen.
1) Voor het volgende Burnet, III 123 vlg. en 164 vlg. Hij was in Augustus aan het
Hof (Fitzpatrick aan Willem III, i Sept. 1687 0. S.: Corresp. Willem III—Bentinck, II').
15
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Lang duurde Burnet's verblijf in de omgeving van het Hof niet, want
toen Albeville te kennen gaf, dat zijn aanwezigheid den Koning onaangenaam
was, werd hiermede direct rekening gehouden. Den Prins zou hij zelfs
volgens zijn eigen mededeeling, — die echter betwijfeld mag worden 1)
niet meer ontmoet hebben dan kort voor de expeditie naar Engeland in zee
ging. In elk geval bleef hij in dien tusschentijd met Fagel, Dijkvelt en
Halewijn in relatie. Tijdens zijn meer intiemen omgang met het Hof moet
de episode voorgevallen zijn, die een klassieke vermaardheid gekregen heeft
en dit ook verdient.
Het is bij den aard van Willem en Mary zeer aannemelijk, dat zij samen
over het Engelsche werk, en bepaaldelijk over hun beider rechten op den
troon, niet spraken —, het was ook zoo delicaat. Dit bemerkte Burnet en
hij besloot toen als ongevraagde tolk op te treden. Natuurlijk begon hij met
de Prinses, wie hij uitlegde, dat, als de opvolging openviel, zij de macht zou
krijgen, en dus een positie boven den Prins, die dit niet heel acceptabel
zou vinden. Op een verwonderde vraag van Mary gaf hij als geneesmiddel
aan, dat zij kon zorgen, dat hij het wezenlijke gezag kreeg. De Prinses, die
zei geen tijd noodig te hebben om te bedenken, hoe ze haar „regard and
affection" voor haar gemaal zou uitdrukken, begeerde hem onmiddellijk te
spreken. De Prins was — natuurlijk ! — op jacht. Het onderhoud werd
tot den volgenden dag uitgesteld. Toen zei Mary heel klaar, dat zij niet
geweten had, dat de Engelsche wetten zoo in strijd waren met de goddelijke;
de Prins, beloofde ze, zou altijd „bear rule", en zij vroeg alleen, dat hij het
gebod: „Husbands, love your wives", zou nakomen. Willem zei niets, bedankte Burnet niet eens, dat hij hem in zijn onhandigheid zoo mooi geholpen had. Wel schonk hij den geestelijke — zegt deze zelf — sedert groot
vertrouwen.
Burnet's verhaal lokt tot kritiek op meer dan een punt uit, maar het is
te mooi, om er het ontleedmes in te zetten, en de kern er van mag men als
waar aannemen. Het gevolg was, dat de verhouding van Willem en Mary
van nu af opener werd, zonder belemmerende kleppen. Voor Mary schijnt
van nu af die teere gevoeligheid aanwezig, die de Prins slechts aan zeer
weinigen openbaarde, en onder dezen is zij de eenige vrouw gebleven. Zou
niet onbewust het beeld zijner moeder hem lang hinderend in den weg
hebben gestaan, om deze vrouw in haar voile waarde te erkennen ? En is
1)

Ten bewijze: III, 254.
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het hem niet als een openbaring geweest, dat een vrouw tot zulk een opofferende liefde in staat was ? Die hem tevens de groote geruststelling schonk,
dat Mary in het dreigende conflict met haar vader aan zijn zijde stond, want
ook daaraan was na het antwoord aan Burnet geen twijfel mogelijk. Ik wil
hiermede niet zeggen, dat Prinses Mary hierin geheel op dezelfde motieven
als de Prins handelde. Haar echt vrouwelijk gevoel is inniger, haar religiositeit dieper, de staatkundige en dynastieke berekeningen liggen verder van
haar af. Overigens kan de verandering in de houding van den Prins, die zij
aan Burnet's verstandige onbescheidenheid dankte, haar alleen gelukkiger
hebben gemaakt: in haar zelf behoefde zij niets te veranderen; ook voortaan
liet zij haar man handelen.
Na Dijkvelt's terugkeer kon de Prins niets doen dan de gebeurtenissen
in Engeland met aandacht blijven volgen. In Augustus vond hij nogmaals
gelegenheid een buitengewoon afgezant in den persoon van Zuylesteyn over
te zenden, om condoleances te betuigen bij het overlijden van de moeder
der Koningin. Ook Zuylesteyn sprak met dezen en genen en bracht een
aantal brieven mee terug 1), die doorgaans wat gereserveerder waren dan die
aan Dijkvelt waren medegegeven, en vooral mededeelingen behelsden van
het plan tot het bijeenkomen van een non-conformistisch parlement, waarmede Jacobus II toen omging, maar waarvan Halifax al weer voorspelde,
dat er niets van zou komen. Gelegenheid tot bespreking van den toestand
vond de Prins, toen Sidney, op de terugreis naar Engeland, hem in September op 't Loo bezocht, waar toen ook Shrewsbury kwam 2). Maar
nergens in dezen tijd is sprake van een effectief ingrijpen van Willem III
in de zaken van Engeland. Wanneer er in de correspondentie met Engelschen een paar maal melding gemaakt wordt van een „dessin", dan is alleen
een onderneming naar West-Indie, die Lord Mordaunt op touw had genet en waarbij het ging om het opvisschen van den schat van een bij San.
Domingo gezonken Spaansch schip, bedoeld; hij wilde dit doen in samenwerking met den Prins, die zich ook geldelijk voor het geval interesseerde en
steun verleende in schepen onder bevel van Callenburg 3).
Iemand, die belangstelling toont voor een zoo banaal onderwerp als het
opvisschen van een goudschat, kan zijn hoofd nog niet vol hebben gehad
1) Dalrymple, II 2, 2o1 vlg.
2) Sidney, II, 265; Fitzpatrick aan Willem III ' September 1687 0. S. (alsv.).
3) Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2 , 598, noot 2, en De Wildt aan Bentinck 17
November 1687 (Corresp. Willem III—Bentinck, III).
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met gedachten aan een onderneming tegen den Koning in Engeland. In
den herfst van 1687 was de toekomst ten opzichte van den loop der dingen
in Engeland nog volstrekt onzeker. De spanning nam er met den dag toe,
en de Prins werd door een reeks van „letters of intelligence" 1), die hem
door middel van Bentinck en dr. Hutton 1), den Engelschen dokter aan het
Hof, bereikten, uitvoerig op de hoogte gehouden. Natuurlijk wist hij, dat
velen in Engeland en Schotland hunne hoop op hem gevestigd hadden:
„the great wheel which under God must give life and motion to any good
project", zooals Hume het uitdrukte, daarmede tevens de vaagheid der verwachtingen aanwijzende. Anglikanen vooral, maar ook vele dissenters, voor
zoover zij — en naar 't schijnt niet ten onrechte — aan Jacobus' tolerantiepolitiek geen vertrouwen schonken. Voor dezen bleef het Katholicisme de
gevreesde macht 2). Andere dissenters geloofden Jacobus II: zoo Penn, zoo
James Stewart, een Schot, die aan Argyle's expeditie had meegedaan, maar
zich nu met den Koning had kunnen verzoenen. Door een land- en geloofsgenoot William Carstares, zelf een geestelijke, die in Den Haag vertoefde
en in betrekking stond met Bentinck 3) en Fagel beiden, kreeg hij aanraking
met dezen.
Dit leidde tot de zeer bekend geworden correspondentie van Fagel en,
Stewart, waarbij de eerste in een afzonderlijk vertoog een treffende paraphrase gaf van de denkbeelden, die de Prins in de correspondentie met Jacobus II en tegenover Penn ontwikkeld had. Fagel's vertoog, in het Latijn
gesteld en door Burnet, hiertoe op instigatie van den Prins 4) aangezocht,
in het Engelsch vertaald, werd weldra door den druk in Engeland bekend
gemaakt, en toen er openlijk rondgestrooid werd, dat het een falsum was,
volgde er een zeer scherpe weerlegging van Fagel. Willem III had op deze
wijze een ongezochte gelegenheid gekregen de opvatting van Hunne Hoogheden, in wier naam hij gesproken had, in het openbaar to verkondigen.
Fagel's geschrift mag met recht het eerste manifest van Willem en Mary
aan het Engelsche y olk worden genoemd, en het maakte een gunstigen
indruk, ook in de kringen der dissenters 5), die met voldoening kennis
1) Van November 1687 of aanwezig: Corresp. Willem III—Bentinck, I 2 , 599, noot 2.
2) Duidelijk uitgedrukt wordt dit in het memoriaal, dat Hume aan den Prins zond
(t. a. p., i6).
3) Brieven van Castares aan Bentinck van i en 2 Aug. 1687 (Corresp. Willem IIIBentinck, III).
4) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 34; Fagel's stuk o. a. Holl. Mercurius, 1687, p. 92.
5) B.v. op Hume (Corresp. Willem III—Bentinck, 1 2, 600).
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konden nemen van de belijdenis der verdraagzaamheid eo ipso, die Fagel
scherp onderstreept had, en zelfs bij vele Katholieken om dezelfde reden.
Met het fijne staatkundig instinct, dat de Engelschen in doorsnede kenmerkt, heeft de meerderheid der Engelschen en Schotten, de niet-Anglikanen inbegrepen, gevoeld, dat de verstandige denkbeelden van Willem III
beter kans op verwezenlijking boden dan die van Jacobus II, die — men
mocht ze vertrouwen of niet — niet in de ontwikkeling van het Engelsche
staatswezen van die dagen pasten.
Zijnerzijds waagde de Koning een poging zijne dochter in Den Haag
van de juistheid zijner godsdienstige denkbeelden te overtuigen, eerst door
Albeville, toen door een schrijven van hem zelf, waarop de Prinses antwoordde
met een verdediging van hare Protestantsche belijdenis, die beter dan iets
bewijst, hoe diep zij deze voelde 1). Dit antwoord — nog door andere brieven van beiden gevolgd — is haar eigenste werk. Zij vond ook aanleiding
hare denkbeelden, die in Engeland niet juist werden voorgesteld, aan hare
zuster en aan Compton nader uiteen te zetten en liet door ds. Stanley, haar
hofprediker, Sancroft, den aartsbisschop van Canterbury, inlichten; het was
deze brief aan Stanley, die haar gemaal met verrassing en voldoening las 2).
Aan Sancroft had de Prinses in Juli 1687 reeds een brief geschreven, waarin zij hare verheugenis uitgesproken had, dat de Engelsche kerk sterk in
haar godsdienst stond. Sancroft, een heel voorzichtig man, had wel geantwoord — zelfs op een zeer sympathieke wijze —, maar de brief was
niet verzonden. En daarover verheugde zich de aartsbisschop in lateren
tijd, want voor niets ter wereld zou hij gewild hebben, dat men had kunnen
zeggen, dat hij den Prins naar Engeland zou hebben genoodigd 3) ! Dit is
een zeer typeerend staaltje van de Engelsche mentaliteit ten opzichte van
het optreden tegen den Koning.
Begrijpt men, dat Jacobus II — al duurde zijn gewone correspondentie
met hen maar altijd voort — ontstemd werd over de tegenwerking, die
zijn kinderen in Holland hem boden ? In Februari 1688 gaf hij er een eerste
openlijk blijk van: hij verzocht den Staten de Engelsche en Schotsche regimenten naar Engeland terug te zenden, zich daarbij beroepende op de in
1678 met Ossory gesloten overeenkomst. Zonder aarzeling, na advies van
den Prins te hebben ingewonnen, antwoordden de Staten met een beleefde
1) Lettres et Memoires de Marie, 4 vlg.
2) Ibid., 6o.
3) Hyde-Corresp., II, 485.
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weigering: zij zouden den Koning de troepen, als in 1685, gaarne ter beschikking stellen, als hij ze om militaire noodzaak noodig had; zij achtten
zich niet verplicht ze in tijd van vrede of te staan, te minder nu de staat
van zaken in Europa zoo onzeker was. Kort daarna riep Jacobus II al zijn
onderdanen in Nederlandschen land- of zeedienst bij proclamatie terug.
Aan hen, die dit wenschten, gaven daarop de Staten voile vrijheid om terug
te keeren. Slechts weinigen gingen. Het was teekenend, dat een aantal
Engelschen en Schotten in dit openlijke conflict tusschen hun Koning en
den Prins voor Oranje kozen.
Vergelijkenderwijs was 's Prinsen positie in de jaren na den wapenstilstand van Regensburg zeer veel verbeterd. In de Republiek deden zich geen
groote geschillen meer voor. Zijn neef in Friesland kon de Prins in Februari
1687 zelfs bedanken voor „le beau present", dat hij hem geschonken had,
en kort daarop aanvaardde hij het peetschap van Johan Willem Friso 1).
Amsterdam had zich nog wel tegen den staat van oorlog voor 1687 verzet
„chagrinant, om dat alle jaer weer te hooren”, meende de Prins 2) —,
maar eindigde met toe te geven. Zooals het in 1685 had moeten toestemmen
in het herstel der in 1681 afgeschafte buitengewone middelen te water,
ofschoon deze zeer schadelijk voor den handel waren. Zelfs werd in 1687
een verpachting der convooien en licenten tot stand gebracht, waardoor de
opbrengst dezer door de Admiraliteiten slap geheven en toch voor de vloot
zoo belangrijke middelen zeer steeg. Amsterdam had bezwaar, maar stelde
deze ter zijde, naar het schijnt omdat het zijn zin gekregen had in het afschaffen der uitvoerrechten op het graan; het had hiervoor zelfs jaarlijks
f 5o.000 over, die het admiraliteitscollege der stad volgens uitspraak van
Willem III van December 1687 aan Zeeland te betalen kreeg 3). Schikken
en plooien was het wachtwoord ook in deze economische aangelegenheden.
De eenigheid binnensiands bleef gehandhaafd ! Naar buiten bleven de
betrekkingen met Brandenburg het meest gecultiveerd. Simon Petkum, na
Huygens' overlijden president van 's Prinsen Raad, die in Juli naar de
Brunswijksche vorsten gezonden was, van wie hij den hertog van Celle in
goede, maar dien van Hannover nog altijd in slechte gezindheid aantrof,
kreeg in September opdracht naar Brandenburg, en tevens naar Hessen1) Corresp. Willem III—Bentinck, 113 , en Van Sypesteyn, III, bijlagen XXIV, 32.
2) Aan Fagel 15 Maart 1687 (alsv.).
3) J. van der Poel, in Archief Zeeuwsch Genootschap 1929, p. 63; cf. Van Dillen, in
Economisch Historisch Jaarboek, III, 7o vlg.
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Cassel, te gaan 1). Te Berlijn moest hij 's Prinsen goede diensten aanbieden,
om te medieeren tusschen den Keurvorst en den Keurprins, wier verhouding zoo slecht was geworden, dat de laatste zich van het Hof had verwijderd. De breuk werd geheeld —, ik weet niet, of Petkum hierop invloed
had, maar het is de moeite waard te zien, hoe de Prins zijn zorgen uitstrekte, om de eensgezindheid ook bij de voornaamste bondgenooten te
handhaven. Terzelfdertijd vertoefde Jacob Hop als gezant der Staten op
zijn eerste diplomatieke missie te Berlijn. Hij moest vooral de Brandenburgsche hulp inroepen, om de geschillen tusschen de Republiek en Denemarken,
die een vrij scherpen vorm hadden aangenomen, uit den weg te ruimen,
r at na veel moeite, eerst in Juli 1688, voor een niet onbelangrijk gedeelte
gelukte. Het doel is duidelijk: alle geschillen in de Protestantsche wereld
moeten uit den weg geruimd voor het dreigende gevaar van het militante
Katholicisme van Lodewijk XIV. Den Keizer liet de Prins in een onderhoud met een keizerlijk vertegenwoordiger, den vorst van Hohenlohe, die
hem in Augustus op het Loo bezocht, aanraden zich bij de Protestantsche
rijksvorsten aan te sluiten 2). Hier wenkt de vage omtrek eener nieuwe groote
alliantie tegen Frankrijk. Men mocht rekenen, dat ook Beieren, reeds gepaaid met het uitzicht op de landvoogdij van de Zuidelijke Nederlanden,
met Leopold I, den schoOnvader van den Keurvorst, als deze vOOrging,
zou meegaan, en tevens Spanje, dat in zijn buitenlandsche politiek het
dichtst aan Oostenrijk hield; de vrouw van den Keurvorst werd er in dezen
tijd als de rechthebbende op de Spaansche successie beschouwd. Maar
voorloopig bleef dit alles bij plannen. Een goed voorteeken mocht men er
in zien, dat het den markies van Gastariaga, Grana's opvolger te Brussel,
in December 1687 eindelijk gelukte met Eckhart een ontwerp-overeenkomst
betreffende 's Prinsen vorderingen tot stand te brengen. Willem III zou
jaar-rentes, tot een gezamenlijk bedrag van f 150.000, benevens een bedrag
ineens van 120.000 patacons, krijgen, en als Spanje Franche-Comte mocht
terugwinnen, zou het hem in het bezit zijner goederen hier herstellen;
het zou bovendien zorgen, dat de Keizer Meurs tot een vrij hertogdom
zou verheffen; daartegenover stemde Willem III er in toe, dat Maastricht
aan Spanje zou komen volgens het verdrag van 1673. De laatste bepaling
1) Instructie van 15 September (Corresp. Willem III—Bentinck, II 3 , waar verder eenige
correspondentie van den Prins met hem voorkomt).
2) Fester, t. a. p., 139.
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was op verlangen van Gastafiaga opgenomen 1) ; zij moet de uitvoering van
het verdrag, waarin men oude klanken beluistert, ernstig belemmerd hebben. De Spaansche Koning heeft het in Maart geratificeerd, Willem III
in Mei. In October 1688 schrijft hij 2), waarschijnlijk aan Gastariaga: ge
zult begrijpen, dat de zaak van Maastricht nu niet is „de saison".
Betrekkelijk rustig zag de internationale wereld er sedert 1684 uit. Van
den oorlog tegen de Turken, op wie de keizerlijke troepen in deze jaren
belangrijke overwinningen behaalden, merkte men in het Westen niet heel
veel. Frankrijk's politiek beoogde het definitief verwerven van de winsten,
die- het te Regensburg tijdelijk had gekregen, zonder succes overigens; men
merkte in Frankrijk den toenemenden weerstand en begreep den achteruitgang in de diplomatieke positie, die zoo duidelijk uitkwam in de Republiek, in Brandenburg, in het Noorden, ja! in heel Duitschland. Men drong
met zijn wenschen niet te sterk naar voren en trachtte hiermede de vorming
van vijandige alliantien tegen te houden. Maar de doeleinden en de tegenstellingen in de internationale wereld bleven bestaan en werkten voort. Daarbij was het zoowel voor de Fransche als de anti-Fransche partijen van de
uiterste beteekenis wat Engeland zou doen, nu even goed als vroeger.
Voor Lodewijk XIV was 't een verblijdende omstandigheid, dat Jacobus II
en Willem III, wier schijnbare toenadering hem in 1685 even beangstigd
had, tegenover elkander waren komen te staan. Toch naderden hij en de
Engelsche Koning elkander niet veel. Jacobus II, in zijn beperkten aard,
zette al zijn zinnen op het doorvoeren zijner Katholiek-binnenlandsche politiek en de buitenlandsche betrekkingen leden hieronder. Tot een alliantie
met Frankrijk, die uiteraard de spits tegen de Republiek zou hebben gekeerd, toonde hij geen neiging; de veelvuldige geruchten hierover waren
uit de lucht gegrepen. Niemand was er zeker van, welke houding hij bij een
internationaal conflict zou innemen. Lodewijk XIV had hierom Jacobus'
tolerantie-politiek bevorderd 3), omdat deze de meeste kans bood op on.eenigheid in Engeland, die dit land als Europeesche macht zou uitschakelen. Voor Willem III lag het geval andersom: hij wenschte eensgezindheid
in Engeland, dat hij, evenals vroeger, in een Europeesch conflict noodig
zou hebben, en hij wist uit vroegere jaren, dat hij daarbij op de belang1) Diens brief aan Willem III van 7 Juli 1687 (Corresp. Willem III—Bentinck, 113).
Het verdrag: K. H. A. 2573; aldaar, 2571, rentebrieven van 3o Juli 1688.
2) In den hierna, p. 241, genoemden brief.
3) Klopp, III, 27, 313 vlg.
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hebbende sympathie der Engelsche natie zou kunnen rekenen. Het blijft
de groote vergissing van Jacobus II, die in de overtuiging verkeerde, dat
hij zijn doel in de binnenlandsche politiek zou bereiken, dat hij zich niet
bijtijds van den steun van Lodewijk XIV verzekerd heeft. Hij beperkte er
zich toe dezen alleen op oogenblikken, als de financieele nood aan den man
kwam, om hulp te vragen. Zoo bij de terugroeping der Engelsche en Schotsche
regimenten, waarover hij reeds in October 1687 met de Fransche regeering
in besprek was getreden 1), om deze troepen te betalen, als ze terugkeerden.
Deze hulp werd hem verleend en ten slotte gebruikt voor de indienstneming
van een paar nieuwe regimenten in Engeland. Overigens vloeide het Fransche
geld in deze jaren traag over het Kanaal: de verhouding tot Jacobus II
was te onvast, om er veel goed geld aan te wagen; alleen Sunderland
werd rijkelijk betaald.
In de eerste maanden van 1688 scheen de internationale hemel zonder
dreigende onweerswolken, als in het fatale jaar 1914. Hoogstens waren er
een paar donderkoppen: de aankondiging van de zwangerschap van de
Engelsche Koningin, „die wichtigste Nachricht von hier", meldt de
Oostenrijksche gezant te Londen in het midden van November 2); de keuze
van Willem Egon van Furstenberg, bisschop van Straatsburg, als coadjutor
van den ouden aartsbisschop van Keulen. Alleen zij, die de verhoudingen
kenden, moeten de atmosfeer als zwoel hebben aangevoeld. Toen kwamen,
in Juni, kort na elkander drie gebeurtenissen, die de tegenstellingen acuter
maakten, en het gevaar voor onweer aan een ieder moesten duidelijk maken:
de dood van den Keulschen aartsbisschop (3 Juni); de gevangenneming
van den aartsbisschop van Canterbury en zes bisschoppen, omdat zij geweigerd hadden een tweede verdraagzaamheidsbesluit van Jacobus van
7 Mei van den kansel te laten afkondigen en hunne bezwaren in een petitie
aan den Koning hadden kenbaar gemaakt (18 Juni); de geboorte van een
prins van Wales (20 Juni). Het eerste feit bracht Frankrijk en den Keizer
in scherp conflict; beiden beijverden zich voor de keuze van hun candidaat,
resp. Furstenberg en een Beierschen prins: van den beginne of dreigde dit
conflict tot een gewapende botsing te zullen leiden. De beide andere voerden
de tegenstellingen in Engeland tot een hoogtepunt op: door hun weigering
hadden de zeven hooge geestelijken nolens volens de stelling aanvaard, dat
gehoorzaamheid aan den Koning hare grenzen had; het vooruitzicht, dat
1) Id., III, 391.
2) Id., III, 394.
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de troonsopvolger nu een Katholieke successie waarschijnlijk maakte, moest
van zelf den Protestantschen tegenstand verscherpen, en het weldra verspreide en in breede kringen als waar aangenomen gerucht, dat de nieuwe
prins van Wales een ondergeschoven kind — product van een „schandelijke
Jezuiten-streek" — was, maakte het te gemakkelijker aan dezen tegenstand
vasteren vorm te geven. De ongemeene blijdschap, waarmede in heel Engeland en Schotland de vrijspraak der zeven geestelijken, die voor de King's
Bench waren gebracht, werd begroet en gevierd (1 o Juli), was een lichtend
voorteeken, dat de anti-nationale politiek van Jacobus II een mislukking
dreigde te worden.
In deze omstandigheden nu is de beslissing gevallen, dat Willem III een
expeditie naar Engeland zou ondernemen.
Het plan daartoe dateert van eenige maanden vroeger. De eerste geruchten
er over, van Fransche zijde, komen in Augustus 1687 voor 1), en dit is zoo'n
wonder niet: de talrijke relatiEn van den Prins met Engelschen waren, ten
minste in de diplomatieke wereld, bekend, even goed als de verwijdering
tusschen hem en zijn schoonvader. Een eventueele inmenging van hem kon
licht verwacht worden, en in de bestaande omstandigheden zou dit niet
anders dan gewapenderhand kunnen geschieden. Maar ik geloof niet —
zooals ik reeds aangeduid heb —, dat de Prins reeds in , den zomer van
1687 zulk een plan voor oogen heeft gehad.
Maar wel in het begin van 1688. Toen — „en misschien al eerder", aldus
de vage tijdsaanduiding van Wagenaar 2) — doelde Fagel tegenover eenige
leden van de Gecommitteerde Raden van Holland enkele keeren op de eventualiteit van een expeditie van den Prins naar Engeland, indien de grooten
van het Rijk hem riepen; de Staten, meende de Raadpensionaris, zouden
hem dan behooren te ondersteunen. Daar is het plan, zooals 't uitgevoerd
geworden is, in hoofdtrekken. Zeer kenschetsend is de wijze, waarop het
aangediend wordt. Fagel spreekt voor zich zelf, polsend — de gepolste
heeren houden zich van den domme —, de Prins blijft buiten spel, in zijn
reserve. Precies als toen wat later de vraag opkwam, of de Staten iets tegen
de proclamatie van Jacobus II tot terugroeping der Engelsch-Schotsche
regimenten moesten doen. Dan schrijft hij aan Fagel: „het is beter, dat dit
geschiedt buiten mijn medeweten" 3).
1) Klopp, III, 381-382.
2) XV, 426 vtg. (naar een helaas! verloren handschrift van Witsen).
3) 1 April 1688 (Corresp. Willem III—Bentinck, IP).

Hoe Willem III er toe kwam.

235

Belangrijker is het te constateeren, dat Willem III rond de jaarwisseling
van 1687 op 1688 — als Wagenaar's tijdsaanduiding joist is 1) — besloten
was, een expeditie te ondernemen, onder een bepaalde voorwaarde. Toen
moet hij dus overtuigd zijn geweest, dat een gewapend optreden tegen den
Koning, die de wetten geschonden had, gerechtvaardigd was. Onwettige
handelingen in bepaalde gevallen, zoo heeft Burnet 2) zijn eigen beschouwing geformuleerd, rechtvaardigen zulk een optreden niet; wel wordt dit
't geval, wanneer de fundamenten bedreigd worden. Zoo ongeveer moet,
stel ik mij voor, ook de ontwikkeling van Willem's gedachtengang zijn geweest. Het al ernstiger aspect, dat de toestand in Engeland door Jacobus'
handelingen hood, — ook de vrees, dat er een Republiek zou kunnen ontstaan 3), -- drong den instinctmatigen afkeer, dien deze Prins van het optreden tegen een Vorst had, terug. Het is zeer goed mogelijk, dat ook de
geruchten over een Fransch-Engelsche alliantie tegen Nederland, waaraan
velen geloof sloegen, — ook Van Citters deed 't —, omstreeks den aangegeven tijd 's Prinsen voorwaardelijk besluit, en om dit reeds voorzichtig ter
sprake te doen brengen bij enkele der aanzienlijkste Hollandsche regenten,
hebben medegewerkt. Wij hebben over de redenen van deze beslissing
helaas ! geen enkelen brief van hem zelf, geen enkele uiting van anderen.
Dit is licht verklaarbaar, omdat hij er zich stellig tegenover niemand — met
uitzondering van Fagel en waarschijnlijk Bentinck — over kan hebben
uitgelaten. Hij heeft dit heel diep in zijn hart begraven: het was zoo uitermate belangrijk en toch van zoo teere speculatie, want het gold een nabestaande, dien hij zou gaan aanvallen. Men bedenke bijtijds: eigener autoriteit zou hij er nooit toe zijn overgegaan; hij moest geroepen worden — en
hieraan verandert de veronderstelling, dat hij verlangend was geroepen te
worden, niets. Evenals in 168o: toen was het wachten op een uitnoodiging
van Karel II, nu op een van aanzienlijke Engelschen. Het doel was in beide
gevallen hetzelfde: orde te stellen op den verwarden staat van zaken in
Engeland, zooals Fagel het uitdrukte.
Ditmaal was het wachten niet tevergeefs. Einde April waren Arthur
Herbert en Edward Russell met een verwant op het Loo geweest; Herbert
had ruim een jaar te voren ontslag als admiraal en uit andere ambten ge1) Zij vindt eenigen steun in een ms. aanteekening van Burnet kort voor 26 December
1687 0. S. (bij Foxcroft, I, 493)•
2) III (ed. 1823), 129.
') Dit zegt Burnet in de bovenbedoelde aanteekening.
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kregen, omdat hij zich met 's Konings politiek niet wilde vereenigen; Russell,
ook admiraal, had zijn ontslag reeds genomen na de onthoofding van zijn
neef William. Beiden stonden scherp tegenover Jacobus II. Of toen, daar
op het Loo, het gedenkwaardige onderhoud heeft plaats gehad, dat Burnet
alweer onze eenige zegsman — minder juist in het begin van Mei stelt
en alleen op rekening van Russell, die in de Republiek zou zijn gekomen
onder het voorwendsel van zijn zuster te bezoeken ? Het kan haast niet
anders 1). Volgens Burnet dan stelde Russell nu aan Willem III de bepaalde
vraag, wat men van hem te verwachten had, en hij deed dit namens „many
of great power and esteem in England". De Prins antwoordt: ik moet mijn
eer en geweten gerust stellen, vOOrdat ik op zulk een groote onderneming
kan ingaan, die, als ze mislukt, verderf over Engeland en Nederland zal
brengen; geen particuliere eerzucht of wrok zouden mij er ooit toe kunnen
brengen met zulk een bloedverwant te breken of mij te begeven in een oorlog, die voor Europa en het Protestantisme van de uiterste beteekenis zal
zijn; ik verwacht „formal and direct invitations". Als Russell hem op het
gevaar wijst van zulk een geheim aan velen toe te vertrouwen: ik zal tevreden zijn, indien er een aantal mannen, die mogen verondersteld worden
den geest der natie weer te geven, het doen; dan zal ik komen, om de natie
en de religie te redden.
Hier is dan de eerste samenvatting van 's Prinsen inzicht. Het resume
van Burnet 2) -is klaarblijkelijk onvolledig, maar de kern van wat de Prins,
wiens geheele wezen men hier in enkele uitdrukkingen herkent, gezegd
heeft, ligt er in. Het antwoord sluit geheel aan bij wat Fagel aan de vertrouwden had voorgehouden. Het is niet beslissend, want het laat het
initiatief aan de andere zijde. Het is iets duidelijker in de motiveering: het
gevaar, dat Europa en het Protestantisme bedreigt.
De gebeurtenissen, die volgden, kunnen Willem's overtuiging slechts versterkt hebben, de uitvoering van het met Russell besprokene hebben ze in
hooge mate vergemakkelijkt. Russell moge gezegd hebben te komen in naam
van velen, het viel hem niet zoo heel licht 's Prinsen voorwaarde vervuld
te krijgen. Er kwamen in Mei en in Juni verscheidene brieven met verkla1) „Ik kan beter mondeling zeggen wat ze mij gezegd hebben", schrijft Willem III
29 April aan Bentinck; cf. Foxcroft, I , 494, foot 3. Volgens Klopp, IV, 28, kwam de
Prins eerst 18 Mei in Den Haag terug.
2) Ik heb het samengesteld uit de beide versies van Burnet (ed. 1823), III, 229
en 263.
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ringen tot dienstbereidheid, onder meer van Herbert 1), wien de Prins door
Russell had laten vragen naar de Republiek te komen. Russell zelf moest
18 Juni berichten 2), dat de zaak nog niet gereed was en dat de altijd voorzichtige Halifax niet wilde meedoen.
Ondertusschen zonden Willem en Mary direct na de geboorte van den
Prins van Wales Zuylesteyn naar Engeland, om aan den Koning en de
Koningin gelukwenschen aan te bieden, ofschoon toen, vooral bij de Prinses — die hare zuster om inlichtingen had gevraagd 3) —, reeds twijfel aan
de wettigheid bestond. Zuylesteyn's zending maakte op de publieke opinie
in Engeland, die zich al geheel ingedacht had in de onwettigheid van het
prinsje, een zeer ongunstigen indruk, waarop de Prins in Juli gelastte zijn
naam niet meer te noemen in het gebed in de Engelsche kapel ten Hove,
terwijl noch hij noch de Prinses noch de Haagsche society op het doopbanket, dat Albeville aanrichtte, verschenen; maar als dit groote ontstemming bij Jacobus II blijkt te verwekken, wordt het bevel in Augustus
weer voor korten tijd ingetrokken 4). Een detail in deze groote historie,
maar dat duidelijk doet uitkomen, hoe weinig het Willem III er om te doen
was de persoon van zijn schoonvader te kwetsen. Zuylesteyn's zending
schonk ook een goede gelegenheid zich met de vrienden verder in betrekking te stellen: de Prins liet hun opnieuw verzekeren, dat hij bereid was hulp
te verleenen.
En de Prins was nog verder gegaan ook: hij liet in het midden van Juni
Hudde en Witsen, beide' burgemeester, door Dijkvelt raad vragen wat te
doen ware in het gevaar, dat van overzee dreigde, waarbij hij den Koning
als een „geslaagen vijand van deezen Staat en van den Hervormden Godsdienst" afschilderde. De Amsterdammers pleitten uitstel in vertrouwen op
de Voorzienigheid en maten de gevaren, die uit toetasten zouden voortvloeien, breed uit. „Nunc aut nunquam", liet de Prins antwoorden, en
hij ontbood Witsen tegelijk naar Den Haag. Hier werd de burgemeester
bestookt door Dijkvelt, Bentinck, Willem III zelf —, later ook door
Fagel. Het opmerkelijkst is wat de Prins zei: hij had nog geen bepaald
besluit genomen; de bezwaren zag hij niet zoo groot als men te Amsterdam
1) T. a. p., 225.
2) Als de ongeteekende brief van dezen datum (t. a. p., 227) althans van hem is.
3) Lettres et Memoires de Marie —, 24 vig., vooral 45 vlg.
4) Lettres et Memoires de Marie —, 73 vlg., Burnet, III, 246-247; Klopp, IV, 6o-6r,
79-80.
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deed; over zee zou het werk in een week of twee te verrichten zijn; het
geld, voor den tocht noodig, kon men nemen uit de vier millioen, die voor
verbetering der vestingwerken waren gevoteerd 1) ; uitstel zou Jacobus II
alleen gelegenheid geven zich verder te versterken; de onderneming ging
alleen hem aan, de Staten behoefden alleen te ondersteunen. Het resultaat
van het overleg was, dat de drie burgemeesters — ook Castricum was ingewijd geworden, maar Appelman, de vierde burgemeester, op verlangen
van den Prins niet — verklaarden, dat zij 't „groote werk" aan- noch afraden konden; dat zij voor zich, als buiten hun toedoen een voorstel aanhangig gemaakt werd, wilden raden tot zulk een hulp, als zij met eed en
plicht bestaanbaar achtten; dat zij meenden, dat de vroedschap het nooit
zou goedkeuren. De Prins toonde zich maar half voldaan. Toch zei hij nu,
dat hij toebereidselen zou treffen en den Staten niet dan kort voor zijn vertrek
van zijn toeleg kennis geven.
Hier — dit moet in het laatst van Juni geweest zijn — is Zijne Hoogheid
al heel dicht bij een definitief besluit, al zegt hij ook in tweede instantie tegen
Witsen, dat het nog niet genomen is. Aan Herbert schreef hij omstreeks
denzelfden tijd, dat hij nog van dezelfde meening, die hij aan Russell had
te kennen gegeven, was 2).
Het wachten was op Engeland. Hier kwamen Russell en Sidney, die de
voornaamste drijfkrachten waren, juist op den avond van den dag der vrijspraak van de bisschoppen, — en zeker wel onder invloed van de opwinding,
die er toen heerschte —, tot een definitief resultaat. Zij beiden met Shrewsbury, Devonshire, Danby, Lord Lumley en Compton teekenden op dien
dag een schrijven aan Willem III. De eerste vier waren Whigs, de andere
drie Tories — als Nottingham zich niet op het laatste oogenblik had teruggetrokken, zouden het er van de laatste ook vier zijn geweest —; de gemeenschappelijk gevoelde bedreiging had de tegenstellingen der partijen
voor het oogenblik sterk verdoezeld en de Tories hadden het meest toegegeven. De brief zet uiteen, hoe hoog de ontstemming ten opzichte van
de regeering gestegen is: 19 op de zo Engelschen zijn begeerig naar een
1) Het voorstel hiertoe ging uit van Zeeland, dat versterking van Zeeuwsch-Vlaanderen
wilde, waarop 19 Februari het advies van den Prins was gevraagd; 3 Maart werd besloten
er 4 millioen voor aan te vragen; Holland consenteerde 29 Maart, daarna ook de andere
gewesten, het laatst Overijsel (Res. Staten-Generaal, 3, 19 Febr., 6, 10 April, 1 1 Mei,
8, 16 Juli, R. A.).
2) 27 Juni (Corresp. Willem III—Bentinck, In.
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verandering; de schrijvers meenen, dat, als de Prins landt, eenige van de
aanzienlijksten zich bij hem zullen voegen, wat het gemakkelijk zal maken
's Prinsen macht spoedig te vergrooten ; in 's Konings leger is veel ontevredenheid ; er zouden echter veranderingen kunnen komen ten gunste des
Konings, ook door een gedwongen Parlement, — de samenkomst waarvan
de Koning in zijn proclamatie van 7 Mei in uitzicht gesteld had —, en anders
door geweldmaatregelen. Om deze redenen zijn zij van gevoelen — al mogen
ze niet verzwijgen, dat er ook andere opvattingen bestaan —, dat zij nu
meer voor hunne veiligheid zullen kunnen doen dan later, waarom zij , indien de Prins in staat is in dit jaar hulp te brengen, zooals noodig is, beloven
hem bij zijn landing op te wachten en hem naar hunne beste krachten bij
te staan. Zij wijzen kort op de gevaren, die de expeditie medebrengt, en
herinneren hem aan den slechten indruk, dien de complimenten bij de geboorte van den Prins van Wales gemaakt hebben — niet een van de duizend
Engelschen gelooft aan de echtheid —, en de Prins moet juist deze valschheid als een der voornaamste redenen voor zijn overkomst gebruiken; zij
eindigen met het verzoek hun spoedig — er mag geen tijd meer verloren
gaan — zijn besluit mede te deelen.
Dit stuk 1), soms oneigenaardig de „association" genaamd, dankt zijn vermaardheid niet aan den stijl of aan de inkleeding, want die staan geen van
beide op hoog peil, — maar aan de uitnoodiging voor Oranje, die het brengt.
De Engelschen van dezen tijd zijn niet van Oliver's slag. Zij grijpen niet
zelf naar de wapenen, zij aarzelen en weifelen — men voelt het ook in het
stuk der zeven —, om aan hunne oppositie, hoewel ze die als wettig voelen,
met middelen van geweld uiting te geven. Diegenen onder de vooraanstaanden, die ten slotte tot de daad komen — toch maar zeven ! —, houden zich
zooveel mogelijk aan den wettigen weg en beroepen zich op een der naaste
verwanten van het Koningshuis. Wat ze willen, zeggen ze niet precies ; zij
spreken zelfs niet van een bijeen te roepen Parlement. Hun actie is ten
opzichte van het te bereiken doel negatief: aan de onwettige handelingen
van de Kroon een einde te maken. Zij lieten overigens de toekomst op haar
beloop, die zij zich — en hier kwamen de partij-inzichten tusschenbeiden —
verschillend dachten.
De brief werd door Herbert, als matroos vermomd, naar de Republiek
gebracht; hij kwam er 17 Juli aan en bezocht onmiddellijk den Prins op
1)

Dalrymple, IP, 228.
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Willem III neemt aan. Houding van Lodewijk XIV.

Honselaarsdijk 1). Het is volstrekt onbekend, hoe 's Prinsen antwoord ingekleed is geweest. Waarschijnlijk was het vervat in een brief aan Zuylesteyn,
die, volgens Sidney's aan Herbert medegegeven brief 2), in Engeland bleef,
om er op te wachten, en pas in de eerste heeft van Augustus terugkeerde,
medenemende verscheidene brieven van betuigingen van loyaliteit 3). Toen
in elk geval moet dus 's Prinsen antwoord bekend zijn geweest. Dat dit
toestemmend geluid heeft, kan men afleiden uit wat gevolgd is. En het
belangrijkste is dit: Willem III heeft met de onderteekening van zes wereldlijke Lords en een geestelijken Lord onder de tot hem gerichte uitnoodiging
genoegen genomen; hij kon nu zeggen door „spiritual and temporal" Lords
geroepen te zijn. Dit mag niet verbazen na de houding, die hij sedert het
begin van 1688 aangenomen had; hij voelde, dat het nu moest, en handelde.
Ongeveer terzelfdertijd dat deze beslissingen vielen, begon Frankrijk te
dreigen gewapenderhand in het Keulsche te zullen optreden, om zijn candidaat, die bij meerderheid van stemmen gekozen, maar door den Paus, wiens
verhouding tot Lodewijk XIV juist heel erg slecht was, onder voorwendsel
van kanonnieke bezwaren niet erkend was, te handhaven. Dit leidde einde
September tot het begin van vijandelijkheden met den Keizer, die pas
Belgrado veroverd had, en tevens met den Paus.
Toch was Lodewijk XIV ervan overtuigd, dat Willem III een expeditie
naar Engeland voor had, en hij had Jacobus II gewaarschuwd, maar deze
geloofde er niet aan; nog altijd kwamen hij en Lodewijk XIV elkander niet
veel nader. Zoo begon bij de Fransche regeering de berekening de overhand te krijgen, dat het het meest geraden zou zijn Willem III te laten
begaan: hij zou in elk geval door het Engelsche avontuur lang worden beziggehouden, mocht men vermoeden; men kon zijn eigen positie in Europa
ondertusschen bevestigen en versterken. Lodewijk XIV greep Oostwaarts,
terwijl zijn groote tegenstander zich gereed maakte Westwaarts te trekken.
Hunne wegen schenen diametraal uiteen te loopen, om toch ten slotte in
het g ene punt, dat voor beiden de hoofdzaak was, te convergeeren: de toekomst van Europa.
Voor Willem III hing het er nu vooral van af, hoe sterk het getij reeds
te . zijnen gunste gekeerd zou blijken te zijn.
1) D'Avaux, VI, 171.
2) Dalrymple, II I, 231, en Sidney, II, 269.
8) Dalrymple, II', 237 vlg.

ZESDE HOOFDSTUK.

DE EXPEDITIE NAAR ENGELAND EN DE
ENGELSCHE KONINGSKROON.
1672 en 1688 zijn de hoogtepunten in het leven van Prins Willem III.
Er is bij alle binding, die in de hoofdpersoon ligt, tusschen beide groot
verschil. De verdediging van Nederland is een daad van spontaniteit. Slecht
voorbereid en zonder ervaring moest de man, wien plotseling de leiding
toeviel, intuitief zijn weg zoeken en hij wist doorgaans de beste middelen
te vinden, die vereischt waren. De expeditie naar Engeland is het resultaat
van veel overleg en minutieuze voorbereiding. Als volgens een program kon
alles worden afgewerkt; de gunst der fortuin kwam helpend tegemoet en
de leiding was meesterlijk van bezonnenheid en door nu rijpe ervaring.
Aileen het einde was anders dan de berekening medebracht. Dat kwam door
een gebeurtenis, die men niet had kunnen voorzien: de vlucht van Jacobus II.
Het Delftsche lid der Gecommitteerde Raden van Holland, die, toen Fagel
het eerst doelde op een expeditie naar Engeland, zijn buurman in het oor
fluisterde, dat de Prins wel „Monmouthje" scheen te willen gaan spelen,
begreep van de ware bedoelingen van Willem III geen jota. „Wat mijn
vijanden ook willen doen gelooven, weest overtuigd, dat ik in geenen deele
meen den Koning van Engeland te gaan onttronen noch de Katholieken
uit te roeien, die in die koninkrijken zijn; ik vind mij in eer en geweten verplicht er de onderdanen te gaan steunen in hun wetten en godsdienst en
hun een gewetensvrijheid te bezorgen in overeenstemming met die wetten".
Hier heeft Willem III, in een brief van 29 October uit Hellevoetsluis 1),
zijn onmiddellijk doel het pregnanst geformuleerd. Uitvoeriger omschrijft
1) Waarschijnlijk aan Gastafiaga (gedrukt in Bibliophilon Society, I, 1854).
i6
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hij het in een brief aan Keizer Leopold I van drie dagen vroeger 1), en Fagel
doet het, alweer uitvoeriger, in het manifest, dat kort voor de expeditie
tot het Engelsche yolk gericht werd. Maar de kern is overal dezelfde. Het
eerste middel om het doel te bereiken, werd gevonden in de bijeenroeping
van een wettig gekozen Parlement, waartoe het plan sedert einde Augustus te
voorschijn kwam en dat trouwens uit de natuur der dingen als moest voortvloeien. Er bleef — gesteld al dat het eerste middel toegepast kon worden —
te vragen: hoe de eenheid van Koning en Parlement, die veiligheid en zekerheid moest brengen, te waarborgen voor de toekomst ? Daarover liet Willem III zich wijselijk niet uit, maar, zooals hij het zag, zou de regeerende
Koning, al was hij katholiek, een integreerend deel van een hieromtrent
te treffen regeling moeten blijven. Ook bier ziet men, dat de onderneming
van 1688 direct aansluit bij 's Prinsen bedoelingen van 168o en 1681, hoe
zeer de omstandigheden zich gewijzigd hadden. Ook thans treft de ijzeren
consequentie, die dezen Prins in groote dingen altijd leidt.
Fagel heeft, in een onderhoud met Witsen, de expeditie van Willem III
vergeleken met die van Willem I tegen Alva. De overeenkomst ligt
voor het grijpen: beide keeren trok een Prins van Oranje op, om de bedreigde vrijheden, privilegien, wetten van een yolk te verdedigen; in beide
gevallen kan men zeggen, dat de Prinsen geroepen werden door verdrukte
onderdanen. Maar ook het verschil is markant genoeg. Als „noodweer" verdedigde Prins Willem I zijn optreden tegen Alva, en hij had er ook voor zich
zelf reden toe. Willem III kon niet van „noodweer" spreken: noch de aanspraken zijner gemalin noch die van hemzelf werden door den Engelschen
Koning bedreigd; ook verkeerde de Republiek, waar hij zijn leiderspositie
innam, in werkelijkheid niet in evident gevaar voor een aanval van Engelsche
zijde. Daarom moet de onderneming van 1688 in haar wezenlijk karakter
anders dan die van 1568 en 1572 worden beschouwd. Die onderneming is
preventief. In de eerste instantie, waarin het plan ertoe vorm begint aan
te nemen, dient zij om gevaren, die het Protestantisme en Nederland bedreigen, of te wenden. Rijp geworden voor de uitvoering, is zij het middel
om te voorkomen, dat de godsdienstig-politieke ideeenwereld, waarvan
Willem III de kampioen was geworden, er in hare defensieve positie tegenover het aggressieve godsdienstig-politieke systeem van Lodewijk XIV slechter zou komen voor te staan. Alleen het laatste kon winnen bij den toestand
1) Dalrymple, IP, 256; cf. Klopp, IV, 199.
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in Engeland, die, hoe hij zich mocht ontwikkelen — zoowel bij handhaving
van Jacobus II te midden van een grootendeels vijandig gezinde bevolking
als bij een burgeroorlog —, elk zelfstandig optreden van buiten voor geruimen tijd onmogelijk maakte, terwijl de kans groot bleef, dat Jacobus II
gedwongen zou worden steun te zoeken bij Lodewijk XIV en dus diens
partij te kiezen, juist in tegenstelling met wat in de Engelsche natie als
behoefte werd gevoeld. Hare rechtvaardiging ligt hier. Men mag er zich
daarbij tevens op beroepen, dat Katholieke Habsburgers haar hebben gebillijkt en er mede van hebben geprofiteerd. Indirect deed dit ook paus
Alexander VIII, die echter niet — zooals men vroeger wel gemeend heeft —
in verbinding met Oranje heeft gestaan 1). Willem III werd het vergemakkelijkt naar dit middel tegenover Frankrijk — dat er toe zou kunnen
leiden, dat zijn positie ook effectief versterkt werd — te grijpen, omdat
Engelsche aanzienlijken hem wegens de bedreiging van het Protestantisme
riepen en omdat hij- een lid der koninklijke familie was. Het laatste geeft
aan Willem's optreden een bizonder cachet; hij trachtte, in het streven
naar het hoogere doel, dat hem voor den geest stond, tevens het koningschap van de Stuarts, van Jacobus II zelf, te redden. Dit is niet paradoxaal.
Het komt voort uit het sterk dynastiek besef van den Prins. Wanneer
Burnet 2) een onbescheidenheid begaat door in den zomer hertogin Sophie
van Hannover over Willem's plannen te laten inlichten, waarbij hij ook
spreekt van de Protestantsche successie, die voor de hertogin van belang
was, dan zegt Willem, dat het maar goed is, dat hij er hem zelf buiten
heeft gelaten; anders zou het hem kwaad in Engeland kunnen doen, als
waande hij zich reeds zoo ver meester, dat hij plannen omtrent de opvolging maakte ! Behoef ik nog te zeggen, dat vulgaire eerzucht of begeerte
naar den Engelschen troon als drijfveeren van Willem III bij deze onderneming volkomen afwezig waren ?
De voorbereidingen voor de expeditie begonnen pas na Herbert's komst
met de uitnoodiging. Men late zich niet verleiden door verschillende berichten, die zouden doen gelooven, dat het eigenlijk veel eerder het geval
was. Wanneer men leest, dat de Staten in Maart besloten vier millioen
voor de vestingwerken aan te vragen, en later ziet, dat de Prins uit deze
1) Pastor, XIV2 , 1032 vlg. — De relatien van Willem III met den generaal der Jezulten
(waarover Klopp, VIII, 210-212 spreekt) zijn zonder nader bewijs evenmin geloofwaardig
te achten.
2) Burnet, III (ed. 1823), 254.
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vier millioen putte voor verschillende militaire maatregelen met het oog op
zijn expeditie, dan volgt hieruit niet, dat het besluit van Maart eigenlijk
hiertoe uitgelokt was. Evenmin als de vroegtijdige uitrusting van een eskader in 1688, dat bestemd was tegen de hun rooftochten in dezen tijd ver
uitstrekkende Algerijnsche zeeroovers, mag worden uitgelegd als een eersten
stap tot de Engelsche onderneming, al kon dit eskader hiervoor later gebruikt worden 1). Dezelfde opmerking dient gemaakt ten opzichte van berichten omtrent overleggingen van Willem III met buitenlanders. Ik ben
overtuigd, dat hij met geen enkelen persoon buiten Nederland over zijn
onderneming gesproken heeft of heeft laten overleggen, vOcirdat het plan
geheel rijp was geworden. Zelfs niet met den Grooten Keurvorst 2), dien
hij na Augustus 1686 niet meer ontmoet heeft, terwiji over de zending van
wien ook tot dit doe! geen enkel betrouwbaar bericht 3) voorhanden is.
Wanneer Bentinck in Mei na den dood van Friedrich Wilhelm (-1- 9 Mei)
de Berlijnsche familie gaat condoleeren, is er in de brieven, die de Prins
hem schrijft 4), geen enkele toespeling op het groote plan. Dit sluit niet
uit, dat de Prins over de Engelsche zaken in het algemeen met de Hohenzollerns en waarschijnlijk wel met andere Protestantsche vorsten heeft laten
spreken. Zelfs deed hij dit, tevens uit naam der Staten, te Weenen. In het
zeer merkwaardige memorandum 5), dat namens hem aan de keizerlijke
regeering is voorgelegd — waarschijnlijk in Mei of Juni —, staat met zOOveel woorden, dat de Staten en hij niets heilzamers vinden dan te trachten
de eensgezindheid tusschen Koning en Parlement in Engeland te herstellen,
wat, heet het verder, beter is dan dat Jacobus II in de handen van Lodewijk XIV zou vallen. Maar van een gewapende onderneming van den Prins
hiertoe geen woord ! Het memorandum zal wel overgelegd zijn door den —
1) Zulke berichten, die dikwijls zijn nageschreven, berusten meestal op D'Avaux (by.
VI, 87 vlg.).
2) Hiermede is niet in strijd, dat deze, reeds verscheidene jaren vroeger de gedachte
heeft uitgesproken, dat Willem III zich eens van de Engelsche kroon meester zou moeten
maken (Ranke, V, 526).
3) Ook niet over die van den Schot Lewes (bedoeld is Leven), waarover Pufendorf, van
wien deze berichten meest afkomstig zijn, schrijft (cf. Klopp, IV, 68, en Ranke, V, 527).
De „Leven and Melville Papers" (Edinburgh, 1843) weten hierover ook niets van belang
mede te deelen (p. XVI).
4) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 36 vlg.
5) Klopp, I II , 453 ; cf. 433 en IV, 69. Prof. Bittner deelt mij mede, dat niet uit het origineele stuk blijkt, dat het van Hamel Bruyninx is (zooals Klopp zegt); er is geen onderteekening op.
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sedert de Haagsche conferentie van 1684, waar hij verschillende Duitsche
vorsten vertegenwoordigd had — goed aan Willem III bekenden Johan von
GOrtz, minister van Hessen-Kassel en vriend van Waldeck, die in Mei 1688
met een zending van wege Willem III te Weenen kwam en er in slaagde
de vroegere alliantie van de Republiek met den Keizer te hernieuwen 1).
Dat was een indirecte voorbereiding voor de onderneming door versterking
van de positie van de Republiek, die men in Juni, toen de Keurvorst van
Saksen hier te lande — hij bezocht Willem III op het Loo — en later te
Aken vertoefde, ook trachtte te verbeteren door een verdrag met hem, dat
echter niet verder dan tot een concept kwam 2). De onderneming zelve,
vergete men nooit, is de persoonlijke aangelegenheid van Willem III; daarover onderhandelde hij met geen buitenlander dan tot indirecte ondersteuning ervan.
Men ziet het verband der gebeurtenissen het duidelijkst, wanneer men
uitgaat van het feit, dat Bentinck 20 Juli, dus heel spoedig na Herbert's
aankomst, schrijft, dat hij over twee dagen op reis zal gaan naar Cassel,
Hannover en Celle. Hierheen kwam ook Fuchs en met hem had Bentinck
in Augustus een onderhoud 3) : in de motieven, die hij Fuchs voorhield ter
rechtvaardiging van Willem's besluit, beluistert men, hoe goed hij zijn
meester verstond weer te geven; het meeste gewicht legde hij op de gevaren,
die de Republiek van Engeland en Frankrijk bedreigden. Dit geschiedde in
het diepste geheim, want nu was Bentinck geinstrueerd, om over 's Prinsen
expeditie te spreken, niet echter om daarvoor de goedkeuring dezer Protestantsche vorsten te verzoeken, maar om hun troepen te vragen tot dekking
der Republiek, die door de legermacht, die Willem III zich voorstelde mede
te nemen, in belangrijke mate verzwakt zou worden.
Bentinck had op deze zending veel succes. Van Brandenburg, Hessen,
de Brunswijksche vorsten — behalve Hannover — kreeg hij 13.000 man
troepen toegezegd, tegen subsidie natuurlijk. Keurvorst Frederik III bleek
de politiek van zijn neef nog beter gezind dan zijn vader in diens laatste
jaren. Hij stond onder den sterken invloed van den minister Eberhard von
Danckelmann, een der bekendste leden van de familie van dezen naam uit
1) Waldeck, II, 27, 32, vig.; Von Antal—De Pater, I, 390 (cf. Bijdr. Vad. Gesch. VP,
69); Klopp, IV, 74.
2) Hierover verscheidene brieven van Amerongen, die de v.n. onderhandelaar was,
aan Willem III in Corresp. Willem III—Bentinck, IP.
3) Klopp, IV, 69 vlg., en Grew, 112 vlg.; Corresp. Willem III—Bentinck, 1 2, 131 vig.
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Lingen, die in Brandenburg en in de administratie van Willem III in
deze heerlijkheid een rol van beteekenis speelde. De toezegging van Bentinck
te Celle, dat de Prins in zijn voor de expeditie te maken testament de Hohenzollerns niet vergeten zou, kan de gunstige stemming slechts bevorderd
hebben. Te Celle stond de minister Bernstorff 's Prinsen politiek met kracht
voor, te Cassel deed dit GOrtz, wiens diplomatieke talenten nu te Weenen
werden gebruikt. Zeer sterk blijkt sedert eenige jaren de directe invloed
van Willem III in Duitschland toegenomen. Waldeck, die in 1688 opnieuw
voor het voetlicht komt, mocht dit met groote voldoening gadeslaan. Zijn
eigen bemiddeling bevorderde het, dat ook de hertog van Wurtemberg zich
bereid verklaarde drie regimenten cavalerie te leveren 1). Door gehcel
Duitschland liep de anti-Fransche strooming hoog op. Het bleek bij de keuze
van den aartsbisschop te Keulen, het bleek nog sterker bij de bezetting van
de drie bisschopszetels van Luik, Hildesheim en Munster, alle in de laatste
jaren door den Keulschen aartsbisschop vervuld, terwijl nu Furstenberg
nergens een kans kreeg. Als de Keizer en de Duitsche vorsten hier niet
handelen, had Willem III in Juni geschreven, behoeven ze niet meer aan
hunne „Germaansche vrijheid" te denken 2). „Mais comment l'empescher",
verzuchtte hij er bij. Het viel mee !
Nu wordt de wederzijdsche beinvloeding van Duitsche politiek en die
van Willem III sterker dan ooit te voren. Zonder den ruggesteun, dien de
situatie in Duitschland hem bood, zou Willem III den tocht naar Engeland
bezwaarlijk hebben kunnen ondernemen. Protestantsch belang en antiFransche gezindheid werkten hier samen. Aan Brandenburgsche zijde ook
dynastieke begeertes, die onder Frederik III minder omhuld dan vroeger
aan den dag werden gelegd. Het blijkt uit het verloop der samenkomst,
die Willem III en de Keurvorst 7 September te Minden hadden. Zij was
door den Prins reeds vroeger gewenscht, toen uitgesteld en ten slotte plotseling door Brandenburg's initiatief toch gehouden. Zij slaagde uitstekend,
maar liet toch aan den kant van Frederik III — die zelf later herinnerde,
dat hij te Minden, en reeds vroeger, den wensch uitgesproken had dat
Willem III den Engelschen troon zou bestijgen — een onbevredigden indruk na; hij had zoo gehoopt, dat er nu ook over de domestieke taken zou
gesproken zijn, wel te verstaan over de successie, als Willem III op die
1) Corresp. Willem III—Bentinck, I 1 , 5o.
2) Alsv., 1 1, 42; ald., I 2, 223 vig., vele mededeelingen over deze bisschopszetels.
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expeditie naar Engeland mocht omkomen. Maar hierover had de Prins gezwegen, hij ging 9 September jagen te Celle, bij zijn vriend Georg Wilhelm,
terwiji hij ook nog den landgraaf van Hessen ontmoette. Den 13den was hij
op het Loo terug 1).
Met het vooruitzicht van de komst der Duitsche hulptroepen stonden
de militaire voorbereidingen voor de expeditie in de Republiek in het
nauwste verband. Het is niet op een dag of te zeggen wanneer ze begonnen
zijn. Midden Juli is Willem III bezig geld op te nemen op de vier millioen,
die voor de vestingwerken waren gevoteerd 2). In Augustus was de vlootuitrusting vol op gang en zij viel niet heel moeilijk, omdat voor de marine
in de vorige jaren behoorlijk zorg was gedragen, al waren lang niet alle
wenschen van den Prins in vervulling gegaan. Nu werd ook een aanvang
gemaakt met het in dienst nemen van een vast corps van 9000 matrozen,
waarvan sedert 1686 sprake was geweest 3). Evertsen, commandant van het
in Mei uitgeloopen eskader van 21 schepen, dat voor de beveiliging van
de Noordzee diende, kreeg den 'sten Augustus last zich voor de Maas
te posteeren, en in het midden derzelfde maand werden de Admiraliteiten
aangeschreven meer groote schepen uit te rusten 4); de verzamelplaats werd
Goeree, de haven van inscheping Hellevoet. Tevens werden maatregelen
tot het in gereedheid brengen van transportschepen en kleine vaartuigen
genomen. Met Job de Wildt, den secretaris der Amsterdamsche Admiraliteit, die deze zaken vooral bezorgde, werd 15 Augustus een begrooting van
de kosten en behoeften van het vervoer van de troepen gemaakt; behalve
met hem werd geregeld overleg gepleegd met Herbert, luitenant-admiraal
Willem Bastiaens Schepers en kapitein Callenburg 5). Terzelfder tijd —
mogen wij veronderstellen — zijn orders uitgegaan tot het samentrekken van
troepen; het rendez-vous was de Mookerheide. Slechts aan zeer weinigen
werd het ware doel der uitrusting bekend gegeven. Zelfs Odijk in Zeeland
was einde Augustus niet ingelicht: het is noodig hem althans iets te zeggen,
zonder hem het geheel te verraden, meende de Prins, wien de uitrusting
in Zeeland niet naar den zin ging 6); hij trok er ook zelf heen, om haar te
1) Alsv., 1 1 , 39, 45, 53 vig.; I 2 133 vig.; Lettres et Memoires de Marie —, 78; Dalrymple,
11 2 , 253.
2) Alsv., I' , 44; cf. De Jonge, III, 43.
3) De Jonge, III, 67 vlg.
4) De Jonge, III, 46 en 40.
5) Corresp. Willem III—Bentinck, 1 1 , 46, en I', 604 vlg.
6) Alsv., I i , 45.
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bevorderen. Voor de oogen van de wereld dienden de maatregelen alleen
voor de veiligheid van de Republiek. Tegenover Fransche belemmeringen
van den Nederlandschen handel, die reeds in de tweede helft van 1687 begonnen waren, werden in de Staten retorsioneele middelen overwogen; het
diende als voorwendsel om te doen uitkomen, dat er, als in 1670 en 1671,
spanning in de betrekkingen met Frankrijk bestond; werkelijke uitvoering
lag niet in de bedoeling: het zou immers niet kunnen, „si l'affaire va en
avendt" 1). Samentrekking van troepen op de Fransche grenzen, bedreiging
met gewapende interventie in het Keulsche boden voor het troepenrassemblement bij Mook een gereede aanleiding te meer.
Maar de uitrustingen trokken niettemin de aandacht. D 'Avaux had er
al lang de lucht van, en Skelton, nu als Engelsch gezant te Parijs, was door
Verace, een stalmeester van de Prinses, die in Maart plotseling zijn ontslag
genomen had, voor 's Prinsen bedoelingen gewaarschuwd 2). 8 September
kwam Albeville, in naam van zijn Koning, aan de Staten-Generaal vragen wat
men toch wel beoogde, en den volgenden dag deed D'Avaux hetzelfde; hij
zeide zelfs openlijk, dat zijn Meester meende, dat het op Engeland gemunt
was, en voegde er het dreigement aan toe, dat de verbonden, die Frankrijk
met Engeland had, hem zouden verplichten de eerste vijandelijke handeling
tegen Jacobus II als een vrede-breuk te beschouwen. Deze uitdaging gaf den
Staten aanleiding te antwoorden met de wedervraag aan Albeville, en door
Van Citters aan Jacobus II zelf, welke verbonden D'Avaux bedoelde, waarop
de Engelsche Koning het bestaan ervan ontkende. De Fransche staatkunde
had zich, door Skelton, tot een onberaden stap laten verleiden; er waren
inderdaad geen Fransch-Engelsche afspraken tot stand gekomen. De episode
had een belangrijk gevolg: zij verwijderde Lodewijk XIV en Jacobus II meer
van elkander en kon den Franschen Koning slechts versterken in zijn in
Augustus feitelijk reeds gevallen en einde September uitgevoerd besluit 3), om
Rijnwaarts zijn slag te slaan, waardoor Jacobus II aan zijn lot werd overgelaten. Tot groot ongenoegen van D'Avaux, die een directen aanval op de Zuidelijke Nederlanden, zelfs op Maastricht, aanpreekte en door de uitkomst in
het gelijk is gesteld. Hiermede zou de groote oorlog meteen begonnen zijn,
waarvan Willem III zelf vreesde, dat hij zou verhinderen „nostre dessin" 4).
1)
2)
3)
4)

Alsv., I ' , 45, 48.
Klopp, IV, 113; Lettres et Memoires de Marie —, 65-68.
Klopp, IV, 103, 128; cf. 144, 150, 249.
Corresp. Willem III—Bentinck, I 1, 55.
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Al hadden Haar Hoog Mogenden gewild, zij zouden de vragen van
Albeville en D'Avaux niet naar waarheid hebben kunnen beantwoorden.
Hun kapitein- en adrniraal-generaal had hen nog heelernaal niet ingelicht.
Na de besprekingen met de Amsterdamsche heeren in Juni had hij dezen
door Bentinck alleen op de hoogte laten brengen van de resultaten van diens
Duitsche zending, wat hun houding niet gewijzigd had; overigens was hij
zijn eigen weg gegaan. Maar wel buitte hij het door D'Avaux geuite dreigement uit. Midden September — kort na zijn terugkeer uit Minden -- werd
aan eenige leden der Staten van Holland, onder eed van geheimhouding,
opening gedaan van het groote plan. Er volgden beraadslagingen in de
vroedschappen en het succes was zoo groat, dat Haar Edel Groot Mogenden reeds 29 September tot een besluit kwamen . Zelfs te Amsterdam,
waar burgemeesteren nog kort tevoren Dijkvelt bij een bezoek tot verkenning weinig bemoedigend hadden geantwoord 1), was de oppositie gering.
Na een breed vertoog van Fagel over de noodzakelijkheid van de expeditie
om redenen, ontleend aan het Protestantsch, het Nederlandsch, ook economisch, en het Europeesch belang, terwijl er met nadruk op werd gewezen,
dat de Prins niet ging, om Jacobus II van den troon te stooten of Engeland
te veroveren, viel het eenparig besluit: Zijne Hoogheid voor zijn zorgen
te bedanken, hem auxiliair te steunen met krijgsvolk en schepen in de op
zijn eigen naarn te ondernemen expeditie, waarvan men mocht verwachten,
dat zij zou dienen tot versterking en tot vermeerdering van de welvaart
van het land; zij voegden er een aansporing tot groote voorzichtigheid aan
den Prins bij, ook betreffende de personen, die hij in zijn omgeving zou
toelaten — waartoe waarschijnlijk een aanslag, die in Mei op 's Prinsen
leven beraamd was, een aanleiding te meer heeft gegeven 2). In de andere
gewesten was de zaak voorbereid door het oproepen van buitengewone gevolmachtigde gedeputeerden ter Staten-Generaal. Ook bier verliep zij zeer
vlot. Den Eden October deed de Prins opening aan het secreet besogne, dat
den volgenden dag aan Haar Hoog Mogenden rapporteerde, waarop deze
onmiddellijk hunne toestemming gaven. Bovendien verwierven de voorstellen tot het aannemen van de Duitsche troepen en tot het aanvullen van
de in dienst zijnde regimenten, 20 September ter Staten-Generaal aanhangig
gemaakt, zeer spoedig de goedkeuring der verschillende gewesten, en mid1) Alsv., 57.
2) Klopp, IV, 29; Lettres et Memoires de Marie —, 72.
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den October werd een voorstel, om nog ruim 6000 man Zweedsche troepen
in dienst te nemen — ingevolge een overeenkomst met de Zweedsche regeering — glad aangenomen 1).
Men staat een oogenblik te kijken over zulk een snelheid van handeling
van onze gemeenlijk zoo moeilijk beweegbare regeermachine. Toch levert
het voorgevallene juist een bewijs te meer, dat in zeer gewichtige oogenblikken, en onder den druk van een vastbesloten leider, ook de Staten-regeering
tot tijdig handelen in staat was. Men moet, door het heele land, gevoeld
hebben welke groote belangen op het spel stonden. De predikanten en het
y olk beide drongen de regeering tot actie, en de regeering zelf zag in, dat
zij moest doortasten. Het is een moment van wereldhistorische beteekenis,
dit eendrachtige besluit, om Willem III in zijn grootsch voorhebben te
ondersteunen. Het nationaal belang spreekt er in, beheerscht door staatkundige positie, godsdienst en handel samen, en het geeft zich vol vertrouwen over aan de leiding van Oranje 2).
Willem III plukte de vruchten van zijn wijs beleid ten opzichte van de
verhoudingen in de Republiek. Zonder deze voorbereiding zou de hem
unaniem verleende ondersteuning niet denkbaar zijn geweest. Toegeeflijkheid waar de mogelijkheid zich bood, vastberaden vasthouden van het hooge
doel, dat voor oogen stond. Dat had hem geleid. In onverstoorbare kalmte
voor de buitenwereld. Maar welke nervositeit lag onder die houding verborgen ? „Cela me mest en des pienes et incertitudes epouventables", bekent hij aan Bentinck, als er einde Augustus een brief van Danby komt, die
in onzekerheid is, of men de onderneming nog in dit jaar moet ondernemen
of haar uitstellen tot het voorjaar. „Meer dan ooit heb ik behoefte aan de
goddelijke leiding; ik ben nog niet voldoende opgeklaard welk besluit ik
moet nemen; ik verzoek U er in den breede met Fagel en Dijkvelt over te
confereeren". Midden September, als Dijkvelt met een teleurstellend resultant van de verkenning te Amsterdam terugkomt: „ik vrees buitengewoon
de timiditeit van eenigen en de kwaadaardigheid van anderen te Amsterdam —, die groote stad, waarvoor ik altijd vrees heb". De brieven aan
Bentinck uit Augustus en September maken duidelijk, hoe groot de inwendige onrust van Willem III was. En dan waren er nog allerlei andere
dingen te bezorgen. Munten, waarop de beeltenis van de Prinses en hem
1) Secr. Res. Holl. 29 September, Secr. Res. St. Gen. zo September, 7, II, 17 October
(R. A.); cf. Fruin, V, 18o vlg.
2) D'Avaux, VI, 19o; Gebhard, II, 168 vlg.
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zelf moest komen —, dat wist hij wel; maar wat de deviezen betrof, die
moest iemand maken: „pour moy j'y suis fort ignorent; — je n'en scai
rien"; een manifest, waarvan Sidney, die einde Augustus uit Engeland was
gekomen, onder het voorwendsel van de baden te Aken te gaan gebruiken,
een ontwerp had meegebracht, dat Willem III niet heelemaal naar den zin
was : in de conclusie geef ik me geheel aan de genade van een Parlement
over, en ik vrees wel dat dit niet anders kan, „et pourtent remestre son sort
a eus n'est pas peu hasarde(r)". Hier wordt het Parlement het eerst met
name genoemd: het is duidelijk, dat Sidney, als tolk van de Whigs, het aan
de orde heeft gesteld, en Willem III heeft de groote rol, die 't zou gaan
spelen, met een zucht aanvaard. Inderdaad was een ander middel moeilijk
te vinden: in het Parlement konden de nationale wenschen het zuiverst tot
uitdrukking worden gebracht.
Van zoo'n Parlement had hij een voorproefje in Den Haag, waar toen
vele Engelsche ballingen van verschillend temperament en opvatting vereenigd waren 1). Sidney, die na zijn aankomst met Bentinck en Herbert
op Teylingen geconfereerd had, maar zich niet in Den Haag durfde vertoonen, blijft verder verscholen. Maar Shrewsbury, die kort na hem was
overgestoken, was wel in Den Haag, evenals de noon van Danby, Carstares,
Burnet, Hume, de graaf van Macclesfield, die van Melville en John Wildman en Robert Ferguson, die bij Monmouth' expeditie een rol hadden
gespeeld. Onder hen kwam groot verschil van opvatting tot uiting in zake
de in de toekomst te treffen regeling. Dat bleek bij het definitief opstellen
van het manifest in den vorm waarin Fagel, met gebruikmaking van het
ontwerp van Sidney, en volgens Burnet van nog anderen, het gebracht had;
het werd door Burnet bekort en in het Engelsch vertaald 2). De toekomst,
die de Prins en zijn Engelsche vrienden vaag gelaten hadden, werd ook
in het manifest niet geregeld. Zeer terecht hield Willem III zich buiten de
partijgeschillen, die immers zijn expeditie slechts nadeel konden toebrengen.
Alleen in een opzicht is hij den -Engelschen tegemoetgekomen, maar dit
betrof een punt, waarover alle Engelschen, die zijn zijde gekozen hadden,
het eens waren: de onwettigheid van de geboorte van den Prins van Wales.
Kort tevoren was aan deze overtuiging sterk uiting gegeven in een uitvoerig
memorandum van de Engelsche Protestanten, aan Bentinck voor den Prins
1) Macaulay, III, 349 vlg.
2) Burnet (ed. 1823), III, 286, 294.
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toegezonden 1). Nimmer te voren was deze als een motief voor 's Prinsen
optreden gebruikt, noch door Bentinck op zijn Duitsche reis, noch door
Fagel in de vergadering der Staten van Holland. Dit bewijst afdoende, dat
de expeditie met de geboorte van een Prins van Wales, wettig of onwettig,
niets te maken had ; voor zoover den Prins betrof, zou hij ook zonder deze
hebben plaats gehad. Maar wel bevestigt het noemen van het motief in het
manifest den indruk, dien ook de Memoires van Prinses Mary geven, dat
zoowel zij als de Prins, na lange weifeling, den Koning als schuldig hebben
beschouwd aan zulk een „horrible crime" —, bij de dochter zelf is de
overtuiging sterker dan bij den schoonzoon, die het geval in het manifest
liet noemen, maar onder verwijzing naar een nader onderzoek door het
Parlement. Zoo had het alleen een propagandistische beteekenis 2).
In September gingen de toerustingen voor de expeditie voort. De twijfel
van den Prins, in verband met Danby's brief, moet geheel weggenomen
zijn door de berichten, die Jacob van Leeuwen, Bentinck's secretaris — die
6 September voor nadere verkenning naar Engeland gezonden was — terugbracht. Hij had gesproken met Lumley, Russell — die kort daarna ook moet
zijn overgestoken — en door dezen met Danby. Vooral Russell had hem
kostbare aanwijzingen gedaan over de Engelsche vloot en het Engelsche
Leger. Als de Prins landde, zou er ras een opstand uitbreken. De heeren
waren zeer verontrust, omdat ze allang bericht hadden verwacht; ze drongen blijkbaar op haast aan 3). Zoo deden ook Engelschen in Den Haag.
Maar hier hield de Prins het been heel stijf, hij wilde niets overhaasten,
zijn macht moest tegen die van Jacobus II meer dan opgewassen zijn, en
met de kans op de komst van een Fransche vloot had men ook rekening
te houden.
20 September werd Evertsen met Almonde van de vloot voor de Maas
door Willem III opontboden. Zij moesten na het vallen van de duisternis
in Den Haag komen en zich vervoegen bij den karrierheer Bentinck 4), dus
op Zorgvliet. Hier werden hun door den Prins zelf de ware bedoelingen,
die men met de uitrusting had, medegedeeld en de noodige orders gegeven.
De Prins was van plan Herbert als zijn luitenant-admiraal-generaal naast,
1) Ho11. Mercurius 1688, p. 198 vlg.
2) Cf. Klopp, IV, 159.
3) Van Leeuwen's rapport: Corresp. Willem III—Bentinck, I', 607 vlg.; cf. Burnet,
III, 289-290.
4) De Jonge, III, 47.
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dus niet boven, Evertsen 1) met het bevel van de vloot te belasten, en voerde
dit na het onderhoud op Zorgvliet uit. Het diende, om nationale Engelsche
gevoeligheden te ontzien. Het was wijs gedacht, om er bepaaldelijk Herbert
mede te belasten, aan de Engelsche vloot, wanneer men die mocht ontmoeten, voor te stellen
zich met den Prins te
vereenigen tot het herstel
van den Protestantschen
godsdienst en de vrijheid
in het eigen land; wilde zij
dat niet, dan moest zij met
alle macht worden aangevallen; tijdens het overleg,
dat kort moest zijn, zou de
gewone prinsevlag, die in
de drie eskaders onder
Herbert, Evertsen en Almonde zou waaien, worden
ingehaald, om plaats te
maken voor die van „Sijne
en Haer Conincklycke
Hoogheden". Eerst op dat
oogenblik zou Herbert het
bevel over de vloot van
Evertsen overnemen 2). Op
deze wijze werd ook met
Nederlandsche gevoeligheden rekening gehouden.
Gray. B. Picard naar Kueller.
Ook in Herbert's commissie werd deze voorzorg getroffen door hem voor te schrijven zich te
houden aan den Nederlandschen artikelbrief 3).
Omstreeks denzelfden tijd werd ook Schomberg in den persoonlijken
1) Waarom Tromp niet gebruikt werd, is niet duidelijk; zijn verhouding tot den Prins
was niet goed meer (id., III, 5o, noot 2; cf. Gebhard, I, 234 vlg.).
2) Dit volgt uit Herbert's instructie van 6 October (Corresp. Willem III—Bentinck,
I', 613 vlg.), in verband met De Jonge, III, 5o.
3) Corresp. Willem III—Bentinck, IP.
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dienst van den Prins genomen, evenals dit met Herbert het geval was. De
maarschalk, Hugenoot gebleven, had den Franschen dienst verlaten en was
in het einde van 1686 in dien van Brandenburg overgegaan, waar het hem
niet te best beviel. Sidney had 's Prinsen aandacht, met het oog op de expeditie, op hem gevestigd; hij zelf was zeer geinteresseerd in het beloop der
Engelsche taken en had reeds in 1687 de hoop uitgedrukt, dat hij den Prins
en de Prinses, die hij op zijn reis naar Berlijn bezocht had, nog eens in
Engeland gevestigd zou zien 1). Waarschijnlijk is tijdens de samenkomst in
Minden zijn indiensttreding bij den Prins besproken. Een bepaalde functie
kreeg hij voorloopig niet; hij ging in het gevolg van den Prins mede, wiens
kamerheer hij eens geweest was 2); als den Prins een ongeluk mocht overkomen, zou hij hem vervangen. Hij werd begin October naar Nijmegen 3)
ontboden, nadat hij 25 September tevoren Brandenburgsche troepen in
Keulen had gebracht. Dit was de eerste militaire zet van de bondgenooten
tegen het dreigende Fransche militaire optreden in het Keulsche geweest.
De belangen van Willem III werden er zeer door gediend, omdat de
positie van de Republiek door de Brandenburgers in Keulen meer beveiligd
werd, terwiji in de Zuidelijke Nederlanden geen gevaar dreigde. Met te
grooter gerustheid kon de Prins het opperbevel over de troepen, die in
de Republiek zouden achterblijven, aan Waldeck, die einde September ook
hierheen kwam, overlaten. Er werd toen een linie gevormd van Zwolle naar
Grave en Den Bosch en aan de versterking van Nijmegen en Maastricht
werd hard gewerkt.
Toen in October de uitrusting hare voltooiing naderde, gaven de StatenGeneraal definitief bescheid op Albeville's memorie van 8 September. Zij
hadden van Jacobus II gevergd zijn verklaring van het niet-bestaan van
een Fransch-Engelsche alliantie op schrift te geven, en hiermede was tijd
gemoeid, en toen Albeville de verklaring gaf, treuzelden de Staten een dag
of tien met hun antwoord. 14 October zeiden ze — de expeditie was toen
juist gereed —: Wij hebben in het geheel niet de bedoeling met den Koning
en zijn y olk in oorlog te treden; wij betreuren echter, dat sommigen een
groot ongenoegen tegen ons hebben verwekt, omdat wij de onlusten, die
in Engeland door hun onregelmatig gedrag veroorzaakt worden, met leed1) Sidney, II, z68.
2) Deel I, p. 54, 56.
3) Corresp. Willem III—Bentinck, 11 2, 159, 16o aid., p. 131, blijkt, dat hij nog in Juli
van plan was naar Hongarije te gaan.
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wezen aanzien; wij wenschen niets liever dan dat aan deze onlusten een
einde kan worden gemaakt, met handhaving van den Protestantschen gods-dienst en de vrijheid en veiligheid van het yolk. In de bestaande omstandigheden was deze taal duidelijk genoeg. Het antwoord, dat, in anderen en
zeer korten vorm, aan den raad der Insinuatie van 168o doet denken, houdt
ook duidelijk verband met het manifest, dat in zijn definitieven vorm op
den 1 oden gedateerd is. Want ook Fagel heeft in zijn stuk de schuld gelegd
op de slechte raadgevers, die den Koning hadden verleid. Of hij daarbij
bewust heeft nagevolgd het voorbeeld van Prins Willem I en de zijnen,
die in 1568 en lang daarna zeiden op te treden tegen de Albanische tyrannie,
niet tegen Philips II ? De parallel lag voor het grijpen voor iemand, die zoo
in de geschiedenis geverseerd was als Fagel. Niet bewust in elk geval
zal Jacobus II er zich van geweest zijn, hoe dicht hij raakte aan woorden,
die de legende Philips II bij het afscheid van Willem I in den mond legt,
toen hij tegen Van Citters naar aanleiding van het antwoord van den 4den
zei, dat hij de Staten minder beschuldigde dan den Prins —, er nog bijvoegende, dat hij dezen „den quaedsten mensch, die de aerde oyt heeft voortgebracht", achtte „als willende sijnen schoonvader en daerenboven sijn
nabloet detroneren" 1).
De schoonzoon had toen de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van
wat de dochter noemde: „quelque chose de plus que d'humain" 2). Het was
's Prinsen bedoeling, dat de oorlogsvloot zou vooruitgaan om de zee vrij
te maken en dat de transportvloot daarna zou volgen. Maar dit vverd onmogelijk, omdat een hevige storm de eerste gedwongen had den i 1 den
's morgens in Goeree binnen te vallen. 15 October schreef Willem III aan
Herbert: „de transportvloot is gereed om zee te kiezen, zoodra het weer het
toelaat" — toen was het transport der grootendeels te Mook verzamelde
troepen naar Hellevoetsluis, dat einde September begonnen was, en hunne
inscheping aldaar volbracht —, „en dus zullen we genoodzaakt zijn samen
zee te kiezen in tegenstelling tot wat wij vroeger hebben ontworpen" 3).
Den 2osten werd Herbert voor nader overleg naar Den Haag geroepen,
maar eerst den 27sten werd te Hellevoetsluis een nadere instructie 4) vastgesteld, waarbij de oorlogsvloot gelast werd den Prins met de transportvloot
1)
2)
3)
4)

Bijvoegsels en Aanm. op Wagenaar, XV, 442.
Lettres et Memoires de Marie —, 80.
Corresp. Willem III—Bentinck, 113, en P, 59.
De Jonge, III, 725.
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te convooieeren en te beschermen, terwijl verder de orde in het zeilen
werd aangegeven.
Dit was den dag na 's Prinsen vertrek uit Den Haag. Hij had er den
26sten afscheid genomen van de Staten-Generaal en van de Staten van
Holland, die hij bedankte voor al de goede zorgen, die zij van zijn jeugd
of voor hem hadden getoond. Het was een aandoenlijk moment, verscheidene
leden waren zeer bewogen. Haar Edel Groot Mogenden wezen een breede
deputatie aan, om den Prins tot de plaats, waar hij zich zou inschepen,
uitgeleide te doen.
Ook Prinses Mary deed Willem uitgeleide. Zij hadden den vorigen dag
het ontroerendste oogenblik uit hun huwelijk beleefd. Het is opgeteekend
in de eenvoudige taal der Prinses: hij zei mij, dat ik in elke moeilijkheid raad
moest vragen aan Waldeck, Fagel en Dijkvelt, en als het God behaagde,
dat ik hem niet mocht terugzien — woorden die de Prinses hevig aangrepen —, moest ik hertrouwen — het was de Prinses, of haar hart zou breken —, maar natuurlijk niet met een Katholiek. „Il ne put lui-meme prononcer ces paroles sans repandre des larmes, et pendant tout cet entretien
il me temoigna autant de tendresse que je pus desirer, tellement que de ma
vie je ne l'oublieray". Mary herinnerde zich niet alles wat zij geantwoord
had, maar dit toch wel: zij wenschte, dat God haar hem niet zou laten overleven; moest dit toch zoo zijn, „n'ayant pas plu a Dieu de me donner un
enfant de luy, je ne souhaitteray point d'en avoir d'un Ange". Waarop volgt:
„Oh mon Dieu! si fay peche dans cette passion, comme je crains de l'avoir
fait, pardonne moy, je t'en supplie". Kunnen Christelijke deemoed en onderworpenheid aan Gods wil verder gaan ? Den 26sten, als ze na het middagmaal te Honselaarsdijk gebruikt te hebben aan den oever van de Maas afscheid nemen: „je demeuray sans mouvement dans mon carosse, et n'avois
point de pouvoir de dire qu'on le fit aller, tant et aussi longtemps que je
pus voir le Prince !"
Den 27sten celebreerde men een dank- en vastendag in de geheele Republiek. Dagen van angstige spanning volgden. Den 3osten raakte de vloot
in zee, maar een storm van eenige uren stak op, en den 3 isten, 's morgens
te 8 uur, draaide de wind geheel naar het Westen, werd sterk, zoodat zij
uiteengeslagen werd en bij stukken en brokken moest binnenvallen. De
schade was betrekkelijk gering, het meest hadden de paarden geleden. Zij
was niet moeilijk te herstellen, maar het duurde tot den i i den November,
vOOrdat de wind opnieuw het uitvaren mogelijk maakte. Al dien tijd bleef

Facsimile van den brief van Willem III aan Hendrik Fagel 18/28 December 1688.
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Willem III in Hellevoet, voor het goede voorbeeld. Alleen den 1 oden ging
hij naar Den Briel, waarheen hij de Prinses bescheiden had. Slechts voor
„un couple d'heures". Dat tweede afscheid greep de Prinses nog meer
aan dan het eerste: „et lorsqu'il me quitta, c'etoit comme si l'on m'eut
arrache le coeur". Den volgenden dag beklom zij den Brielschen toren, 315
trappen hoog, om den uitzeilenden man na te staren, maar kon niets zien
dan de masten.
Uit Hellevoet, voor het eerste uitzeilen, had Willem III een hartelijken
brief aan Fagel gezonden, om hem in eenvoudige woorden te bedanken „van
alle vriendtscap ende gedane diensten". Hem en Bentinck had hij rijkelijk
bedacht in het testament, dat hij 15 October had verleden: den raadpensionaris met een legaat van f 1 oo.000 en het huis de Kruidberg met bijbehooren, den kamerheer met Leerdam, Acquoy en IJselstein 1 ). Bentinck ging mee
naar Engeland, ofschoon zijn vrouw zeer ziek was; hij zou Naar niet terugzien. Ook Fagel was ongesteld geworden, einde October; ook hij stierf voor
het succes der expeditie vaststond (i8 December). Aan zijn broeder Hendrik
schreef Willem III z8 December uit St. James' palace: „ick verlies den grootste vriend, die ick in dese werelt kan hebben, ende seeckerlijk den Staet
den trouste dienaer" 2). Willem III verstond de dankbaarheid heel goed.
12 November 1688 raakte de vloot met een Noord-Oosten en „Protestantschen" wind — in tegenstelling van den „Katholieken" storm van einde
October — in voile zee 3). Ten naasten bij 5o oorlogsschepen met 10 branders
en klein vaartuig, verdeeld in drie eskaders, dekten van achteren en aan
bak- en stuurboord de uit ruim 200 schepen bestaande transportvloot. Deze
vervoerde ongeveer 14.000 man troepen, in hoofdzaak gevormd door de
Schotsche en Engelsche regimenten, 's Prinsen garde, nog acht regimenten
infanterie, de paarden voor de ruiterij, de artillerie en benoodigdheden. Er
waren twee afzonderlijke schepen bestemd voor de Engelsche lords en heeren en een voor Schomberg. Willem III zeilde voorop, aan boord van „Den
Briel", aan het hoofd der transportvloot; Evertsen aan stuur-, Almonde aan
bakboord, Herbert achter. Op „Den Briel" woei van de groote mast de
1) De beide legaten resp. K. H. A. 2643 en B. M., Egerton 1708, fol. 7; het in de
legaten genoemde testament ken ik niet.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, 113. Zie het facsimile bij den tekst.
3) Voor de expeditie: E. B. Powley, The English Navy in the Revolution (Cambridge,
1928), waarin vroegere literatuur verwerkt is; nog: Corresp. Willem III—Bentinck, 12,
622 vlg., en II3.
17
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banier met de wapens van Hunne Hoogheden en het opschrift: „For
Liberty and Protestant Religion", en eronder: „Je maintiendrai" 1).
De voortreffelijke voorbereiding en de uitnemende Nederlandsche zeemanschap kwamen de expeditie in hooge mate te stade, verminderden de
groote gevaren, waaraan zij uitteraard blootgesteld was. Willem III maakte
gebruik van de middelen, die hem ten dienste waren gesteld. Leider van
den tocht ter zee kan men hem niet noemen; hij was geen zeeman en had
geen ervaring op nautisch gebied. In hoeverre de instruction voor Herbert,
die de wijze van uitvoering aangeven, van hem afkomstig zijn, zou ik niet
durven zeggen. Misschien de hoofdgedachte, dat oorlogsvloot en transportvloot afzonderlijk zouden ageeren, die ook bij het tweede uitvaren gehandhaafd bleef in dezen zin, dat zij zich tijdens de vaart van elkander zouden
scheiden, waarbij dan aan de eerste de taak moet zijn toegedacht, om de
Engelsche vloot of te wachten. Meer toch wel niet.
Op den i2den November was Willem III heel nerveus. Bentinck, die van
zijn zieke vrouw in Den Haag afscheid was gaan nemen, was blijkbaar bij
het uitzeilen nog afwezig en ná den Prins in zee gestoken, en Russell, die
op 's Prinsen schip was ingedeeld, was ook nog niet bij hem. „Ik ben in
de grootste bekommering van de wereld dat gij niet hier zijt", schrijft
Willem III hem dien dag; „de harde wind en de hooge zee zullen U ongetwijfeld verhinderen bij mij aan boord te komen. Schrijf mij toch waar we
moeten landen en wanneer de oorlogsvloot zich van ons zal afscheiden. Ge
weet niet hoe groot mijn ongeduld is, dat ik geen bericht van U krijg".
Alles liep goed. Men hield eerst Noord, maar keerde in den namiddag
wegens den wind Zuid-West 2) en raakte den 13den 's morgens in de Straat
van Dover en tegen den wind in het Kanaal, terwijl de oorlogsvloot — waarschijnlijk omdat de Engelsche niet opdaagde — zich niet afscheidde; in den
loop van den dag was de orde van de vloot zoo gewijzigd, dat de Prins de
achterhoede vormde. Een landing hier was, door de zeelieden vooral, aanbevolen boven die in het Noorden, die de Prins het wenschelijkst meende,
zoowel omdat Danby hem hier wachtte als omdat van hieruit de verbinding
met Holland het best te onderhouden was; het definitieve besluit, om aan
de Zuidkust te landen, is eerst tijdens de vaart genomen, omdat de wind
dezen koers aangaf. Verschillende plaatsen kwamen in aanmerking. Den
1) Men vindt hier en daar de leuzen ook in het Latijn (bv. Ranke, V, 564; op de
plaat van Romeyn de Hooghe staan ze duidelijk in het Engelsch.
2) Cf. Powley, t. a. p., 80.
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',Oen werd het bevel uitgegeven, — ook dit in verband met den wind —,
om gedeeltelijk in Dartmouth, gedeeltelijk in de Torbay te landen. Door
een verkeerde waarneming raakte men in den morgen van den 'Oen beide
deze plaatsen voorbij. Een harde Westen-wind dreigde toen de vloot te
ver uit de koers te drijven. Dit is het eenige gevaarlijke moment geworden. Toen gebeurde het, dat de wind wat ging liggen en naar het Zuiden
uitschoot. 's Avonds van dien dag kon de landing aan de Torbay bij Brixham
een aanvang nemen.
De expeditie ter zee heeft groot geluk gehad. De Engelsche vloot onder
admiraal Dartmouth, die in October op bevel van den Koning post had
gevat in de „Nore", in den mond van de Theems, kon, toen het lang dreigende gevaar uit Holland kwam, om den tegenwind niet uitvaren; eerst den
i4den lukte haar dit, zij was toen 28 oorlogsschepen en 12 branders sterk.
Het is zeer de vraag, of zij bij vroeger uitvaren iets tegen Herbert vermocht
zou hebben. De geest der bemanning was verre van goed. Dartmouth heeft
ook na zijn uitvaren geen kans gekregen Herbert in het Kanaal aan te tasten.
Willem III zette den i5den voet aan land, den dag nadat hij 38 jaar was
geworden, en i i jaar plus een dag na zijn huwelijk. De legende stelt hem
na de landing voor, staande op een rots, met Bentinck en nog iemand, waarschijnlijk Schomberg, naast hem. Dat lijdt heel heroiek en het past bij Willem's expeditie, die een heroieke daad is in den goeden zin van het woord.
Maar de held verdraagt ook thans geen pose. Hij hoest en lijdt nog aan een
andere kwaal, die hem nu voor het eerst hindert 1). Toch stijgt hij te paard
en verkent de omgeving. ZOO is de man van de directe actie.
Reeds den 18den trok de Prins met het grootste deel der infanterie op, de
cavalerie zou volgen; een deel der troepen en de artillerie werden geland
te Exmouth en zouden vandaar naar Exeter gaan. Direct op den eersten dag
merkt men de grootste orde in den marsch en een stipte handhaving der
krijgstucht. Het waren zeer geoefende troepen en de leiding was volkomen
beheerscht; Bentinck ageerde als een chef van den staf thans doet: hij gaf
dagelijks de orders voor den marsch uit 2). Zonder hindernissen -- behalve
dat de wegen heel slecht waren — werd Exeter, toen na Londen de volkrijkste Engelsche stad, den 19den bereikt. Overal was de stemming der be1) Corresp. Willem III—Bentinck, I 1 , 105 en 114. Zijn haemorrhoides bedoeld, waaraan Willem III in elk geval ook Teed (Journalen—Huygens, I, 438)?
2) Alsv., 1 2, 635 vlg.
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volking sympathiek. Flier vestigde zich de Prins, afwachtende de beloofde
hulp van die hem geroepen hadden en tot wie hij zich thans schriftelijk
opnieuw wendde 1).
Willem III voelde zich sterk, zoodra hij vasten voet op den Engelschen
bodem had. Aileen wat ver van huis: den i9den December kreeg hij pas de
eerste berichten uit de Republiek 2). Reeds den zosten schreef hij Herbert,
om de transportvloot naar Holland te zenden onder convooi der oorlogsvloot;
Herbert zelf kon zich dan bij hem voegen 3). Dit bevel is, omdat de wind
ongunstig was en de Engelsche vloot op komst, niet uitgevoerd; maar het
bewijst, hoe zeker de Prins zich van zijn zaak voelde. Hij moet geweten
hebben, dat hij van de troepen, waarover de Koning beschikte, al overtroffen
deze de zijne in aantal verre, niet heel veel te duchten had; kwam het tot
vechten, dan had hij van de bevolking meer steun te verwachten dan
zijn tegenstander. Allerliefst vermeed de Prins alle vijandelijkheid, te land
zoo goed als ter zee: voor den tocht had hij Herbert ernstig vermaand
en laten vermanen, om geen bravoure aan den dag te leggen 4). Het eenige
zwakke punt in 's Prinsen positie was de schaarschheid van zijn financien.
Op de voor de vestingen bestemde vier millioen hadden hij en de colleges
van Admiraliteit, daartoe bij verschillende resolution van Haar Hoog Mogenden gemachtigd, ruim 3 millioen ten behoeve van de expeditie mogen
negocieeren 5). Er zijn geen betrouwbare berichten over de wijze, waarop
hiervan gebruik is gemaakt. Maar te Exeter had de Prins niet meer dan
1 400.000 hiervan bij zich en nog f 70.000 van zich zelf; dit was voldoende,
om de troepen tot einde December te betalen; men had de bedoeling papiergeld te maken, „thickets", als het geld opraakte 6). Maar het was niet mogelijk Engelsche troepen onder de wapenen te brengen, zooals in de bedoeling
had gelegen.
Het duurde eenigen tijd, vOOrdat aanzienlijke Engelschen zich bij den
Prins voegden. Te Exeter hield zich de magistraat ter zijde, en de bisschop
1) Drie brieven van 22 November: Dalrymple, 11 2, 331.
2) Waldeck, II, 119.
3) Corresp. Willem III—Bentinck, II3.
4) Alsv., I', 58.
5) Volgens een staat van 25 Maart 1689 (K. H. A. 2643b); cf. Archives, III', 28. Van een
rentelooze leening van 2 millioen £ door den Joodschen bankier Antonio Lopez Suasso,
waarvan een legende gewaagt, vond ik nergens een authentiek bewijs (cf. ook Richards,
The early history of Banking in England — London, 1929 —, p. 133).
6) Huygens-Journalen, I, 21.
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vluchtte naar Londen. Dit wekte eenige verbazing, misschien ook ontstemming: het schijnt, dat men hier meer geeft om de galg dan om den godsdienst, schreef Bentinck aan Herbert 1). De herinnering aan de talrijke
executies na Monmouth' mislukking werkte in Devonshire na. De ontmoedigende indruk leeft voort in het verhaaltje 2), dat de Prins naar Torbay zou
hebben willen terugkeeren ! Hieraan geloof te schenken is Willem III slecht
kennen 3). In werkelijkheid duurde het wachten ook niet zoo heel lang.
22 November reeds kozen eenigen van de gentry uit de buurt van Exeter
openlijk 's Prinsen zijde. Den 23sten kwamen meer aanzienlijken, onder de
eersten burggraaf Colchester, en in de volgende dagen nam de stroom al maar
toe. Den 26sten verscheen Cornbury, Clarendon's zoon, kolonel in 's Konings
leger, met al de officieren en honderd dragonders van zijn regiment. Dit
was van groote beteekenis, want het bracht den geest onder de grootendeels
Iersche troepen van Jacobus II, onder Feversham bij Salisbury samengetrokken, aan het licht. Van nog meer beteekenis was de komst van Sir
Edward Seymour, zeer bekend Tory, oud- „speaker" van het Lagerhuis
en oud-minister. Het zou te veel zijn alle namen te noemen, moest Bentinck
reeds 28 November in zijn bericht aan de Prinses schrijven 4). Op initiatief
van Seymour teekenden de Lords en de overige edellieden, te Exeter aanwezig — en in het vervolg ook degenen, die zich later aansloten —, een
acte van associatie, waarbij zij beloofden den Prins en elkander te steunen
tot beveiliging van het in het manifest, dat bij het begin der expeditie met
open brieven aan leger en vloot in de eerste plaats te Londen op ruime
schaal verspreid was, aangegeven doel. De Prins herhaalde zijn verzekeringen: als hij terugkeerde, zei hij, zou men een gouden brug voor hem bouwen; maar hij wilde liever voor deze goede zaak sterven dan in een slechte
leven 5).
Waarlijk ! de heeren, die Willem III uitgenoodigd hadden, zijn hun belofte
zoo goed mogelijk nagekomen. De in Engeland achtergeblevenen hadden
's Prinsen landing voorbereid door zich met vele anderen in het geheim in
verbinding te stellen. Zoodra de landing plaats gevonden had, brachten
1) Corresp. Willem III—Bentinck, II3.
2) Door een commentator van Burnet (III, p. 314, foot k), die er zelf niets van zegt,
evenmin als Huygens; cf. ook Klopp, IV, 231.
3) Zie wat hij 26 Nov. aan Waldeck schrijft (II, i i8).
4) Corresp. Willem III—Bentinck, II, 628.
5) Ranke, V, 572.
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vooral Danby en Devonshire in het Oosten, waar zij den Prins verwacht
hadden, en in de Midlands de beweging op gang, en met groot succes !
Op den 26sten reeds nam Lord Delamere de wapens op in Cheshire en dit
gelukkig begin vond binnen weinige dagen over haast heel het land navolging.
Wat kon Jacobus II hiertegen doen ? Hij had bij het dreigen van 's Prinsen
inval, dien hij voorstelde als een poging om hem van den troon te stooten,
eenige tegemoetkoming getoond aan de Anglikaansche kerk, — wat den
Prins aanleiding had gegeven een bijvoegsel op zijn declaratie te doen opstellen, waarbij hij nogmaals uitdrukkelijk zijn bedoelingen uiteenzette en
waarschuwde tegen het lichtvaardige geloofslaan aan vage beloften, — die
niet de minste uitwerking gehad had. Met den vijand op Engelschen
bodem, verklaarde de Koning, toen de landing een feit was geworden, boud,
kon hij geen Parlement bijeenroepen, waartoe eenige Lords juist een petitie
hadden ingediend; tegen den Prins vaardigde hij een scherp plakkaat uit.
Den 29sten voegde hij zich bij zijn leger te Salisbury. Hier moest hij het
beleven, dat 5 December Churchill, pas luitenant-generaal gemaakt — maar
die reeds in Augustus Willem III verzekerd had, dat hij zijn plicht tegenover den hemel en zijn land zou doen en zich geheel in handen van den
Prins zou stellen —, met den hertog van Grafton, natuurlijken zoon van
Karel II, deserteerde naar het leger van den Prins, weldra gevolgd door
prins George en den hertog van Ormond. Een groot deel van de troepen
bleek onbetrouwbaar en de officieren drongen zelfs op een Parlement aan.
Den Eden keerde de Koning te Londen terug, het leger was toen reeds op
den terugmarsch. Te Londen overviel hem de tijding, dat zijn dochter,
die den Prins in een brief van 28 November 1) reeds de aanstaande komst
van Naar echtgenoot aangekondigd had, gevlucht was; Prinses Anna was,
onder geleide van bisschop Compton, naar het legerkamp van Danby gegaan.
Nu kondigde hij aan de te Londen aanwezige geestelijke en wereldlijke
Lords aan, dat hij een Parlement zou bijeenroepen; hij zond bovendien
commissarissen, om met zijn schoonzoon in onderhandeling te treden —,
en deed dus wat hem vciOr zijn vertrek gevraagd was !
Willem III verliet i December Exeter. Gebrek aan karren vooral had
het oponthoud bier wat Langer laten duren dan de Prins gewenscht had.
Eigenlijk deed het er niet veel toe, want de zaak, die hij voorstond, zegevierde
van zelf. Heel ordelijk, zonder overhaasting — terwijl slechts een enkele
1) Dalrymple, 11 2 , 333.

264

De Prins trekt verder.

schermutseling plaats had —, marcheerde 's Prinsen leger over Axminster,
waar Churchill en Grafton het vonden, Wincanton, Hyndon, om den i4den
December te Salisbury te komen, waar de magistraat den Prins plechtig
ontving. Feversham's troepen waren verre en de vloot van Dartmouth, die,
na veel oponthoud, den 3osten de Torbay had bereikt, was hier door storm
overvallen en tenslotte te Spithead terechtgekomen. Ook op de vloot begon
desertie. En Plymouth werd den 8sten December door den graaf van Bath
aan den Prins overgeleverd.
Op weg naar Hyndon bereikte den Prins den 1 1 den de tijding, dat zijn
schoonvader met hem in onderhandeling wilde treden. De omstandigheden
teekenden zich al gunstiger af. De stroom van Engelschen naar het legerkamp hield aan — zelfs Clarendon verscheen te Hyndon en werd om de
houding van zijn zoon vriendelijk ontvangen —, opwekkende berichten kwamen binnen over de bewegingen van Delamere en Danby in het Noorden.
Ook Van Citters maakte, met toestemming van den Koning, zijn opwachting
te Hyndon 1) en bracht de met smart verwachte berichten uit patria. Sterk
voelde Willem III nu de behoefte eenige heeren uit de Republiek bij zich
te hebben; in een brief aan den raadpensionaris van den ',Oen noemde hij
daartoe een der regeerende Amsterdamsche burgemeesters met Dijkvelt
en Odijk 2).
18 December, nadat de noodige vrijgeleides gevraagd en verleend waren,
ontving de Prins 's Konings commissarissen, Halifax, Nottingham en Godolphin, te Hungerford. De Koning, verklaarden zij, was bereid tot het samenroepen van een Parlement; zij hadden in opdracht met den Prins de wijze,
waarop de verkiezingen in vrijheid zouden plaats hebben, te regelen. Het
werden formeele onderhandelingen, vastgelegd in schriftelijke bescheiden 3).
Alvorens zijn antwoord te geven, raadpleegde Willem III de in het legerkamp
aanwezige „Lords and Gentlemen"; Whigs en Tories van verscheiden schakeering waren hier onder, en de verschillen van meening groot. Het antwoord
luidde, dat alle „papisten" moesten worden ontslagen en dat alle proclamatier' tegen den Prins en zijn aanhangers moesten worden ingetrokken; wilde
de Koning tijdens de Parlementszitting te Londen blijven, dan zou de Prins
hier ook mogen vertoeven met een gelijk aantal troepen; wilde de Koning
1) Eenige brieven van hem in Engelands Godsdienst en Vrijheid hersteld; o. a. die uit
Hyndon, p. 266 vlg.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, 113.
3) Hyde-Corresp. II, 219 -vlg.
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ergens buiten Londen zijn, dan zou de Prins zich even ver van de stall.
verwijderen; Portsmouth moest in zijn handen worden gesteld, met het oog
op een eventueele Fransche landing; de Tower zou in handen komen van
de „City", evenals Tilbury Fort; een deel der landsinkomsten moest den
Prins tot onderhoud zijner troepen worden toegewezen. De commissarissen
repliceerden den 1 oden, dat zij de voorwaarden aan Jacobus II zouden voorleggen, en verzochten, dat de Prins \TOOT . den 23sten zijn troepen niet verder
dan tot 3o mijlen van Londen zou laten optrekken. Dit laatste verzoek willigde de Prins in 1). De afgezanten waren met onderscheiding behandeld,
hadden aan de prinselijke tafel gedineerd, maar de Prins had de leiding in
handen gehouden: aanraking van hen met de „Lords en Gentlemen" was
verboden.
Met deze onderhandelingen van Hungerford had het werk, waarvoor
Willem III naar Engeland gekomen was, een aanvang genomen. Slechts
op een punt anticipeerden zijn voorwaarden op de beslissingen, die het
Parlement zou moeten nemen: de afzetting van de Katholieken uit hunne
ambten, waardoor de ernstigste der door Jacobus II tegen de wetten begane
handelingen ongedaan werd gemaakt. De andere voorwaarden golden alleen
de verzekering van de vrijheid van handelen van het Parlement, die- als het
ware door 's Prinsen troepen gedekt zou worden, terwijl de Koning de zijne
ter beschikking hield. Ongetwijfeld was het nadeel aan de zijde van Jacobus II,
ten opzichte van wien — niet ten opzichte van het Engelsche y olk 2) — de
Prins zich als overwinnaar kon beschouwen. Maar overwinnaarsvoorwaarden stelde hij niet, hij was immers niet gekomen als veroveraar, maar
om to verzoenen, en hiertoe was zijn groote gematigdheid ten opzichte
van de overwonnenen een gelukkige voorbereiding; hiertoe diende ook zijn
voorkomendheid jegens alien, die tot hem kwamen — met de enkele uitzondering van Rochester, tot wien, toen zijn broer hem eenige dagen in
het kamp bracht, de Prins geen woord sprak —, de herinnering aan 1681 !
Er is geen enkel bewijs, dat Willem III niet gewenscht zou hebben, dat de
onderhandelingen van Hungerford zouden slagen, zooals Macaulay meent 3);
zijn houding bewijst het omgekeerde en zij was de consequente uitdrukking
van zijn bedoelingen.
Wie het geen ernst was met de onderhandelingen, dat was Jacobus II.
1) Foxcroft, II, 3o.
2) Id., II, 38.
3) II, 414.
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Hij had ze alleen gebruikt als een voorwendsel, om tijdens hun duur zijn
vlucht voor te bereiden 1). Den i9den zond hij zijn gemalin en zijn zoon weg,
den 2 'sten 's ochtends heel vroeg — nadat den vorigen avond het per expres
gezonden antwoord van den Prins ontvangen was — volgde hij zelf; de
bestemming was Frankrijk. VOOr zijn vertrek had de Koning de beschrijvingsbrieven voor het Parlement verbrand, hij nam het groot-zegel van het
Rijk mee, wierp het in de Theems en gelastte Feversham het leger te ontbinden.
Deze daad van Jacobus II heeft de situatie zeer gewijzigd. De partijen,
die reeds onder de Engelschen in Den Haag te onderscheiden waren geweest, hadden zich na 's Prinsen landing al duidelijker gevormd. Whigs en
Tories brachten in het legerkamp hun verschillende opvattingen tot uiting:
de eersten zouden liefst met Jacobus II niets meer van doen willen hebben,
de anderen bepleitten een schikking; 's Prinsen resolute houding verhinderde
ook nu, dat de oneenigheden aan de expeditie nadeel deden. Te Hungerford
had hij tegen den zin van de meerderheid der aanwezige „Lords and Gentlemen" doorgezet, dat voorwaarden werden gesteld, die meer in den geest
der Tories waren: er is opgemerkt, dat zij in hoofdzaak overeenstemden
met de gedachten, die Halifax in zijn besprekingen met Jacobus II voor
de tending had uitgedrukt 2). Ofschoon het niet blijkt, dat te Hungerford
de Prins met Halifax in het particulier overlegd heeft, tenzij door middel
van Burnet polsenderwijze ! Maar ongetwijfeld stond hij in zijn beschouwing van de situatie, evenals in 168o, heel dicht bij Halifax, die de meest
bezonnen en practische Engelsche staatsman van zijn tijd was. Met dezen
zou hij hebben kunnen samenwerken, om een regeling te treffen, waarbij
Jacobus' koningschap gehandhaafd bleef. Deze mogelijkheid werd door
's Konings houding omvergegooid. Het is teekenend, dat Halifax, zeer
getroffen door de wijze, waarop hij behandeld was, zich nu openlijk aan
's Prinsen zijde stelde. De Whigs kregen den wind in de zeilen. Den dag
van 's Konings vlucht namen de Lords te Londen, Sancroft in de „chair",
de regeering voorloopig op zich en besloten tot samenwerking met den
Prins. Den 22sten besloot Dartmouth zijn vloot tot 's Prinsen beschikking
te stellen.
De dubbelzinnige handelwijze van zijn schoonvader moet op Willem III
1) Foxcroft, II, 16, noot 5.
2) Foxcroft, II, 31.
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een Khokkenden invloed hebben gehad 1). Hij beschouwde Jacobus II
anders dan deze hem, wel te verstaan niet als vijand. Nog te Hungerford,
bij het in ontvangst nemen van den credentie-brief der commissarissen, had
hij met „tenderness" gezegd : dit is de eerste, niet eigenhandige brief, dien
ik van mijn schoonvader ontvang 2). Maar hij kon toch den Koning — men
denke aan zijn woorden tot Sidney in 168o 3) — niet verdedigen tegen zijn
wil. Wat moet hij, die zijn plicht zoo hoog stelde, gedacht hebben van een
man, die wegliep en tegelijk de regeering in de war stuurde en de bevolking
overleverde aan losgelaten, rondwarende soldaten. Inderdaad raakte de orde,
vooral te Londen, voor een paar dagen en nachten ernstig verstoord, een
deel der bevolking koelde haar wrok aan huizen van Katholieken; een zoogenaamde derde proclamatie van den Prins, die een falsum was, had hiertoe en tot andere geweldmaatregelen reeds vroeger aangespoord. Maar juist
dit kon de zaak van Willem III heelemaal niet lijden. Onmiddellijk greep
hij in, om aan de onrust, door de ontbonden troepen gewekt, een einde te
maken; hij beval den kolonels der troepen van den Koning hunne soldaten
onder de vaandels terug te brengen (23 December) 4) : dit was zijn eerste
eigenlijke regeeringsdaad op Engelschen bodem. Aan Waldeck schreef hij
iets later: „ik betreur het zeer, dat men hier zoo hevig tegen de Katholieken
is; ik doe alles wat ik kan om de zaken te hunnen opzichte te matigen" 5).
Het naspel, dat zich afspeelde, toen Jacobus II, door visschers te Faversham
in Kent aangehouden en vandaar door den vanwege de voorloopige regeering te Londen afgezonden Feversham naar Rochester gevoerd, op eigen
gelegenheid den z6sten naar Londen terugkeerde, toont, dat Willem's houding te zijnen opzichte gewijzigd was. De Prins — die zich immers verbonden had voor den 23sten niet binnen 3o mijl afstands van Londen te komen
was, voor 's Konings vlucht, van plan naar Oxford te gaan, waarheen
de Magistraat en de Universiteit hem hadden uitgenoodigd. Zoodra hij de
vlucht vernam, den 2I sten 's middags, liet hij dit plan vallen en besloot
op te trekken naar Londen. Den 2zsten, te Henley, bracht een deputatie
van den Londenschen magistraat hem een uitnoodiging over, om zoo spoedig
1) Dat hij den avond van de ontvangst der tijding aan het diner „very cheerful" zou
geweest zijn en zijn vreugde niet had kunnen verbergen, dat de Koning weg was (HydeCorresp., II, 224), aanvaard ik alleen op gezag van Clarendon niet.
2) Hyde-Corresp., II, 219.
3) Hiervddr, p. 126.
4) Foxcroft, II, 36; Macaulay, II, 432.
5) Waldeck, II, 126.
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mogelijk naar de stad te komen 1). Den 24sten arriveerde hij te Windsor
en bleef hier voorloopig, in verband ongetwijfeld met het bericht over
's Konings aanhouding, dat hij den avond van dien dag ontving. Dit bericht
gaf den Prins aanleiding, om den 25sten Zuylesteyn naar Faversham te
zenden, om hem in vrijheid te doen stellen, wat echter niet meer noodig
bleek. Toch was het heel attent: Willem III had het ook nu niet op de
persoon van zijn schoonvader voorzien ! Dat de gezindheid veranderd was,
Week echter den volgenden dag, toen Feversham met een brief van Jacobus
II, nog uit Rochester, te Windsor kwam, waarin hij zijn schoonzoon ook
zijnerzijds uitnoodigde naar Londen te komen met zooveel troepen als hij
wilde; hij wenschte den Prins te spreken. Het antwoord was ondubbelzinnig:
Feversham werd in arrest gesteld, omdat hij het leger ontbonden had.
Zuylesteyn kreeg opdracht naar Rochester te gaan en den Koning te verzoeken niet naar Londen te komen, waar — werd er vergoelijkend bijgevoegd — zijn veiligheid in gevaar zou kunnen zijn. Hij vond den Koning
al te Londen in Whitehall, en deze vroeg opnieuw om een onderhoud met
den Prins.
Maar Willem III riep op den 27sten te Windsor de Lords, die hier vertoefden, bijeen. Het leek, of de provisioneele regeering er was overgebracht.
Halifax was aanwezig en had de meeste autoriteit. Afwezig was nog de
man, die om zijn verleden en om zijn rol bij de voorbereiding van 's Prinsen
komst, ook aanspraak mocht maken op een voorname plaats: Danby, wien
de Prins reeds den 22sten aangeraden had de troepen, die hij bijeengebracht
had, te ontbinden; zij waren immers niet meer noodig en het was maar
een last voor al die goede vrienden, om onder de wapenen te blijven 2). Aan
deze hooge heeren legde Willem III de boodschap van Jacobus II voor.
Zij verklaarden als hun meening, dat den Koning geraden zou worden niet
te Londen te blijven, maar naar Ham, aan de Theems, waar een kasteel
van wijlen Lauderdale stond, te gaan; als motief noemden ook zij de veiligheid van den Vorst. De Prins was niet bij de deliberatie aanwezig; hij keurde
na afloop het op schrift gestelde goed, maar weigerde de boodschap door
een zijner officieren, zooals Halifax suggereerde, aan den Koning te laten
brengen: het is het advies van de Peers hier, zei hij, en eenigen uwer moeten
het overbrengen, waarop hij in een adem Halifax, Shrewsbury en Delamere
noemde — den eersten meesmuilend, zegt men.
1) Corresp. Willem III—Bentinck, I 2, 632; Foxcroft, II, 34.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, IP.

Naar Rochester.

269

Het was in den nacht van den 27sten, omstreeks een uur, toen de deputatie op Whitehall kwam. Hier, en bij St. James' Palace, stonden toen
Nederlandsche wachten, die er onder bevel van Solms kort te voren post
hadden gevat. Jacobus II ontving de heeren in zijn slaapkamer, hij maakte
Been bezwaar uit Londen te vertrekken, maar vroeg, of hij niet naar Rochester — Ham was zoo koud in den winter — mocht gaan; hij had, zei hij,
al voor de heeren kwamen, besloten Godolphin den volgenden morgen naar
den Prins te zenden, om dit dezen voor te stellen, omdat hij hem immers
al door Zuylesteyn had laten zeggen, dat hij beter deed daar te blijven !
Snel ging een boodschapper naar den Prins, die ondertusschen naar Sion
was opgetrokken. VOOr acht uur 's morgens was er al een toestemmend
antwoord. Later kreeg de Koning van zijn schoonzoon een paspoort, waarom hij gevraagd had, „pour un gentilhomme avec deux valets sans exprimer
le nom"; hij wilde die aan de Koningin zenden... 1).
Den 28sten in den morgen verliet Jacobus II Whitehall, 's middags twee
uur bereikte Willem III St. James' Palace. Aan ovatien van de volksmenigte,
die om Whitehall en Westminster verzameld was, onttrok hij zich door met
Schomberg in een wagentje door het park naar het paleis te rijden. Uiterlijk onbewogen, mogen wij ons voorstellen. Maar hoe zal inwendig de herinnering, aan 167o en 1677 vooral, hem bewogen hebben ! Het was dien
dag heel vol ten paleize. ZOO velen wilden den „coming man" hunne opwachting maken. De volgende dagen kwam deputatie op deputatie: van
de City, de bisschoppen, de geestelijkheid van Londen, ook de non-conformistische. Hoog werden 's Prinsen verdiensten, hoog die van het Oranjehuis voor de vrijheid geroemd. Uit de vele woorden, die gesproken werden,
treft het meest het antwoord van den 90-jarigen rechter Maynard, wien
de Prins toevoegde, dat hij wel alle „lawyers" overleefd moest hebben:
„ja Uwe Hoogheid, en zonder Uwe komst zou ik nog de „laws" overleefd
hebben ook".
Maynard trof hiermede raak. Hersteller en handhaver van de Engelsche
wetten wilde Willem III zijn. Om zijn schoonvader te dwingen hem als
zoodanig te erkennen, was hij met machtsmiddelen naar Engeland gekomen,
geroepen door Engelsche aanzienlijken. Maar Jacobus II liep weg. En achteraf beschouwd was dat maar heel gelukkig ook. Wat zou het kunstmatige
gebouw waard zijn geweest, waarin Jacobus II de titel was gelaten en waarin
1) Corresp. Willem III—Bentinck, I 2, 25-26, 634, noot 1 ; cf. Klopp, IV, 294.
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anderen de heerschappij zouden hebben uitgeoefend 1) ? Reeds de onbetrouwbare en capricieuse aard van Jacobus II zou elk oogenblik conflicten hebben kunnen doen ontstaan: men behoeft geen profetischen blik te hebben,
om te voorspellen, dat de kans groot zou zijn geweest, dat deze Koning,
ware hij in Engeland gebleven, ten slotte geeindigd zou zijn als zijn vader.
En voor welke moeilijkheden zou dit den Prins, die in de feitelijke regeering
wel een plaats zou hebben moeten innemen, gesteld hebben ! Het was heel
wijs, dat de schoonzoon de vlucht van den schoonvader begunstigde, toen
deze getoond had zelf weg te willen.
Jacobus' vlucht gaf aan het Engelsche probleem, zooals het sedert 1679
bestond, een ander, een ruimer aanzien. Er waren er onder de Whigs, die
den Prins aanmoedigden, nu maar onmiddellijk zich van den troon meester
te maken —, die was immers vacant geworden, preekten zij. Willem III
luisterde niet naar deze stemmen. Hij was in deze dagen, nu hij wist, dat
hij vlak voor den troon stond, vol sterken twijfel en groote onzekerheid.
„Si je n'estois pas aussi scrupuleus de mon naturel que je le suis, je ne
serais pas tant embarasse et pourois finir l'affaire bientOst". — „Je suis passif
en tout ceteaffaire sans avoir parle a qui que ce soit, quoyque j 'en aye este
extremement tourmente". — „Si vous savies la vie que je faites, asseurement
vous auries pitie de moi; la seule consolation que j'ay c'est que Dieu scait
que ce n'est pas mon ambition qui me fait agir". Sprekende citaten uit opeenvolgende brieven aan Waldeck van z8 December, 4 en II Januari.
Zooals altijd, onder den twijfel door, liet Willem III niet na te handelen.
De nood dwong ertoe. De regeering in Engeland moest gestabiliseerd worden, hoe eer hoe beter. Reeds had Frankrijk den oorlog aan de Republiek
verklaard, omdat hare troepen zich met de Brandenburgsche en Brunswijksche verbonden hadden tot bestrijding van Fiirstenberg in het Keulsche
aartsbisdom; natuurlijk ook om den steun, dien zij haar kapitein-generaal
verleend had voor den tocht naar Engeland, wat echter — om licht begrijpelijke redenen — in de oorlogsverklaring niet gezegd werd. Strijd was in
het voorjaar te verwachten, zooveel mogelijk van de Nederlandsche troepen
in Engeland moesten naar huis terug. Engeland zelf moest te hulp komen:
het groote punt was in de besprekingen met de Engelschen nooit ter sprake
1) Miss Foxcroft, 46, meent, dat Willem III misschien gedacht had aan een regentschap
of „the substitution of his wife for the Prince of Wales, as heir-apparent"; dit echter komt
mij niet waarschijnlijk voor.
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gekomen, maar nu kon het geen langer uitstel lijden. Reeds terwiji hij nog
alleen als opperbevelhebber van de troepen, die naar Engeland waren gekomen, macht had, deed Willem III een eersten stap in deze richting: op
2 Januari gelastte hij Barillon binnen 24 uren het land te verlaten, omdat
hij met 's Prinsen vijanden heulde ; den volgenden dag vertrok de ambassadeur, uitgeleide gedaan door een refugie tot Dover !
Dit motief van de buitenlandsche politiek heeft Willem III sterk beinvloed, toen hij in de volgende dagen voor de vraag werd gesteld, of hij
zich met de regeering wilde inlaten. De te Londen aanwezige Lords, door
hem op i Januari 1689 bijeengeroepen, kwamen hiermede aan op den 3den,
nadat den vorigen dag het bericht was gekomen, dat Jacobus II uit Rochester
gevlucht was: de schildwachten hadden in last gehad het paleis alleen aan
de voorzijde te bewaken ! Zij noodigden hem uit zich met de administratie
te belasten en tevens brieven uit te zenden voor de bijeenroeping van een
Convention: dat is, doceert de Prins aan Waldeck, zoo ongeveer hetzelfde als
een Parlement; want, moet ge weten, men kan volgens de wetten geen Parlement hebben, zonder dat er een Koning is 1). Blijkbaar voelde hij zich zelf
niet al te vast in het Engelsche regeeringsbestel. Hij sloeg niet onmiddellijk
toe, hij wilde het resultaat afwachten van de beraadslagingen der door hem
ook opgeroepen Lagerhuis-leden uit de Parlementen van Karel II en van
den magistraat van de City. Deze, den 5den samengekomen, namen een gelijk
besluit, dat den Prins den volgenden dag werd medegedeeld. Toen verklaarde
Willem III, den 7den, zich bereid. Zooals hij niet naar Engeland had willen
komen, zonder uitgenoodigd te zijn, zoo belastte hij zich niet met de voorloopige regeering — tot aan de samenkomst der Conventie op 2 Februari —,
zonder door de notabelen van het Rijk geroepen te zijn. Nauwelijks met de
regeering belast, of hij begon maatregelen te treffen, om een deel der troepen terug te zenden met de transportschepen, die om tegenwind nog te
Plymouth lagen 2).
Twee dagen, nadat hij de voorloopige regeering op zich genomen had,
uitte Willem III zich zeer vrijmoedig tegenover Halifax over wat hij zich
van een definitieve regeling voorstelde 3). Hij zei, dat hij, in de — overigens
i) Waldeck, II, 125.
2) Zie zijn brieven aan de Staten-Generaal in Engelands Godsdienst en Vrijheid hersteld, 30o vlg.
3) In een zeer korte, ten deele onduidelijke aanteekening van Halifax bij Foxcroft, II,
201 vlg.

272

's Prinsen besluit betreffende het koningschap.

onjuiste — meening, dat de „Commonwealth"-partij de sterkste was, niet
overgekomen was, om een Republiek te stichten; dat hij zeker was van een
ding: hij zou niet in Engeland blijven, als Jacobus II terugkwam; en met
de sterkste verzekeringen : dat hij zou heengaan, als men hem regent wilde
maken. Dit was wel alles negatief en kwam geheel overeen met zijn vroegere
uitingen, behoudens dat hij opnieuw te kennen gaf, dat hij met Jacobus II
na diens vlucht had afgedaan. Positief zei hij, dat Churchill noch hem noch
de Prinses zou kunnen beheerschen, zooals hij het Prinses Anna en haar
gemaal deed, waaruit Halifax afleidde, dat hij de aanmatiging van Churchill
niet lustte en dat hij een zekere jaloezie tegen zijn schoonzuster en „this
side of the House" had. Over zijn eigen koningschap sprak Willem III
met geen woord, maar uit zijn uitingen is met zekerheid op te maken, dat
hij thans de kroon voor zich wenschte. Immers, er was na alles wat hij
afwees, geen andere uitweg. Halifax heeft hem goed begrepen en er naar
gehandeld.
Gij kept mij genoeg, schreef Willem III later, om te gelooven dat „reclat
d'une couronne ne m'eblouit point". Was het niet een absolute noodzakelijkheid geweest, ik zou haar niet aangenomen hebben 1) ! Deze woorden
zijn van na de aanbieding van de kroon door de Conventie, maar zij zijn
even zeer van toepassing op eenige weken vroeger. Want tusschen het
oogenblik, dat Jacobus II zich door de vlucht onttrokken had aan een ernstig
bedoelde poging van Willem III, om hem en de Engelsche natie te verzoenen, en het oogenblik van zijn onderhoud met Halifax, is 's Prinsen besluit
gevat. Een der gewichtigste beslissingen uit zijn heele leven, onder veel
innerlijken strijd genomen, was het. Maar zij vloeide logisch voort uit zijn
houding tegenover het Engelsche probleem. Dezelfde motieven, die hem
bewogen hadden tot de interventie in Engeland — en die reeds bij de bill
of seclusion zijn houding hadden bepaald — dreven hem nu tot de koninklijke waardigheid. In eerste instantie motieven van politieken en kerkelijken
aard, daarna ook het dynastieke en monarchale belang. Nu Jacobus II's
koningschap onmogelijk was geworden, naar de opvatting van den Prins,
die door het overgroote deel der natie gedeeld werd, hadden zijn gemalin
en hij samen — hij kon zich deze door hunne verhouding als een denken —
de naaste rechten op den troon; het dynastiek belang verplichtte hem die
belangen te doen gelden. Het aanvaarden van de voorloopige regeering had
1) Waldeck, II, 139.
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hij gevoeld als „un terrible fardeau" 1), het koningschap is hem nog erger
geworden.
Eerzucht van het ordinaire soort is hier niet aanwezig. Geintrigueer om
in de Conventie een meerderheid te halen had niet plaats. Van de sterke
positie, die de Prins uitteraard innam, werd geen misbruik gemaakt, al had
Halifax hem er onbewust toe uitgelokt: „want zooals niemand wist wat
met hem te doen, zoo wist ook niemand wat zonder hem te doen" 2). Een
door den Whigschen Lord Lovelace ten gunste van den Prins voorbereide
volksbetooging werd verhinderd. De verkiezingen zoowel als de deliberation
over het groote vraagstuk van het koningschap bleven geheel vrij. Willem III
zond de Conventie bij hare samenkomst op 1 Februari een schriftelijke
aansporing tot eensgezindheid in het nemen eener snelle beslissing; op de
toekomst preludeerde hij alleen door het uitspreken van de hoop, dat Engeland, als vergelding voor de door de Staten verleende hulp, aan den oorlog
met Frankrijk zou meedoen.
De vrij langdurige beraadslagingen van Hooger- en Lagerhuis over de
voor de regeering te treffen regeling kunnen Willem III slechts matig geinteresseerd hebben, in zooverre zij den theoretisch-staatsrechtelijken kant
betroffen: of Jacobus II door de vlucht den troon verlaten of er afstand
van gedaan had en of de troon hierdoor vacant was geworden; of er volgens
het natuurrecht een contract tusschen vorst en yolk bestond, dat nu door
den eersten geschonden was ? In feite had hij voor dit geval, evenals Halifax,
de theorie der Whigs tot de zijne gemaakt en dus nu het recht van het
Protestantsche y olk van Engeland, om een Katholiek vorst, die tegen de
wetten gezondigd had, de gehoorzaamheid op te zeggen, erkend. Voor hem
kwam dit besluit uit practische overwegingen voort. Voor wat in de Conventie voorviel, begon zijn ware belangstelling pas, wanneer de consequenties getrokken werden uit de theoretische bespiegelingen en de aan de
Engelsche parlementaire geschiedenis ontleende voorbeelden. Zou men met
Jacobus II nog verder in onderhandeling treden, als men, met de meest
overtuigde Tories, vast hield aan de meening, dat de gehoorzaamheid aan
een Koning nimmer kon worden opgezegd ? Zou men een regentschap instellen, in de erkenning, dat Jacobus II eigenlijk koning bleef, maar nu
vervangen moest worden door een regeering met tijdelijk karakter, waartoe
1) Alsv., 127.
2) Foxcroft, II,

44.
18

274

Deliberation in de Conventie.

vele Tories den meesten lust hadden ? Of zou men prinses Mary als koningin
uitroepen, daarbij aannemende, dat haar vader afstand had gedaan en dat
zij dus de naaste troonopvolger was, waarvoor vooral Danby, ook naijverig
op den grooten invloed van Halifax, die als voorzitter van het Hoogerhuis
gekozen was, ijverde ? Vooral in het Hoogerhuis, waar de Tories in de meerderheid waren, zocht men naar deze expedienten, om aan de geheele consequentie der Whig-theorie te ontkomen. Deze won het met groote meerderheid in het Lagerhuis, toen er 7 Februari het besluit viel, dat de troon
vacant was; maar twee dagen later besloot het Hoogerhuis, dat tevoren met
een meerderheid van slechts twee stemmen het instellen van een regentschap verworpen had, met vijf stemmen meerderheid, dat de troon niet
vacant was. Een conferentie van beide Huizen stond te volgen, om de
fundamenteele kwestie te beslissen.
Op dit oogenblik greep Willem III effectief in. De invloed van zijn opvatting begint weliswaar niet pas hier, getuige zijn onderhoud met Halifax,
dat deze niet voor zich alleen zal hebben gehouden. Ook is het zeer waarschijnlijk, dat vooral Dijkvelt, die, met Witsen en Odijk, in Januari in
buitengewoon gezantschap te Londen was gekomen en in Engelsche staatkundige kringen bekend genoeg was, voor 's Prinsen belangen werkzaam
is geweest 1). Van hem of misschien van Bentinck moet de bekende uiting
tegenover een belangstellend interpellant afkomstig zijn, dat de Prins niet
de „gentleman-usher" van zijn vrouw zou willen zijn. Van meer belang was
het, dat prinses Mary zelf, wie Danby over zijn voorkeur geschreven had,
zonder omwegen antwoordde, dat zij als 's Prinsen vrouw niets anders
wilde zijn dan wat zij samen met hem en onder hem zou zijn. Maar eerst
toen de Vorst zelf sprak, werd de situatie rijp voor een beslissing. Hij
herhaalde tegenover Halifax, Danby, Shrewsbury en 4 of 5 anderen, die hij
op 13 Februari 2) tot zich geroepen had, heel duidelijk en op zijn koelsten
toon, wat hij vroeger aan Halifax had verklaard, er uitdrukkelijk bijvoegende,
dat hij, al kon niemand een vrouw hooger achten dan hij de Prinses, niet
wilde regeeren „by her courtesy", als men haar alleen Koningin maakte:
„he was so made, that he could not think of holding any thing by apron
strings"; hij wenschte geen deel in de regeering, tenzij deze in zijn persoon
werd gesteld; hij liet hen geheel vrij om de zaak anders te regelen, maar hij
1) Witsen's verhaal van dit gezantschap (alleen in uittreksel bewaard) bij Scheltema,
t. a. p., 135, 139. Verder brieven van Witsen bij Scheltema, Aemstels Oudheid, 1V en V.
2) De datum volgt uit Journalen-Huygens, III, 81.
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zou dan naar Holland terugkeeren ; wat anderen van een kroon mochten
denken, „it was no such thing in his eyes"; hij zou er heel aangenaam zonder
kunnen leven. Aan prinses Anna, meende hij, moest de opvolging toekomen
boven de kinderen, die hij van een andere vrouw dan de Prinses mocht
krijgen 1).
In de conferentie der beide Huizen op 16 Februari bemerkte men direct
den invloed deter verklaring van den Prins. Met een meerderheid van 20
stemmen vereenigde daarna ook het Hoogerhuis — nadat Halifax als het
groote argument de noodzakelijkheid betoogd had en aangevoerd, dat de
kroon alleen voor dezen eenen keer „elective" gemaakt was — zich met het
besluit van het Lagerhuis. Samen werden hij en de Prinses toen verklaard
tot Koning en Koningin. De uitvoerende macht zou alleen bij den eersten
berusten. Of deze ingenieuse oplossing van het dualistische koningschap van
Dijkvelt is en of Halifax dan wel Danby haar heeft voorgesteld 2) ? Zij
moest het rechtsgevoel meer bevredigen dan de aanwijzing van Willem III
alleen, die er zelf niet tegen opponeerde, zou gedaan hebben. Hooger- en.
Lagerhuis beide namen haar zonder stemming aan. Aan het nieuwe koningschap verbonden zij de voorwaarden, die zijn neergelegd in de „Declaration
of Right", — die later, nadat de Conventie kort na de kroning in een Parlement was omgezet, in de „bill of rights" nader omschreven is geworden.
Hiertegen kon de Prins geen bezwaar hebben. Immers hij was juist voor
die „vrijheden", die in de „Declaration" werden vastgelegd, naar Engeland
gekomen: geen belastingheffing en geen onderhoud van een staand leger
zonder toestemming van het Parlement; geen recht van dispensatie voor
den Koning alleen. Ook niet tegen de bepalingen, waarin de voornaamste
zonden van Jacobus, die in een uitvoerige preambule waren opgesomd,
werden veroordeeld; expresselijk werd verklaard, dat de ervaring had bewezen, dat Engeland niet geregeerd kon worden door een Katholiek koning,
en expresselijk werd de Test-Act als bindend bevestigd, later, in de bill of
rights, de verklaring tegen de transubstantiatie in den kroningseed opgenomen; de opvolging werd geregeld zooals Willem III haar zelf had
aangegeven. Verdere beperking van de koninklijke macht, waarvan in de
debatten in het Lagerhuis wel degelijk gesproken werd, wilde Willem III
niet: hij was naar Engeland gekomen voor de Parlementsrechten, maar
1) Burnet, III (ed. 1823), 373.
2) Foxcroft, II, 55; Scheltema, t. a. p., 147; Ranke, VI, 46, 49.
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niet, om de prerogatieven van de kroon in den steek te laten, zei hij 1),
ook hier volkomen consequent, en men luisterde ook thans naar zijn wil.
22 Februari kwam prinses Mary, geroepen door een brief van den Prins,
dien Herbert had overgebracht, maar opgehouden door sterken ijsgang, te
Londen. Den volgenden dag bood de Conventie haar en den Prins in de
„banqueting hall" van Whitehall de kroon aan. Willem III antwoordde
heel eenvoudig, ook uit naam zijner gemalin, dat zij het aanbod aannamen,
waaraan hij toevoegde, dat hij zou voortgaan in de handhaving van de
wetten en van den Protestantschen godsdienst, dat hij het Parlement dikwijls
zou raadplegen en hoopte, dat de kroon haar luister niet zou verliezen 2).
Bijna twee maanden later, op 21 April, had de kroning in Westminster Abbey
plaats, waarbij Willem zoowel als Mary de plechtigheid volgens den Anglikaanschen ritus ondergingen en waarbij beiden den ouden kroningseed
aflegden. De Koningin, was de indruk, had „geweldich geparaisseert"; de
Koning, die te laat gekomen was, omdat hij niet goed gewaarschuwd was,
had er niet zoo wel uitgezien 3).
Of hij de „comedie van de kroning" gezien had en wat hij dacht van
„die zotte, oude Paepsche ceremonien", vroeg Willem III een paar dagen
later aan Witsen, wien hij al vroeger naar aanleiding van de juichende yolksstemming gezegd had: „Vandaag is 't hier hosannah, maar..." 4) ! De Calvinistische realist !
1)
2)
3)
4)

Ranke, VI, 53; cf. Scheltema, t. a. p., 144.
Id., 6o.
Journalen-Huygens , I, 112-113.
Scheltema, t. a. p., 134, 148.
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„Mijn gezondheid is niet van de beste, omdat mijn hoest in dit klimaat
zeer toeneemt, wat me heel zwak maakt". Bekentenis aan Waldeck uit
Maart 1689 ! Op den marsch naar Londen zag Huygens zijn Meester op
een avond in een herberg „seer hoestende ende verkoudt zijnde", en meermalen noteert hij in de volgende maanden hevig - hoesten, en zelfs dat
Willem bloedige slijm opgaf. De Prinses, in de blijdschap van de hereeniging,
vergat niet op te merken, dat haar gemaal er heel slecht uitzag en zeer
vermagerd was. Witsen vond hem dikwijls somber, zwaarmoedig, onpasselijk, en „schijnt in Engeland niet, hetgeen hij in Holland was" 1). Hier
is het offer, dat Willem III aan zijn roeping voor Engeland gebracht heeft.
Zijn zwak gestel heeft van de vermoeiingen van de herfstcampagne en
de beslommeringen van zijn werk te Londen een zwaren knak gekregen.
Ook prinses Mary bracht een offer. Zij had zich zoo behagelijk en tevreden leeren voelen in haar eenvoudige leven in de Republiek. Nog in
April schreef zij aan Danby: „ik moet U laten weten, dat gij een verplichting
op mij gelegd hebt, die ik nooit kan vergeten; ik behoef U niet te vertellen,
dat ik mijn zijn hier bedoel, waar ik mij zoo wel gevoel" 2). Als zij te Londen,
in St. James' Palace, komt, neemt ze den schijn aan van vroolijk te zijn;
anders zal ze de menschen doen denken, dat zij niet geheel instemt met
de handelingen van haar man. Maar, zoodra ze alleen met den Prins is,
komen er tranen „of joy to meet and of sorrow for meeting in England".
Beiden voelden het verlies van de vrijheid, „die wij achter ons hadden
1) Waldeck, II, 92, 99, 102, 105, III; Journalen, III, 36; MemDirs (ed. Doebner), 10;
Scheltema, t. a. p., 153.
2) Kon. Bibl., Den Haag, ms. 7 3 D 28 (4).
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gelaten en die wij voelden hier nooit te zullen genieten, en op dit oogenblik
vonden we een begin van de gedwongenheid, die we hier naderhand altijd
zouden moeten ondergaan" 1).
„Dubbeld mannenwerk" noemde burgemeester Hooft Oldenbarnevelt's
arbeid in zijn functie van landsadvocaat van Holland en leider der Republiek.
Hoe zou hij de combinatie van het koningschap met de ambten in de Republiek, die in Willem III vereenigd waren, betiteld hebben ? De combinatie
was eenig in haar soort, even goed als de expeditie, die er de aanleiding
toe gegeven had, dit was. Maar het is ook een eenige vertooning in de
wereldgeschiedenis, dat een man van het gestel van den StadhouderKoning den er aan verbonden last dertien jaar lang getorst heeft.
Is 't wonder, dat de persoon van hun nieuwen Koning den Engelschen
wat tegenviel ? Zonder bezielende geestdrift — die in groote momenten
voor een leider van zoo onschatbare waarde is. Van Willem III is ze alleen
uitgegaan in 1672, toen het behoud van het vaderland op 't spel stond
en hij zelf nog zoo jong en voor zijn doen zoo gezond was. Op de expeditie
van 1688 is hij beheerschter, maar ook meer teruggetrokken; hij was ouder
en ziekelijk en had zich aan een bepaalde manier van het behandelen van
zaken gewend. In Holland, zegt Witsen, nam men hem vele zaken uit
handen. Maar in zijn nieuwe koninkrijk vond hij niet zulke gewillige dienaren als Fagel, Bentinck en Waldeck. Hier had hij vooral te maken met
lieden uit de hooge aristocratie, vol traditie en vol onderlingen naijver. Het
is zeer kenmerkend, dat hij met geen Engelschman zoo vertrouwd is geworden als met de Hollandsche vrienden, zelfs niet met Sidney en Danby —
deze nu verheven tot markies van Caermarthen —, met wie hij toch reeds
lang in zeer nauwe relatie had gestaan. De omgeving was ook zoo vreemd,
zoo nieuw voor hem. Hij had een Temple moeten hebben, om hem te
introduceeren in veel wat hij niet of maar half wist, maar Sir William
was oud en zijn rol was uitgespeeld. De nieuwe Koning was eigenlijk
zelfs niet goed op de hoogte van den regeeringsvorm. Van den Privy Council
meende hij dat de regeering er in berustte, wat, noteert Halifax — met een
glimlach ? — „a wrong notion" was 2). Hij sprak het Engelsch met een
vreemd accent, wat bij toespraken tot het Parlement bizonder opviel. Zelfs
kon hij 't in Whitehall heelemaal niet uithouden; zoo spoedig mogelijk
1) Memoirs, t. a. p.; Scheltema, t. a. p., 145-146.
2) Foxcroft, II, 204.
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vertrok hij naar Hamptoncourt, al was dit in slechten staat: daar kon hij
ten minste jagen ! Het was wat ver af, en daarom kocht hij van Nottingham
Kensington, en in afwachting dat dit in gereedheid gebracht werd, vestigde
het Hof zich in den winter van 1689 op 1690 op Holland-House 1).
Maar reeds klaagden de Engelschen. De Koning zondert zich, zei de
een, to veel af met Bentinck, wiens positie met die van zijn Meester zeer
gestegen was : kort na de kroning verheven tot graaf van Portland, burggraaf
Woodstock en baron van Cirencester, wat hem tevens in het Hoogerhuis
bracht; lid van den „Privy Council"; aan het Hof opperkamerheer („groom
of the stole") en „gentleman (later First Lord) of the Bedchamber"; renumeratie: het landgoed Theobald's, 10 mijlen van Hamptoncourt. Op dien
machtigen Hollander, over wien men schimpte: „Bentinck takes all",
hadden velen al spoedig een „pik"). Een ander Engelschman zei: de
Koning is niet gemeenzaam genoeg, spendeert niet genoeg. Hij was ook
zoo eenvoudig: de Spaansche gezant, toen hij voor 't eerst op audientie
kwam, zag hem voor een dienaar aan 3). Onder de Stuarts was men dit
zoo anders gewend, en misschien misten velen ook het intriguespel, waarmee zij bij Willem III geen kans hadden.
Bij 's Konings eigenaardigheden, bij de scherpe kanten van zijn persoon,
kwam ook een zekere vreemdheid in de nieuwe positie. Hij was het hoofd
van de Anglikaansche kerk, maar ieder wist, dat hij presbyteriaansch dacht —,
het allerbest wist dit de nu tot bisschop van Salisbury verheven Burnet,
die hem gaarne accepteerde, wat echter lang niet alien deden. Vasten wilde
noch kon hij en daarom at hij op een vastendag heimelijk 4). Van de door
de kerk geheiligde ceremonie van het opleggen der hand aan melaatschen
moest hij niets hebben; „a silly superstition" noemde hij haar; de legende
zegt, dat hij eenmaal toegaf en toen den patient toevoegde: „God give
you better health and more sense" 5). Vreemd stond hij tegenover de geschillen van Tories en Whigs. Ik ben een „Trimmer", zei hij tegen Halifax,
zooals deze zich zelf ook noemde. De opmerking is gemaakt, dat hij even
lief met de eene partij als met de andere regeerde, als ze hem maar steunden
1) Memoirs (ed. Doebner), 15.
2) Journalen-Huygens, III, 57 en cf. 77, 104, 123, 126; Scheltema, t. a. p., 243, 151,
1 53, 1.54.
3) Ranke, VI, 15.
4) Scheltema, t. a. p., 146.
5) Macaulay, III, 380.
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in zijn grooten strijd tegen Lodewijk XIV 1). Zijn ministers nam hij uit
beide partijen: Halifax „Lord Privy Seal"; Mordaunt, Delamer en Godolphin
„commissioners of the Treasury"; Nottingham en Shrewsbury secretarissen
van Staat ; Danby president van den „Privy Council": hij had treasurer
willen worden en trok zich spoedig, teleurgesteld, voorloopig terug. In die
regeering nam Halifax de eerste plaats in, wat een natuurlijk gevolg was
van de rol, die hij in de Conventie gespeeld had, en de anderen waren
alien personen, die uit de revolutie den nieuwen Koning goed bekend
waren. Dit was heel plausibel, aan parlementaire-constitutioneele kabinetten
was men nog niet toe. Maar een gevoel van onvoldaanheid kwam er toch
uit voort, vooral bij de Whigs, en dit werd te grooter, toen de nieuwe
regeering niet direct krachtige leiding bleek te konnen geven. Tegen
Halifax uitte zich spoedig oppositie, ook om de rol, die hij in de vorige
jaren gespeeld had. Een eerste symptoom van ontevredenheid ook
tegenover Willem III zelf was, dat het Parlement weigerde hem het
gewone inkomen voor zijn leven toe te staan, maar dit alleen voor een
jaar deed. De „Commons", zei de Koning toen, behandelen mij „like
a dog" 2).
„Ick sie wel dat dit volck niet voor mij, noch ick voor dit volck niet
gemaeckt zijn", zei Willem III dikwijls tegen Dijkvelt. Tegen Witsen:
Wat zou Fagel opzien van de veranderlijkheid „deeser Natie", ik heb het
hem voorspeld, maar hij wilde 't niet gelooven. Tegen Huygens: „voel je
oock somtijts de heimwee niet al ?" en als Huygens glimlachend zegt: „neen,
mijn heer", bekende de Koning: „ick soude je dat soo qualijck niet konnen
afnemen". Dan in Mei, toen 't Haagsche kermis was: „O, dat men soo,
gelijck een vogel door de vlucht, eens konde overvliegen ! Ick gaff er wel
hondert duysent gulden om", en wat later: „Jae, ick gaf er wel twee hondert
duysent gulden om" 3). Hoe gevoelig is Willem III in de binnenkamer, en
hoe teekenend dit heimwee naar den overkant, waar men 't hem toch ook
niet altijd gemakkelijk had gemaakt.
In de eerste maanden van het nieuwe koningschap heerscht er, niettegenstaande den gunstigen afloop der roemrijke, bloedelooze revolutie, een
malaise-stemming in Engeland, en de persoonlijkheid van den nieuwen
1) Feiling, 256; cf. Foxcroft, II, 64, 206.
2) Klopp, I V, 394; Foxcroft, II, 207.
3) Journalen-Huygens, III, 193, 86, 95, 268, 1221; Scheltema, t. a. p., 157; cf. Burnet
(ed. 1823), III, 125.
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Koning heeft hier een belangrijk aandeel aan. Zeer sombere uitingen van
Clarendon, die spijtig was, omdat hij begreep, dat de invloed der Hyde's
uit was, behoeft men niet te tragisch te nemen. Het zegt meer, dat Halifax
zich afvroeg, of het nieuwe koningschap wel drie maanden zou bestaan,
en Danby deed even twijfelmoedig 1). In die atmosfeer gaf 't een hevigen
schok, toen in Maart twee der Schotsche regimenten in oproer kwamen,
dat overigens spoedig bedwongen werd. Erger was het, dat een deel der
Anglikaansche geestelijkheid tegenover de nieuwe regeering een afwijzende
houding aannam, Sancroft voorop, die zelfs geweigerd had aan de kroning
deel te nemen en hierbij vervangen had moeten worden door Compton;
ook de vroegere hofprediker Ken behoorde tot hen, die weigerden den
eed of te leggen.
Maar het ernstigst was de toestand in Schotland en in Ierland. In dit
Katholieke land had zich Tyrconnel gehandhaafd, en Willem III, die niet
was gekomen om te veroveren, moest dit, nu hij met Jacobus II niet tot
een overeenkomst geraakt was, met Ierland toch doen: „voila un royaume
a conquerir" 2). Reeds in Januari bevalen de Lords, van wie velen er groote
belangen hadden, het Groene Eiland in zijn aandacht aan. Maar voorloopig
kon hij niet veel doen, en in Maart kwam Jacobus II er heen, wat den
toestand niet vergemakkelijkte. In Schotland was op aanschrijven van
Willem III, die in Januari een vergadering van een aantal aanzienlijke
Schotten te Londen geraadpleegd had, in Maart een Conventie bijeengekomen, die de kroon aan Willem III en Mary aanbood; zij werden door
een deputatie uit de Conventie in Whitehall gekroond (z 1 Mei). Geheel
als in Engeland ! Maar er was ook verschil. In Schotland openbaarde zich
een veel scherper tegenstelling tusschen het Presbyterianisme en het er
ingepoote Anglikanisme. In de „Claim of Right", die de Conventie opstelde, werd zelfs de afschaffing van het episcopaat als een eisch opgenomen. Van Willem III was hiertegen geen verzet te verwachten. Wel
weigerde hij de in den Schotschen kroningseed opgenomen woorden, dat
hij alle ketters en alle vijanden van de „ware religie" zou uitroeien, te
bezweren: „ik wil mij niet onder de verplichting stellen van een vervolger
te zijn". Eerst wanneer een der gedeputeerden gezegd heeft, dat noch de
woorden van den eed noch de wetten van Schotland hem hiertoe ver1) Macaulay, III, 95; Ranke, VI, 62.
2) Waldeck, II, 157.
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plichten, legt hij den eed af. De zege der Presbyterianen wekte natuurlijk
groote ontevredenheid onder de Anglikanen. In Schotland werd Anglikaan
spoedig synoniem met Jacobiet. In den markies van Dundee, zeer loyaal
aanhanger van Jacobus II, vonden deze Anglikanen een zeer krachtig leider,
die zich, toen hij de besluiten der Conventie niet had kunnen verhinderen,
in de Hooglanden terugtrok en hier het verzet organiseerde. Van zelf
knoopte zich een verbinding tusschen hem en Dublin. Zou de regeering
te Edinburg Dundee kunnen bedwingen ? Voor haar bediende Willem III
zich, evenals in Engeland, liefst van mannen, die hij van voor de revolutie
kende: James Dalrymple of Stair, Melville en zijn zoon Leven, Carstares;
een zeer grooten invloed kreeg James' zoon, John, die pas met de revolutie
van partij veranderd was en leider werd in het Parlement. Een eerste poging
van generaal Mackay, door Willem III gezonden, om Schotland tot rust
te brengen, mislukte door zijn nederlaag bij Killickrankee, die, alleen omdat
Dundee stierf aan een wonde, die hij in dit gevecht opliep, geen verdere
kwade gevolgen had. Zou, moest men zich te Londen afvragen, de nieuwe
Koning in staat zijn den politieken samenhang in Groot-Britannia en
Ierland te handhaven ?
Deze situatie belemmerde het uitzicht op de toekomst, verhinderde
ook de beteekenis van den ommekeer van 1688 te zien. Hoe groot deze
was, hebben eerst latere geslachten, die achter de dingen stonden,
kunnen schatten ! Willem III heeft de baan voor een meer harmonische,
nationale ontwikkeling in Engeland vrijgegeven. De felle botsingen van
de Stuarts en het Parlement, die haar telkens bedreigd of onderbroken
hadden, namen een einde. Er kwam een evenwicht van Koningschap en
Parlement tot stand, waarbij de schaal neiging begon te vertoonen naar de
zijde van het laatste door te slaan, waarvoor in de volgende jaren Tories
zoo goed als Whigs zich beijverd hebben. De parlementaire monarchie
kwam hieruit voort, maar men mag Willem III niet als Karen opzettelijken
gangmaker beschouwen: daarvoor was hij, ook als Koning, te veel gesteld
op het prerogatief van de kroon, dat hij immers even goed beveiligd
meende te hebben als de rechten van het Parlement. Op kerkelijk gebied
bracht de revolutie grootere verdraagzaamheid tegenover de non-conformisten zoo goed als tegenover de Katholieken. De eersten werden zelfs
bij een der eerste wetten van de nieuwe regeering uitdrukkelijk van de
toepassing der strafwetten vrijgesteld; een poging, om hen ook tot staatsambten benoembaar te verklaren, mislukte echter. In deze kerkelijke politiek
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is Willem III's invloed kenbaar 1), en om zijn tolerantie en omdat hij op
die wijze de eenheid der natie het best kon bevorderen. En die had hij
noodig om het hoofddoel, dat hij met zijn expeditie beoogd had, te verwezenlijken: Engeland mee te laten doen in den strijd tegen Frankrijk.
Dit is compleet gelukt, en hierin ligt de niet minder groote beteekenis van
de Engelsche revolutie voor de internationale verhoudingen. Ook in dit
opzicht is het werk ver over het doel heengeschoten, want niemand heeft
kunnen vermoeden, dat in 1689 de tweede honderdjarige oorlog tusschen
Frankrijk en Engeland zou beginnen, die eerst in 1815 is geeindigd met
de definitieve bevestiging van Engeland's maritieme en koloniale heerschappij.
Hierin ligt opgesloten welk een belangrijke plaats Willem III onder de
Engelsche koningen inneemt. Ook van den meer directen kant, van het
oogenblik, bekeken, is die plaats belangrijk. Macaulay heeft reeds opgemerkt, dat het een groot voordeel was, dat hij zich niet door een partij
heeft laten Leiden, maar waarlijk Koning was 2). Een ander man, oordeelde
koningin Christina, toen zij hem met Jacobus II vergeleek, en de kroon
waardig 3) ! Met zijn fijn ontwikkelden, uitnemend practischen zin voor
staatkundige verhoudingen wist hij gewoonlijk de beste oplossing voor
de moeilijkheden in belangrijke zaken te vinden. In tegenstelling tot die
onder de vorige regeeringen had hij de gewoonte de troonredes zelf op te
stellen, in het Fransch, waarna hij ze in het Engelsch liet vertalen; de ministers, zei hij, die dit vroeger deden, streefden daarbij naar eigen doeleinden;
dit heb ik willen vermijden 4). Evenals in de Republiek liet hij veel liggen:
als de Koning zegt, dat hij er over zal denken, komt er niets van, begreep
men al spoedig in Engeland 5). Het is als 't woord van de Vrouwe van
Amerongen: de Prins belooft veel... Maar toch: de administratieve en
justitieele lichamen, door het ingrijpen van Jacobus II uit den koers gedreven, werden zonder al te veel moeite op orde gebracht en bleven dit.
Hier kwamen Engelsche traditie en routine den nieuwen Koning te hulp;
de ministers waren bekwaam voor de hun toegewezen taak, maar bleken
door elkander niet zeer betrouwbaar. In den regeeringsvorm kwam geen
1)
2)
3)
4)
5)

Gebhard, I, 382.
III, 315.
Klopp, IV, 299.
Id., V, 59.
Scheltema, t. a. p., 155.
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vv ijziging. De „Privy-Council" bleef bestaan, maar het is, bij gebreke van
het noodige materiaal, al even moeilijk te zeggen wat zijn beteekenis precies
was als die van de Kabinetsraden is vast te stellen. De „Exchequer" werkte
als voorheen en had de groote belangstelling van den nieuwen Koning,
die er gewoonlijk driemaal per maand kwam en zich bij zijn afwezigheid
door Godolphin geregeld van den stand van zaken op de hoogte liet houden 1).
Tegenover de vorige regeering bood de nieuwe na niet te langen tijd het
duidelijke voordeel van rust en veiligheid. Vooral toen de Koning zich
zeer goed in staat toonde het gezag ook in Schotland en Ierland te herstellen. Dit werd de meesterproef. Nadat zij geslaagd is, verdwijnt de
malaise-stemming. Maar de vreemdheid tusschen 's Konings persoon en
de natie blijft. Men verdroeg elkander — afgezien van enkele heftige botsingen —, omdat men elkander niet kon missen. In algemeenen zin gesproken: men kon zich een idealer vorst denken dan Willem III, een goed
Koning was hij toch.
Willem III heeft al de beteekenis van de pacificatie van Schotland en
Ierland begrepen. Hij popelde van verlangen, om naar het vasteland te gaan
en deel te nemen aan den grooten oorlog, die er woedde. Maar het kon niet.
In Maart 1689 meende hij nog, dat het misschien mogelijk zou zijn tegen
het einde van de campagne een landing te doen in Frankrijk, indien de
zaken van Schotland en Ierland hem niet te veel zouden bezighouden.
Maar de weermiddelen van Engeland waren niet groot genoeg, om die
zaken spoedig te ordenen. In Februari 1690 schrijft hij, dat hij, als hij zijn
verstand en zijn inclinatie volgde, den oorlog in Ierland defensief zou
voeren, om al zijn krachten te gebruiken voor een landing in Frankrijk;
maar de toestand in Engeland en van het y olk is zoodanig, dat het een
absolute noodzakelijkheid is, dat ik mij naar hun „humeur" schik en eerst
naar Ierland ga 2). Daärom bleef hij ruim twee jaar van het vasteland,
van Holland weg. Uit de verte bleef hij op de hoogte en gaf aanwijzingen
en raadgevingen zooveel hij kon, in brieven aan Waldeck en aan Heinsius
vooral. De laatste, door Willem III reeds na Fagel's dood als diens opvolger
aanbevolen 3), was na een kort interregnum van Michiel ten Hove, pen1) Zie English Hist. Review, Oct. 1931, p. 696-697; over Privy-Council en CabinetCouncil de beide werken van E. R. Turner (cf. t. a. p., 1931, p. 130).
2) Waldeck, II, 149, 210: cf. Klopp, IV , 345, 465 vlg.
3) In een brief van Dec. 1688, waarschijnlijk aan Hendrik Fagel (Corresp. Willem IIIBentinck, IP).

Oorlogsverklaring aan Frankrijk.

287

sionaris van Delft, die in Maart 1689 stierf, raadpensionaris geworden. Tot
groote vreugde van den Koning 1), die in hem een bekwaam medewerker
begroette, met wien hij vertrouwelijk kon omgaan — ofschoon nooit zoo
als met Fagel, die Heinsius in kracht en doortastendheid de baas was.
Te gemakkelijker moet het Willem III gevallen zijn zijn visie op het
oorlogswerk aan een practische staatsmansoverweging ondergeschikt te
maken, omdat de Engelschen hem ter wille waren in zijn buitenlandsche
politiek. Kart na de kroning maakte het Lagerhuis de houding van Frankrijk
tot een onderwerp van discussie. Sterk beinvloed werd deze discussie
door het optreden van Jacobus II in Ierland, die, hoe bedekt eerst ook,
gesteund werd door Lodewijk XIV. Hier zag men dan de legende van
het verbond der beide koningen, die Willem's onderneming zoo zeer begunstigd en door Jacobus' vlucht naar en opname in Frankrijk nieuw voedsel
gekregen had, bewaarheid ! Zeer scherpe bewoordingen werden aan het
adres van den Franschen monarch — „the most Christian barbarian" —
geuit, en Willem III kreeg in een adres van het Lagerhuis de verzekering,
dat de natie hem hartelijk zou steunen, als hij zijn toevlucht wilde nemen
tot de wapenen. Niet alleen de indruk van het oogenblik deed dit. Het
lang opgekropte besef, dat Engeland er ook zijn belang bij had de Fransche
overheersching te voorkomen, uitte zich. De City van Londen, die Willem.
III kort na zijn aankomst met een aanzienlijke som gelds te hulp was gekomen, steunde zulke uitingen krachtig. De Koning liet er geen gras over
groeien: in Mei verklaarde hij den oorlog aan Frankrijk. Het moet een
trotsch moment voor hem geweest zijn. „Vandaag is de eerste dag van.
mijn Koningschap", had hij bij de aanbieding van het adres van het Lagerhuis gezegd 2 ). Voelt men het gewicht ? Het doel, dat hij sedert 1674 nastreefde, was bereikt; de verwachting van langerhand, dat, als het Parlement
maar bijeenkwam, het zich aan zijn zijde zou scharen, uitgekomen.
Tegelijk, en klaarblijkelijk ook onder invloed van den ommekeer in
Engeland, ontwikkelden zich de verhoudingen op het vasteland in voor
Willem III bizonder gunstigen zin. In de eerste maanden van 1689 volgden
de oorlogsverklaringen, regelmatig als de schoten uit een automatisch
pistool, elkander op: de Keizer voor het Rijk aan Frankrijk, de Republiek
aan Frankrijk, dit laatste aan Spanje en omgekeerd, dan Frankrijk aan
1) Archives, III 1 , 13.
2) Dalrymple, 1 2 , 320.
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Engeland ter beantwoording van die van het laatste. Frankrijk bleek geheel
alleen te staan. De constellatie was een gevolg van de ontwikkeling der
internationale verhoudingen na 1685, bovenal van de brutale Fransche
machtspolitiek, die zoo handig door Willem III was geexploiteerd. Geen
duidelijker bewijs van zijn beleid dan zijn correspondentie met den Keizer,
die aangevangen was met de kennisgeving van de aanstaande expeditie,
door den Keizer vriendelijk beantwoord met een aanbeveling tevens van
de Engelsche Katholieken, waarop Willem III niet alleen met geruststellende
verzekeringen, maar ook met daden repliceerde 1). Natuurlijk lag hier het
gevaarlijke terrein. Zoowel Lodewijk XIV als Jacobus II trachtten Leopold I
en evengoed den paus — over te halen tot de vorming eener Katholieke
coalitie. Als de Keizer toeslaat, had Willem III gezegd, is het met ons alien
gedaan 2). Maar Leopold I wees af, in het besef dat in de ProtestantschKatholieke samenwerking de eenige kans op het afweren van het FranschKatholieke gevaar lag. Als het bericht van de koningskeuze te Weenen
komt, wekt dit eenige ontsteltenis; de Franschgezinde partij weert zich,
maar Leopold I heeft geen langen bedenktijd noodig: reeds in Juni erkent
hij Willem III als koning van Engeland, waarin Spanje hem al is voorgegaan 3). Denkt u, dat Willem III zich een Protestantsch ijveraar getoond had !
Gemakkelijk vonden de belangen der mogendheden, die tegen Frankrijk
in het geweer stonden, in verdragen uiting. De kern werd vastgelegd in
het verbond van de Staten met den Keizer, door Hop als buitengewoon
gezant te Weenen gesloten (12 Mei). Willem III heeft het verdrag als
ontwerp voor zich gehad en er zonder bezwaar zijn goedkeuring aan gehecht 4). Zoo spoedig mogelijk trad hij als koning van Engeland tot het
verbond toe (9 September): de toetreding werd iets opgehouden, doordat
zijn erkenning als Koning door den Keizer met groote vertraging te Londen
was ontvangen 5). Ook Spanje trad toe. Met meer kans op goeden uitslag
dan dat van 1673 mocht het Groot Verbond van Weenen zich ten doel
stellen het herstel van de vredes van Westfalen en de Pyrenaeen. En zelfs
ging het doel nog verder. Bij een geheim artikel verplichtten de bondgenooten zich de rechten van Leopold I op de Spaansche monarchie, bij
IV, 203, 3 0 9, 413.
2) Alsv., 325, 418.
3) Alsv., 420, 424 vlg. , 448; Von Antal-De Pater,

1) Klopp,

4) Archives, III', 3.

5) Klopp, IV, 460.

I, 445

vlg,
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kinderloos overlijden van Karel II, te doen erkennen, wat voor Spanje
verborgen bleef. Karel II, wist men, was gezind ten gunste van de opvolging
van een Beierschen prins, uit het huwelijk van een dochter van Leopold I
met den Beierschen keurvorst. Nog gaven de bondgenooten den Keizer
de belofte, dat zij de keuze van zijn oudsten zoon tot Roomsch-Koning
zouden bevorderen. Regelingen dus ook met het oog
op de toekomst, die voor
den Weenschen Habsburger zeer voordeelig waren
en Frankrijk ook in zijn
aanspraken op de Spaansche successie dwarsboomden. Voorloopig stond dit
nog maar alleen op papier. Het naaste doel was :
Frankrijk uit zijn vooruitgeschoven positie terug te
dringen.
Om het Groot Verbond
heen stonden verscheidene
Duitsche vorsten geschaard
Of als Rijksvorsten Of ook
door hunne verdragen met
den Keizer en met de Republiek uit de vorige jaren,
zooals Brandenburg, SakKeizer Leopold I.
sen, Beieren, de Palts, twee
(Uit Galeries de Versailles, XI).
der Brunswijkers, de
schop van Munster en enkele anderen. Het noemen van deze allen wekt tegelijk het beeld op van
onderlinge rivaliteit en tweespalt. Maar zOO ver ging nu de strooming tegen
Frankrijk, dat het gelukte ernstige moeilijkheden in Noord-Duitschland, over
Holstein vooral, door een compromis uit den weg te ruimen. Toen werd het
zelfs mogelijk, dat Willem III met Denemarken een verdrag sloot, waardoor
hij een corps van roo Denen te zijner beschikking kreeg. Overigens bleef
Denemarken — evenals Zweden — neutraal, het was een voordeel van
19
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belang, dat het de Fransche diplomatie ditmaal niet gelukte, een oorlog
om de Oostzee te doen ontbranden. Nooit te voren hadden zoo vele Duitsche
staten zich opgemaakt, nooit hadden zich zoo vele Europeesche landen
verbonden tegen het Fransche imperialisme. De verwoesting van de Palts
in 1689 — maatregel tot defensie van het bedreigde Frankrijk, zei Louvois —
bracht er den schrik te meer in.
Willem III sloeg den loop van zaken in Duitschland met vreugde gade;
zelf was hij niet bij machte er directen invloed op uit te oefenen. Wel
beijverde hij zich persoonlijk, om Ernst August van Hannover, die nog
altijd afzijdig stond, te winnen. Hij hield hem en zijn gemalin het lokaas
voor van hunne successie in Engeland, die in het Parlement reeds ter
sprake was gekomen, ofschoon nog niet in de „bill of rights" vastgelegd.
Hunne kansen hierop waren niet gering, al werden ze door de geboorte —
in Augustus 1689 — van een zoon van prinses Anna, die van zijn oom
en peet, den Koning, den titel van hertog van Gloucester kreeg, iets verminderd. Hertogin Sophie echter, die, in de Protestantsche lijn, na prinses
Anna de naastgerechtigde was, beet niet in het lokaas: zij toonde medelijden
met den verdreven Jacobus II, en ook vriendelijke brieven van koningin
Mary deden haar vooreerst niet van meening veranderen ! Beter werkte
spoedig Ernst August's begeerte naar een negende keurvorstendom 1).
Anders keurvorst Frederik III, die niet zoo verheugd zich toonde over
het slagen der Engelsche revolutie als men zou hebben mogen verwachten.
Hij haastte zich wel Willem III geluk te wenschen, maar beklaagde zich
over het niet tijdig ontvangen van de notificatie van het nieuwe koningschap, en over Schomberg's overgaan in Engelschen dienst, zonder dat
hij vooruit geraadpleegd was 2). Hij was wat zuur, — trad zelfs in onderhandelingen met Frankrijk —, en men zal niet ver van de waarheid zijn,
als men dit ook in verband brengt met teleurstelling over niet vervulde verwachtingen van toezeggingen over de erfenis van Willem III. In 1690
deed Danckelmann zelfs een zeer onsmakelijke poging, om Bentinck over
te halen van den dienst van Willem III, — wien zoo gemakkelijk iets kon
overkomen ! — over te gaan in dien van Brandenburg, wat Bentinck op
zeer waardige wijze van de hand wees 3). De reserve van Leibniz' vriendin
is sympathieker dan de onverholen begeerte van den vriend van de freule
1) Klopp, IV, 479 vlg., VII, 7 ; Memoirs (ed. Doebner), 72 vlg.; Dalrymple,
2) Dalrymple, 11 2 , 250; Waldeck, II, 246, 252.
3) Corresp. Willem III-Bentinck, 11 2 , 161 vlg.

11 3 , 20

vlg.
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van Danckelmann. Zijn misnoegen uitte hij in het eerste jaar van den oorlog,
toen de Brandenburgers zeer eigendunkelijk optraden, tot groote ergernis
van Willem III en Waldeck beiden. Het is maar een van de vele hinderpalen, die een eendrachtig optreden van de bondgenooten van velerlei
pluimage in den weg zouden staan. Ook de oorlog van den Keizer met de
Turken, die nog voortduurde, deed dit.
In het systeem van alliantien, zooals zich dit in 1689 vastzette, namen de
Republiek en Engeland samen een eigen plaats in, en van de onderlinge
verhouding der beide Zeemogendheden en hare samenwerking hing voor
het verloop van den oorlog heel veel af. Zij waren de sterkste door hare
weermiddelen, door hare vloten in het bizonder, door het leger van Willem
III en door haren rijkdom.
In Nederland werd het welslagen der revolutie met groote vreugde
begroet. Ook het koningschap van Willem en Mary aanvaardde men met
betoon van blijdschap; Haar Hoog Mogenden schreven een hooggestemden
brief van gelukwensch als antwoord op de kennisgeving van de aanbieding
van het koningschap. De buitengewone gezanten werden als buitengewone
ambassadeurs aangewezen, hun aantal werd met een aanzienlijk Gelderschman
vermeerderd en met groote staatsie complimenteerden zij de nieuwe souvereinen. En toch is er in de stemming ten opzichte van het koningschap ook
een gevoel van onbehagen merkbaar, dat het allerduidelijkst uiting vindt
in de aanteekeningen van Witsen en reeds zijn voorlooper vindt in de stemming bij het huwelijk in 1677. Het was een onmiskenbaar voordeel, dat
men Engeland nu aan zijn zijde zou hebben in den strijd tegen Lodewijk
XIV. Maar was er geen nadeel in gelegen, dat de bekleeder der voornaamste
waardigheden in de Republiek souverein werd in een ander land ? Niemand
die er aan denken kon tegen de combinatie in openlijk verzet to komen.
Maar, zooals er Engelschen waren, die het stadhouderschap als „iets kleins"
voor hun Koning aanzagen, zoo waren er Nederlanders, die het koningschap als „iets groots" voor hun stadhouder beschouwden. Het bekleeden
van de koninklijke waardigheid, al was 't in een ander land, moest van
zelf de autoriteit van den stadhouder vergrooten 1). Men merkt dit direct
in den toon, waarop men voortaan tot hem sprak. Raakte nu niet de eigen,
republikeinsche constitutie in gevaar ? Het is vanzelfsprekend, dat onder
de regenten — en vooral onder die van Amsterdam — zulk een vrees
1) Scheltema, t. a. p., 140, 148, 158.
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opkwam, al was zij in zoo verre geheel ongegrond, dat Willem III er ook
na 1688 niet over gedacht heeft het wezen der republikeinsche constitutie
in Nederland aan te tasten.
De rechtvaardiging der combinatie ligt in haar noodzakelijkheid, voortgekomen uit het gemeenschappelijk belang, dat Engeland en Nederland
hadden in het bestrijden van de Fransche overheersching en de handhaving
van het Protestantisme. Vitale belangen zijn er niet door geschaad. De
inwendig-politieke ontwikkeling in Nederland, die itl een „deadlock" begon
te raken, zou door Willem III na 1688 niet meer beinvloed geworden zijn
dan tusschen 1675 en 1688, al ware hij geen koning van Engeland geworden. De economische ontwikkeling zou geen anderen weg zijn gegaan:
de scherpte der Engelsch-Nederlandsche tegenstelling begon of te slijten
en de kans op belangen-botsing was door de wijziging in de internationaalpolitieke wereld zeer verminderd. De regeeringen der beide landen bleven
zelfstandig ten opzichte van elkander, en Willem III hield hunne belangen,
voor zoover het niet den oorlog gold, zorgvuldig uit elkander. Zijn positief
afwijzen van Witsen's voor den Amsterdammer kenmerkende vraag, of men
de acte van navigatie niet kon intrekken 1), laat geen twijfel, hoe hij dit
verstond. De beide volkeren zijn elkander door de combinatie niet nader
gekomen. De cultureele invloed van Nederland op Engeland was over zijn
hoogtepunt been; Locke en Newton zouden ook zonder het koningschap
van Willem III in Nederland bekend geworden zijn. Aileen in de hoogste
kringen werden nauwe relaties aangeknoopt, door Portland vooral, die,
evenals zijn Meester, in beide landen een belangrijke positie innam en die
ook in Engeland zijn weg heeft weten te vinden, en deze relatien hebben
tot lang na Willem's dood haren invloed behouden.
Natuurlijk deed dit ook in sterke mate de politiek, die de beide landen
tot bondgenoot had gemaakt. Dat deze invloed op den langen duur voor
Nederland schadelijk is geweest, — niet alleen door de hooge staatsschuld,
waarmee het belast werd, — mag niemand ontkennen. Dit nadeel komt
echter niet te voorschijn in den tijd der combinatie, maar aan het einde
van den Spaanschen successie-oorlog ten gevolge van een politiek beleid,
dat bier niet besproken behoeft te worden en waarvoor Willem III niet
verantwoordelijk mag worden gesteld.
Ongetwijfeld is er voor den tijd der combinatie ook een schaduwzijde
1) Scheltema, t. a. p., 137; cf. 147. Over dergelijke pogingen: Clark, 27-28.
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voor Nederland aan te wijzen, maar die was onvermijdelijk, want zij betrof
de ondergeschiktheid van den jongeren en kleineren Staat aan den grooteren
in de wijze der samenwerking. Het blijkt direct bij de onderhandelingen
over een vloot-accoord, dat 29 April 1689 tot stand kwam. Hierbij moesten
onze gezanten er in berusten, dat de Engelsche bevelhebbers, ook in de
eskaders, het opperbevel zouden hebben; het stemmen in den krijgsraad
werd, na veel gehaspel, bij toerbeurten tusschen de Engelsche en Nederlandsche leden geregeld 1). Ook bij de onderhandelingen over een nieuw
alliantie-verdrag kregen de Engelschen in een paar belangrijke punten,
tegen den wensch onzer gezanten, hun zin. De verdragen van 1674 en
1678 werden hernieuwd. Vastgesteld werd tevens, dat de beide landen
niet dan gezamenlijk vrede zouden sluiten en dat alle handel op en met
Frankrijk verboden zou worden; neutrale schepen werden met confiscatie
bedreigd 2). Dit lag in de lijn van wat Engeland reeds in 1678 geeischt
had en waartegen de Staten zich toen sterk verzet hadden. Nu moesten
ze toegeven en het doet er voor de beoordeeling niet toe, dat het handelsverbod, al bracht het eenige moeilijkheden met Zweden en Denemarken,
op een mislukking is uitgeloopen. Vooral Witsen was over deze bepalingen
op zijn achterste beenen 3), en hij verdroeg het noode, dat Willem III
hier den Nederlanders geen hulp bood. Zeer begrijpelijk hield de Koning
zich ter zijde, hij moest er naar streven geen van beide partijen aanstoot
te geven; in het scherpe optreden tegen den Franschen handel steunde hij
de Engelsche opvatting, om licht begrijpelijke redenen. Onvoorzichtiger
handelde Bentinck, toen hij de moeilijkheden over het vloot-accoord
„vodderij" noemde. Hier lag juist het teere punt. Het besef van hunne
relatieve kleinheid, — naast hunne wereldomspannende economische belangen —, had het onzen voorouders van 1648 of altijd ongewenscht
doen achten zich heel nauw met een grootere mogendheid te verbinden,
omdat zij moesten vreezen dan aan het kortste einde te zullen trekken.
Men begrijpt het, dat uit de verhouding, zooals die zich te Londen voordeed, een voorstelling kon voorkomen, alsof de zelfstandigheid van Nederland bedreigd werd, al was dit in feite toen niet het geval. Het beeld van
de sloep, die op sleeptouw voer, past niet op den tijd der combinatie.
Wat Willem III kon doen, om de Republiek ter wille te zijn, liet hij niet
1) De Jonge, III, 18o-181; cf. Scheltema, t. a. p., 148; Van der Heim, I, 15.
2) Clark, 32; Gebhard, II, 369 vlg.
3) Scheltema, t. a. p., 157.
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na. Hij zou liever, zei hij, in Engeland alles laten drijven, dan „ons land
zien verderven". Hij beijverde zich de Nederlandsche troepen, die hem
begeleid hadden, zoo dra mogelijk terug te zenden; midden Maart 1689
waren reeds 3500 ingescheept 1). Hij zorgde er voor, dat een Engelsch
hulpcorps, dat onder Marlborough zou staan, overkwam, om aan de krijgsverrichtingen in de Zuidelijke Nederlanden deel te nemen. Hij bevorderde
ook, dat de onkosten der expeditie werden terugbetaald : in Maart 1689
voteerde het Parlement hiervoor £ 600.000 (----= 7 1/2 millioen gulden), wat,
zei de Koning, „une bonne affaire" was 2).
Maar hiermede kon hij het gevoel van onbehagen niet geheel wegnemen,
en zelfs werd hieraan — door Amsterdam — op een eclatante wijze uiting
gegeven. Want ongetwijfeld hangt de houding der stad in de befaamde
schepenen-kwestie 3) nauw samen met de vrees voor verlies van zelfstandigheid en voor te groot monarchaal gezag. Reeds in 1689 had Amsterdam
eenig bezwaar gemaakt de nominatie voor de electie van schepenen naar
Engeland over te zenden, maar ten slotte had het er in berust, dat dit,
hoewel op wat informeele wijze, geschiedde. Maar toen 't aan de nominatie
van 1690 toe kwam, — en het is opmerkelijk, dat dit geschiedde kort na
den terugkeer van het buitengewoon gezantschap, dus ook van Witsen —,
bleek, dat de stad nu beslist weigerde deze op te sturen. 5 Januari deelde
zij het besluit hiertoe ter Staten-vergadering van Holland mede, Haar
Edel Groot Mogenden verzoekende het Hof te gelasten de electie te doen
of anders de burgemeesters hiertoe te machtigen; voor haar handeling
beriep zij zich op een privilege van prins Willem van 3 Januari 1581,
dat de nominatie bij afwezigheid van den Stadhouder aan het Hof zou
staan. Willem III, die vooraf kennis moet hebben gehad van wat er dreigde,
besloot Portland naar Den Haag te zenden in het besef van de groote
beteekenis van het geval, „niet alleen voor mij, maar voor het welwezen
van geheel Europa" 4). Hij vreesde, dat Amsterdam zijn oude verzetspolitiek ging opvatten, en zag het in zijn verbeelding spoedig in relatie
met Frankrijk. Portland kreeg in opdracht het recht van den Stadhouder
tot het uiterste te verdedigen. Alleen wanneer de stad de nominatie aan
1) Scheltema, t. a. p., 144; Klopp, IV, 387.
2) Waldeck, II, 147; cf. Van der Heim, I, 21; Klopp, IV, 391.
3) Voor het volgende: Wagenaar, XVI, 51 vlg.; Kurtz, 191 vlg.; Corresp. Willem IIIBentinck, I 2 , 64 vlg.
4) Archives, III', 45.
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Heinsius wilde zenden, mocht deze de er naar gewoonte door de regeering
in aangeteekende heeren invullen in den electie-brief, die hiertoe — met
de namen in blanco — aan Portland werd nagezonden. Mocht het tot het
uiterste komen, dan zou de Koning er niet voor terugdeinzen alle Amsterdamsche schepen in
Engelsche havens in
beslag te laten nemen. Zij moeten me
te Amsterdam wel
beschouwen als „fort
bonhomme" of meenen, dat ik hier geen
autoriteit heb, als ze
denken, dat ik dat
niet kan. Veel verder
gaande plannen werden hem toegedicht
in een vervalschten
brief aan Portland,
die een onderdeel is
van de rijke pamfletten-literatuur over
deze aangelegenheid,
waarin voor Willem
III Romeyn de Hooghe, Ericus Walten
en dokter Govert
Bidloo in het strijdperk traden contra
Kneller, De graaf van Portland.
den oud-gunsteling
Welbeck Abbey, Amerongen en Middachten.
Muys van Holi 1).
Portland ondervond groote vertraging op reis, en compareerde eerst den
2osten ter vergadering. Hier opende Amsterdam onmiddellijk den aanval
ook op hem: de stad betwistte hem de sessie in de Staten, omdat hij in
dienst was getreden van een buitenlandsche mogendheid. Maar toen bleek,
1) Knuttel, in Bijdr. Vad. Gesch. IV1 , 361.
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hoe zwak de positie der stad stond. Zij had pas bij een klacht over
de opneming van Cornelis Teresteyn van Halewijn in het schepencollege van Dordrecht, waardoor hij zitting kreeg in den Oud-Raad der
stad, terwijl hij lid van het Hof van Holland bleef, de kous op den
kop gekregen. En in het geval van Portland verklaarden de Ridderschap
en al de andere steden zich tegen haar. Maar zij was niet voor een
kleintje vervaard. Nadat zij reeds gedreigd had geen contribution meer
te zullen opbrengen, verlieten hare gedeputeerden de vergadering, toen
Portland sessie bleef houden. Het begon op 1684 te lijken ! Als toen
bleef ook nu alleen een pensionaris als waarnemer achter. Dit geval verbeterde de stemming van den Man te Londen niet. „Tenzij gij erin begrepen wordt, wil ik geen accommodement volgens het expedient, dat
ik gestuurd heb".
Moest het dan werkelijk tot geweldmaatregelen komen ? Zoodra de eerste
opwelling van drift voorbij was, zag Willem III het uiterst schadelijke
hiervan in. Hoe kon 't anders ? Amsterdam's buitensporigheden, schreef
hij den 27sten al, baren mij veel zorg, want de Republiek zal er van lijden
met allen, die aan deze zijde staan. Vier dagen later: „als een accommodement tot stand komt, zou 't zeer wenschelijk zijn, dat ik een goede verstandhouding tot de stad bewerk, ofschoon ik geloof, dat dit heel moeilijk
zal zijn". Hier spreekt het verlangen naar iets anders dan geweld. Willem
III kon zich, in het gevoel van zijn sterkte door de eendracht in Holland,
wat dralen veroorloven. Den 28sten besloten de Staten eenparig, na ontvangst van een naar concepten van Dijkvelt en Heinsius opgemaakten 1)
brief van den Koning tot uiteenzetting van zijn recht, — zonder eenig dreigement, — dat Amsterdam zijn nominatie aan Willem III behoorde te
zenden.
Te Amsterdam maakte de houding der Staten indruk. Reeds den 27sten
had de waarnemer te kennen gegeven, dat hij gelast was, om, „bij voorraad", in tegenwoordigheid van Portland aan de beraadslagingen deel te
nemen. In de hoofdzaak bleef de stad echter op haar stuk staan. Begin
Februari deed zij een poging om het Hof te bewegen de electie te doen.
Het Hof weigerde, bij meerderheid van stemmen. Nog veranderde Amsterdam zijn houding niet. Men zat er alleen wat verlegen met de schepenbank, want — toen de dag van de electie voorbij was — werd het de vraag,
1)

Journalen-Huygens, I, 225.
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of de oude schepenen hun ambt wel mochten blijven uitoefenen. Op dit
zwakke punt richtten Haar Edel Groot Mogenden toen den door de Ridderschap geleiden aanval. Den z8sten Februari besloten zij — nadat men over
allerlei expedienten overleg gepleegd had —, dat de oude schepenen als
ontslagen zouden worden beschouwd ; de Stadhouder werd uitgenoodigd
zijn gezag te gebruiken, om de resolutie van een maand vroeger ten uitvoer
te leggen.
Dus toch geweld ? Willem III had er heel weinig lust meer toe. Hij
zat midden in de voorbereiding van een expeditie naar Ierland. Amsterdam
te dwingen, zegt hij, zal heel moeilijk zijn in deze omstandigheden, en hij
herhaalt het eenige malen. Hij vreest ook, dat men op den duur weinig
flinkheid in de steden zal vinden, Delft stond al wankel. Portland ried
verzetting van de wet aan : dit zou de wortel van het kwaad wegnemen,
meende hij; de Koning moest maar even, al was het maar voor enkele
dagen, overkomen; zijn tegenwoordigheid zou de zaak op slag tot een
goed einde brengen; de stemming der Amsterdamsche bevolking was de
regeering volstrekt niet gunstig. Maar Willem III kwam niet; wel drong
hij er voortdurend op aan, dat Portland toch zoo spoedig mogelijk zou
terugkeeren, „estant aussi mal assiste que je suis". De overkomst bleek
spoedig niet noodzakelijk te zijn, want Amsterdam's vroedschap besloot
bij meerderheid van stemmen hare starre houding te laten varen. Witsen
kwam naar Den Haag, beraadslaagde met Heinsius, die voortdurend voor
een schikking geijverd had, en met Portland. De uitweg werd gevonden,
dat de stad er in toestemde de nominatie aan de Staten te zenden ! Deze
konden doen wat hun goed dacht. Zij zouden haar naar Engeland. De
oude schepenen bleven aan tot de electie. En zoo handelde men voorts
elk jaar. Heel formeel hield Amsterdam aan zijn privilege vast, en het
keurde ook Portland's sessie niet goed. Portland, heel verstandig, stond
niet op dwang te zijnen behoeve. Hij voelde zich vast genoeg en hij had
de gelegenheid te baat genomen, om een correspondentie tusschen den
raadpensionaris en de voornaamste regenten tot stand te brengen, wat een
heel nuttige zaak was, maar die toch niet gedijde.
De schepenen-kwestie is een zuiver constitutioneel conflict. Amsterdam's
regenten werden ditmaal niet geleid door oppositie tegen de buitenlandsche
politiek van Willem III, zooals deze vreesde. De schoenmakersgezel,
die beweerde een brief van drie Amsterdamsche heeren aan den koning
van Frankrijk te moeten brengen, en in gevangenschap raakte, bleek een
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falsaris 1). In het conflict verloor Amsterdam — ik zou niet durven poneeren,
dat het in zijn beroep op het privilegie van 158i , dat het in tal van memories
verdedigde, ongelijk had —, omdat de constellatie voor de stad te ongunstig was. De afloop bewijst duidelijk, hoe zeer Willem's autoriteit sedert
eenige jaren ook in Holland was toegenomen. Toch mag men Amsterdam's
houding niet zonder meer veroordeelen. De stad bracht op haar wijze
bezwaren tot uiting tegen de dubbele positie van Willem III. Portland
hoorde, dat de magistraat bezig was aan het opstellen van een deductie,
om de onvereenigbaarheid van koningschap en stadhouderschap te bewijzen,
terwijl zij zich bezon over maatregelen tot beperking van het stadhouderlijk
gezag; men zou hiermede voor den dag gekomen zijn, als het eerste optreden der stad een gunstig onthaal had gevonden. Het zou zeker niet
onverstandig zijn geweest, als de Staten in der minne onderling met Willem
III gehandeld hadden over een regeling, die voorzag in de ongemakken,
die het bekleeden van het koningschap ten gevolge moest hebben, reeds
door de omstandigheid, dat verwacht moest worden, dat de Stadhouder
voortaan heel veel afwezig zou zijn. Maar van dezen kant heeft niemand
de zaak aangevat en Willem III was er ook volstrekt de man niet naar,
om de noodzakelijkheid er van in te zien. Maar dit behoefde voor anderen
de verplichting niet op te heffen de kwestie onder de oogen te zien. Het
is het gewone gebrek aan vormend staatkundig vermogen in onze Republiek,
dat ook hier in den weg stond. Amsterdam had geen gelukkige hand gehad
in de wijze, waarop het zijn bezwaren te berde bracht. Maar men hoort
toch jets meer dan een pathetischen uitroep in de woorden der stad, dat
niets, „ja niet het overwinnen der geheele wereld", haar meer waard was
dan het behoud en de handhaving harer privilegien.
Het nadeel van Willem's afwezigheid kwam het meest uit in de krijgszaken. Waldeck was hier als veldmaarschalk zijn plaatsvervanger, maar hij
had bij lange na niet het gezag van den kapitein-generaal zelf, al trad hij
zeer autoritair op. Vandaar tallooze kleine geschillen en ontstemmingen, die
aan de uitrusting van het leger niet bevorderlijk waren. Waldeck's brieven
aan Willem III werden tot een aaneenschakeling van klachten. De Koning
trachtte hem te bedaren door op zijn eigen moeilijkheden te wijzen, maar
werd eindelijk heel ongeduldig: „het is vervelend altijd die lamentaties
te hooren, waarin ik hem toch niet kan helpen; maar als het hem de gal
')

Gebhard, I, 395.
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Bezwaren van Willem's afwezigheid.

kan verlichten, zal ik ze nog wel dragen bij vele andere vervelende dingen,
waaraan ik dagelijks ben blootgesteld"). Ondertusschen trachtte hij
Heinsius en Amerongen, nu lid van den Raad van State, met wien Waldeck
het heel erg aan den stok had, te bewegen wat tegemoetkoming te toonen.
De Friesche stadhouder bleef ook tegenover Waldeck geheel op den achtergrond. Hij werd in 1689 — na een bezoek aan zijn neef den Koning te
Londen, waar hij heel koel ontvangen was 2), — eindelijk ook veldmaarschalk, tegelijk met Nassau-Saarbriick. Maar grooteren invloed kreeg hij
niet. Als in 1689 Friesland heel recalcitrant is in de zaak der geldmiddelen,
ontvalt Willem III de verzuchting: „als dat het effect is van het veldmaarschalkschap, kan men licht over het vervolg oordeelen" 3). Maar het volgende jaar was de stemming wat beter. Hendrik Casimir had toen hoogloopende ruzie met de heeren in Groningen. Het verluidde zelfs, dat hij
zijn ambt wou neerleggen. Als 't hem ernst is, zou 't wel iets voor mij
wezen, schrijft dan de Koning uit Londen, in wien bier de traditie van
zijn Huis sprak; het zou een goeden indruk maken in de tegenwoordige
omstandigheden ! Maar, voegt hij er bij, het mag niet gaan tegen den zin
van mijn neef; die gedraagt zich thans goed 4)...
Even natuurlijk leden de krijgsverrichtingen zelf door Willem's afwezigheid. Er was in 1689 niet de minste samenwerking onder de bondgenooten,
al verliep de oorlog niet geheel onbevredigend. Frankrijk bleef, tegen de
overmacht, voorloopig in hoofdzaak defensief. De hertog van Lotharingen
heroverde Mainz en de Brandenburgers bezetten Bonn, waarmede Willem
III den Keurvorst zuurzoet feliciteerde ; hij had hem liever in Belgie gezien.
Waldeck vocht niet ongelukkig bij Walcourt, maar verzuimde daarna een
krachtigen aanval, wat hem een scherpe afkeuring uit Londen bezorgde 5).
Voor 1690 drong Willem III vroegtijdig genoeg op meer samenwerking
aan. Maar het congres der bondgenooten, dat hieromtrent zou gaan overleggen, kwam pas in het voorjaar in Den Haag bijeen, — de keuze van
aartshertog Jozef tot Roomsch-Koning, die in Januari 1690 haar beslag
1) Corresp. Willem III-Portland, P, 81; cf. Waldeck, II, 158, en verder passim. De
correspondentie met Amerongen in Willem III-Bentinck, 113.
2) Scheltema, t. a. p., 149.
3) Archives, HP, 344) Corresp. Willem III-Bentinck, P, 8o, 97.
5) Waldeck, II, 173, 176, 186; Willem III aan Frederik III 8/18 Nov. 1689 (Corresp.
Willem III-Bentinck, IP).
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kreeg, had den Duitschers veel te doen gegeven, — en toen was er veel
verschillend inzicht.
Ondertusschen, men had het nadeel, dat Willem's afwezigheid in
zich sloot, in den koop mee te nemen. Men moest zich behelpen, totdat
de Koning gelegenheid zou vinden zelf over te komen. Daartoe was de
pacificatie van Ierland noodig. In December 1689 stond het bij hem vast,
dat hij er zelf heen moest, al zou men hem in dien tijd moeten rekenen
„comme mort" ! Zonder dat kan ik er mij niets goeds van voorstellen, verklaarde hij in juiste schatting van zijn eigen waarde 1). De campagne in
Ierland van 1689 had niet tot een beslissing geleid. Londonderry had zijn
beroemd beleg doorstaan. Maar Schomberg, die met een onvoldoende en
slecht uitgeruste krijgsmacht in Augustus in Ierland geland was, had
eenige moeite zich staande te houden. De onregelmatigheden en tekortkomingen in de leger-administratie verscherpten de onrust in Engeland,
die in het Parlement uiting vond.
Met dit Parlement was Willem III meer en meer op slechten voet geraakt. Whigs en Tories, nu hunne tijdelijke samenwerking geeindigd was,
bestreden elkander fel. Er heerschte, naar de meening van den Toscaanschen
gezant, een Babylonische verwarring. Intrigues, schrijft Willem III, van
's morgens tot 's avonds 2) ! De Whigs, met hunne meerderheid in het
Lagerhuis, zochten hunne voornaamste kracht in pogingen, om zich
over het verleden te wreken, waarmede ze door den tegenstand van het
Hoogerhuis geen succes hadden; velen hunner namen 't Willem III zeer
kwalijk, dat hij zich niet geheel aan hunne zijde schaarde 3). De Koning
Wilde eenheid, geen twist. Maar met zorg zag hij 't aan, dat het voteeren
der voor de uitrusting noodige gelden zeer vertraagd werd 4). Reeds van
den zomer van 1689 of zocht hij nadere verbinding met de Tories, met
Danby vooral 5). Het duurde tot 1690, vOOrdat hij er toe overging in te
grijpen. Omdat toen de partijen om de „corporation-bill", welker aanneming de macht der Whigs zeer versterkt zou hebben, heftiger dan ooit
tegen elkander stonden. En om Ierland ! De publieke opinie in Engeland
1) Corresp. Willem III-Bentinck, P, 74 en 11 4 (aan den keurvorst van Beieren, 14/24
Maart 169o); Waldeck, II, 215; Klopp, V, 66.
2) Feiling, 276; Corresp. Willem III-Bentinck, P, 89.
3) Zie het brutale anonieme schrijven bij Dalrymple, IP, 84.
4) Foxcroft, II, 109.
5) Feiling, 266.
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uitte zich sterk tegen 's Konings reisplan, en Willem III zat er erg mee
in hoe dit aan het Parlement mede te deelen. „Ainsi me voila le plus embarasse du monde" ! Niet dat hij wat om de vrees van de Engelschen
voor zijn leven gaf! De Whigs, — die het meest tegen de reis ijverden, —
spotte hij, zijn alleen maar bang me te vroeg te verliezen, voordat ze met
me gedaan hebben wat ze willen. En dan heel scherp : „car pour leur amitie
vous saves ce qu'il a a conte la dessus en ce paiis icy" 1).
Als zoo dikwijls komt Willem III juist in deze felle bewogenheid tot
een besluit. Neen, niet om de Kroon neer te leggen, zooals men op gezag
van Burnet 2) gemeend heeft: hij zou enkele der voornaamste raadslieden
bijeengeroepen hebben, om hun dit mede te deelen; de Koningin moest
het maar alleen verder doen; de raadslieden aan het smeeken, in tranen
zelfs; de Koning geeft toe, maar heeft meteen de reis naar Ierland er door.
Of Willem III zijn heengaan als dreigement heeft uitgespeeld ? Het verhaaltje lijkt wat heel veel op het gebeurde bij Willem's ingrijpen voor de
koningskeuze. Noch in de correspondentie noch in de gesprekken met
Halifax komt er iets over voor, en Burnet noteert, dat de Koningin er
niets van wist; wel was zij in dezen tijd, — dit schreef Willem III zelf, —
„en des terribles afflictions". In elk geval nam de Koning een forsch besluit: Parlements-ontbinding, en hiervan was alleen Danby vooruit op de
hoogte. 2 Februari had de prorogatie plaats. De Koning, toen hij zijn
besluit voorlas, zag met leedvermaak „de gezichten, lang als een el, twintigmaal van kleur verschieten" 3). Welk een antipathie komt daar te voorschijn ! Kort daarop werd 't Parlement ontbonden, en een nieuw samengeroepen. De verkiezingen brachten een nederlaag voor de Whigs, het
nieuwe Parlement had een Tory-meerderheid; het veelal onbezonnen en
ontactvol optreden der Whigs had een reactie ten gunste der tegenpartij
uitgelokt. Van zelf kwam Danby nu meer op den voorgrond; Halifax,
ofschoon zeer tegen 's Konings zin 4), vroeg ontslag. Ook prominente Whigs
als Delamere en Mordaunt verdwenen, iets later Shrewsbury, voor wien
echter Sidney in de plaats kwam. Ofschoon het Kabinet voortdurend Whigs
en Tories beide bleef tellen, was de leiding nu toch beslist bij de laatsten.
De Koning vond baat bij de verandering: de inkomsten, die Karel II en
1)
2)
3)
4)

Corresp. Willem III-Bentinck, 1 1 , 70 , 74, 86.
IV (editie 1823), 69; cf. Ranke, VI, 137.
Corresp. —, P, 95.
Foxcroft, II, 109 vlg., 248.

De graaf van Danby.
National Portrait Gallery, London.
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Jacobus II voor hun leven hadden gehad, kreeg hij gedeeltelijk eveneens
voor zijn leven, gedeeltelijk voor vier jaren. Een grooter succes behaalde
hij, toen de beide Huizen zich vereenigden met de door de Kroon voorgestelde „Act of Grace", die een vrij algemeene amnestie inhield voor de
betrokkenen bij gepasseerde dingen 1). Maar ook het nieuwe Parlement
was vol strijd en intrigue. Bovendien begonnen de Jacobieten zich, op
instigatie van St. Germain, in Engeland te roeren. In Februari 1690 vielen
de onthullingen van William Fuller, die zich als agent provocateur had
laten gebruiken, over pogingen tot het verwekken van oproer. De Koning
toonde zich voor deze woelingen zeer ongevoelig. Anders koningin Mary.
Is 't niet opmerkelijk, dat de bekentenissen van Fuller en anderen door
haar zelf omstandig werden opgeteekend 2) ?
Krachtig gesteund door Danby, wiens doortastend optreden de regeering
zeer ten goede kwam, wijdde Willem III zich in 't voorjaar met groote
zorg aan zijn expeditie naar Ierland. Hier is dezelfde minutieuze voorbereiding als bij de expeditie naar Engeland in het vorige jaar. Van het vasteland werd het grootste deel der Engelsche troepen teruggeroepen, uit de
Republiek werd Ginckel ontboden, en liefst had de Koning ook Weibnum
gehad; dezen had hij desnoods de heele expeditie durven toevertrouwen,
maar hij kon niet gemist en Willem III moest volstaan met hem een plan
voor den veldtocht in Ierland te vragen 3). Bij gedeelten gingen de troepen
voor de expeditie op weg. Groote voorraden werden bijeengebracht. Het
duurde Willem lang genoeg: men heeft mij minstens een maand laten
verliezen, wat hij „irreparabel" 4) meende, maar het viel wat mee.
3o Mei — vlak nadat de „Act of Grace" goedgekeurd was — kondigde
de Koning aan het Parlement, dat tegelijk geprorogeerd werd, aan, dat
zijn bezoek aan Ierland niet langer kon worden uitgesteld. Gedurende
zijn afwezigheid zou de Koningin in hun beider naam de regeering voeren.
Een raad van negen personen, van wie vier Whigs (o.a. Mordaunt, nu hertog
van Monmouth, Russell) en vijf Tories (o.a. Danby en Marlborough),
werd door den Koning ingesteld, om haar tot steun te zijn. Hun bond.
Willem op het hart waakzaam te zijn en eensgezind. Met zijn gewoon Godsvertrouwen aanvaardde hij het nieuwe werk; hij zou overwinnen of er bij
1)
2)
8)
4)

Macaulay, III, 44 2 , 455.
Corresp. Willem III-Bentinck, I 1, 3o vlg.; Macaulay, III, 466 vlg.
Corresp. Willem III-Bentinck, I 1 , 97.
Archives, III', 66.
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omkomen. Voor zijn echtgenoote sprak hij gevoelige woorden. Hij begreep
wat het voor haar moest zijn den Man tegen den Vader te zien optrekken 1).
Mary schreef hem vele brieven, met mededeelingen over den toestand,
ook vol teedere zorg voor zijn persoon. Maar heel flunk tevens heeft zij
als Koningin weten te zijn: zij wilde immers zijn voorbeeld volgen ! Het
aangrijpendst zijn hare woorden in een der brieven over haar vader, toen
zij diens nederlaag vernam: „I know I need not beg you to let him be
taken care of, for I am confident you will for your own sake; yet add that
to all your kindness; and, for my sake, let people know you would have
no hurt happen to his person" 2).
Den mden Juni verliet de Koning Londen, den z 'sten stak hij van Chester
naar Ierland over, — door slecht weer landde hij pas den z4sten te Carrickfergus, vanwaar hij onmiddellijk naar Belfast optrok. Onderweg ontmoette hij
Schomberg en andere bevelhebbers. Kort geleden had de Maarschalk enkele
voordeelen behaald, waardoor Ulster grootendeels onderworpen was. De
vijandelijke macht lag thans op de grens tusschen Leinster en Ulster; men
taxeert haar op ongeveer 30.000 man, voornamelijk Ieren, die ten deele
zeer slecht gedisciplineerd waren, en verder vier Fransche regimenten onder
den graaf van Lauzun, den trouwen metgezel van Jacobus II sedert zijn
vlucht. Het leger, waarover Willem III beschikte en dat hij direct na zijn
aankomst begon samen te trekken te Loughbrickland, niet ver van Armagh,
was ongeveer 36.000 man sterk; 's Konings garde te voet en te paard,
Engelsche regimenten, Protestantsche Ieren, Denen, Zweden, Fransche
refugies vormden de internationale bestanddeelen. Na Schomberg kwamen
de luitenant-generaals Solms en Ginckel, Schomberg's tweede zoon Meinhard, en de generaal-majoors Percy Kirke, Ouwerkerk en Portland als
de voornaamste bevelhebbers. Thans was het leger niet alleen in discipline,
samenstelling en aanvoering het beste, zooals in November 1688, het overtrof dat van Jacobus II ook in aantal.
Tien dagen na 's Konings landing begon de opmarsch in Zuidelijke
richting, zeven dagen later was de Iersche veldtocht beslist. Willem III
toonde zich in dezen veldtocht in zijn volle kracht. Het was, of hij te velde
opleefde. „De blijdschap stond op zijn gezicht te lezen", vertelt een ooggetuige, die hem te Belfast zag 3); „dit deed ons alles hopen voor den goeden
1) Cf. Burnet, IV (editie 1823), 81-82.
2) Brief van 7/17 Juli: Dalrymple, II 3 , 132. Helaas! kennen wij Willem's brieven niet.
3) Macaulay, III, 490, noot I.
20
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De vijand achterhaald.

uitslag". Snel marcheerde de Koning over Hilsborough en Dundalk den
vijand achterna, die bij zijn nadering terugtrok in de richting van Dublin.
Hij had haast, om een beslissing te zoeken; Jacobus II en Lauzun wilden
liefst een slag vermijden, den veldtocht rekken. Maar niet aan hunne zijde
was de doortastendheid. Reeds den 1 oden Juli toen hij 's morgens van
Ardee (Atherdee) opgerukt was en met de cavalerie op de hoogte van een
oploopenden weg kwam, zag Willem III, in de vallei van de Boyne, aan
den anderen kant van de niet breede rivier, het vijandelijk kamp, bij
Donore en in de verte de zee. „Blij u te zien, heeren", riep de koning
uit; „als ge me nu ontkomt, zal het mijn schuld zijn". Te Oldbridge sloeg
hij het hoofdkwartier op. Op korten afstand, aan denzelfden oever, lag de
kleine vesting Drogheda, dat vijandelijk garnizoen had. In de legerberichten
van Willem III en van Hop, die hem, op zijn dringend aanhouden, als
vertegenwoordiger van Haar Hoog Mogenden vergezelde 1), heet de slag
naar deze plaats.
Onmiddellijk na aankomst Wilde de Koning aanvallen, maar de infanterie
en de cavalerie lieten zich te lang wachten. Hij moest zich bepalen tot
het verkennen van de rivier en de stelling van het leger aan den overkant,
dat tegen een heuvelachtig terrein lag. Op dezen rondrit werd hij door een
kanonskogel in de rechter schouder licht gewond. De omgeving raakte
in consternatie, Willem behield al zijn bedaardheid: „dat diende niet nader",
zei hij, en tegen de heeren, die om hem heen bleven staan, terwijl hij verbonden werd: „Messieurs, pourquoi ne marchez-vous pas" 2) ? Zelf bleef
hij nog vier uur te paard en 's avonds reed hij alle kampementen langs.
Den i i den was 't heel vroeg dag. Meinhard Schomberg kreeg opdracht
met een sterke afdeeling paard- en voetvolk hoogerop te trekken en de
rivier bij Shane te passeeren. Aan den overkant vond Jacobus II in deze
beweging aanleiding zijn linkervleugel ook daarheen te verplaatsen. Maar
dit hinderde Schomberg niet den overtocht, hoe moeilijk die op zich zelf
was, te volbrengen. Zoodra Willem III hiervan kennis kreeg, bracht hij —
het was omstreeks elf uur en 't water was op zijn laagst — de hoofdmacht
bij Oldbridge in beweging. Er was een prachtige geest ander de troepen:
„yder evertueerde sigh, om de eerste te passeren". De garde te voet en
de Denen gingen tegelijk op twee plaatsen over, tot het middel, zelfs tot
1) Hollandse Mercurius •1690, p. 219 vlg., Van der Heim, II, 17 vlg.
2) Journalen-Huygens, I, 295.

Oranje-Nassau-Museum, Den Haag.
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De slag aan de Boyne.

de hals toe in het water. Solms en de oude hertog van Schomberg waren
onder de eersten aan den overkant. Kort na de infanterie kwam Willem III
met de ruiterij over, jets meer naar het Westen, dichter bij Drogheda;
eenige troepen bleven achter om het garnizoen hier in bedwang te houden.
Aan den overkant is geen geregelde slag meer geleverd. Er stonden hier
en daar verspreide troepen van den vijand, de meeste waren reeds verplaatst. Vooral met de Iersche cavalerie, die zich dapper gedroeg, heeft
Willem III zelf een kort, maar hevig gevecht geleverd; hij had den galanten
inval gehad zich aan het hoofd van het Iersche dragonder-regiment, de
Enniskilleners, te plaatsen en chargeerde met hen, zijn arm nog stijf door
de wond van den vorigen dag. De tegenstand was spoedig gebroken, en
het vijandelijk leger raakte in groote verwarring op aftocht naar Dublin.
Eenige vervolging had plaats, maar werd wegens vermoeidheid opgegeven.
Of ook de Opperbevelhebber moe was ? Huygens zag hem den i2den Juli
in Solms' tent, en hij hield den heelen dag zijn muilen aan !
De slag aan de Boyne wordt beheerscht door een strategische gedachte
van grooten durf. Tegen den zin van eenige bevelhebbers, bepaaldelijk van
Schomberg, heeft Willem III zijn geliefkoosden frontaanval doorgezet over
een rivier, zonder bruggen, met alleen eenige niet gemakkelijk doorwaadbare
plaatsen voor zich. Maar de actie was tevens vol beleid, de afzending van
Meinhard Schomberg voor een flankaanval was meesterlijk overdacht en
heeft op den vijand, die bang werd van den terugtocht naar Dublin te
zullen worden afgesneden, een zeer nadeeligen invloed gehad. Groote bewondering wekte de houding van het heele leger van Willem III: het is
begrijpelijk, dat hij zelf behoefte gevoelde de officieren en de soldaten ten
hoogste te bedanken voor wat ze in den slag gedaan hadden. Gelukwenschen
voor zichzelf weerde hij, onverstoorbaar kalm, of 1). De verliezen van den
overwinnaar gingen de 50o niet te boven, onder de gevallenen was de oude
hertog van Schomberg, die kort na den overtocht gedood was. Die van
den vijand bedroegen het driedubbele; hij had bovendien vele gevangenen,
kanonnen en bagage achtergelaten. Drogheda capituleerde den volgenden dag.
De tegenstander was niet vernietigd, maar had een zeer besliste nederlaag
geleden. Jacobus II, die tijdens den terugtocht, op aandringen zijner omgeving, naar Dublin vooruitgeijld was, verliet de hoofdstad met spoed en
keerde naar St. Germain terug. Lauzun en Tyrconnel konden aan een
1) Journalen-Huygens, I, 297; Burnet, IV, 103. Cf. Ranke, VII', 16 vlg.
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verdediging van Dublin niet denken. Willem HI kwam eerst den 1 6den
in de stad, woonde een plechtigen dankdienst bij in de kathedraal, waar
de Anglikaansche kerkdienst hersteld werd, evenals in de stad de Protestantsche magistraten, en vaardigde een proclamatie uit, waarbij aan alle burgers,
die voor i i Augustus in hunne woningen terugkeerden en hunne wapens
inleverden, amnestie werd verleend 1). Ook hier wilde hij verzoening, bevrediging, met handhaving van den toestand van \TOOr den opstand.
Niettegenstaande zijn groot succes keerde Willem III nog niet naar
Engeland terug, al was er reden genoeg voor. Drie dagen na de overwinning
aan de Boyne kreeg hij het bericht van de zware nederlaag, die Luxembourg
Waldeck bij Fleurus had toegebracht (1 Juli), gevolg van Waldeck's niet
gelukkige leiding, maar ook van de omstandigheid, dat de bondgenooten
op het Haagsche congres het er niet tijdig over eens waren geworden, welke
troepen naar de Zuidelijke Nederlanden zouden worden gedirigeerd, om
Waldeck's haast alleen uit Nederlandsche troepen bestaand leger te versterken. Het bericht, schreef de Koning aan Heinsius, heeft mij niet weinig
ontsteld; „het neemt mij t'eenemael weg de satisfactie over mijn eigen
succes". Aan Waldeck schreef hij direct een bemoedigenden brief. Spoedig
volgde een tweede noodtijding. Tourville had de Nederlandsche vloot
onder Evertsen met gevoelige verliezen verslagen op de hoogte van Beachy
Head, en het geval was te ernstiger, omdat Herbert, nu graaf van Torrington,
die de vereenigde vloot commandeerde, zijn schepen op infame wijze
buiten schot gehouden had. Dit stelde de Nederlandsch-Engelsche betrekkingen op een zware proef — er was onder de gemeente vrij wat consternatie, schrijft Heinsius —, alleen het beleid van koningin Mary maakte,
dat er onmiddellijk een pleister op de wond gelegd werd. Het „desastre"
van de vloot, schreef de Koning, „raakt mij nog veel sensibelder" dan dat
van het leger, „omdat mijne schepen die van den Staet in den steek hebben
gelaten. Ik zal de schuldigen met vigueur doen straffen, zonder aanzien
van personen" 2). Hij hield zijn woord: Torrington, ofschoon in het einde
van het jaar door den Engelschen krijgsraad vrijgesproken, werd als admiraal
ontslagen, niettegenstaande zijn verdiensten van 1688.
Toch bleef Willem III voorloopig in Ierland. „Ik hoop in het kort naar
Engeland te kunnen terugkeeren, en na een kort verblijf in Engeland naar
1) Hollandse Mercurius 1690, p. 229; een tweede van II Augustus, p. 233.
2) Archives, III', 69, 70, 73.
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de Republiek te kunnen gaan; ik weet, dat mijne presentie er in deze omstandigheden wel vereischt zal zijn, en ik verlang er meer naar als ik kan
uitdrukken". Aldus op 24 Juli aan Heinsius. Hij bedwong echter zijn
verlangen, zelfs toen in de volgende week berichten kwamen over een
dreigenden Franschen inval in Engeland, tot afweer waarvan Queen Mary
en Danby krachtige maatregelen troffen. Was het de toestand in Ierland,
die hem nog te blijven dwong ? Of trok hem het leven te velde zoo zeer,
dat hij er tegen op zag been te gaan ? Ik geloof aan invloed van deze neiging,
al is hij stellig ook overtuigd geweest van het groote belang, dat de geheele
onderwerping van Ierland in zich sloot: daarom, schreef hij later aan
Waldeck, waagde ik in dezen veldtocht meer dan ik anders zou gedaan
hebben 1). Ook nadat hij, zonder veel moeite, einde Juli Waterford met
Duncannon-fort bezet had, wat een voortreffelijke verbinding met Engeland
waarborgde, bleef hij. Ja, hij zou toen terug, maakte toebereidselen, maar
juist kwamen er wat gunstiger berichten: een inval van Tourville in Devonshire was jammerlijk mislukt en Willem III veranderde heel gemakkelijk
van plan 2), al had zelfs de Koningin sterk op zijn overkomst aangedrongen.
In de volgende maanden ondernamen de Franschen geen aanval van beteekenis meer noch in de Zuidelijke Nederlanden noch ter zee. Hunnerzijds
bleven de bondgenooten, die door den dood van den hertog van Lotharingen
in het voorjaar een zwaar verlies geleden hadden, haast geheel werkeloos.
Een nieuwe bondgenoot, hertog Victor Amadeus II van Savoye, die zich in
1690 van Frankrijk had losgemaakt en zich bij de tegenpartij gevoegd,
kreeg klop van de Franschen, en de onderhandelingen met de Protestantsche
kantons in Zwitserland, zoowel door Willem III als door de Republiek
reeds het vorige jaar aangevangen en die voor de verhouding tot Savoye
en tot de Waldenzen van belang waren, liepen nog niet vlot 3). In het
Oosten kwam er in de oorlogsfortuin een tijdelijke ommekeer ten gunste
van de Turken. Nergens gebeurde er iets beslissends.
Ook in Ierland vielen geen beslissende gebeurtenissen meer voor. De
verdere veldtocht verliep voor Willem III zelfs vrij ongelukkig. De inzet
was Limerick, dat verdedigd werd door de Iersche regimenten uit het
leger van Jacobus II, en Willem III slaagde er, niettegenstaande een beleg
1) Archives, III', 89.
2) Id., 8o, 82.
3) M. Bokhorst, Nederlandsch-Zwitsersche betrekkingen voor en na 1700, I, 8 vlg.
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van haast een maand, niet in den kranigen tegenstand van den bevelhebber
Patrick Sarsfield, die hem bij het begin van het beleg door een dapperen
„raid" van zijn kanonnen beroofd had, te overwinnen. Na een mislukte
bestorming moest op 1 o September het beleg worden opgebroken; slecht
weer en de moerassige bodem noodzaakten hiertoe. Willem III zette het
gebeurde heel rustig uiteen in een brief aan Waldeck, en dr. Hutton, die
bij hem was, constateerde bij het opbreken van het beleg dezelfde onverstoorbare kalmte als na de overwinning aan de Boyne, waaruit hij concludeerde, dat zijn geest zoo evenwichtig was, dat geen „accident" hem
er uit kon brengen, of dat hij een zeer buitengewone beheersching over zijn
„temper" had. Het stellen van dit alternatief bewijst, dat de dokter zijn
patient niet al te best kende. Aan Portland laat deze zijn ontroering wel
even merken: zeg 's Gravemoer, dat hij niet zulke „impertinences et menteries" moet overschrijven aan zijn vrouw, die te Londen debiteert, dat
haar man mij niet heeft kunnen bewegen een afdeeling te zenden om te
verhinderen, dat Sarsfield de artillerie verbrandde" 1).
15 September scheepte de Koning zich te Duncannon-fort in; twee dagen
later landde hij dicht bij Bristol, den zosten was hij te Londen, waar hij met
meer dan gewone geestdrift werd begroet 2). Hij was dan nu ook de hersteller van het gezag in het Vereenigd Koninkrijk. De Londenaars juichten
over zijn behouden terugkeer en zetten boven een wassenbeeld, dat op een
kar door Westminster getrokken was: „Lewis the greatest tyrant of fourteen". Het was tevens een, antwoord op de overmatige vreugde, die te
Parijs was betoond, toen hier het bericht over de verwonding van den
Koning voor de Boyne als een bericht van zijn dood was aangebracht: er
werd een Prins van Oranje van stroo verbrand, en de duivel, in effigie
aanwezig, droeg de woorden rond, dat hij hem al twee jaren wachtende
was. ZOO spitste zich de wereldworsteling in het duel der beide Koningen toe.
Nog ging de Koning niet naar Holland. Zooals aan Heinsius, had hij ook
aan de Staten-Generaal 3), in zijn antwoord op hun gelukwensch over de
Boyne-victorie, beloofd spoedig te zullen komen. Na zijn terugkeer bericht''
hij aan Waldeck: het zal wel November worden, het Parlement kan niet
with. begin October bijeenkomen. Maar het uitstel duurde tot Januari 1691.
1) Corresp. Willem III-Bentinck, I 1 , 161.
2) Klopp, V, 171.
3) 24 Juli (Hollandse Mercurius 1690, p. 229); cf. Journalen-Huygens, II, 334, 370.
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Er was altijd zoo veel te doen, en de Parlementszitting duurde langer dan
verwacht was. In November vond hij het nog zoo onplezierig niet, afwezig
te zijn. De vorige maand was er een groot oproer te Rotterdam geweest,
het oproer tegen de pachters van de wijnen, waarbij de „vuyligheid" van
den baljuw aan het licht kwam. De magistraat schreef er Willem III over,
wat deze „eenen zotten brief" noemde. Hij dacht er niet aan dien baljuw
in bescherming te nemen, maar „ik kan niet verdraagen, dat, onder pretens
van justitie, men zijne vuile passie en haat beoogt". Tegen de schuldigen aan
het oproer moest in elk geval worden opgetreden. Toen men er eenigen
gevat had, vond hij het noodig deze naar behooren te straffen, „en dat
voor mijn komst in Holland" 1).
Met de zaken van het Parlement ging het ditmaal voorspoedig 2). De
troonrede bij de opening op 2 October was met luide toejuichingen begroet.
De invloed van Willem's overwinning en van het gevaar, waaraan Engeland
zelf door de Fransche vloot blootgesteld was geweest, deed zich in zeer
gunstigen zin gevoelen. Groote bedragen werden voor leger en vloot gevoteerd. De legersterkte werd vastgesteld op 70.000 man, meer dan Engeland ooit had onderhouden. Meer moeite kostte 't de middelen voor deze
uitrustingen vast te stellen. Het Lagerhuis wilde een groot deel der oorlogskosten op Ierland verhalen, liefst een millioen pond op de goederen der
rebellen. Het Hoogerhuis hield dit tegen. De Koning moest echter bij
de bill over de middelen beloven niet over de goederen in Ierland, die
geconfiskeerd zouden worden, te disponeeren, voordat hierover langs
wettelijken weg een besluit zou zijn genomen. Zelf was Willem III wel
bereid een deel dezer goederen voor het leger te gebruiken, mits hij maar
de beschikking hield over een ander deel tot het doen van gratificatien 3).
Al was de eensgezindheid van Koning en Parlement aanmerkelijk grooter
geworden, de Jacobieten weerden zich nog duchtig; er was in de laatste
maanden sprake geweest van meer dan een complot en dat hield een
stemming van nervositeit gaande.
Maar ontegenzeggelijk was de autoriteit van de kroon in den loop van
1690 zeer toegenomen. In Juni 1691 durfde de regeering het aan de geestelijken, die den eed geweigerd hadden, door andere te doen vervangen;
John Tillotson, veel gematigder dan Compton en daarom boven dezen
1) Archives, III', 95, 108 en 129.
2) Macaulay, III, 563; Ranke, VI, 205; Klopp, V, 209.
3) Aan Godolphin 27 Februari 1691 (Corresp. Willem III-Bentinck, II3).
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verkozen, kreeg Sancroft's aartsbisschopsplaats. In Ierland ging de verdere
onderwerping geregeld voort. Marlborough had er nog in 1690 een korten
najaarsveldtocht ondernomen, die de inneming van Cork en Kingsale
ten gevolge had — wat ik gemakkelijk had kunnen doen, had Willem III
reeds vroeger opgemerkt, maar ik vond Connaught belangrijker 1). Aan
het verzet hier maakte Ginckel in 169i een einde. Limerick lei het toen
ook af, en tot dit succes droeg de gematigdheid tegenover de Katholieken,
Wien de vrije uitoefening van hun godsdienst gewaarborgd was, wezenlijk bij.
De uitoefening van politieke rechten werd hun bij een wet van 1691 echter
verboden. In Schotland heerschte betrekkelijk groote rust. Het Parlement
kon er in 1690 de Presbyteriaansche kerk-ordening vaststellen. Dit gaf velen
reden tot ontevredenheid en Willem's pogingen, door Melville, om een verzoenende, verdraagzame politiek tegenover de Anglikanen te voeren, hadden
niet veel succes. De onderdrukking van den Ierschen opstand gaf den
Jacobieten in Schotland echter geen kans. Alleen in de Hooglanden heerschten
zeer onzekere verhoudingen. Willem III, die zich alleen van verren afstand
met de Schotsche zaken bemoeide — hij is nooit te Edinburg geweest —,
streefde ook hier vooral naar het handhaven van orde en naar het doen
afbreken van alle betrekkingen met het Hof van St. Germain. Hiertoe
werd ook in de Hooglanden een amnestie in uitzicht gesteld aan alien,
die zich vOcir een bepaalden termijn onderwierpen; wie dit niet deed, zou
als vijand behandeld worden. Dit, en het aanwenden van financieele middelen, bracht in 1691 gang in de onderwerping. VOOr den uitersten termijn —
31 December 1691 — hadden velen den eed van trouw afgelegd.
Het naspel van de gruwelijke uitmoording van de clan van Glencoe 2)
bedierf echter dezen afloop grondig.
In Januari 1692 teekende Willem III de beruchte order aan den bevelhebber der troepen in Schotland: „As for Mac Jan of Glencoe and that
tribe, if they can be well distinguished from the other Highlanders, it
will be proper, for the vindication of public justice, to extirpate that set
of thieves". De toon van dit document is verklaarbaar uit Hooglandsche
toestanden: de Glencoe-clan, een der vele waarin de groote familie der
Macdonalds verdeeld was, had zich aan veel roof en moord bezondigd.
Willem III heeft het geteekend zonder eenig onderzoek 3). De voile moreele
1) Archives, III', 88.
2) Macaulay, IV, 165 vlg.
3) Burnet, IV, 254.
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verantwoordelijkheid voor het stuk draagt John Dalrymple, na zijns vaders
verheffing tot viscount Stair de Master of Stair genoemd, sedert eenigen
tijd de voornaamste der Schotsche ministers, omdat Melville te zwak
gebleken was. De voile verantwoordelijkheid ook voor het van de order
gemaakte gebruik, dat er toe leidde, dat door een afdeeling soldaten, die
onder het mom van vriendschap, gastvrijen toegang tot het gebied van
Glencoe had gekregen, het oude hoofd Mac Jan met een aantal zijner
volgelingen door een koelbloedigen moord uit den weg werd geruimd
(23 Februari).
Voor den Koning blijft de verontschuldiging, dat hem de wetenschap
onthouden was, dat Mac Jan, in het begin van Januari, zij het na den
uitersten termijn, den eed van trouw had afgelegd. Voor hem was de „clan"
in opstand en dus gevaarlijk voor de rust. Dit is een excuus van meer beteekenis dan dat hij zoovele andere papieren vlugweg teekende. Zijn
zwaarste schuld is, dat hij, toen de toedracht bij stukken en brokken aan
het licht kwam, geaarzeld heeft tijdig een grondig onderzoek te gelasten.
Dit is te meer bevreemdend, omdat Willem III volstrekt geen wreed
man is: zijn gedrag tegenover overwonnen vijanden wordt altijd geprezen;
na den Boyne-slag zorgde hij er voor, dat naar gewonde vijanden even
goed werd omgezien als naar gewonden uit 't eigen leger. Eerst toen het
Schotsche Parlement ernstig dreigde de zaak zelf te doen onderzoeken,
benoemde hij in 't begin van 1695 een commissie, die geheel de schuld
op John Dalrymple legde. Waarop Willem III zijn minister ontsloeg,
zonder . hem verder te vervolgen. Dit is een groote zwakheid, gevolg van
Willem's tekort aan moreel besef, dat ons meer heeft getroffen. Maar het
geval is hier ernstiger dan bij den moord der De Witten. Nu mocht het
zelfs om het bewaren der eenheid niet noodig worden geacht den voornaamsten schuldige ongestraft te laten, al mag niet onopgemerkt worden
gelaten, dat zelfs het Schotsche Parlement geen bestraffing van den machtigen Dalrymple durfde eischen 1). Thans deed dit juist schade, want de
Glencoe-tragedie heeft het vertrouwen in Willem III in de Hooglanden
diep geschokt, en Schotland is tot ver in de i8de eeuw zeer vatbaar gebleyen voor Jacobitische woelingen. Het was, zegt Burnet met voile recht,
„the greatest blott" in de regeering van Willem III. De toeleg, die den
Master of Stair voor oogen stond, toen hij zijn misdaad beging: het voor1)

Macaulay, IV, 460.
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goed door uitroeiing beeindigen van Hooglandsch verzet, was ten eenen
male rnislukt.
Gedurende den tijd dat Willem III het koninklijk gezag in GrootBrittannie en Ierland herstelde, kwamen de paleizen, die hij zich tot voornaamste verblijf had uitgekozen, voor bewoning gereed. Niet dat Christopher
Wren, die zoowel bij den nieuwen opbouw van Kensington als bij den
bouw van een nieuwen vleugel, dien der State-Rooms, te Hampton-Court
als de voornaamste bouwmeester is werkzaam geweest, dit geheele werk
in 1690 reeds voltooid zou hebben. Queen Mary heeft bij haar leven noch
Kensington, — waarvan de voltooiing door een grooten brand in November
1691 vertraagd werd — noch Hampton-Court in hun nieuwen vorm geheel gereed gezien. Maar Kensington, meer landhuis dan paleis, draagt
toch wel echt het kenmerk van haar en haar gemaal. Het is geen indrukwekkend bouwwerk, het treft door zijn strengen eenvoud en heeft een
zekere gratie. De „Queen's Gallery", oorspronkelijk aan beide zijden open,
is luchtig en frisch — voor lieden, die van het buitenleven houden; de
„King's Gallery" is pas van 1695 1). Met Hampton-Court ligt het geval
heel anders. De statige en zwaar gedecoreerde suite van de „State-Rooms"
zijn hier bijgebouwd bij een reeds bestaand complex van gebouwen, zooals
in Willem's tijd bijgebouwd is aan het kasteel van Breda en dat van Honsholredijk. Maar de bijbouw van Hampton-Court, dat het grootste van de
koninklijke paleizen in Engeland werd, is grootscher dan die aan de huizen
in Nederland. Als men de vertrekken doorwandelt, raakt men onder den
indruk, dat William en Mary hier door koninklijke gedachten geleid zijn
als Lodewijk XIV in Versailles, al is er van directe nabootsing geen sprake,
en men wordt ook hier, evenals te Kensington, getroffen door de wondermooie uitzichten op het park en de tuinen. Er is lang over den bouw gedaan,
de heele regeering van Willem III door. De „closet", die naar Queen Mary
heet, draagt dezen naam in zoo verre ten onrechte, dat ze, toen zij stierf,
niet voltooid was. De Koningin heeft gewoonlijk, als ze op HamptonCourt vertoefde, de thans verdwenen Water-Gallery, vlak aan de Theems,
bewoond. Ik zal er mij niet aan wagen den smaak van Koning en Koningin
naar deze vertrekken te beoordeelen. Zij zijn het werk van Wren, die den
1) Marjorie Bowen, The third Mary Stuart, 314; Godolphin aan Portland 15 Aug.
1695 0. S. (Corresp. Willem III-Bentinck,
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Koning zijn plannen altijd moest voorleggen, maar liever met de Koningin,
wier smaak hij bewonderde, over het werk sprak. Men vertelt, — het
verhaal is wat vaag, — dat Willem III uit twee plannen van Wren
juist dat koos, dat Mary, en ook Wren zelf, het minst beviel 1). Ik kom
ook hier niet verder dan te constateeren, dat beiden groote belangstelling
toonden voor den bouw op Hampton-Court en dat zij hierin het duidelijkst
hun koningschap tot uitdrukking hebben willen brengen, wat de Koningin
meer van harte moet zijn afgegaan dan den Koning.
Bizonder veel aandacht werd aan de tuinen zoowel op Kensington als
op Hampton-Court besteed. De laatste zijn in hun tegenwoordigen vorm
in den tijd van Willem III en Mary aangelegd; het kanaal en de groote
lanen dateeren van Karel II. Ook hier was de Koningin de grootste kracht.
Zij had een ware hartstocht voor „gardening", die zij nu, nog meer dan
in Nederland, kon botvieren. Zij liet vele planten en boomen uit Nederland
overkomen. De nog bestaande „dutch garden" op Hampton-Court zal wel
haar werk zijn. Maar in deze dingen heeft men ook te danken aan invloed
van Portland, die in Juni 1689 benoemd was tot „superintendent van alle
tuynen en parken" 2). Hij heeft ook Windsor onderhouden, waar Willem III
alleen kwam om te jagen.
Afgaande op Huygens' Journalen moet men aannemen, dat Willem's
belangstelling in deze cultureele aangelegenheden het meest in beslag werd
genomen door de schilderijen en miniaturen, die hij in de Engelsche paleizen
vond. Verscheidene malen wees hij er zijn secretaris op, en hij droeg hem
op een lijst er van na te zien 3). Op Hampton-Court werd voor de beroemde „cartoons" van Raphael 4) een afzonderlijke „gallery", een der
mooiste van de State-Rooms, ingericht. Als koningin Christina sterft,
denkt de Koning er aan hare schilderijen-verzameling te koopen. Die op
Hampton-Court werd in de verdere regeering belangrijk uitgebreid, al
schijnt het moeilijk te zeggen welke aanwinsten der zeer groote collectie
uit Willem's regeering afkomstig zijn, uitgezonderd de beeltenissen van
het koninklijk paar en van de hovelingen uit hun tijd. De „gallery of
beauties" van Sir Godfrey Kneller, die in deze uitvoering heel weinig
gelukkig is geweest, dankt haar ontstaan aan een gedachte van Mary,
1)
2)
3)
4)

Sandars, 224 (naar E. Law's Hampton-Court Palace).
Journalen-Huygens, I, 136; Corresp. Willem III-Bentinck, I', 721, noot 1.
Alsvoren, I, 187; zie verder 86, 118, 120, 175, 221, 226, 254 enz.
Nu in het Victoria and Albert Museum; Karel I had ze op advies van Rubens gekocht.
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die hier het voorbeeld van Karel II, in een dergelijke galerij van Peter
Lely, wilde navolgen. Ook hierin mag een bewijs liggen, dat zij zich meer
als Engelsch koningin voelde. Aan Willem III, bij al zijn bewondering
voor het moois, dat hij het zijne mocht noemen, ontvalt bij een beschouwing
de karakteristieke verzuchting: „jae, je sult se noch wel moede gesien
werden", als antwoord op Huygens' verzekering, dat hij nooit moe zou
worden om de fraaie schilderijen, die in 's Konings kabinet hingen, to
zien 1). Willem's visie op zijn Engelsch koningschap !
De Hofhouding 2) van William en Mary is naar het model van de Stuarts
gevormd, maar de personen van het vroegere Stadhouderlijk Hof nemen
er een voorname plaats in. Naast Portland, die als „Groom of the Stole"
den gouden sleutel bewaart en nog bovendien „treasurer of the privy purse" 3)
was, komen Ouwerkerk als „Master of the Horse" en Zuylesteyn, die later
graaf van Rockford werd, als „Master of the Robes". Drie Engelschen
vervullen de belangrijke waardigheden van Lord Chamberlain, Lord High
Stewart en „Master of the great Ward robe": Charles Sackville, graaf van
Dorset, de graaf, later hertog van Devonshire, die ook lid van den „Privy
Council" was, en Ralph, graaf van Montague. Onder de lagere goden zijn
eveneens Engelschen en Nederlanders dooreengemengd, maar de eersten
hebben de overhand. Sir John Lowther of Lowther vice-chamberlain,
Van der Hooghe en Arnold Joost Keppel, een vroegere page, benevens een
zestal Engelschen, „gentlemen of the bedchamber" 4), Sir Edward Villiers
„knight marshall" en verder verscheidene Engelschen in andere ambten.
Overwegend Engelsch was, als reeds in Holland, de Hofhouding der Koningin. De gravin Dorset nam er een voorname plaats in als „Lady of the
Bedchamber". Charles Paulet, graaf van Wiltshire en markies van Winchester, was de „chamberlain", John Howe de vice-chamberlain; de gravin
van Derby, een dochter van Ossory, „groom of the Stole". Wij vinden
er nog Frances Villiers, en ook Betsy, wier relatie met den Koning voortduurde; de heele familie was invloedrijk aan het Hof. „Joffer Goltstein",
zooals Huygens haar gewoonlijk noemt, vertegenwoordigde onder de
hofdames nog, nu met Agnes Vijgh van Ubbergen, het Nederlandsche
1) Journalen, I, 86 en 517.
2) Een volledige opgave trof ik niet aan. Het volgende is v.n. bijeengegaard uit de Cal.
of State Papers, Domestic, en uit Luttrell's Diary.
3) Journalen, I, 87.
4) Cf. Van der Hooghe, t. a. p., 44; Journalen-Huygens, I, 202.
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element; zij vond 't niet plezierig, dat de „Engelsche vrouwen van de
Koningin" hoovaardig tegen haar deden en dat de Koningin „heel Engels" werd. Dan dwaalt
Sylvius, nu inspecteur van
het koninklijk Staldepartement, nog om het Hof,
zich steeds meer beklagende over den Koning,
die hem nooit aanspreekt1).
Lady Arlington — haar
man was in 1685 gestorven —, een andere herinnering uit den vroegeren
tijd, blijft op den achtergrond, evenals hare zusters. Zij was hofdame van
de koningin-weduwe Catharina, met wie William
en Mary niet dan officieel
verkeerden.
Het hofleven draagt, als
in Holland, een kenmerk
van eenvoud, al waren er
uitteraard wat meer plechtigheden en ceremonien.
Om den Engelschen to believen, die het niet aangenaam vonden, dat het Hof
geregeld buiten Londen
vertoefde, kwamen de Koningin en de Koning tweeKamerjapon van Willem III.
maal per week met groote
Rijksmuseum, Amsterdam.
praal in het publiek dineeren op Whitehall 2). Een enkelen keer vermaakte de Koning zich met de
1) Journalen-Huygens, I, 273, 262.
2) Klopp, V, 63.
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aristocratie. Witsen vertelt 't al, dat hij op een avond naar Newmarket
ging, veel dronk, „dat anders zijn gewoonte niet en is, en kreeg een knip
weg"; dat deed hem veel gunst winnen bij de Lords 1). Een bedenkelijk
symptoon voor den geest der Lords, en voor Willem's gezondheid bepaald
nadeelig. Gelukkig duurde 't niet lang.
Ik spreek niet van de vele kibbelpartijen en intrigues, die zich — men
leze Huygens — ook onder de leden dezer Engelsche Hofhouding voordeden. Vooral Portland, de nu almachtige gunsteling, die als Prime Minister
zonder aanstelling voor Engelsche en Nederlandsche zaken en tevens als
de eerste aan het Hof mocht worden beschouwd, stond er aan bloot, maar
trok er zich weinig van aan. Wel was hij zelf nog niet heelemaal tevreden.
Niettegenstaande al zijn ambten en de groote inkomsten, die hij genoot,
meende hij zich in 1689 te mogen beklagen, dat zijn Meester hem nog
geen generaal gemaakt had, en er stonden al twee jongere Engelschen
boven hem 2): hij kreeg toen ook den generaalsrang.
In haar geheel beschouwd, maakt deze Hofhouding van William en
Mary ook thans, in vergelijking met z ler vele andere hofhoudingen, den
indruk van hooge moraliteit. Dit merk werd er aangegeven door de hoofdpersonen, die haar beheerschten, vooral door de Koningin, die zich er
met gratie in bewoog en voor haar echtgenoot vele van de dagelijksche
onaangenaamheden en moeilijkheden van het koningsleven moet hebben
geaplaneerd.

een opzicht gelukte haar dit niet, maar dit was waarlijk niet haar
fout. De verhouding tot haar zuster en dier gemaal heeft heel spoedig
te wenschen gelaten 3). Eerst was prinses Anna, een kleingeestige, jaloersche
vrouw, ontevreden, dat Willem III haar ook na den dood zijner gemalin
zou voorgaan. Dan kwamen er moeilijkheden over het verblijf harer Hofhouding in de Cockpitt, — het paleis waar Willem III zelf in 1670 gelogeerd had. En verder werd de stemming verzuurd, doordat prinses
Anna, achter den rug van den Koning om, van het Parlement een jaargeld voor zich trachtte te krijgen, en toen dit eindelijk was vastgesteld op
£ 50.000, die de Koning haar zou toeleggen, trachtte ze dit op geniepige
In

1) Scheltema, t. a. p., 268; Gebhard, I, 381.
2) Corresp. Willem III-Bentinck, I', 158; cf. Scheltema, t. a. p., 162.
3) Zie Memoirs (ed. Doebner), 27 vlg., 25 vlg.; verder de verschillende biografieen
der Koningin, o.a. die van Kramer, die deze zaak alle omstandig behandelen.
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wijze door het Parlement met £ 20.000 te doen verhoogen. Het gevolg
was verwijdering, spanning, hoe zeer Mary trachtte te verzoenen. Ook
Willem deed dit wel, maar bedierf weer veel, omdat hij op den Ierschen veldtocht prins George, die in een fraaie uitrusting was meegegaan, compleet negeerde. Ja, deze prins was de domheid zelve en hij
dronk nog veel ook. Willem's houding tegenover hem kan men waardeeren, al zou hij — naar Macaulay's opmerking — met „a little of the easy
good humour and politeness of his uncle Charles" in zoo'n geval meer
succes hebben gehad.
De verhouding tot de „Cockpitt" was op zich zelf niet onbedenkelijk,
maar kreeg haar ernstig karakter, doordat aan Anna's Hof Marlborough en
zijn vrouw de leiding hadden. Sara Jennings is verantwoordelijk voor het
gedrag van prinses Anna, meer dan deze zelf, en in haar geintrigueer kwam
de stemming van de Marlboroughs tot uiting. Hoezeer onderscheiden,
Marlborough was met zijn positie niet tevreden, en het heeft niet lang
geduurd, eer hij een poging deed, om met Jacobus II aan te knoopen.
Daar lag het gevaar. De Jacobieten kregen door de verwijdering tusschen
het prinselijk en het koninklijk hof, die de Marlboroughs trachtten te vergrooten, een kans te meer. Ook de Hyde's, bepaaldelijk Clarendon, dien
de Koning in Juni 1690, voor het vertrek naar Ierland, had laten waarschuwen en die kort daarop, tijdens Mary's interregnum, al met den.
Tower had kennis gemaakt, hadden reeds aanleiding tot verdenking gegeven, en bij Anna hadden zij het gehoor, dat ze bij William en Mary
niet vonden.
Op 17 en 19 Maart 1690 kwam Sir Godfrey Kneller, vertelt Huygens,
bij den Koning en ook de Koningin poseerde voor hem; tegelijk maakte
een ongenoemde een miniatuur. Het zijn de eerste, niet de eenige, portretten,
die Kneller van beiden schilderde. Zij zijn het type van hunne koninklijke
houding geworden, en zij zijn bizonder kenmerkend. In Mary, nu in de
bloei harer jaren, is het koningschap geincorporeerd. Zij is vol gratie en
de kroon staat haar. Op Willem's hoofd doet de kroon vreemd, en de meisjes
in Londen konden het haar van hem zelf niet meer, als in 1670, bewonderen;
onder de kroon is een zware pruik. Het lichaam — een hoofd kleiner dan
Mary — is haast te klein voor den zwaren koningsmantel. Maar de kop
beheerscht het al. Zware groeven liggen er in, en de haviksneus komt
zeer scherp naar voren. Het is een gezicht vol wilskracht en ernst, maar
het getuigt ook van zwaar lijden. Men ziet het dezen Man aan, dat hij veel
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heeft doorgemaakt, dat hij opziet tegen de moeiten, waarvoor het leven
hem al maar door stelt. Men begrijpt het, bij het beschouwen van
Kneller's statige beeltenissen, dat Willem III, de Stadhouder-Koning,
's avonds, als hij met Huygens in zijn kabinet werkte, een tijdlang, „dat
men 2 a 30o soude getelt hebben", op zijn elleboog, „sonder spreken,
en met sijn ooghen toe, al of sluymerde", kon liggen 1). ZOO moe !
1)

Journalen, I, 221.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

REMISE.
Het is altijd interessanter iemand te zien in zijn opgang, als hij tegen
de draaikolk van een sluis tracht op te roeien dan wanneer hij in rustiger
vaarwater is aangeland. Willem III is na 1688 over de draaikolk heen.
Zijn leven blijft ook in de goer jaren vol strijd, de teleurstellingen zijn
veelvuldig, zoowel in den grooten oorlog als in de regeering van Engeland.
Maar het uitzicht is wijder en er is niet meer het troostelooze besef van
minderwaardigheid tegenover een machtig vijand als vOOrheen. De Franschen mogen in de eerste jaren van den nieuwen oorlog nog voordeelen
behalen, vooral in de Zuidelijke Nederlanden, zij hebben niet meer het
overwicht van vroeger. Frankrijk's hulpbronnen zelf zijn sterk aangesproken ;
zijn bekwaamste generaals en ministers zijn heengegaan, Louvois sterft
in den zomer van 1691. Wanneer het maar gelukt Lodewijk XIV gelsoleerd te houden en wanneer de bondgenooten eendrachtig samenwerken,
dan is er een goede kans op de overwinning. Willem III zegt het op het
congres der bondgenooten in Den Haag, spoedig nadat hij bier is aangekomen: „Niet de besluiten van eenen onvruchtbaren Rijksdag, niet de
ongegronde hoop van dezen of genen Staatsdienaar; maar krijgsknechten,
magtige legers en eene spoedige en nauwe vereeniging van alle de kragten
der bondgenoten moeten bier het werk uitvoeren" 1). Het klinkt in Bismarckiaanschen trant. Daartoe, om dit te bewerken, diende zijn reeds zoo
lang uitgestelde verschijning op het vasteland.
16 Januari was de Koning op weg gegaan van Kensington. Maar de
wind te Margate was hard en ongunstig, met vinnige koft; hij moest terug.
Eerst tien dagen later kon hij te Gravesend zee kiezen met een aanzienlijk
1) Wagenaar, XVI, 141.
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gevolg, waaronder Nottingham, Dorset, Devonshire, Compton, Portland
en Ouwerkerk, en onder convooi van twaalf oorlogsschepen. Het was een
moeilijke overtocht, eerst den vierden dag kwam men op de hoogte van
de Maas; men had zelfs gevaar geloopen naar Duinkerken gedreven te
worden. Sijmen Jansz. Hartevelt, de stuurman van het koninklijk jacht de
„Mary", evenals in 1688 van „Den Briel", was de held van dezen tocht.
Het is aandoenlijk de nauwe samenwerking van Koning en stuurman te
zien in het onopgesmukte verhaal van den laatsten 1), een dier onversaagde
Hollandsche zeerobben, die met doortastendheid en toch met omzichtigheid
weet te leiden. In onophoudelijk contact met Willem, die, als de bijeengeseinde kapiteins en commandeurs terug willen, zich aan Hartevelt vastklampt, om door te zetten, en samen houden ze vol. Op den 3osten was
het grootsche moment. Toen mist en zware ijsgang het binnenvaren van
de schepen verhinderden, wilde de Koning met een sloep aan land. Hartevelt
waagde het. In de sloep gingen tusschen 1 en 2 uur dertien man: de Koning
en zijn beide Hollandsche getrouwen, „een Engelsch Prins wiens naam
ik niet en kende" (Devonshire ?), diens kamerdienaar en zeven Engelsche
roeiers; twee andere sloepen met Engelsche heeren volgden. Een allerzwaarste tocht in mistig weer en door het ijs, waarbij men aan de grootste
gevaren blootgesteld was en die veertien uur duurde ; het bleef windstil.
31 Januari 's morgens tusschen 3 en 4 uur raakte men in de buurt van
Goeree dicht bij de wal. Hartevelt ging wagens halen in Goeree, tusschen
5 en 6 uur kwam hij er mee bij de sloepen. In een boerenhuis, bij een goed
vuur, kon de Koning zich verschoonen en warmen; hij at met zijn gezelschap wat er te krijgen was — en als „jets remarkabels" merkt Hartevelt
op, dat hij op den heelen tocht „gantsch niet verdrietich was geweest".
Om 9 uur ging men opnieuw op weg. Het was helderder geworden, men
kon de Maas oversteken, om in den Oranjepolder, den uitersten van Holland,
na een vaart van 3 a 4 uur aan land te gaan. Daar stonden twee mannen
op post, Boer Jilles was de een; hij reed de sloepen door het water tegemoet
en hoorde dan een stem: „Hoe vaar je al, Jilles, kan je mij noch wel ?"
En Jilles, „eenigsints gealtereert sijnde, seyde in sijn eenvoudigheit: „Wellekom, mijn Heer Prins, ick zag niet dat gij het waert". Dit is echt, hier
spreekt de wederzijdsche aanhankelijkheid van Oranje en den Hollander
zich prachtig uit. Minder echt is de schilderij van Lud. Backhuysen, vrees
1) Van den Bosch, Leven en Bedrijf van Willem III, II, i6 vlg.; ook bij Sylvius, III.
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ik, die Willem en Portland na de landing hoog op twee rossen laat steigeren.
Waar is, dat de eerste op het paard van den postiljon, den tweeden man
ter plaatse, de ander op dat van . Jilles stegen, om naar het huis van dezen,
dat buiten den polder tegen den dijk stond, te rijden. Daar verwarmde
zich het gevolg. De Koning ging in den stal, en wandelde „in sijn eenigheid"
bij de koeien. Of hij toen toch bewogen was ? In elk geval was hij zwaar
verkouden, zoodat hij haast niet kon spreken, en zijn gezicht had den barbier
hard noodig.
Wagens uit Honselaarsdijk haalden het gezelschap af. Hier was Hendrik
Casimir de eerste, om zijn neef te begroeten. Een zeldzaam moment van
hartelijkheid tusschen de beide stadhouders ! 's Avonds na het invallen
van de duisternis kwam de Koning in Den Haag. Maar hij kon er zich
niet aan onttrekken, dat de menigte samenstroomde en hem bejubelde.
De tijding van zijn gelukkige aankomst verbreidde zich over Holland
door klokgelui van de eene plaats op de andere. Sterk sprak de behoefte,
om de aanhankelijkheid aan den Koning na een afwezigheid van ruim
twee jaar tot een grootsche uiting te brengen. De Magistraat van Den
Haag vroeg verlof om hem plechtig in te halen. Maar Willem III wou
niet: „dat sulcks aan buitenlandse potentaten pasten, en dat hij een inboorling van ons Land was, hem deeze eer niet toe en quam". De burgers
hielden aan, den derden keer stemde de Koning toe, niettegenstaande zijn
zware verkoudheid. De eerepoorten stonden al gereed.
5 Februari was het groote feest 1). Over de versierde Loosduinsche
brug, waar de Magistraat van Den Haag hem begroette, kwam de Koning
met een groot gevolg in karossen door het Westeinde, langs het eveneens
versierde stadhuis, door de eerepoorten bij den ingang van de Hoogstraat,
op de Plaats en op het Buitenhof naar zijn residentie. Monumentaal waren
de poorten, versierd met marmer beschilderde zuilen, met historische en
symbolische voorstellingen en met portretten der vier vorige Oranjeprinsen en van Willem III zelf. Heel de geschiedenis van Oranje van 1572
tot den slag aan de Boyne was er op afgebeeld; zelfs de afzwering van
Philips II was niet vergeten. In pompeuse woorden werd de held van den
dag verwellekomd: „Antiquis majori, — Nobilium primo, ducum maximo,
1) Beschreven in tal van werken. Zie o.a. Van den Bosch, t. a. p., 22 vgl.; platen van
al de tafereelen op de eerepoorten enz. in Histoire de Guillaume III (Amsterdam, 1703);
verder het groote plaatwerk: de Triumphalia, waarvan Romeyn de Hooghe zich het auteurschap toeschreef.
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posthumo Guillelmo tertio, caelitus dato. Victoriis, trophaeis fortissimo
imperatori, cautissimo gubernatori destinato. Quatuor regnorum regi,
foederati Belgii gubernatori, Guilielmo tertio, virtute et triumphis fulgenti.
Grati animi et letitiae publicae signum hoc erexit Hagae Comitis". —
„Wellekom, lang leeve de Koning, onsen stadhouder", riep een geestdriftige
menigte. De Koning was goed gestemd, stak dikwijls zijn hoofd uit de
karos en na de aankomst op het Binnenhof lagen hij en zijn gevolg uit de
vensters. 's Avonds was er een groot vuurwerk op den Vijver, dat door
de mist wat bedorven werd. Het was nog veel grootscher dan in 1677.
Heel gelukkig herdacht de Koning de afwezige, die de regeering te Londen
voerde. Als de Engelschen hunne verbazing uitspreken over zooveel enthousiasme, zegt hij : „ik ben de favoriet niet; als Mary er bij was geweest,
dan zou je nog eens wat anders hebben gezien" 1).
In de volgende dagen waren er audienties en toespraken in de vergaderingen van Haar Hooge Mogenden en Haar Edel Groot Mogenden
en op het Binnenhof kwamen vele deputation van colleges en kerken. Den
Haag moet heel vol geweest zijn in deze Februari-dagen. Het congres
der bondgenooten daagde er opnieuw, en verscheidene vorsten kwamen
zelf naar Den Haag, om de Majestas Potentissime, met welken titel zijn
bondgenoot de Keizer hem pas vereerd had 2), te begroeten. Onder hen
de keurvorsten van Brandenburg en van Beieren 3), de vorst-regent van
Wurtemberg, de landgraaf van Hessen-Cassel, de Brunswijksche vorsten,
de landvoogd der Zuidelijke Nederlanden. 28 prinsen en 2 keurvorsten,
mocht men te Parijs spotten, waren bij de „lever" van den Koning aanwezig 4). Maar het onderscheid met de „lever" te Versailles was dan toch,
dat hier bevolen en gehoorzaamd werd, terwijl Willem III met zijn bondgenooten te marchandeeren had, om een kans te krijgen op de uitvoering
zijner plannen. Daartoe kon hij nu ook wat Engelsch geld gebruiken en
hier ziet men de stijgende beteekenis van Engeland's deelneming aan den
oorlog, evenals in het samenwerken van de Engelsche en Nederlandsche
diplomatie te Weenen, te Constantinopel en elders.
Op de Haagsche conferentie, vertelt men, deed de autoriteit van Willem
1)
2)
3)
IIP,
4)

Macaulay, IV, 5.
Klopp, V, 207.
Frederik III kwam 3 Februari, Max Emmanuel den i6den en incognito (cf. Archives,
i66; Journalen-Huygens, I, 399).
Van der Heim, I, 48, noot 1.

Het Buitenhof bij den intocht i n ,Den^Haag.
(Grav. Romeyn de Hooghe).
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III zich sterk gelden. Al de bondgenooten samen beloofden 222.000 man
in het veld te zullen brengen 1) ; maar van de maatregelen tot eendrachtige
samenwerking, die de Koning in zijn rede tot de conferentie zoo sterk
aanbeval, viel niet veel te bemerken. Spoedig dacht Willem III over de
vergadering niet gunstig: „ik ben niet eens zeker, of er zich geen verraders onder bevinden, die de verhandelingen van woord tot woord naar
Versailles doorgeven". Woorden tot graaf Windischgratz, den keizerlijken
vertegenwoordiger, die zijn vertrouwen had. Uit de gesprekken met
dezen 2) is of te leiden, — evenals vroeger uit die met Temple, — hoe ruim
en groot Willem III de verhoudingen zag.
De Keizer, zei hij, moet zoo gauw mogelijk vrede met de Turken sluiten.
Anders zal hij onmogelijk met een voldoende macht aan den Rijn kunnen
ageeren. De oorlog kost Engeland 20 millioen gulden, de Republiek kan
de lasten, die zij draagt, geen twee jaar volhouden. Helpt de Keizer goed
mee, dan kunnen wij samen in een jaar of vier Frankrijk klein krijgen. Het
is een groote machine. Breekt er een rad in, dan staat de heele zaak stil.
Van Spanje is niets te verwachten; men moet het als een kind aan den leiband
voeren. Het heeft nu zelfs de domheid gehad de subsidien aan Hannover —
dat in 1690 een 13.000 man troepen beschikbaar had gesteld — niet te
betalen, waardoor die troepen zijn weggetrokken. Vrede achtte hij nog niet
mogelijk, al mocht de aanstaande veldtocht niet ongunstig verloopen. Om
Zweden's bemiddeling — die reeds in 1690 was aangeboden — lachte hij
wat; hij vertrouwde de Zweedsche politiek niet 3). Op een landing in Frankrijk
zag hij geen kans. Engeland's macht werd nog te zeer in Terland gebonden.
Van groot belang achtte hij het verleenen van steun aan Savoye, waarop
zoowel Oostenrijk als Beieren sterk aandrongen, terwijl de gezant van
den hertog, de president de La Tour, het ondernemen van een „dessein"
uit zijn land op Dauphine als zeer aanlokkelijk voorstelde. Een der gewichtigste gevolgen van de beraadslagingen in Den Haag was een overeenkomst,
dat de Keizer en Beieren resp. 12.000 en 6000 man beschikbaar zouden
stellen voor zulk een onderneming, waarvoor zij resp. 300.000 en 130.000
rijksdaalders subsidie zouden ontvangen. De Staten besloten in Mei hiervan
een derde voor hun rekening te nemen 4), Willem III stond voor de rest
1)
2)
3)
4)

Wagenaar, XVI, 142.
Klopp, V, 240, vlg.
Cf. Archives, III 1 , 107, 178.
Secr. Res. St. Holland 19 en 21 Mei 1691.
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en in deze verhouding werden voortaan gewoonlijk de subsidien verdeeld.
Maar hij vond deze subsidien tocll wel excessief 1). Heeft de herinnering
van 1674, aan Sardan, hem bewogen zoo royaal te zijn ? Ook voor de Brunswijksche vorsten werden opnieuw subsidies uitgeloofd.
Een eervolle en nuttige vrede voor de Christenheid was in summa het
einddoel, dat Willem III voor oogen stond 2). Beter dan iemand wist hij,
hoeveel moeilijkheden hiertoe overwonnen moesten worden. Den vrede
met de Turken trachtte hij te bevorderen door een bijzonder geschikten
gezant, William Hussey, naar de Porte te zenden, maar de Fransche diplomaat hier had een groote avance en spoorde haar wat hij kon aan, om den
oorlog voort te zetten. Reeds in Maart trok de Keizer nog drie regimenten
van den Rijn weg; het leger hier, waarvan de keurvorst van Beieren het
hoofd was, werd geheel tot het defensief beperkt 3). In de Zuidelijke Nederlanden was naar Spaansche gewoonte de verdediging zeer onvoldoende
verzorgd; Gastanaga had geen geld. In de voornaamste steden lagen geallieerde troepen. Het „dessein" van uit Savoye was niet op slag uit te voeren.
Nog voor de bondgenooten iets gereed hadden voor den nieuwen veldtocht,
vielen de Franschen al aan: tegelijk in Savoye, waar Nizza het moest ontgelden, en in Henegouwen, waar de maarschalk Boufflers den I5den Maart
voor Bergen verscheen.
Dienzelfden dag was Willem III, met eenige vorsten, onder wie de
keurvorst van Beieren en de hertog van Cell 4), naar het Loo gegaan.
Hij had zijn ongeduld, om de buitenplaats zijner liefde te zien, niet kunnen
bedwingen. Toch was het hem niet onbekend, dat er in het Zuiden iets
broeide. Reeds in December was er sprake van Fransche troepen-samentrekking en in Februari was Boufflers in het land van Waes verschenen 5).
Den i8den ontving Willem III het bericht, dat Bergen werd aangevallen 6):
het „surpreneert" mij niet, maar het „chagrineert" mij in hooge mate.
Direct gaf hij Waldeck bevel alle troepen samen te trekken, reeds voor het
vertrek naar het Loo waren in diep geheim marschorders uitgevaardigd 7).
1) Aan den keurvorst van Beieren 31 Maart (Corresp. Willem III-Bentinck, IIP).
2) Klopp, V, 308.
3) Alsv., 249, 251.
4) Journalen-Huygens, I, 406-407.
5) Archives, III', 142; Knoop, III, 79.
6) Van Gastariaga 15 Maart (Corresp. Willem III-Bentinck IP, waar meer brieven van
hem en Waldeck).
7) Archives, IIP, 167; Journalen-Huygens, I, 404, 406.
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Waldeck was reeds den 17den op weg gegaan, hoezeer hij door de jicht
geplaagd werd. Weldra volgde de Koning, maar een paar dagen was hij
toch blijven jagen op het Loo. Het ging over Den Haag en Breda naar
Halle tusschen Brussel en Bergen, waarheen Waldeck de troepen van
Vilvoorden gebracht had. Zou nu de oorlog op het vasteland voor Willem
III beginnen op dezelfde plaats, waar hij in 1678 geeindigd was ?
Willem III wist heel goed, dat er weinig hoop op ontzet was. „Jetzt
thate uns ein Osterreichisches Mirakel not", zei hij op zijn doorreis in Den
Haag tegen Windischgratz, en zachtjes: „Ik houd Bergen voor verloren" 1).
Toch wilde hij het wagen, tegen den zin van alle generaals in het hoofdkwartier in. De Fransche macht bij en om Bergen, waarbij ook Lodewijk
XIV aanwezig was, was heel groot, het terrein voor den aanval moeilijk.
Tot versterking waren Brandenburgsche troepen, door Frederik III ditmaal
onmiddellijk gezonden, in aantocht 2). Aileen het tekort aan wagens voor
de provisie, gevolg van overgroote Spaansche zorgeloosheid, hield Willem
III den 7den April, toen hij den opmarsch van Halle wilde beginnen, tegen.
Den negenden dag capituleerde Bergen, de burgerij had de bezetting hiertoe
genoodzaakt. „Het is een irreparabel verlies", meende de Koning, „ende
van meer consequentie als men sigh kan inbeelden" 3). Een der sterkste
steden in de barriere, die men in 1678 had kunnen houden, was verloren.
Maar de Franschen, die ook voor Nizza succes hadden gehad, tastten niet
verder door. En Willem III — het was nog vroeg in het jaar — keerde
zelfs voorloopig naar Engeland terug, vooral om to zorgen voor de verdere
vlootuitrusting en het spoedig beeindigen der krijgsverrichtingen in Terland 4).
Gedurende zijn verblijf op Kensington — van 23 April tot 12 Mei —
kon de Koning zich tevens bezighouden met het slottooneel eener nieuwe
Jacobitische samenzwering, die vlak voor zijn vertrek aan het licht was
gebracht en door bekentenissen van Lord Preston, een der gevangen genomen medeplichtigen, nader onthuld. Ook thans waren er namen uit
de hooge aristocratie in betrokken: Clarendon opnieuw, Penn, de bisschop
van Ely, Dartmouth, — ja vijf bisschoppen, twee hertogen, twaalf andere
Lords en ongeveer honderd leden van het Lagerhuis, zou Preston gezegd
1)
2)
3)
4)

Klopp, V, 257.
Frederik III aan Willem III 19 Maart en deze aan hem 14. April (Corresp., also.).
Archives, III 1 , 169-17o; Klopp, V, 359.
Klopp, V, 265.

Verdere krijgsverrichtingen.

333

hebben 1) ! Willem III was voor zachtheid en wees ingrijpende vervolgingen
af. Clarendon, ten tweeden male in den Tower geraakt, werd vrijgelaten;
Preston kreeg vergiffenis. Slechts een slachtoffer, Ashton, die met Preston
gevangen genomen was, viel. Op deze wijze werd het anderen gemakkelijk
gemaakt zich tot St. Germain te wenden. Omstreeks dezen tijd raakte
ook Marlborough dezen weg op, en zelfs Godolphin, wien de Koning —
op raad van Marlborough nog wel — in Februari verzocht had toch vooral
in zijn dienst te blijven 2).
Toch begeleidde Marlborough, evenals Sidney, den Koning naar het
vasteland, waarheen deze nu ging voor den grooten veldtocht. Weer ging
hij eerst naar Dieren en het Loo. Op het bericht dat Luxembourg Halle
bedreigde, reed hij den eersten Juni zoo snel mogelijk naar Breda, vanwaar
hij een paar dagen later zich bij Anderlecht bij het leger voegde. Halle
was al geplunderd, maar de val van Luik, door Boufflers bedreigd, kon
worden tegengehouden. De veldtocht, die dan volgt, is er een van het
type, dat ons uit den vorigen oorlog bekend genoeg is. Men trekt heen
en weer, zonder dat eenige beslissende of gewichtige gebeurtenis voorvalt.
Meer dan eens zijn de legers in elkanders nabijheid, maar de positie van
het eene is dan te sterk voor den aanval van het andere. Willem III
tracht langs Charleroy, sedert 1678 Belgisch, naar Philippeville te trekken; Luxembourg houdt . hem tegen. Het Fransche en het geallieerde
leger wegen nu ongeveer tegen elkaar op in sterkte — men schat ze op
70.000 man — en het is heel moeilijk voor deze massa de noodige fourage
bijeen te hebben. Aan den Rijn gebeurt niets. Willem III en de keurvorst van Beieren zijn in vrij drukke correspondentie, de laatste dringt er
al van Maart af op aan, dat de Koning zal bevorderen, dat hij landvoogd
der Zuidelijke Nederlanden worde, en deze heeft hem zijn steun toegezegd 3). Ook in Savoye komen de geallieerden nog niet tot een onderneming, de hertog beklaagt zich bij Willem III over het uitblijven van
den beloofden steun 4); in het najaar kwam deze eindelijk. Ter zee
varen de gecombineerde vloten rond, maar een treffen blijft uit; Tromp,
die bij de komst van Willem III in Den Haag zijn diensten aangeboden
1) Klopp, V, 270.
2) Aan Godolphin 16 Febr. 1691 (Corresp. Willem III-Bentinck, 111 3), en Dalrymple,
II 3 , 223 vlg.
3) Brieven van eind Maart af (Corresp. Willem III—Bentinck, 113).
4) 20 Juli 1691 (alsv.).
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en met wien de Koning zich verzoend had 1), was tot opperbeveihebber
der Nederlandsche vloot bestemd geweest, maar stierf voor het uitvaren.
Men blijft aan de zijde der geallieerden nog in de periode van voorbereiding voor den grooten aanval. Maar teekenend is, dat de Franschen
ook hunnerzijds geen groot offensief meer ondernemen. Reeds midden
September verlaat Willem III het leger, hij verwacht geen belangrijke
gebeurtenissen meer, waarin hij zich niet vergiste. Weer trekt hem het
Loo ! Hij jaagt er tot midden October. Tegen het eind der maand, als de
Koning den volgenden dag van Den Haag naar Londen zal vertrekken,
komt het bericht van den val van Limerick; aan Ginckel, wiens zoon
het bericht heeft overgebracht, wordt vanuit Kensington door Koningin
en Koning beiden een zeer verdiende dank gebracht. Hier is een beslissende gebeurtenis. Nu komt Willem's heele krijgsmacht vrij, nu kan hij
zich geheel aan de bestrijding van Frankrijk zelf wijden 2). Wat zal ook
de moeder van Ginckel zich verheugd hebben over het succes van haar
tot graaf van Athlone verheven zoon, dien zij in vorige jaren zoo dikwijls
achteruitgesteld had gemeend en die zich ook thans niet voldoende beloond
achtte 3). Het was tevens een troost voor het verlies van haar echtgenoot,
die kort tevoren op zijn laatste zending, te Kopenhagen, gestorven was.
Ook hij bene meritus de patria en in elk geval is hij door zijn. Vorst niet
altijd op de juiste waarde geschat.
Wij mogen wel doen als „de Uytersman" te Rotterdam deed, die vroeg:
„Waer legghen bier de schuyten van Nantes" —, zei Willem III in een vriendelijke bui tegen Huygens naar aanleiding van hun been en weer trekken
in 1691 4). Zoo zou het nu voortaan elk jaar gaan, al geschiedde de passage
alleen in 1691 twee maal. In het voorjaar naar de Republiek, in het najaar
naar Engeland en in de Republiek van Den Haag naar het Loo en omgekeerd of naar het oorlogsterrein. Welk een spankracht eischte dit van
het zwakke lichaam ! Vergis ik mij, dat het in den veldtocht van 1691
teekenen van verzwakking begon te vertoonen ? Ja, de Koning was ook nu
vermetel als altijd: „Wat mij het meest verontrust heeft, tijdens de heele
campagne, is den Koning zich te zien blootstellen, meestal zonder dat
1) De Jonge, III, 245 vlg.; Van den Bosch, II, 36.
2) Klopp, V, 307; Willem aan Ginckel 3o October 1691 (Corresp. Willem III—Bentinck, IP) en Mary aan hem 23 October (H. A. Amerongen).
3) Journalen-Huygens, I, 519, en II, 42.
4) Journalen, I, 426, 428.
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het noodig is, en op dit punt is hij zoo onverbeterlijk, dat niemand hem
er over durft spreken uit vrees dat hij het nog erger zal maken", schrijft
Van Wassenaer—Obdam aan Heinsius 1); maar de duur van zijn aanwezigheid in het leger neemt af. Hij komt niet zoo vlug meer en hij gaat vroeger
heen. De eenzaamheid van het Loo boeit meer en meer.
29 October keerde de Koning in Engeland terug, 1 November werd
het Parlement geopend. De stemming was ook nu goed, onder den indruk
van het einde van den oorlog in Ierland. Weer werden groote bedragen
voor het voortzetten van den strijd tegen Frankrijk gevoteerd en weer
was er veel oneenigheid over de middelen hoe deze op te brengen, terwijl
het Lagerhuis zich meer en meer met de verantwoording der toegestane
gelden begon in te laten. Dit hield lang op. „Het sijn wonderlycke men.schen, daar men mede te doen heeft", meende Willem III, en hij vond,
dat de zaken met „een onverdragelijcke langsaemheyt voortgaen". 15 Februari 1692 vroeg hij aan Huygens, of zijn vrouw niet naar huis begon
te verlangen; het antwoord was: „jae, al". „Wel, seyde hij, het sal evenwell
nu al haest lucken". Het ongeduldig verlangen ! Maar den 26sten: het Parlement kan deze week nog niet scheiden, en „wanneer dat weet Godt".
Nu, den 4den Maart scheidde het al 2). Toch had Willem III veel reden
tot voldoening. Aan geen der Stuarts had het Parlement zooveel vertrouwen
geschonken als aan hem, en de uitbreiding van zijn bemoeiingen stond
in oorzakelijk verband met de groote geldsommen, die de Koning kreeg.
Niet minder bevredigend waren de Internationale verhoudingen. Als
Paus Innocentius XII, wiens verhouding tot Lodewijk begon te beteren,
een beroep doet op den Keizer en den Koning van Spanje tot het herstel
van den vrede, krijgt hij zooveel van den Keizer als van Spanje een afwijzend antwoord 3). De groote coalitie hield zich flink aaneengesloten.
Brandenburg behoorde er nu ook toe, en eveneens de keurvorst van Mainz.
Frederik III kreeg in het einde van 1691 van Spanje gedaan, dat een deel
van zijn troepen in de Zuidelijke Nederlanden mocht blijven overwinteren, waartoe met behulp van Dijkvelt 4), die ook in deze jaren veelal
te Brussel vertoefde, een verdrag werd gesloten. En in Januari werd de
hertog van Hannover voorgoed voor de zaak der geallieerden gewonnen,
1)
2)
3)
4)

Van der Heim, II, 44.
Archives, III1 , 212, 221, 266, 269.
Klopp, VI, 9 vlg.; Pastor, V, II0I, 1153.
Brieven van Willem III 9 en 12 December 1691 (Corresp. Willem III—Bentinck, IP).
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doordat de Keizer hem de keurvorstelijke waardigheid toezegde 1). Dit
maakte de pogingen van Zweden, om een derde partij te vormen tot het
bereiken van een vrede, waartoe het Hannover en Munster had hopen te
winnen, vruchteloos en de ongerustheid, die Willem III hierover meer
dan eens getoond had, kon verdwijnen. Andere redenen tot ongerustheid
echter duurden voort en werden, naar Willem's aard, breed uitgemeten:
dat de vrede met de Turken maar niet wou komen; dat de toestand in
Savoye, dat, niettegenstaande de hulp, die het gekregen had, ook in den
herfst van 1691 nog verliezen had geleden, nog veel te wenschen liet,
vooral omdat Beieren dreigde zijn troepen te zullen terugtrekken. „De
constitutie van de wereldsaecken schijnen mij seer bekommerlyck, en sie
qualijck hoe wij alle diffilculteyten sullen kunnen surmonteeren". Zoo
schreef het zwaarhoofd 1 Februari aan Heinsius. Het bericht over Hannover, dat hij kort daarna ontving, kwikt hem dan wat op. Misschien,
meende hij, zal nu ook Saksen, waar de invloedrijke minister Schoning
actie ten gunste der geallieerden had gesaboteerd, handelbaarder worden 2).
Zelfs in de Zuidelijke Nederlanden kwam wat hoop op beterschap, toen
aan het bewind van Gastariaga, wiens verhouding tot Willem III, na den
val van Bergen, heel slecht geworden was — Vaudemont beschuldigde den
eersten van openlijke tegenwerking 3) en een „insolente conduite" —, een
einde kwam. Max Emmanuel was in December tot zijn opvolger aangewezen,
wat Willem III, naar hij meende, „door de vuyligheyt" van Gastariaga
pas den 'sten Januari vernam. Er is veel voor en tegen te zeggen, verzuchtte
hij toen philosophisch 4). Van den Beierschen keurvorst mocht hij verwachten, dat hij zich met meer zorg aan de verdediging der landen, waarop
hij reeds lang vues had, zou wijden, maar Waldeck had zeer geringe verwachtingen van den nieuwen landvoogd 5), en Willem III zelf blijkbaar
niet veel betere. Of het waar is, dat er, evenals in 1681, een plan geopperd
is, om hem zelf de landvoogdij op te dragen 6) ? In Nederland zelf zou
men hiertegen nu ter tijd geen overgroote bezwaren hebben gemaakt.
1) Het verdrag erover is van 22 Maart 1692 (Klopp, VI, 46).
2) Archives, III', 248, 265.
3) Aan Willem III 17 Dec. (Corresp. Willem III—Bentinck, 113).
4) Archives, III 1 , 226.
5) Klopp, VI, 7.
6) Burnet (ed. 1823), IV, 145. Volgens Ranke, VI, 398, zou hij eens gezegd hebben,
dat hij de Z. Ned. voor zich zelf zou opeischen, als hunne godsdienst niet een andere
ware geweest. Dit klinkt overigens niet zeer geloofwaardig.
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Het bewustzijn van het belang, dat de Republiek bij Belgie had, werd
sterker. Reeds in 1691 lieten de burgemeesters van Amsterdam door een
hunner, Boreel, aan Heinsius mededeelen, dat zij er over gedacht hadden,
of het niet dienstig zou zijn, dat eenige steden in de Zuidelijke Nederlanden
„in onse handen" werden gesteld, hetzij als waarborg voor aan Spanje
geleend geld of „andersints" 1). Het denkbeeld was niet nieuw, het is
reeds in 1668 opgeworpen; het opmerkelijke is, dat het nu uit Amsterdam
op het tapijt komt. Heinsius opperde bezwaren, die voor het grijpen liggen,
en tot uitvoering is het niet gekomen. Dit geschiedde pas in den Spaanschen successie-oorlog, en dus onder geheel andere omstandigheden; maar
Amsterdam's initiatief verklaart mede, waarom de oppositie der groote stad
zoo zeer geluwd was: in de Zuidelijke Nederlanden lag ten slotte het reeele
aanknoopingspunt van de politiek van Willem III en van Amsterdam,
hoe verschillend het uitgangspunt ook was. Om die homogeniteit moet
het geduld zijn, dat de admodiatie der convooien en licenten door Amsterdam's toedoen in duigen viel, hoe groote bezwaren Willem III hierin zag 2).
„Het is seecker, dat men van alle kanten offensive moet traghten te
ageeren". Zoo 's Konings plan in het begin van 1692. Vooral Savoye en
de Zuidelijke Nederlanden bestemde hij als terreinen om uit aan te vallen.
Voor het eerste zegde de Keizer zijn steun toe, naar het andere land zond
Willem III reeds in Februari de troepen, die uit Ierland beschikbaar waren
geworden 3). Zelf werkte hij in diep geheim ook aan een onderneming
over zee tegen Frankrijk. Daartoe werd een deel der uit Ierland gekomen
troepen gereed gehouden en de vlootuitrusting, zoowel in Engeland als
in de Republiek, werd voor deze onderneming bespoedigd; het doel was
Abbeville in Picardie 4). Alleen Marlborough en Russell werden door den
Koning in vertrouwen genomen, dat vooral de eerste slecht verdiende.
Midden in de voorbereiding werd verraderlijke verstandhouding met
het Hof van St. Germain ontdekt en de graaf werd op 3o Januari 1692
heel plotseling van al zijn ambten en waardigheden ontheven, de toegang
tot het Hof hem verboden. Het is het waarschijnlijkst — bepaalde zekerheid
hierover bestaat niet — dat een mededeeling over het landingsplan, door
Lady Marlborough aan St. Germain geadresseerd, onderschept was en
1)
2)
3)
4)

Archives, III', 172.
Alsv., 188.
Alsv., 232, 269; Klopp, VI, 15.
Klopp, VI, 24, 30.
22
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dat dit de directe aanleiding tot den forschen maatregel werd 1). Marlborough's ongenade had een complete breuk tusschen de Hoven van Kensington en de Cockpitt ten gevolge. De verhouding was steeds slechter
geworden. Naar een verzoek van prinses Anna en prins George beiden,
om Marlborough een garter te verleenen 2), had de Koning niet willen
luisteren. In December schreef prinses Anna aan haar vader, en betuigde
berouw over haar gedrag van 1688 3). Na Marlborough's val eischten
Koning en Koningin, dat zijn vrouw van het prinselijk hof zou worden
verwijderd. De eisch werd geweigerd, de Cockpitt verruild voor een landhuis te Sion.
Marlborough's door overgroote eerzucht beheerscht gedrag behoeft geen
qualificatie. Toch is het geval met Russell, die sedert Torrington's ontslag
het commando over de vloot had gevoerd, alleen gradueel wat anders.
Ook hij was in betrekking met St. Germain geraakt, waarschijnlijk in het
einde van 1691. Zijn redenen tot ontevredenheid lagen in de omstandigheid,
dat de Koning niet genoeg in Whigschen zin regeerde, en ook hij meende
zijn verdiensten niet voldoende beloond, wat hij openhartig aan Willem III
geschreven had 4). Deze motieven zijn symptomatisch voor die van vele
leden der hooge Engelsche aristocratie. Zonder dat men dit als excuus
zal mogen aanvoeren, moet men steeds voor oogen houden, dat 's Konings
wijze van doen vervreemding van zijn persoon bevorderde, en er was
verder de onzekerheid omtrent den toestand, vooral over wat er van de
successie zou worden bij zijn overlijden: men moest toch ook aan de toekomst denken 5) ! Vooral omstreeks dezen tijd zijn de klachten over zijn
afzondering — samenvallende met die over bevoordeeling van vreemdelingen, Hollanders vooral — veelvuldig. Sylvius sprak Huygens over de
„taciturniteyt" van den Koning tegen de ministers; Nottingham moest
soms dagen wachten, vOOrdat hij hem over staatszaken kon spreken, en
met Shrewsbury was het net zoo gegaan 6). Vooral in de buitenlandsche
zaken volgde de Koning heel en al zijn eigen weg: de inhoud der groote
1) Burnet (ed. 1823), IV, 147, noot, 156; cf. Klopp, VI, 26 vlg., en Journalen-Huygens,
II, 13.
2) De brieven, uit Aug. 1691, bij Dalrymple, IP, 229-230.
3) Clarke, II, 477.
4) In Mei 1691: Dalrymple, 11 3 , 227.
5) Zie de typische uitingen van Shrewsbury bij Klopp, V, 97, XII, 28-29, en den
brief van Henry Guy in Corresp. Willem III—Bentinck, 1 2 , 36.
6) Journalen, I, 429, en II, 49; cf. Burnet (ed. 1823), IV, 147, en Klopp, V, 277.
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alliantie was jaren lang aan geen der ministers bekend ! Het is in dezen tijd,
dat de Hollanders op straat voor „dutch dogs" werden uitgemaakt. De
Koning wordt doodelijk gehaat door de Engelschen, die zien, dat hij niet
van hen houdt. Dit is de zeer overdreven indruk, dien een Jacobiet, een
vijand dus, van de situatie kreeg. Direct gevaar leverde de stemming niet
op, omdat zij tot een kleinen kring beperkt bleef 1), en omdat in dien kring
geen eenheid van handelen en van doel bestond. Russell wilde volstrekt
geen onvoorwaardelijk herstel van Jacobus II en over wat Marlborough
eigenlijk wilde behoeven we ons niet druk te maken: alles, als hij er maar
een hoofdrol bij kon spelen. Heel wijs was in deze omstandigheden de
lankmoedige houding van Willem III tegenover deze complotteerende
aristocraten, en men kan er zeker van zijn, dat het een heel ernstig feit
geweest moet zijn, dat hem bewogen had in Januari tegen Marlborough
zoo scherp op te treden.
Gevaarlijk kon de stemming worden, wanneer een vijandelijk leger in
Engeland landde. En hierop bestond kans, sedert Lodewijk XIV tot het
besluit gekomen was Jacobus II in staat te stellen met een leger naar Engeland te gaan. De berichten van zoovele Engelschen, die Jacobus met
blijde hoop verwachtten, hebben den Franschen koning tot dit besluit
gebracht. 30.000 man troepen werden in Maart en April op de Noordkust
samengetrokken, de heele Fransche vloot werd naar het Kanaal gedirigeerd,
om den overtocht mogelijk te maken. Het was het voortzetten van de met
de Iersche expeditie begonnen gedragslijn. Bij succes bood de onderneming prachtige uitzichten.
Men mag aannemen, dat Willem III van Februari of van het bestaan
van dit invalsplan geweten heeft 2). Hij kende er echter niet veel beteekenis
aan toe en ging toch, na het einde der Parlementszitting, over zee. Den
i5den Maart uit Harwich vertrokken, confereerde hij weldra in Den Haag
met Heinsius,Waldeck,Windischgratz en Portland. Het bondgenootencongres
was voortdurend bijeen, maar telde weinig meer mee. De zaken werden
ook bier in kleinen kring afgedaan 3). Het ging vooral over de verdeeling
der troepen voor den aanstaanden veldtocht en over te verleenen subsidien. De hoofdmacht wilde de Koning in Belgie houden; hij en de Repu1) Dit zegt L'Hermitage, Heinsius' correspondent te Londen, heel duidelijk in een
bericht van 6 Mei (Grovestins, VI, 317).
2) Klopp, VI, 33.
3) Alsv., 37 vlg.
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bliek verklaarden zich bereid ook 1 oo.000 rijksdaalders voor een door den
Keizer aan Saksen te verleenen subsidie bij te dragen; de Saksische troepen
waren voor den Rijn bestemd, maar de onderhandelingen hierover leverden
nog groote moeilijkheden op 1).
Lang vertoefde Willem III niet in Den Haag. Einde Maart ging hij naar
het Loo en aan het jagen bleef hij de heele maand April, al was het weer
nog zoo slecht ! De keurvorst van de Palts kwam er te gast. Onderwiji
werd er aan de uitrusting te land en ter zee hard gewerkt. Waldeck, hoe
ziekelijk ook — hij werd, na Weibnum's overlijden in 1691 vooral bijgestaan
door Dopff, den kwartiermeester-generaal —, zorgde voor de troepen, De
Wildt en de Engelsche admiraliteit voor de vloot. De machine liep, ook
zonder dat de Koning alom tegenwoordig was. Maar het is toch ook een
bewijs van groot zelfvertrouwen, dat Willem III maar rustig uit de verte
liet handelen voor de groote dingen, die in voorbereiding waren.
In de tweede helft van April kwamen nadere berichten over de Fransche
toebereidselen in Normandie. Willem III moest ten slotte wel gelooven,
dat het ernst was 2). Toen ging hij 5 Mei naar Den Haag. Hij was in twijfel
wat te doen. Het verontrustte hem, dat de Franschen zich in Belgie zoo
stil hielden, en toch wist hij, dat Lodewijk XIV den Loden van Versailles
daarheen zou komen. „Dies macht mich irre", zei hij tegen Windischgratz.
Voorloopig bepaalde hij er zich toe Portland naar Engeland te zenden,
om de Koningin te steunen. Maar, als de nood aan den man kwam, zou
hij de Koningin en het rijk niet aan hun lot mogen overlaten 3). Voorloopig
ging hij op weg naar het Zuiden. Dat er op de Engelsche vloot een „conjuratie" zou zijn, kan ik niet gelooven, schreef hij den I4den uit Breda
aan Heinsius. Tegelijkertijd nam hij maatregelen met het oog op zijn
eventueelen terugkeer naar Engeland. Troepen werden geposteerd bij
Willemstad, om spoedig te kunnen worden overgevoerd; daar lagen ook
de koninklijke jachten en een transportvloot werd gereed gehouden bij
Goeree. Anderzijds vroeg hij Heinsius, of Amsterdam niet een leening
van z millioen voor drie maanden zou willen aangaan, voor het geval de
„beursen" te Londen voor eenigen tijd zouden worden gesloten, als de
landing plaats had; anders zou het niet mogelijk zijn de Engelsche troepen
op het vasteland te betalen; hij wilde zich in zijn prive engageeren, om het
1) Archives, III', 27o vlg.
2) Alsv., 274 vlg.
3) Klopp, VI, 6o vlg.
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kapitaal met de rente te voldoen. Ondertusschen trok hij verder Zuidelijk,
naar Brussel ; het leger was tusschen Anderlecht en deze stad gekampeerd 1).
Het was een allergewichtigst moment. Slaagde de „descente" in Engeland,
met de kans op een burgeroorlog hier als gevolg, dan werd Willem's werk
een groot eind achteruitgezet, zoo niet erger. Moest hij naar Engeland
terug, dan kreeg Lodewijk XIV een veel vrijere hand in de Zuidelijke
Nederlanden. In deze crisis is de Koning volkomen beheerscht, al hindert
zijn hoest hem meer dan ooit — gevolg van den Noordenwind, meende hij 2).
Hij houdt zoolang mogelijk aan wat de hoofdzaak moest geacht worden,
vast. Aileen in het alleruiterste geval mocht hij het terrein in de Zuidelijke
Nederlanden verlaten. In zijn berekening kon hij de vloot meetellen, want
de Franschen zouden toch eerst het Kanaal vrij moeten maken, wior de
overtocht van de troepen van Jacobus II, die zelf te Cherbourg was, kon
gewaagd worden.
En op de vloot kon hij rekenen. De Nederlandsche stond onder bevel
van den luitenant-admiraal Almonde, die boven Evertsen werd geprefereerd, omdat Amsterdam een Hollander aan het hoofd wenschte 3). Zij
stak, nadat de eskaders der verschillende admiraliteiten in den loop van
Mei in zee waren gekomen, naar het Kanaal over, zoodra de wind gunstig
was, en vereenigde zich ongemoeid met de Engelsche onder Russell; den
23sten lagen zij samen bij Wight. Ook op de Engelsche vloot was de geest
voortreffelijk. Russell zelf had te St. Germain duidelijk te verstaan gegeven,
dat hij als Engelschman zijn plicht zou doen, als hij tegenover een Fransche
vloot kwam te liggen. De bevelhebbers, in naam der officieren en manschappen , betuigden expresselijk in een acres aan koningin Mary hunne
trouw. De regeering te Londen hield zich kloek. Zij trof krachtige maatregelen tot afweer — ook Whitehall, waar de Koningin vertoefde, werd
in staat van verdediging gebracht — en liet een aantal verdachten, onder
wie Marlborough, in den Tower opsluiten. Het laatste, meende Willem III,
was heel delicaat: men kon, zonder alle omstandigheden te kennen, niet
weten of men er goed of kwaad mee had gedaan. Bijeenkomst van het
Parlement ried hij af, tenzij de inval effectief werd 4). De Koningin, die
1) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 167 vlg.; Archives, III', 177, en Van der Heim,
II, 38 (de brieven van 12 en 14 Mei hebben het onjuiste jaartal 1691).
2) Corresp.—, 169.
3) De Jonge, III, 246 vlg. en 278.
4) Corresp.—, 171.
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reeds haar voornemen had te kennen gegeven het Parlement bijeen te
roepen, volgde dezen raad direct op.
29 Mei kwamen de vereenigde vloten, die twee dagen tevoren van de
Fransche kust waren overgestoken, en de Fransche onder Tourville op
de hoogte van La Hague in elkanders nabijheid. Tourville was zeer in de
minderheid, de Middellandsche-Zee-vloot, op weg naar het Kanaal, was
nog ver af. 88 groote schepen, waarvan 39 Nederlandsche, tegenover 44.
Maar Tourville had in last in elk geval den slag te wagen : men rekende, gedachtig aan Bevesier, op verdeeldheid en verraad bij de bondgenooten,
maar ditmaal vergiste men zich. Tourville leed een zware nederlaag, die —
als de val van Limerick — beslissend was. De gedachte aan een inval in
Engeland werd opgegeven, de macht op het Westfront tegenover Frankrijk
stond steviger dan tevoren. „De goede Godt sij daerover gedanckt ende
gepreesen, ende geve verders dat des vijants vloot t'eenemael magh gedestrueert sijn geweest". Zoo juichte en hoopte Willem III na de ontvangst
van Russell's bericht 1). Hij was toen al over Leuven op weg naar Namen,
want dit was het andere object, dat Lodewijk XIV zich voor ditmaal tot
aanval gekozen had. Juist wanneer Tourville verslagen wordt, openen de
Franschen de loopgraven voor de in de vorige dagen omsloten stad.
Nog een andere poging, om Willem III onschadelijk te maken, was
ondertusschen mislukt. Er waren, ook reeds in den vorigen oorlog, verscheidene geruchten geweest van aanslagen op het leven van den grooten
tegenstander van Lodewijk XIV; maar het is niet te bewijzen, en ook
niet waarschijnlijk, dat een dezer geruchten een ernstigen ondergrond
hebben gehad. Wel is dit het geval met een door den heer van Grandval,
een Malteser ridder, reeds in 1691 beraamden aanslag, en hierbij waren
ook Fransche regeeringspersonen betrokken. Zelfs Louvois' zoon en opvolger, de markies van Barbesieux, die den dood van zijn naar zijn meening
op instigatie van Willem III vergiftigden vader wilde wreken, steunde
Grandval, en Jacobus II was op de hoogte. Het plan, dat in zijn definitieven
vorm tegelijk met den inval in Engeland uitgevoerd zou worden, mislukte,
omdat een medeplichtige, de Hollandsche oud-kolonel Leefdael, het aanbracht. Grandval raakte gevangen en werd in Augustus door den krijgsraad
ter dood veroordeeld. Willem III had zich met het proces niet bemoeid;
alleen gaf hij last, dat den gevangene het zwijgen moest worden opgelegd,
1) Archives, III 1 , 277; cf. zijn brief aan den Keizer bij Klopp, VI , 74.
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wanneer hij den naam van Lodewijk XIV zou willen noemen 1) ! Dat was,
zegt de Venetiaansche gezant te Parijs, in elk opzicht een bewijs van grootheid van ziel. Of was het zijn hoog monarchaal besef, dat Willem III hier
bewoog, en dat hem in 1698 pertinent deed weigeren, om de kwestie der
moordenaars met den Franschen gezant te bespreken, „croyent que cela
est au dessous de moi" ? Was Lodewijk XIV dan toch niet het eminente
type van den Vorst ? Frankrijk vond hij, als hij in 1691 bij de grens komt,
„een rijck landetje; dat, dat is een goedt landt" 2).
Voor Namen waren de Franschen gelukkiger. 6 Juni capituleerde de
stad reeds, na een „infame defentie". De bezetting had zich op het kasteel
teruggetrokken. Willem III was niet zoo snel gevorderd als hij gewild
had, omdat de Brandenburgers, die van Aken moesten komen, tijd verloren
hadden laten gaan met het passeeren van de Maas 3). Eerst op den dag
dat Namen capituleerde, waren alle bondgenootschappelijke troepen, ongeveer 70.000 man sterk, bijeen en twee dagen later kwamen zij bij den
linkeroever van de Mehaigne op een afstand van ongeveer 40 kilometer
van Namen. Lodewijk XIV had een leger van 120.000 man bij zich. De
grootste helft hiervan werd gebruikt voor het beleg; het andere deel, ongeveer 40.000 man, onder Luxembourg, had tot taak de bewegingen van
het ontzettingsleger te observeeren. Toen Willem III den 8sten aan den
linkeroever, bij het dorp Villers, postvatte, vond hij Luxembourg op den
rechteroever tegenover zich en de val van de stad Namen gaf Lodewijk XIV
gelegenheid diens leger te versterken, men meent ongeveer te verdubbelen.
Wilde Willem III verder, dan moest hij eerst Luxembourg verslaan. Maar
zelfs hij waagde den aanval niet 4). Het sterkere Fransche leger stond in
een voordeelige positie, het was in de volgende dagen slecht, regenachtig
weer, de Mehaigne was sterk gezwollen... Maar ook toen het weer beterde,
waren in een krijgsraad op den i5den alle generaals tegen. Tweemaal trachtte
Willem III daarna een omtrekkende beweging uit te voeren, eerst over
Hoey door een afdeeling onder generaal Tilly, toen door met het heele
leger langs de Mehaigne hooger op te gaan, maar Luxembourg kon hem
ook hier gemakkelijk tegenhouden. 3o Juni capituleerde het kasteel, waarvan de ligging, op een rotsachtig plateau tusschen Sambre en Meuse, het
1)
2)
3)
4)

Klopp, VI, 92-94.
Corresp. Willem III—Bentinck, I', 242, Journalen, I, 476.
Archives, III', 275 en 277.
Alsv., 297; Klopp, VI, 84; zie verder Knoop, III, 140 vig.
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ontzet te bezwaarlijker gemaakt had. De verdediging was hier geleid door
den kolonel Coehoorn, die Vauban tenminste in een der forten voor het
kasteel veel moeite gegeven had. Hier toonde het leger van Willem III
voor het eerst ook voor den vestingoorlog den man te bezitten, dien het
noodig had. Maar ondertusschen was met Namen opnieuw een sterke
pijler in de barriere weggevallen.
Een maand later stonden de nu ongeveer even sterke legers van Willem
III en Luxembourg, die — na den val van Namen — in last had een defensieve taktiek te volgen, tegenover elkander in de buurt van het dorpje
Steenkerke, ten Westen van de Senne, tusschen Brussel en Bergen. Beide
hadden zich in Juli Westelijk verplaatst; Willem III overwoog toen de
mogelijkheid van het hernemen van Namen of Bergen. Maar de slag in
het open veld trok hem het meest, daarvan waren ook de grootste voordeelen te verwachten. Den 3den Augustus deed hij een aanval, met het
krieken van den dageraad stelde hij zijn leger in beweging van zijn kamp
te Lembeek uit. Het was gelukt — door een vervalsclit spionnenbericht —
Luxembourg in den waan te brengen, dat de bondgenooten dien dag
zouden fourageeren. De Fransche maarschalk was daarom, evenals vroeger
bij St. Denis, niet op een aanval verdacht en liet zich verrassen. De voorhoede der bondgenooten onder den hertog van Wurtemberg slaagde er
in, haast ongemerkt, een hoogte, die tusschen de beide legers lag, te bezetten; zij bestormde, na een kanonnade, een iets verder gelegen hoogte,
die sterk bezet was en Steenkerke dekte, en had aanvankelijk groot succes,
maar kreeg niet tijdig de versterkingen, die zij noodig had, om zich
te handhaven. Luxembourg, die, zoodra hij de ware toedracht zag, heel krachtig ingreep, kwam daardoor in de gelegenheid den vijand in den namiddag
terug te werpen. Daarmede had hij het voordeel aan zijn zijde gebracht.
Willem III keerde tusschen 6 en 7 uur, in volkomen orde, naar zijn punt
van uitgang terug. De Franschen waagden geen vervolging.
Het beleid van Willem III wordt geroemd 1), al heeft Luxembourg
hem tijdens den slag ook ditmaal overtroefd. Zijn maatregelen waren
goed voorbereid, van het terrein was een voortreffelijk gebruik gemaakt.
Het ongeluk, dat de hertog van Wurtemberg niet tijdig gesteund werd,
was een gevolg van de omstandigheid, dat de hiertoe bestemde brigade,
die een flankaanval van het Oosten uit op de Franschen had moeten doen,
1) Knoop, III, 186. (Steenkerke is een der slechtst gekende veldslagen).
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verdwaald was geraakt; het sneuvelen van generaal Mackay, haar aanvoerder,
was hiervan de oorzaak. Ook de orders voor den terugtocht werden tijdig
gegeven. Natuurlijk had de Koning zich weer te veel zelf gewaagd 1)...
Hij was na het sneuvelen van Mackay de brigade zelf gaan halen, maar
kwam er te laat mee terug, om de situatie nog te redden.
De depressie, die de nieuwe teleurstelling bij Willem III teweegbrengt,
duurt niet zoo lang als bij vroegere gelegenheden. Het is jammer, schrijft
hij na de nederlaag aan Heinsius, dat ik om de verliezen, die ik geleden
heb, niet in staat zal zijn de onderneming aan de Maas, die ik voor had, —
blijkbaar tegen Namen —, uit te voeren 2). Te ongelukkiger, omdat een
onderneming ter zee tegen een Fransche kanaalhaven, Brest of Malo, die
wekenlang was uitgesteld, daar de transportschepen voor de troepen van
Meinhard Schomberg, nu hertog van Leinster, en Ruvigny, ook al refugie
en na den Ierschen veldtocht graaf van Galway, die er aan moesten deelnemen, niet tijdig opdaagden, klagelijk mislukte 3).
Nog meer Westelijk verplaatsten zich de beide legers niet lang na den slag.
Nu kwamen ze in Vlaanderen, en dat king samen met een plan tot een aanslag
op Duinkerken, de kaperstad van Jan Bart, van waaruit vooral den Nederlandschen handel groot nadeel werd toegebracht. Hiervoor zouden de nu
uit Engeland naar Oostende overgebrachte troepen van Leinster en Galway
gebruikt worden, terwijl van de zeezijde met behulp van Willem Meesters,
den controleur-generaal der artillerie, een aanval zou gedaan worden om de
haven te doen verzanden 4). Onderwijl hielden Willem III en Luxembourg
elkander in evenwicht in de streken van Schelde en Lijs. De onderneming
tegen Duinkerken werd een mislukking, alleen Veurne en Dixmuiden, door
de Franschen ontruimd, konden bezet worden, — om dan in den winter
weer door de Franschen hernomen te worden. Einde September eindigde de
veldtocht in Vlaanderen. Willem III verliet het leger den 26sten, ging naar het
Loo, maakte zich midden October, toen Boufflers Charleroi dreigde te belegeren, gereed nogmaals naar het Zuiden op te breken, maar kon dit voornemen
opgeven, toen Boufflers' bedreiging niet ernstig gemeend bleek. 25 October
stak hij over naar Engeland, waarheen Leinster's troepen hem volgden 5).
1)
2)
3)
4)
5)

Zie b.v. het bericht over den veldslag bij Van den Bosch, II, 224 vlg.
Archives, IIP, 284.
De Jonge, III, 323 vlg.; cf. Corresp. Willem III—Bentinck, 1 2, 32 vlg.
Corresp.—, P., 173 vlg., en I 2 , 2o1 vlg.; cf. Reg. Journalen-Huygens 1915, 449Brieven van Leinster hierover in Corresp.—, IP.
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Dood van Waldeck.

Duidelijk bewijst de veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden in 1692, dat
er meer evenwicht dan vroeger tusschen de oorlogvoerende partijen was
gekomen. Men kan zelfs zeggen: de ring om Frankrijk werd langzaam aan
nauwer toegehaald. Aan den Rijn was niets van belang voorgevallen: de
raad van Willem III, om hier een krachtig opperbevelhebber aan te stellen
in den persoon van markgraaf Lodewijk van Baden 1), die groote reputatie in
den Turkenoorlog verworven had, was nog niet opgevolgd; wel was Schoning
door den Keizer bij verrassing gevangen gezet; misschien mocht men hopen,
dat er van Saksen nu meer te verwachten zou zijn. Van uit Piemont hadden de Savoyeezen met troepen der bondgenooten een inval in Dauphine
gedaan, die eenig succes had gehad, al kon ze niet doorgezet worden.
De tijd werkte heel langzaam voort voor den Stadhouder-Koning. En
hijzelf bleef het machtigste instrument, om den tijd te dwingen. Want
ook dat er toch meer samenwerking tusschen de geallieerden gekomen
was, moest men hem vooral danken. Van zelf had hij meer autoriteit, nu
hij Koning was, dan in de vorige oorlogen. Geen twisten meer over het
commando; hij was onbetwist de opperbevelhebber van het leger, uit
hoevele bestanddeelen dit bestond. En het is opmerkelijk, dat al deze
bestanddeelen zich zoo gemakkelijk groepeeren in en om den kern, dien
het door Waldeck en Willem III gevormde Nederlandsche leger uitmaakte.
De veldmaarschalk ontviel hem aan het einde van den veldtocht van
1692. Na Steenkerke moest hij wegens toenemende ongesteldheid het
leger verlaten, hij had tot het laatste gezwoegd, hoopte begin October
nog weer zijn dienst te zullen hervatten, maar stortte opnieuw in en
overleed te Arolsen den 19den November. Aan Bentinck schreef hij kort
voor zijn dood: ik bedank u voor uw vriendschap en verzoek uw voorspraak
voor mijn familie, die, omdat het hoofd zich geheel aan den dienst van
zijn Meester overgegeven heeft, in slechte conditie achterblijft 2). Willem
III geeft in eenvoudige, maar treffende woorden den indruk, dien dit sterven
op hem maakt, weer: „De confirmatie van de doot van den goeden vorst
van Waldeck bedroeft mij seer en is voor de republiek en mij een irreparabel verlies... Sijne goede en trouwe diensten meriteren wel, dat de
Staet sijn versoeck op sijn dootbed quame toe te staan" 3). Hij was Waldeck
1) Klopp, VI, 62.
2) Waldeck, II, 221 en 102; Corresp. Willem III—Bentinck, 1 2 , 169; Waldeck's laatste
brief aan Willem III zelf schijnt verloren.
3) Aan Heinsius 6 Dec. (Archives, III 1 , 301).
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zeer veel verschuldigd, het meest op militair gebied. Waldeck's trouw
aan den man, dien hij direct in 1672 als meerdere had moeten aanvaarden,
was onkreukbaar; hierdoor en door zijne stoere werkkracht was hij Willem
III lange jaren tot een onmisbaren steun geweest.
Aan het oorlogsbeeld van 1692 veranderen de eerstvolgende jaren weinig
of niets. De Franschen behaalden wat meer voordeelen. Zij namen in 1693,
reeds in Mei, Heidelberg en verwoestten het tevens. Verdere onheilen
werden voorkomen door het tactisch optreden van Lodewijk van Baden,
die, volgens den wensch van Willem III, van wien hij zich een groot bewonderaar noemde 1) — hij bezocht hem later in Engeland —, nu aan
het hoofd van het Rijnleger geplaatst was en die tevens een versterking van
Saksers kreeg; hij slaagde erin de Franschen over den Rijn terug te dringen.
Ook in Savoye, dat een vergeefschen aanval op Pignerolo deed, streed
Frankrijk gelukkig, en evenzeer in Catalonia. Ter zee leed een EngelschNederlandsch eskader, dat een Levantvloot was gaan ophalen, een ernstig
echec tegen Tourville in de baai van Lagos; de Kanaal-vloot der geallieerden
ondernam geen enkele actie van beteekenis, en Jan Bart bleef de koopvaart
onveilig maken. Alleen op het voornaamste gevechtsterrein, dat ook nu in
de Zuidelijke Nederlanden lag, was Frankrijk niet zoo gelukkig.
Of het waar is, dat Lodewijk XIV, die met een nog grootere krijgsmacht
dan het vorige jaar in het Zuiden viel, eigenlijk plan heeft gehad op een
grootsche onderneming tegen de Republiek, zooals verondersteld is ?
Heinsius zou het plan hiertoe hebben doen mislukken door de ontdekking
van een complot — waarin ook refugies gemoeid zouden zijn en waarvan
Sebastien Bremont als de hoofdaanlegger gold — in Den Haag in Maart
1693 en door de ontmaskering van een Franschen spion te Keulen 2). Het
klinkt wat heel fantastisch, al machineerden inderdaad Fransche agenten
aanslagen op dijken in Holland 3). In elk geval keerde Lodewijk XIV zelf
reeds in Juni naar Versailles terug, wat men als een bewijs mag beschouwen,
dat er geen kans op een succesvolle expeditie was. Luxembourg ging daarna
in het Luiksche opereeren. Een aanval op het leger der geallieerden onder
Willem III, die in het begin van Juni een zeer sterke stelling in de buurt
1) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 170.
2) Klopp, VI, 193-194, 203-207; Heinsius aan Portland 17 Aug. 1694 (Corresp.
Willem III—Bentinck, II3).
3) Corresp. Willem III—Bentinck, I, 374, 420 vlg.; Romeyn de Hooghe en de Groningsche syndicus Piccard zijn de aanbrengers van dit complot (zie ook Archives, III', 318,
en Recueil Instr., Hollande, II, 78).
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van de abdij Parck bij Leuven had bezet, durfde hij niet aan. De Fransche
maarschalk wendde zich eerst tegen Hoey, dat den aanval niet weerstond.
Hij lokte op deze wijze Willem III uit zijn stelling, verkende daarop Luik,
maar gaf er de voorkeur aan eerst met Willem III af te rekenen, wiens
leger hij in een linie tusschen Neerwinden en Landen aantrof. Ook hier
had Willem III zich kunnen verschansen. De Franschen vielen ditmaal
hem aan, en dit is de eenige keer in al de veldtochten van 1674 af, dat dit
geschiedde. Het was een zeer moorddadige slag, die in den vroegen morgen
van den 29sten Juli begon. De eerste aanval werd gericht op de heele vijandelijke linie, maar was het hevigst op den rechtervleugel der bondgenooten
bij Neerwinden en Laer. Hier werden de Franschen, na aanvankelijk
succes, door een verwoed gevecht, vooral in Neerwinden, teruggedreven,
en ook op den linkervleugel bleef hun aanval zonder succes. Een tweede
aanval op den rechtervleugel mislukte eveneens. Eerst den derden keer
drong een Fransche afdeeling in het centrum van Willem's leger, dat verzwakt was door versterkingen, die het naar Neerwinden had moeten zenden,
door. Daarna raakte de rechtervleugel aan het wankelen, en de slag was
voor de bondgenooten verloren. Willem III, die tot het laatst toe meegevochten had, het laatst aan het hoofd van een regiment ruiterij, verliet
pas aan het einde het slagveld. Ook ditmaal achtervolgde Luxembourg
niet. Zijn verliezen waren daartoe te zwaar en de uitputting zijner troepen
te groot. Ongehinderd trok Willem III op Leuven terug.
Ook in den slag van Neerwinden — den laatste, dien zoowel Willem III
als Luxembourg geleverd hebben — heeft Willem III bewijzen van groot
krijgsbeleid gegeven, zoowel in de wijze waarop hij zijn leger had opgesteld
en verschanst als in de strategie tijdens den slag. Ook hier hebben zijn
troepen zich voortreffelijk gedragen; alleen de artillerie, die wegens Hornes'
ziekte onder bevel van Foulon stond, had het slagveld wat te vroeg verlaten,
naar het schijnt op bevel van den luitenant-generaal Obdam. De nederlaag
is — behalve aan Luxembourg's ook nu overwegend inzicht — ook een
gevolg van de overmacht van troepen, waarover Luxembourg beschikte
(70.000 tegen 45.000). Willem III had zijn leger, behalve door de versterking van de bezetting van Luik, verzwakt door in Juli ruim 12.000
man onder den hertog van Wurtemberg naar Fransch-Vlaanderen te
zenden 1) voor een aanval op de Fransche finial hier, waarmede niets
1)

Corresp. Willem III—Bentinck, 1 2 , 209.
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bereikt werd. Hoe weinig voordeel Luxembourg van zijn overwinning
trok, blijkt uit de omstandigheid, dat hij in de volgende dagen in Zuidelijke
richting terugtrok en voorloopig niets van belang meer ondernam. Eerst
in September sloeg hij het beleg voor Charleroi, dat zich in October moest
overgeven. Willem III heeft, al had hij er eerst plan op, geen ernstige
poging gedaan de stad te hulp te komen: gebrek aan fourage, groote ziekten
onder het y olk verhinderden hem hierin, naar hij aan Heinsius schreef;
hij verliet reeds 24 September het leger, dat toen in Vlaanderen lag; dacht
in het begin van October, toen op het Loo, aan terugkeer, om de stad,
die zich eerst goed verdedigde, te hulp te komen 1), maar toen was het
te laat.
Al brengt de oorlogsfortuin in 1693 geen definitieve beslissingen, al
blijven de partijen in ongeveer dezelfde verhoudingen tegenover elkander
staan, toch is er iets heel belangrijks veranderd. En wel bij den StadhouderKoning zelf! Voor het eerst in die jaren is hij zuiver defensief, zijn grootsch
plan voor een aanval op Frankrijk heeft hij opgegeven. Als Windischgratz
er in April 1693 in Den Haag bij hem op aandringt, dat hij aggressief zal
optreden, antwoordt hij: „dit is onmogelijk, de Franschen zijn te sterk" 2).
Reeds in September 1692, na het einde van den veldtocht van dat jaar,
had hij tegen Heinsius gezegd, dat de „constitutie van saecken" nu zoodanig was, dat men promptelijk een vrede behoorde te sluiten, en in de
volgende maanden heeft deze gedachte vasteren vorm aangenomen. Een
algemeenen vrede bedoelde Willem III: dat kon men van hem niet anders
verwachten; ook thans meende hij, dat zonder dezen „wij alle verloren"
zijn 3). Maar den vrede te wenschen onder de omstandigheden van dat oogenblik beteekende, dat hij het doel van de groote alliantie: het herstel van
1648 en 1659, als onbereikbaar beschouwde.
Hoe kwam de Stadhouder-Koning hiertoe ? Omdat de voorwaarden, die
hij voor het bereiken van het groote doel der alliantie gesteld had, niet
in vervulling waren gegaan. In het bijzonder aan den Rijn was, ten gevolge
van het, altijd maar met afwisselend succes, voortduren van den Turkschen oorlog, de Keizer in gebreke gebleven. De toestand in de Zuidelijke
Nederlanden verbeterde ook onder de landvoogdij van den Beierschen
keurvorst niet; de Brandenburger dreigde in April 1693 zijn troepen
1) Twee brieven van 3 Oct.: Corresp.—, IR
2) Klopp, VI, 173 en 198.
3) Archives, III 1, 29o-291.
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vandaar te zullen terug trekken, omdat ze er al te slecht behandeld werden 1).
De lasten van den oorlog kwamen, niet uitsluitend, maar toch voor een
zeer groot gedeelte, ten laste van de Zeemogendheden. Uit een staat van
penningen, die in de eerste helft van 1691 voorloopig uit de Engelsche
wissels (ter afbetaling van de onkosten voor de equipage van 1688) werden
betaald, blijkt, dat aan subsidièn alleen ongeveer f 365.000 was uitgegeven 2).
Het bedrag, dat Willem III voor hetzelfde doel aanwendde, is niet precies
bekend. De heele oorlogskosten bedroegen voor Engeland in 169o-1693
jaarlijks £ 4.000.000, en stegen in 1695 tot meer dan £ 5.000.000 3). Een
paar jaar, had Willem III in 1691 tegen Windischgratz gezegd, zou de
Republiek hare groote lasten — grooter dan die van Engeland — kunnen
dragen. Die jaren waren voorbij, en de herinnering aan het gebeurde in
de jaren voor 1678 wenkte.
Ik bewonder, zei Willem III in Maart 1693, de bereidwilligheid in
Holland, om alles op te zetten tot defensie tegen den machtigen vijand,
en het hindert mij te meer, dat ik van mijn kant naar proportie niet evenveel kan bij dragen 4). Afgezien van de langzaamheid in het opbrengen
der quotes in meer dan een gewest — vooral Friesland en Zeeland waren
voortdurend in achterstand —, ging het inderdaad met het fourneeren
der geldmiddelen in de Republiek heel voorspoedig. Behoudens een oproer
te Goes, dat een plaatselijk karakter droeg en waarbij de stadhouder met
kracht van wapenen voor het handhaven der orde liet zorgen, waren er
geen onrustbarende verschijnselen. De stemming in de Republiek bleef
voor de politiek van Willem III overwegend gunstig, maar natuurlijk was
er ontevredenheid en ook vredeslust.
Zij komen duidelijk uit in de poging, die Simon van Halewijn, op eigen
gelegenheid, deed om vrede te gaan zoeken. Hij had zich, kort na Steenkerke, in Zwitserland in verbinding gesteld met den Franschen gezant
bij de kantons, en als gevolg hiervan kwam Roger de Piles du Plessis in
het begin van Januari naar de Republiek, om in opdracht van de Fransche
regeering den toestand te verkennen 5). De ontmaskering van het complot
van Bremont — waarmede hij overigens niets te maken had — bracht ook
1)
2)
3)
4)
5)

Aan Willem III 28 April 1693 (Corresp. Willem III—Bentinck, III).
K. H. A. Willem III, no. 2643 b.
Feiling, 276.
Archives, III', 313.
Recueil Instr., Hollande, - I, 412, en de hiervOOr p. 347, aangehaalde plaatsen.
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zijn aanwezigheid aan het licht. De Piles werd reeds in Maart gevangen
genomen en noemde spoedig Halewijn's naam. Met het optreden tegen
Halewijn werd gewacht, totdat Willem III in het land kwam. Dat gebeurde 12 April, en onmiddellijk gaf hij aan de Gecommitteerde Raden
van Holland, die Halewijn's zaak onderzocht hadden, als zijn meening
te kennen 1), dat hij voor het Hof berecht moest worden. Gedurende
's Prinsen verblijf op het Loo arresteerde het Hof Halewijn, terwijl zijn
broeder Cornelis in zijn huis geconfineerd werd.
„Wie sal men voortaen meer kunnen vertrouwen", vroeg Willem III 2).
Geen wonder dat hij diep getroffen was door de handelwijze van een zeer
aanzienlijk regent, — oud-burgemeester van Dordrecht en oud-gedeputeerde
in de hoogste colleges, — dien hij als vriend beschouwde. Toen hij den
i4den Mei ter vergadering van Haar Edel Groot Mogenden kwam, sprak
hij ernstig en met grooten nadruk: hij was geschrikt, toen hij dacht aan
de gevolgen, die zulk een handelwijze zou kunnen hebben; de heele regeering
zou er door in verwarring raken, de geallieerden zouden Naar niet meer
kunnen vertrouwen; als stadhouder zou hij niets „vruchtbaars" meer kunnen
verrichten en als koning van Engeland niet meer met de Republiek handelen 3). Wat Halewijn van hem mocht zeggen, deerde hem niet: hij wilde
niets liever dan een goeden vrede en zou daartoe al het mogelijke bijdragen.
De Staten waren onder den indruk. Zij bedankten Zijne Majesteit voor
zijn goede zorgen en besloten het Hof voor zich te ontbieden en het op
het hart te drukken, dat met zoodanige vigueur zou worden geprocedeerd
als de enormiteit van het delict vereischte.
Wat mag Halewijn toch wel tot zijn hoogst onvoorzichtige daad bewogen
hebben ? Wij kennen zijn persoon te weinig, om er over te oordeelen, en
wij weten ook niet, in hoeverre zijn broer Cornelis, dien een buitenlandsch
diplomaat den knapsten kop in Holland achtte 4), van het bedrijf van zijn
broer heeft geweten. Hij wilde liever dood zijn dan langer aan te zien,
„dat men de luiden bier goed en bloed deed geeven, om dobbe dobbe dob
1) Het volgende naar Secrete Res. Holland 14 Mei. Zie verder Wagenaar, XVI, 230 vlg.,
en Fruin, Droste, II, 4oi; Klopp, VI, 196 vlg.; Bokhorst, t. a. p., 204 vlg.
2) Journalen-Huygens, II, 199.
3) Windischgratz (Klopp, VI, 296 en 377) geeft deze passage anders: „mijn positie
in Engeland berust voor een groot deel op de erkentenis, dat ik in de Republiek „wohl
gelitten bin"; gaf ik mijn stadhouderschap hier op of werd het mij ontnomen, dan zou
het in Engeland spoedig met mij gedaan zijn". Dit is heel merkwaardig, maar klinkt niet echt.
4) Klopp, VI, 195.
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en fan fare te speelen voor den Koning van Engeland". Dit is een der
sprekendste uitingen uit zijn bekentenis, die opgeld kon doen. Maar al
was dit overtuiging — wat niet vast staat: men heeft wel gedacht aan begeerte naar geld, en men zou zich ook kunnen afvragen, in hoeverre het
niet kiezen van een Dordtenaar of van hem zelf tot opvolger van Fagel
op zijn houding van invloed is geweest 1), — dan bleef het middel, dat
Halewijn gekozen had, voor iemand in zijn positie in de hoogste mate
bedenkelijk. Zijn geval stond volstrekt niet op een lijn met dat van de
gedeputeerden van Amsterdam in 1684, want deze hadden zich met machtiging hunner regeering met D'Avaux in betrekking gesteld. Hij had in
diep geheim, eigener autoriteit, een onderhandeling aangevangen, die,
zooals Willem III met voile recht betoogde, de jammerlijkste gevolgen
kon hebben, om ervan te zwijgen, dat correspondentie met den vijand
verboden was ! Het vonnis van het Hof veroordeelde hem tot eeuwigdurende hechtenis, nadat de stukken volgens het besluit eerst aan de
Staten en door deze aan Willem III waren toegezonden, die antwoordde,
dat de zaak nog ernstiger was dan hij eerst gemeend had, want het was
nu gebleken, dat Halewijn zich ook nog met Engelsche Parlementsleden
in verbinding had willen stellen. Willem III achtte, toen hem het vonnis
werd medegedeeld, de procedure van het Hof niet in proportie tot het
belang van de zaak noch tot den aard van het delict, maar op verzwaring
drong hij niet aan; hoe het Hof periodes, waarin hij zelf genoemd werd,
wilde redigeeren, liet hij geheel over 2). Wel bewerkte hij, dat Cornelis
in het einde van 1693 uit zijn regeeringsambt ontslagen werd. Simon kwam
er genadiger of dan Buat in zijn tied, zijn delict was niet kleiner. Of hij
in zijn vrees voor te nauwe samenwerking met Engeland en te groote macht
van Willem III, die hij als drijfveer voor zijn handelwijze aanvoerde, een
meening ook van anderen vertolkte ? Het is niet onwaarschijnlijk, maar die
anderen vielen hem niet bij en behoefden dit te minder te doen, omdat
Willem III zelf het duidelijk uitsprak, dat ook hij een „behoorlijcken" vrede
wenschte. De eenstemmigheid, waarmede Holland Willem III volgde, werd
er van zelf door bevorderd.
Meegaand als in de Republiek was de stemming in Engeland. In de
Parlementszittingen van 1692 op 1693 en van 1693 op 1694 wordt geen
1) Cf. Klopp, t. a. p.; Journalen-Huygens, II, 209.
2) Secr. Res. Holl. 18, 3o Juni, 15, 28 Juli.
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wensch naar vrede gehoord. Wel toonde het Parlement zich ook nu bereidwillig, om groote bedragen voor het voortzetten van den oorlog te voteeren;
de legersterkte werd zelfs vermeerderd. Ook nam de neiging van het Parlement tot kritiek op het financieel beheer en vooral op het beleid van den
oorlog ter zee, tevens de klachten over den te grooten invloed der „Hollanders", toe. Dit had tengevolge, dat in het begin van 1693 Russell van
zijn bevelhebberschap over de vloot
ontheven werd en dat dit werd opgedragen aan drie commissarissen,
een proef die heel slecht voldeed,
waarop Russell in het begin van
1694 in eere werd hersteld. Men
kan dit in verband brengen met een
toenadering van den Koning tot
de Whigs, die in deze jaren zeer
merkbaar werd en die gewoonlijk
wordt toegeschreven aan raadgevingen van Sunderland. Deze oudminister, in 1688 gevlucht, was
sedert teruggekeerd en in genade
aangenomen, waarop hij, achter de
schermen voorloopig, grooten invloed uitgeoefend heeft 1). Zijn
vriend- en verwantschap met Sidney, die altijd in 's Konings gunst
is blijven staan en, toen het staatsJohn Somers.
secretarisschap hem niet beviel,
(Uit Williamson, I).
Lord-Lieutenant in Ierland was
geworden, maakt dit gereedelijk verklaarbaar. In het begin van 1693 deden
de Whigs John Trenchard en John Somers, de rechtsgeleerde van groote
reputatie, hun intrede onder de ministers, resp. als secretaris van Staat en
als Lord Keeper; in Mei 1694 kwam Shrewsbury terug, hij verving Nottingham en Montague werd kanselier van de schatkist, terwijl Seymour de
bons kreeg. Danby bleef president van den Privy Council, maar zag zijn
invloed sterk tanen; hij werd getroost met den titel van hertog van Leeds.
1 ) Typisch hiervoor is zijn brief aan Portland: Corresp. Willem III—Bentinck 1 2 , 36.
23
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Deze wending naar den Whig-kant beteekende niet, dat Willem III
nu Whig-politiek ging drijven. In het spel der partijen, dat voortdurend
een sterk persoonlijk cachet droeg 1), koos hij altijd het liefst als raadgevers
personen, die hem de meeste waarborg voor de verwezenlijking zijner
buitenlandsche politiek boden. En heel fijn wist hij het personenspel mee
to spelen. Als hij Shrewsbury, die eerst tegenstribbelde, wil belezen, laat
hij hem openhartig merken, dat hij wel weet, dat de graaf Jacobitische
verbindingen heeft, maar ik weet ook, voegt hij erbij, dat gij een man van
eer zijt en dat gij mij, als gij het ambt aanneemt, eerlijk zult dienen 2).
Tegelijk liet hij hem den hertogstitel als lokaas voorhouden. De Koning
leerde, hoe men met Engelschen moest omgaan, en hij maakt den indruk,
dat hij bij alle intrigues om zich heen, altijd de bedaardheid zelve en tevens
de baas bleef; de toenadering tot Shrewsbury en Russell bracht ook de
kans op herstel van Marlborough, die met Shrewsbury, evenals met
Godolphin, zeer bevriend was, in uitzicht, maar voorloopig weigerde
Willem III dit, toen Shrewsbury hem er over aansprak. Wel toonde de
breuk met prinses Anna neiging tot heeling 3).
In een opzicht vervulde de Koning een bepaalden wensch der Whigs
op wetgevend gebied, maar slechts na lang verzet en omdat Shrewsbury
dit als voorwaarde had gesteld. Hij gaf in het einde van 1694 zijn sanctie
aan de „triennial-bill", die nieuwe Parlementsverkiezingen om de drie
jaren voorschreef; de „bill" was sedert de zitting van '92 op '93 op het
tapijt en bij haar eerste aanneming door het Parlement in het laatste jaar
door den Koning niet bekrachtigd. Een ander wetsvoorstel, dat het Parlement onafhankelijker zou maken, de „Place-Bill", waardoor beambten
van de kroon van het Parlement zouden worden uitgesloten, liet hij,
toen het in het einde van 1693 was aangenomen, onbekrachtigd en het is
geen wet geworden. Met graagte keurde hij in Mei 1694 de belangrijke
wet tot instelling van de Bank van Engeland goed. Het voorstel hiertoe,
dat al eenige jaren in voorbereiding was geweest, ging van Whigs uit —
Montague begunstigde het sterk — en werd warm ondersteund door de
City van Londen. Voor den Koning bracht het het groote voordeel mede,
dat ook hij gemakkelijker crediet zou kunnen krijgen: het statuut van de
Bank verplichtte haar tot het leenen van £ 1.200.000 aan den Staat tegen
1) Zie vooral Feiling, 282 vlg.
2) Klopp, VI, 294.
3) Feiling, 295-296.
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8 %; tot dusver hadden leeningen in Engeland heel weinig succes gehad.
Juist de moeilijkheden van de Engelschen om gereed geld te furneeren,
die zich in de vorige jaren meermalen hadden voorgedaan — verscheidene
brieven van Willem III aan Godolphin ') leggen hiervan getuigenis af —,
moeten den Koning te eer bewogen hebben de oprichting van deze credietinstelling, die Engeland's in deze jaren niet stijgende economische ontwikwikkeling op den duur sterk zou bevorderen, met instemming te begroeten. Zij geven ook de meest voor de hand liggende verklaring voor zijn
Whigsche neigingen uit deze jaren 2).
Wijs en verstandig was de gedachte van Willem III, om, niettegenstaande
de algemeene omstandigheden volstrekt niet ongunstiger werden en de
heele toestand er veel beter uitzag dan in de laatste jaren van den vorigen
oorlog, en niettegenstaande men wist, dat de lasten van den oorlog ook
in Frankrijk als zeer drukkend werden gevoeld, toch vrede te zoeken. Het
is de staatsman van lange ervaring en groot inzicht, die tijdig besluit niet
het onmogelijke na te streven en zich voordoende vredesneigingen op te
vangen. Veel bezadigder is Willem III in deze jaren. Het is de rijpere
leeftijd, die dit medebrengt. Toch ook wel de verzwakking van het lichaam.
Behalve over voortdurenden hoest klaagt de Koning ook meer en meer
over hoofdpijnen 3).
Maar algemeenen vrede wenschen beteekende nog niet hem hebben.
Een congres, waar de Franschen gelegenheid zouden krijgen verdeeldheid
te stichten, oordeelde Willem III vooreerst schadelijk. Hij dacht zich voor
Belgie een vrede, die een toestand zoo wat tusschen den Westfaalschen of
zelfs den Akenschen en den Nijmeegschen zou doen ontstaan 4). Voor
Luxemburg zelfs maakte hij zich niet al te warm, als Frankrijk maar bereid
was tot het verbeteren der barriere door — behoudens teruggave der
jongste veroveringen — eenige vestingen op de Zuidgrens af te staan,
waarvoor hij vooral het oog op Ieperen en Conde had. Maar zoo ver was
Frankrijk nog niet. Lodewijk XIV zocht evenals Willem III vrede. Hij
deed dit over de Hoven van Stockholm en Kopenhagen, die beide gaarne
wilden bemiddelen; hij deed het ook, na de vredespogingen van Halewijn,
1) Uit 1692 en 1693 (Corresp. Willem III—Bentinck, II 3); cf. Klopp, VI, 23, vooral
het hiervOOr, blz. 261, genoemde werk van Richards.
2) Ranke, VI, 28o-289.
3) Corresp. Willem III—Bentinck, P-, 174.
4) Van der Heim, I, 188; Archives, III', 290-292, 323.
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door agenten naar de Republiek te zenden; hij zocht in verbinding met
Oostenrijk en met den keurvorst van Beieren te geraken 1). Een afzonderlijke vrede met een der bondgenooten was hem uiteraard al welkom genoeg,
maar, behalve in Savoye, waar Victor Amadeus een zeer dubbelzinnige
rol speelde, vond hij hiertoe nergens een gereeden bodem. De voorwaarden,
die de Fransche diplomatie aanbood, wezen erkenning van Willem's koningschap niet beslist af, zonder er zich al te duidelijk over uit te laten; ten
opzichte van de territoriale regeling streefde ze naar het bevestigen van
den in 1684 geschapen toestand, met wat vriendelijker gelaat voor den
Keizer dan tegenover Spanje. Het bleek bij de besprekingen, door Dijkvelt,
met machtiging van Willem III, die na den veldtocht van 1693 nog meer
voor vrede voelde dan na dien van 1692, in eerstgenoemd jaar met den.
Franschen agent D'Arnould (pseudoniem voor den abt Jean Morel) te Brussel gehouden. Dijkvelt gedroeg zich zeer koel, toen hij van de karige Fransche
aanbiedingen had kennis genomen 2). De graan-nood, die toen juist in
Frankrijk dreigde, kan de afwijzende houding dezerzijds slechts bevorderd
hebben. Maar Willem III vond hierin geen aanleiding de pogingen op te
geven. Toen Frankrijk over Stockholm een voorstel in den boven aangegeven
zin had laten doen, meende hij, dat Heinsius in elk geval een tegenproject
moest ontwerpen. Hij hoopte heel ernstig, dat het mogelijk zou zijn nog
voor den nieuwen veldtocht vrede te maken 3). Maar dit lukte niet. Vooral
Spanje toonde zich weerbarstig. Het Stockholmsche voorstel had de Spaansche successie ter sprake gebracht: Frankrijk was bereid bij den dood van
Karel II de rech ten van den keurvorst van Beieren op de opvolging in
de Zuidelijke Nederlanden te erkennen. Dat kon als een knuppel in het
hoenderhok werken ! De Spaansche koning protesteerde ernstig bij de
bondgenooten tegen dit te berde brengen der successie, die niet aan de
orde was, buiten hem om, en herinnerde de bondgenooten aan de verplichting tot herstel van den Pyreneeschen vrede. Spaansche „rodomontadas" 4) noemde Willem III dit. Onverdragelijk van een land, dat niets
voor den oorlog deed ! Maar aan het Keizerlijk Hof, waar men er groot
belang bij had Spanje te vriend te houden, was men niet zoo onbewogen.
En hier lag nu de grootste moeilijkheid voor den generalen vrede, dat de
1)
2)
3)
4)

Recueil Instr., Hollande, I, 413 vlg.; Legrelle, I, 37o vlg.
Archives, III', 334; Recueil Instr., Hollande, II, 42o.
Archives, III', 333-34 2 , 345.
Archives, III', 346.
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bondgenooten onderling heel verschillend dachten, afgezien nog van de
zwarigheid, dat Lodewijk XIV ook volstrekt niet bereid was Willem III
zelf — die als altijd sterk met Nederlandsche belangen rekening hield —
in voldoende mate tegemoet te komen. Het contra-project werd wel ontworpen, maar men kwam er door de omstandigheden niets verder mede 1).
Als een haast komisch intermezzo in deze vredesbesprekingen doet het
onderhoud aan, dat Hendrik Casimir in Februari 1694 met den Franschen
agent D'Asfeld te Ottensen bij Hamburg had. Het had niet het minste
effect. De Friesche stadhouder, door een Franschen agent, die naar Leeuwarden was gekomen, verlokt, had de neiging niet kunnen weerstaan, om
op eigen houtje te gaan politiseeren. Hij was weer heel boos op zijn neef,
omdat niet hij, maar de hertog van Holstein-PlOn in September 1693
Waldeck's plaats als eersten veldmaarschalk gekregen had en liep, toen hij
hoorde, dat dit zou gebeuren, uit de legerplaats weg. Ook in Friesland
wekte dit passeeren groote ontevredenheid, het gewest dreigde met inhouden van alle quotes. Deze stemming moet Hendrik Casimir's onberaden
stap begunstigd hebben. Men kan hem misschien niet kwalijk nemen, dat
hij zich aan onderhandelingen waagde, al was er al heel weinig kans op een
goede uitkomst. Waarom hij, die toch ook stadhouder was, niet en de
groote neef wel ? Het ergerlijke in zijn gedrag was, dat hij, toen Willem III
van de samenkomst te Ottensen de weet kreeg, loochende, dat zij zou
hebben plaats gehad ! leder woord meer hierover zou te veel zijn. Willem III
liet de correspondentie er over aan Portland over en is stellig verheugd
geweest, dat prinses Amalia zich voor een verzoening inspande, tezamen
met de oude Albertina Agnes; zij kwam tot stand, Friesland contribueerde
weer, maar Hendrik Casimir keerde niet in het leger terug 2).
Men moest in 1694 verder vechten en Willem III zond in Januari Johan
von GOrz weer naar Weenen, om over het veldtochtsplan te onderhandelen 3). De Koning kwam ditmaal heel laat uit Engeland over. Die „wonderlijcke" menschen daar hadden hem zoo lang opgehouden en de
wet op de Engelsche Bank moest eerst worden aangenomen. Daardoor
ontglipte hem de gelegenheid, zei hij, om den veldtocht vroegtijdig te
beginnen en gebruik te maken van den nood, die in Frankrijk heerschte
1) Klopp, VI, 264 vlg.
2) Over deze episode: Corresp. Willem III—Bentinck, I', 378 vlg. (met de hier geciteerde litt.); Archives, III', 348, 355
3) Klopp, VI, 300; Bijdr. Vad. Gesch., VP, 7o vlg.
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en ten gevolge had, dat Luxembourg pas in Juni te velde verscheen. Aan
den keurvorst van Beieren, die hem had moeten vervangen, durfde hij de
uitvoering van het plan, dat hem voor oogen had gestaan, niet overlaten 1).
Had hij opnieuw aan een inval in Frankrijk gedacht ? Het plan was bij
zijn komst in elk geval opgegeven, de Koning ging in Mei naar het Loo
en begaf zich eerst begin Juni naar het leger.
Van den veldtocht van 1694 in de Zuidelijke Nederlanden zegt generaal
Knoop, dat men, om er uitvoerig over te schrijven, de kunst moet verstaan,
om in vele woorden niets te zeggen. De Franschen hielden zich geheel
defensief, Willem III deed niet veel anders. Het viel Luxembourg niet
heel moeilijk hem tegen te houden, toen hij einde Juli een beweging maakte
naar de Mehaigne, alsof hij in Frankrijk wilde vallen. Ontevredenheid
over, wantrouwen zelfs in den keurvorst van Beieren, zegt men; invloed
van Portland en Dijkvelt, die te kennen gaven, dat de Koning gespaard
moest worden en dat Holland naar vrede begon te verlangen 2). Begin
October verliet hij het leger, dat toen in Vlaanderen lag. Hij had gewacht
op het succes van Holstein-Plan, die met behulp van Coehoorn einde
September Hoey innam, wat een pion verlies in het Fransche schaakspel
beteekende. Toch was de toestand voor de geallieerden gunstiger. Het offensief van Frankrijk was uit ! Aileen in Catalonia behaalde een Fransch leger
een paar voordeelen, drong zelfs door tot Barcelona, ma ar werd gedwongen
het beleg van deze stad op te breken, toen een Nederlandsch-Engelsche
vloot in de Middellandsche Zee verscheen. Hiertoe had van 1692 of een
plan bestaan, dat, reeds in 1693 op bescheiden schaal, nu op aandrang
van den Keizer en Spanje op grootere schaal werd uitgevoerd 3). De vloot
bleef zelfs te Cadix overwinteren, en er was sprake van een tocht naar
de Dardanellen 4). Zoo breidde de Frankrijk omvattende macht zich verder
uit, en ter illustratie hadden eenige beschietingen van Fransche steden in
het Kanaal plaats gehad. In Juni was een landing gedaan bij Brest, die,
waarschijnlijk door een bericht van Marlborough, tijdig in Frankrijk bekend
was geworden. Zij mislukte, evenals een nieuwe poging, om Duinkerken
onschadelijk te maken 5). Maar ook het defensieve Frankrijk was nog heel
1)
2)
3)
4)
5)

Archives, HP, 353; Coxe, Shrewsbury, 32; Klopp, VI, 309.
Klopp, VI, 333 vlg.
Corresp. Willem III—Bentinck, P, 367 vlg.; De Jonge, III, 425 vlg.
Klopp, VI, 342-343, 345.
De Jonge, III, 385 vlg.; Klopp, VI, 316.
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sterk. Het is heel goed mogelijk, zei Willem III tegen den Oostenrijkschen
gezant in Den Haag, toen graaf Kaunitz, dat Frankrijk, als het in deze
houding volhardt, het langer uithoudt dan wij 1). Het was een veeg teeken,
dat in den loop van 1694 de Republiek merkbaar begon te verslappen,
Amsterdam op vrede begon aan te dringen 2). Te eer bevorderde Willem III
daarom nieuwe onderhandelingen van Dijkvelt met de Fransche agenten
Harlay de Bonneuil en Callieres te Maastricht; zij waren uitgelokt door
besprekingen, die Franciscus Mollo, Poolsch resident te Amsterdam, al
van December 1693 af, met het Fransche Hof voerde en waartegen Willem
III ook heelemaal geen bezwaren gemaakt had 3). Maar het resultaat bleef
nihil: de partijen stonden te ver van elkander op haast alle punten, en
dit bleek evenzeer het geval in besprekingen, die van Oostenrijksche zijde
met Fransche onderhandelaars plaats hadden 4).
Eerst 19 November landde Willem III, die, naar gewoonte, op het Loo
gejaagd had en toen door tegenwind was opgehouden, te Margate. De
stemming in Engeland was heel goed, het Parlement was heel scheutig
met het toezeggen van nieuwe gelden voor het voortzetten van den oorlog.
In de Republiek stemde Holland, niettegenstaande de drukkende lasten,
reeds einde November in de voor 1695 ingediende petitie van oorlog toe.
Er is geen voorbeeld van zoo iets, zoolang de Republiek bestaat, juichte
de Koning, die zich tevens verblijden kon over de willigheid van het Parlement, die zijn verwachtingen overtrof 5 ). En als dan de triennial-bill wordt
bekrachtigd (22 December 0. S.), hoort men niets dan lofredenen van de
Engelschen op hun „lieven Koning Willem", volgens den graaf van Auersperg, den Oostenrijkschen gezant te Londen.
Twee dagen vroeger, 3o December N. S., was Queen Mary ziek geworden.
Het begon met een zware verkoudheid. Den volgenden morgen kwamen
er roode vlekken op haar gezicht en armen. Pokken, meenden de dokters;
vier dagen later dachten ze mazelen en later weer — er was een consult
van negen hunner gehouden — pokken 6). Maar de ziekte, wat zij geweest
1) Klopp, VI, 348; cf. VII, 33.
2) Archives, III 1 , 342, 348.
3) Recueil-, 442 vlg.; Archives, III 1 , 352, 367-37o, 373; Klopp, VI, 359 vlg.
4) Klopp, VI, 361 vlg.; Archives, III 1 , 327.
5) Klopp, VII, 2-6; Archives, III 1 , 366, 371.
6) Luttrell op 28 Dec. 0.S.; verder spreekt hij van „a dissolution of blood, so that is was
impossible to save her life, as it appeared since she was embalmed" (p. 419); ook Bonnet, de
Brandenburgsche gezant, spreekt na den dood van pokken (bij Ranke, VII, Analekten 3 , 58).
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moge zijn, was kwaadaardig en het niet sterke gestel van de Koningin
was er niet tegen bestand. Op den Eden Januari verergerde de toestand,
een uur na middernacht stierf Mary. Er was een ongemeene droefheid
in de beide landen, waar zij de voornaamste plaats als Vrouw had ingenomen. Matthew Prior, secretaris van Portland, vond het passende woord:
„het marmer weent". Koningin Mary is het bewijs, dat ware vroomheid in
de vrouw de sterksten ontwapent.
_
De Koning raakte heel erg onder den indruk, reeds tijdens de
ziekte: hij wilde niet van het ziekbed weg, werd dan toch overgehaald le gaan rusten op een
veldbed in de kamer naast die van
de zieke, verloor den laatsten dag
zelfs het bewustzijn, zoodat men
vreesde voor zijn leven. Willem III
schijnt onmannelijk in deze uren.
Toch is er niets vreemds in zijn
gedrag. De onbeheerschtheid in
zijn natuur krijgt de overhand en
even toont hij al de gevoeligheid,
die in zijn diepste wezen ligt, aan
vele anderen: de kamer van de
patiente was vol menschen. ZOO
wordt dit moment, niet alleen om
den dood van een nog jonge, in
Mary II Stuart.
haar eenvoud grootsche vrouw,
ontroerend. Mary is op haar ziekbed geheel berustend, Willem III, de stoicijn in uiterlijke verschijning,
kan dit wreed gebeuren niet lijdzaam dragen. Den 4den Januari, als de
toestand als nog niet heel ernstig wordt beschouwd, schrijft hij aan Vaudemont 1): „Vous saves ce que c'est d'avoir une bonne femme. Si j'estois
asses malheureus de perdre la miene, i1 faudroit se retirer du monde, et
quoyque nous n'avons point de couvent en nostre religion, l'on trouve
1) Corresp. Willem III—Bentinck, II 3 (aan dezen brief ontleende ik ook enkele bijzonderheden over de ziekte zelve).
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tousjours des endrois pour se retirer et prier le bon Dieu pour le reste
de ces jours".
Na het overlijden blijft hij dagen lang in afzondering, als in doffe verbijstering. Het moet geheel tot hem zijn doorgedrongen, wat hij in Mary
verloor: niet in de eerste plaats de Koningin, die voor hem, als het noodig
was, had kunnen regeeren volgens zijn wil en die hem representatieve
plichten gemakkelijk gemaakt had; bovenal de Vrouw, die met haar fijnen
geest hem in zijn waren aard doorgrond had en zich, zonder eenige reserve,
aan hem, aan zijn dienst en aan zijn werk had overgegeven. Mary heeft
het offer van hare voile liefde aan haar moeilijken gemaal gegeven en is
beloond door het geluk, dat zij in het leven naast hem vond, daarin gedragen door haar onvergelijkelijk Godsbetrouwen. Haar beloonde haar
Koning door het schoonste getuigenis, dat van haar gegeven is: „Indien
ik kon gelooven, dat ooit een sterveling zonder de besmetting van zonde
werd gevormd, dan zou ik dat van de Koningin doen" 1). Hare nagedachtenis eerde hij door de vervulling van een barer liefste wenschen: de stichting
van Greenwich Naval Hospital, bestemd voor oude zeelieden. Deze uitingen
eeren Willem III, zij toonen dat wezenlijk teedere gevoelens in zijn verhouding tot Mary aanwezig waren. Er is van Mary een ring bewaard, en
er is een treffend verhaal van de geschiedenis in haar handschrift bij: zij
droeg den ring tot de kroning, er werd toen een grootere juweel ingezet,
de ringen van hem en haar werden daarop bij toeval verwisseld; op een
diner viel de juweel uit den Karen, wat zij als een slecht voorteeken beschouwde ; in October 1694 werd er een nieuwe robijn in gezet...; het
verhaal begint: „It was the first thing he ever did give me..." Willem III
droeg na den dood van de Koningin een gouden ring en een lok van
haar bruin haar in een zwartzijden lint op zijn huid. Deze beide kostbaarheden, bleven over als het materieele getuigenis van dit gelukkig
huwelijksleven 2).
De heele maand Januari bleef de Koning zoo goed als onzichtbaar behalve voor enkele intimi, tot wie nu ook Keppel behoorde, die in deze
jaren snel in 's Konings gunst stijgt en van wien men naar buiten in deze
1) Royal Diary, 2e editie, 1705 —, p. 2. Andere, meer bekend geworden woorden
geeft Burnet (editie van 1823), IV, 240; bij Macaulay, IV, 424, en elders worden deze
woorden niet geheel juist geciteerd. In Burnet's Essay on the Memory of the late Queen
komen ze niet voor.
2) Thans resp. in het bezit van den hertog van Portland en den graaf van Albemarle.
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maand meer dan van Portland hoort 1). Het was heel somber op Kensington,
waar Mary gestorven was. Het was en bleef er eenzaam; de bediening werd
tot den kleinst mogelijken omvang teruggebracht. De Koning leed zwaar
aan asthma; hij kon haast niet loopen, moest in een stoel in den tuin worden
gedragen. Als deputatien van de beide Huizen van het Parlement den
9den Januari worden toegelaten, om hunne adressen van rouwbeklag aan te
bieden, kan hij slechts met moeite eenige woorden uitbrengen. Begin
Februari verliet hij Kensington — „waer ick meen, dat de steenen tegen
mijn hooft vliegen" —, om eenige dagen bij een Engelsch vriend te Richmondpark te gaan wonen; het was toen bitter koud. Het lijk van de Koningin
werd overgebracht naar Whitehall, en midden Maart had de zeer pompeuse begrafenis plaats, die de Koning niet bijwoonde: hij moet zich tegen
de emotie niet bestand gevoeld hebben. Een katafalk werd op het graf in
Westminster-abbey opgericht 2). In denzelfden tijd gebeurde het, dat Miss
Betty Villiers — die later Mrs. Orkney werd — van het Hof wegging.
Of het waar is, dat de reden voor hare ongenade lag in het feit, dat zij haren
uit het hoofd der Koningin getrokken had 3) ?
In den loop van Februari hervatte Willem III zijn werkzaamheden.
Een zijner eerste brieven moet die aan Vaudemont zijn geweest, van den
3 'sten Januari: hij dankt hem voor zijn condoleantie; maar „consolation"
kan hij niet verwachten dan van den Hemel, in de hoop „de la vie a venir".
„Als God mij laat leven tot mijn terugkeer in Holland, dan hoop ik U te
zien en te onderhouden over wat ik U vroeger heb geschreven". Een dag
later aan Heinsius, met dezelfde sterke ontroering, onmacht en neiging tot
berusting dooreen: „Het irreparabel verlies, daer den Goeden Godt mij
mede heeft gelieven te straffen, heeft mij buyten staet gestelt, om aen UEd.
te kunnen scryven". Ik wensch thans meer dan ooit tot een prompters
vrede te komen, maar Frankrijk zal in „dit mijn groot ongeluck difficielder
sijn als te voren — Ick moet UEd. in confidentie seggen, dat ick mij nu
niet meer bequaem en vindt om den oorlogh te voeren; ick sal evenwel
trachten sooveel als in mij is om mijn devoir te doen, hoopende dat den
Goeden Godt mij daer sterckte toe sal geven".
Berusting in den wil der Goddelijke Voorzienigheid en plichtsbesef
1) Getuige Huygens, Journalen, II, 443 vlg.
2) Nu bestaat het monument niet meer.
3) Journalen-Huygens, II, 455-45 6 ; Corresp. Willem III—Bentinck, I 2, 668, noot 3.
Cf. echter Klopp, VII, i3o.
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houden den Koning staande. Heinsius, die, evenals Portland, in treffende
woorden de Koningin wist te herdenken 1), had bij het vernemen van de
doodstijding, de rechte snaar getroffen: Uwe Majesteit zal, zooveel als in
dit ongelukkig toeval mogelijk is, „reflexie maken op de aengelegentheyt
van 't geheele Christenrijck", die gelegen is in den welstand van Uw persoon.
Ik smeek U om de liefde, die U.M. heeft voor zijne onderdanen, voor
dezen Staat en voor de Gereformeerde Christelijke religie, zorg te dragen
voor Uwe gezondheid, „waervan alle onser behoudenis dependeert".
Den Eden Februari begon de Koning, toen op Kensington terug, weer te
ontvangen — er was „seer veel volck", die bij 4 of 5 tegelijk werden binnen gelaten; den 8sten zag hem voor het eerst Huygens, die hem „redelijck
vrundelijck" vond, maar hij sprak nergens van, teekende alleen „eenige
dingen". Later in die maand had hij een uitvoerige gedachtenwisseling over
de algemeene politiek met Auersperg 2). Langzaam keerde hij tot het leven
terug. Het zwakke lichaam kwam wonder boven wonder den zwaren slag
te boven. 15 Maart aan Vaudemont: mijne gezondheid is „ny trop bonne
ny trop movaise. Je seres fort contant, si elle n'empire point".
De hoop, die aan den overkant van het Kanaal was ontstaan, dat de dood
der Koningin de regeering groote schade zou doen, bleek ijdel. Ik zou niet
durven zeggen, dat de droefheid van het oogenblik Willem III en het
Engelsche yolk dichter bij elkander hebben gebracht, maar van eenig
verschil over de toekomst was bij de groote meerderheid geen sprake.
Willem III bleef, zooals in de Bill of Rights was vastgesteld, nu alleen
Koning; de vraag, of het Parlement, dat op naam van Koning en Koningin
was gekozen, kon aanblijven, werd in den Privy Council eenstemmig bevestigend beantwoord. Inderdaad veranderde er niets, want feitelijk had de
Koning — behalve gedurende zijn afwezigheid — alleen geregeerd. De
verhouding tot prinses Anna, die bij de ziekte van de Koningin direct
begonnen was blijken van belangstelling te geven, werd voor het uiterlijk
goed. Zij was nu de naaste erfgename van de Kroon, en het was niet meer
in het belang der Marlboroughs, die haar zoo geheel beheerschten, naar
St. Germain om te zien. Van 1695 of begint de graaf den Koning in het
Parlement te steunen; begin April werd hij opnieuw tot de handkus toegelaten en hij ging den aanstaanden veldtocht meemaken 3). Maar Willem
1) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 437, en 1 2 , 45.
2) Journalen, II, 452, 453; Klopp, VII, 33 vig.
3) Klopp, VII, 55.
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III nam hem niet op onder de High Lords Justices, die hij nu aanstelde,
om gedurende zijn afwezigheid de regeering te voeren. Het waren Somers,
Pembroke, Devonshire, Dorset, Shrewsbury, Godolphin en de nieuwe
aartsbisschop van Canterbury, Tenison, die den kort voor de Koningin
overleden Tillotson was opgevolgd; de meerderheid telde als Whig.
Het werd ditmaal 22 Mei, vOOrdat de Koning zijn gewone reis naar
het vasteland aanvaardde. ZOO lang hadden de zaken van het Parlement
hem opgehouden. Die waren overigens niet zoo heel belangrijk; de Tories
hadden vrij sterke oppositie gevoerd, onder leiding van Nottingham, en
men begrijpt licht de reden. Aan het einde had een financieel schandaaltje,
waarbij ook Portland's naam — ten onrechte — in het gedrang kwam, vrij
wat stof opgejaagd. Over de hoofdzaak, dat de oorlog zoo noodig moest
worden voortgezet, bleek ook nu geen verschil van meening te bestaan.
Inderdaad moest dit wel. Men mag niet betwijfelen, — zooals de Franschen deden —, dat Willem III voortdurend en altijd om dezelfde motieven
den vrede oprecht gewild heeft 1). In Mei, toen hij naar het vasteland
kwam, twijfelde hij echter wel sterk, of deze vrede, zooals hij dien redelijk
oordeelde, te krijgen was. In de besprekingen met D'Avaux, die toen
Frankrijk te Stockholm vertegenwoordigde, kwam uit, dat Lodewijk XIV
tot de erkenning van Willem III als koning toch eigenlijk nog niet bereid
was. Zelf liet Willem III zich over dit punt weinig uit: hij kon er, zei hij,
moeilijk van afzien, maar liet het liever aan anderen over dit te demonstreeren. Het was een voldoening voor hem, dat de geallieerden te Weenen
5 April besloten geen officieele onderhandelingen te beginnen, alvorens
Frankrijk te dezen opzichte zou hebben toegegeven 2). Meermalen gaf hij
aan Auersperg te kennen, dat hij met den Keizer op het nauwste wilde
blijven samenwerken. Daarom ook liet hij de over de Duitsche zaken, vooral
over Straatsburg, te treffen regelingen geheel aan Leopold I over. Hij bevorderde den voortgang der onderhandelingen, die door het kanaal van Mollo
gingen, — stellig ook om Amsterdam ter wille te zijn —, ofsehoon diens
wijze van optreden hem niet sympathiek was. Als Mollo eenmaal een onvoorzichtigheid begaat door te Amsterdam te vertellen, dat de stad niet
geheel van de onderhandelingen op de hoogte wordt gehouden, barst hij
uit: „ik kan niet sien hoe men sulcken vuylick meer kan gebruycken in
1) Archives, III', 372, 381, 382.
2) Archives, III', 394; Klopp, VII, 43, 45, 47.
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sulcke importanten saeck" 1). Verzeker den heeren van Amsterdam, dat ik
gaarne alles met hen wil overleggen, draagt hij Heinsius op. Dit geschiedde
ook, want Boreel, die van Amsterdamsche zijde thans het meest op den
voorgrond trad en zelf ook wenschte de onderhandelingen niet alleen aan
iemand uit Utrecht, — Dijkvelt, — die van handelszaken geen verstand
had, over te laten 2), werd er spoedig in betrokken. Maar besprekingen,
die Callieres in Juni opnieuw met Dijkvelt te Utrecht had, en daarna met
Boreel, leverden geen beter resultaat op dan de vorige 3).
Spoedig na zijn komst in Den Haag, na een heel kort verblijf op het
Loo, ging Willem III naar het oorlogsterrein, naar Vlaanderen, waar de
hoofdmacht der bondgenooten was bijeengetrokken. Beter dan vroeger
was nu de gelegenheid, om een grooten slag te slaan. Luxembourg was in
het begin van het jaar gestorven. Zijn opvolger, de hertog van Villeroy,
ook maarschalk, was bij lange niet zijns gelijke; hij had een belangrijk leger
onder zijn bevelen, men begroot het nog op ongeveer poo.000 man. De
bondgenooten waren echter numeriek sterker, hun gezamenlijke macht
bij den aanvang van dezen veldtocht, verdeeld over Vlaanderen, Brabant
en Luik, wordt op 12o.000 man geschat. Willem III was overtuigd, dat
hij nu een belangrijk wapenfeit moest ondernemen; Engeland verwachtte
dit van hem 4). Dan, na een grootsche overwinning, zou de vrede gemakkelijk te treffen zijn.
Het schijnt, dat Willem III, toen hij naar de Zuidelijke Nederlanden
ging, geen bepaalde onderneming op het oog heeft gehad 5). Maar al heel
spoedig moet hij besloten hebben het beleg van Namen, dat ook vroeger
op het program had gestaan, te ondernemen: het verluidde, dat de stad
zwak bezet was. Het hoofdleger der Franschen lag Westelijk van de Schelde
in een zeer versterkte stelling van Avelghem tot Kortrijk aan de Lijs. Een
aanval hierop bleek niet mogelijk. Ondertusschen begint, heel spoedig
nadat Willem III nog in Vlaanderen aangekomen is, een beweging van
de troepen onder Athlone, benevens van de Brandenburgers, naar den kant
van Namen, en als deze de stad naderen, gaat eerst de keurvorst van
1) Archives, HP, 392.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 398.
3) Recueil Instr., Hollande, I, 473.
4) Klopp, VII, 47, 4 8 , 59.
5) Knoop's betoog van het tegendeel in zijn overigens voortreffelijk verhaal lijkt mij
niet overtuigend; cf. Klopp, VII, 89.
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Beieren met een belangrijk deel van het leger en daarna Willem III, met
een sterk escorte, er ook heen ; het kleinste gedeelte van het leger laat hij
onder den prins van Vaudemont achter, om Villeroy te observeeren. De
Franschen hebben niet direct de bedoeling van hun tegenstander geraden,
maar toch nog tijdig genoeg, om Boufflers gelegenheid te geven zich voor
de omsingeling met eenige regimenten in de stad te werpen. Deze maarschalk wordt de verdediger, de aanvaller is minder Willem III dan Coehoorn.
Wanneer het beleg, dat begin Juli begon, eerst niet voorspoedig gaat en
de eerste bestormingen mislukken, grijpt Coehoorn in een krijgsraad met
grooten durf in en vindt het oor van den Koning 1). Deze liet het leiden
der technische werkzaamheden van eind Juli of over aan Coehoorn, die
overigens niets deed, zonder vooraf 's Konings goedkeuring te vragen 2).
Coehoorn's nieuwe taktiek van een overstelpend artillerie-vuur — er stonden
om Namen aan het einde van het beleg 161 kanonnen — met daarop volgende bestorming heeft eerst de stad (4 Augustus), daarna, precies een
maand later, het kasteel tot overgave gedwongen. Maar toch blijft de
inneming van Namen in 1695, het waardig pendant van Vauban's werk
in 1692, een militaire overwinning, die men voor het grootste deel op
rekening van Willem III moet stellen. Zonder zijn leger en zijn voortreffelijke maatregelen in Juni ware de omsingeling, zonder zijn vasthoudendheid het blijven om de stad onmogelijk geweest. Villeroy deed verschillende
pogingen, om den vijand van voor de vesting weg te trekken: hij dreigde
Vaudemont aan te vallen, die dit met zijn kleinere macht heel knap ontweek; hij liet in Augustus Brussel bombardeeren 3), wat Willem III, die
met een deel van het belegeringsleger tot Waterloo oprukte, niet kon beletten. Daarop ondernam hij den marsch naar Namen en kwam aan de
Mehaigne tegenover Willem III te staan, het omgekeerde 1692; nu had
Willem III zijn stelling dusdanig versterkt, dat Villeroy hem niet durfde
aanvallen. Wat in de vorige jaren zich al aangekondigd had, dat het leger
van Willem III ook in ingenieurswerk op dezelfde hoogte als het Fransche
1) Van Sypesteyn, Coehoorn, 12; 28 Juli schrijft Willem III aan Vaudemont: „je souhaiterois d'estre mieus obeir(!) a l'eguard des dispositions qui manquent plus que vous ne
sauriez croire" (Corresp. Willem III—Bentinck, IP).
2) Een aardig bewijs hiervan geeft Coehoorn in een brief 7 (lees: 1 ?) Sept. 1695 aan
Portland: Corresp. Willem III—Bentinck, I 2 , 668; cf. Van Sypesteyn, III, 237.
3) Klopp, VII, 101-102, zegt, dat het Broodhuis — dat ook verwoest werd — toen
het huis van Willem III was; dit moet een vergissing zijn; de Prins woonde, als hij te Brussel
was, in zijn eigen paleis, dus bij de Vaudemonts (hiervOOr, p. 110).
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kwam to staan, was verwezenlijkt. Coehoorn's belooning was zijn benoeming
tot luitenant-generaal en directeur-generaal der fortification. Boufflers raakte

in krijgsgevangenschap, niet als gevolg van de overgave, want de bezetting
had vrijen aftocht kunnen bedingen, maar bij wijze van retorsie: de bezettingen van Dixmuiden en Deinse, die zich in Juli zonder veel verzet
overgegeven hadden, waren in strijd met een verdrag op de uitwisseling
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van krijgsgevangenen naar Frankrijk gevoerd. Het was een geheel op eigen
initiatief ondernomen en hem typeerende handeling van Willem III, deze
arrestatie van den maarschalk bij het verlaten der vesting. Waarom niet
liever eenige troepen gevangen gehouden, vroeg Boufflers verbaasd. Omdat
een generaal mij meer waard is, liet de Koning antwoorden. Kwaad gedaan
heeft het geval niet: Boufflers werd met alle onderscheiding, aan zijn rang
verbonden, behandeld, en tusschen hem en Dijkvelt, die het bevel tot arrestatie op hoofsche wijze uitvoerde, en ook tusschen hem en Portland,
ontstond een verhouding van wederzijdsche welwillendheid, die voor de
toekomst haar belang heeft gehad. En het was een merkwaardig teeken
der veranderende omstandigheden, dat Lodewijk XIV, eerst heel boos, na
eenig nadenken de handeling van zijn tegenstander billijkte, waarop de
invrijheidstelling der garnizoenen van Dixmuiden en Deinse en die van
Boufflers, om zijn verdiensten bij het beleg tot hertog verheven, van zelf
gemakkelijk werden.
„Godt sy gedanckt dat wij meester sijn geworden van de stadt", riep
Willem III na de capitulatie van Namen uit. En na die van het kasteel:
„Ouse saecken sijn in een groote crisis geweest. Godt sy gedanckt voor
d'uytkomste. — Ick en twijfele niet, of dit groot succes de wereltse saecken
op een ander voet sal brengen" 1). De hoop op vrede, direct na het schitterende succes ! Willem III heeft zich aan het beleg van Namen geheel gegeven, zooals hij dit gewoon was. In de eerste gevechten om de stad stelde
hij zich bloot met al zijn oude vermetelheid. Later, als Coehoorn het kasteel
aanvalt, blijft hij om begrijpelijke redenen bij het leger. Van vermindering
van energie of elan merkt men ook in dezen veldtocht niets. Alleen treft het,
dat hij reeds een week na de capitulatie het leger verlaat, om, na te Breda
met Heinsius en Dijkvelt beraadslaagd te hebben, naar het Loo te gaan 2).
De groote, de eenige onbetwiste overwinning van Willem III op het
oorlogsterrein in Belgie, in hetzelfde jaar als het groote verlies in zijn
huwelijksleven, is niet zoo beslissend geweest als de overwinnaar het eerste
oogenblik meende. De moreele uitwerking van den val van Namen, door
Vauban na 1692 nog zeer versterkt en daarom als onneembaar beschouwd,
was heel groot. In Frankrijk zelf sprak men nu van Willem III als „un
maitre-homme" 3). Maar de overwinning bleef een ding op zich zelf. Het
1) Archives, III', 397 en 329 (men leze in no. 266 hier voor 1693: 1695).
2) Journalen-Huygens, II, 531-533.
3) Ranke, FranzOsische Geschichte, VI, 125.
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leger der bondgenooten was niet in staat zijn voordeel uit te buiten. Het had
veel manschappen verloren, de onderneming had heel veel geld gekost, en
er was groote inspanning noodig geweest, om dit bijeen te krijgen; in Juli
maakte Boreel, door Schuylenburg, Willem's tresorier, aangezocht om een
leening van stadswege, onder engagement van den Koning zelf, te bezorgen,
groote bezwaren hieraan te voldoen 1). Op de andere oorlogstooneelen was
weinig belangrijks voorgevallen : bombardementen van een paar Fransche
steden, o. a. opnieuw van Duinkerken; optreden van de geallieerde oorlogsvloot in de Middellandsche Zee, zonder succes ; overgave van Casale aan den
hertog van Savoye, niet omdat de bezetting zich had moeten overgeven,
maar omdat de hertog al zoo diep in onderhandelingen met Frankrijk
was geraakt, dat de stad hem na een schijnbeleg werd ingeruimd, wat
overigens ook een bewijs was van den achteruitgang der Fransche macht.
En aan den Rijn hielden de markgraaf van Baden en de Franschen elkander,
naar gewoonte, in evenwicht. Het was al mooi, dat de Duitsche vorsten
aan elkander vasthielden, al was er veel oneenigheid en al kostte het houden
van den nieuwen keurvorst van Saksen, Frederik August, en van den
bisschop van Munster aan de zijde der coalitie in 1695 steeds meer geld.
De geallieerden waren onbetwistbaar in 1695 vooruitgekomen, niettegenstaande alle bezwarende omstandigheden. Hun bereidheid, om den
oorlog voort te zetten, spraken ze feitelijk uit, toen ze op het congres in
Den Haag 8 Augustus de groote alliantie hernieuwden, zonder ditmaal
melding te maken van het geheime artikel betreffende de Spaansche successie. Ook Victor Amadeus deed mee, en dit bewijst al, dat men aan deze
herziening niet al te veel waarde moet hechten. Zij was een manifestatie
van minder dwingende beteekenis dan de verklaring van den 5den April.
Voorloopig werd de verwachting van Willem III, dat de Franschen na
Namen verder over de brug zouden komen, niet vervuld ; ook de briefwisseling, die Calhet-es met Boreel aanhield, leidde voorloopig niet tot
betere resultaten. Het zou, meende Willem III, wat vreemd zijn in geheime
onderhandelingen te treden direct na het hernieuwen der groote alliantie,
maar „andersins tot de vreede heb ick al sulcken groote genegentheyt als
oyt" 2). Hiertoe dienden nu ook directe onderhandelingen met het keizerlijk
Hof door Heemskerck, die in deze jaren gestadig te Weenen vertoefde,
en zijn Engelschen collega Lord Lexington, maar het gelukte, tot groot
1) Corresp. Willem III—Bentinck, I' , 399-400.
2) Archives, III 1 , 398.
24
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verdriet van Willem III, niet zich over een gemeenschappelijke vredesbasis
te verstaan 1).
Na een verblijf van amper drie weken op het Loo en van eenige dagen
in Den Haag keerde Willem III naar Engeland terug, waar hij den zosten
October aankwam. Er waren belangrijke dingen te doer'. Volgens de bepalingen der triennial-bill moest het Parlement voor einde Maart 1696
worden ontbonden; het geschiedde direct na 's Konings terugkeer, omdat
dit het geschiktste tijdstip werd geoordeeld. In afwachting van de verkiezingen voor het nieuwe Lagerhuis ging de Koning einde October op
reis, om verscheidene streken van Engeland, vooral die hij niet kende, te
bezoeken. Hij wilde zich wat „diverteeren" en misschien kon het ook geen
kwaad, meende hij 2). De ontvangst van de zijde der bevolking was heel
goed — na Namen ook ! —, het was heel mooi herfstweer en de Koning
zette zijn vriendelijkste gezicht. Hij ging eerst naar New-Market, middelpunt van het „fashionable life" toentertijd, verwijlde bij Sunderland op
Althorpe, en op andere kasteelen, die hem zeer interesseerden, trok Noordelijk zoo ver als Welbeck, toen behoorende aan de Newcastles (later aan
de Portlands), en bezocht tenslotte Oxford. Hier liet zijn gemoedelijkheid
hem wat in den steek. Toen, na een plechtige ontvangst door de Universiteit met den hertog van Ormond aan het hoofd, de Koning uitgenoodigd
werd aan een rijk banket deel te nemen, gaf hij hieraan geen gehoor, ging
met Portland naar zijn koets en reed weg 3). Men zoeke niet een bepaalde
aanleiding tot deze manier van doen, die haars gelijke vindt in het gebeurde
te Leiden in 1675, te Amsterdam in 1684, en stellig nog bij vele anderegelegenheden. De heele tocht duurde een maand. De Koning kwam terug in goede
gezondheid en wel voldaan. Deze reis is het hoogtepunt in de betrekkingen
van Willem III tot het Engelsche y olk. Het komt duidelijk aan den dag,
hoe er tusschen deze beiden — niettegenstaande veel „incomptabilite
d'humeur" — een onbewuste alliantie bestond.
De verkiezingen voor het Lagerhuis in November brachten een verschuiving in de stemming ten gunste van de Whigs. Willem III had reden
zich hierover te verblijden. De Whigs bleken meer en meer de partij te
zijn, die voor den strijd tegen Frankrijk het meest voelde, en het was voor
den Koning, al wilde hij zelf vrede, aangenamer hen tot steun te hebben
1) Koch, 17 vlg.
2) Archives, IIP, 410, 412.
3) Grew, 246.
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dan de Tories, uit wier rijen enkele vredesstemmen, al waren ze niet heel
sterk, opklonken. Zooals te verwachten was, toonde ook het nieuwe Parlement groote bereidheid gelden voor het voortzetten van den oorlog te
voteeren. Maar het lag ook voor de hand, dat de invloed van het Parlement
vooral nu neiging tot toeneming vertoonde, zonder dat dit in nieuwe wetten
werd uitgedrukt of zonder dat de prerogatieven van de kroon de facto
werden aangetast. Ik voorzie, schreef Willem III al in 1693, dat ik dingen
zal moeten doen zeer tegen mijn zin en natuur 1). Maar hij deed ze. Als
het Parlement een aanval doet op een „grant", die Portland van den Koning
had gekregen en die bestond in kroongoederen in Denbighshire, met een
jaarlijksche opbrengst van circa 6000 £, ziet hij zich, hoewel onder sterk
verzet, en eerst nadat Portland heeft verklaard geen aanleiding tot oneenigheid tusschen Koning en Parlement te willen geven, genoodzaakt de schenking
ongedaan te maken: hij zou Portland, wiens verdiensten hij sterk onderstreepte, dan wel elders beloonen. Het Parlement had niet zijn recht op
het vergeven van kroongoederen betwist, had ook Portland persoonlijk
niet aangevallen, maar de afkeuring verdedigd met een beroep op het nadeel,
dat er voor de bewoners uit kon voortvloeien en hiermede zich een recht
van medespreken, ook in deze aangelegenheid, verzekerd. En er zijn verscheidene dergelijke aangelegenheden meer 2). Een zoo belangrijke zaak
als de verbetering van het Engelsche geld, dat in zeer slechten toestand
verkeerde, wat bij de toenemende economische ontwikkeling heel hinderlijk
was, werd door het Parlement aangevat en na breedvoerige beraadslagingen
kwam een hermuntingswet tot stand, die de Koning bekrachtigde.
Midden in dezen parlementairen arbeid van groot belang viel als een
bom de tijding van de ontdekking van een nieuw complot tegen het leven
van Willem III 3). Het stond in nauw verband met een nieuw landingsplan
van Jacobus II, waartoe Lodewijk XIV besloten had, onder den indruk,
dat het Jacobitisme in Engeland na Mary's dood een grootere kans zou
hebben gekregen, maar tevens onder voorwaarde, dat de opstand eerst zou
moeten uitbreken. Dit doemde de onderneming op de voorhand tot mislukking, want in werkelijkheid was, al mogen de aanhangers van Jacobus II
1) Archives, 111 1 , 332.
2) Zie Ranke, VI, 318 vlg.
3) Zeer uitvoerig hierover Macaulay en Klopp; het British Museum bezit er een aanzienlijk aantal zeldzame pamfletten over, die de beide genoemde schrijvers, en ook Ranke,
reeds gebruikt hebben.
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nog zoo talrijk geweest zijn, hun activiteit veel geringer dan eenige jaren
geleden. Dit ondervond de hertog van Berwick, natuurlijke zoon van
Jacobus II, toen hij den opstand ging voorbereiden: er was geen beginnen
aan ! Maar eenige roekelooze lieden, de Schot Sir George Barclay voorop,
smeedden het plan, om een aanslag op den Koning te doen, welk bedrijf
Barclay trachtte te rechtvaardigen met een beroep op een hem door Jacobus
II verleende commissie, die hem zelfs machtigde zulke vijandelijkheden
tegen den „Prins van Oranje" en zijn aanhangers te bedrijven, als „onsen
dienst het meest bevorderlijk zijn". De uitvoering van deze onderneming
zou plaats hebben op 25 Februari bij Turnham Green, waarlangs de Koning
zou komen, wanneer hij, naar zijn Zaterdagsche gewoonte, op jacht ging.
Maar van de in het complot betrokkenen waren er minstens twee, die
gewetensbezwaren hadden. Een dezer, de Ier Pendergras, wiens houding
door de verdraagzame wijze, waarop Willem III de Iersche katholieken
behandelde, kan beinvioed zijn geweest, wendde zich tot Portland, en zijn
stellige mededeelingen, in den avond van den 24sten, maaktedgrooten indruk.
Willem III werd er, met grooten tegenzin natuurlijk, door bewogen den
volgenden dag niet op jacht te gaan. Maar Pendergras had geen namen
willen noemen en een week later heerschte er nog volkomen onzekerheid
over de samenzweerders. Moest nu ook den 3den Maart de jacht worden
opgegeven ? Den 2den laat de Koning Pendergras bij zich komen en nog
eenen De la Rue, die ondertusschen aanwijzingen had gegeven, ondervraagt
hen elk afzonderlijk, in bijzijn van Portland en een Engelschen getuige, en
beweegt door zijn persoonlijken aandrang beiden het geheim geheel te
onthullen, onder voorwaarde dat zij niet als getuigen zullen behoeven op
te treden. De jacht werd weer uitgesteld, en er was hiervoor te meer reden,
omdat Schmettau, adjudant van den hertog van Wurtemberg, die in
Vlaanderen lag, juist berichten bracht over het vereenigen van een Fransche
vloot en het samentrekken van troepen te Duinkerken en te Calais, waar
Jacobus II den 2den was aangekomen. Van deze bedreiging had men in
Engeland toen nog slechts vage geruchten gehoord 1).
Opeens zat men midden in de crisis. Heel rustig en met groote doortastendheid trof de Koning zijn maatregelen. Russell kreeg bevel in zee
te steken en de Fransche vloot op te zoeken. Troepen onder den hertog
1) Willem III spreekt er van in zijn brief aan Vaudemont van 21 Febr. (Corresp. Willem
III—Bentinck, IP); 3 Maart schrijft hij, dat Schmettau aangekomen is. — Cf. Koch, 26.
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van Wurtemberg uit de Zuidelijke Nederlanden 1) werden ontboden, de
militie, de „trainbands", van Londen in het geweer geroepen. De handlangers van Barclay, die zelf tijdig de vlucht had kunnen nemen, raakten
in de gevangenis. Willem III verschijnt den 4den in het Parlement en doet
kort en duidelijk mededeeling van het gebeurde, er is groote ontroering
en de vorst wordt luide toegejuicht. In een adres aan den Koning verzekeren
beide Huizen hem van hunne trouw; de overgroote meerderheid van het
Lagerhuis teekende een associatie — als in 1688 —, waarin zij verklaren
Willem III als den rechtmatigen en wettigen Koning te beschouwen,
hem te zullen verdedigen met al hunne krachten en zijn dood door moord
aan zijn vijanden te zullen wreken. Weer de onbewuste alliantie ! Gemakkelijk
was het gevaar afgewend en Coehoorn en Ginckel hadden zelfs - van de
gelegenheid gebruik gemaakt tot een „raid" naar Givet, waar de magazijnen
in brand werden geschoten. Van den inval was geen sprake meer. Het
incident zelf laat zien, hoe zeer het Jacobitisme in Engeland aan kracht
verloor, en dit werd door den mislukten moordaanslag te erger. Het naspel,
dat in September begon, herinnerde aan voorbijgegane dingen. Sir John
Fenwick, die vroeger in de Schotsche regimenten gediend had, en ofschoon
hij eigenlijk niet met de samenzwering van Barclay meegedaan had, toch
als Jacobitisch ijveraar in de gevangenis was geraakt, deed in Augustus
een bekentenis, waarin hij Marlborough, Godolphin, Shrewsbury, Russell
aanwees als ook staande in betrekking met St. Germain 2). In waarheid
hadden zij — en dit is teekenend genoeg — met de plannen van 1696 niets
uitstaande. De onthullingen maakten toch groot gerucht, en dat was ook
de bedoeling van Sir John. Ook hem liet Willem III bij zich bescheiden,
maar het onderhoud liep onbevredigend af. Fenwick, tegen wien geen
twee getuigen konden worden voorgebracht, zooals noodig was voor een
rechtszaak als de zijne, trof daarop een bill of attainder van het Parlement,
waar velen over zijn tendentieuse uitlatingen zeer gebelgd waren.
Het incident van Februari-Maart 1696 bewijst ook, dat de verandering
in de Fransche politiek meer en meer haar beslag krijgt. Lodewijk XIV
was bereid met Jacobus II nog een kans te wagen, hoewel voorwaardelijk.
Zoodra het blijkt, dat de voorwaarde niet vervuld wordt, trekt hij zich
terug en vat de vredesonderhandelingen met meer kracht aan. Hij had
1) Aan Vaudemont 4 Maart (t. a. p.).
2) Cf. Corresp. Willem III—Bentinck, I', 189.
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gewacht... Neen ! Aan het moordplan zelf is Lodewijk XIV niet medeplichtig. Maar toen hij van het plan hoorde — door Berwick, die uit Engeland overgekomen was — om en bij den dag, dat het uitgevoerd zou worden,
nam hij ook niet de moeite Willem III te waarschuwen, zooals deze wel
gedaan had, toen een paar jaar vroeger een moordplan tegen den Franschen
koning aan hem onthuld was 1). Portland, die wel geloofde aan de medewerking van „une authorite publique", had in elk geval recht om te schrijven:
„ce sera un bel endroit de l'histoire du Roi de France" 2) !
De politiek van Willem III is door de conspiratie van Barclay in geen
enkel opzicht gewijzigd. Hij blijft naar vrede verlangen, er naar haken.
In haast elken brief aan Heinsius sedert zijn terugkeer in Engeland geeft
hij aan dit verlangen uiting 3). Hij ziet de campagne van 1696 met groote
zorg tegemoet ; de muntregeling in Engeland, vreest hij, zal de moeilijkheid
om geld te krijgen zeer vergrooten. Als in de correspondentie van Callieres
met Boreel einde Januari blijkt, dat Frankrijk een stap nader komt door
de teruggave van Luxemburg aan te bieden, waardoor de bezwaren tegen
het vinden van een behoorlijk equivalent, waarover men vruchteloos onderhandeld had, komen te vervallen, juicht hij — ofschoon op het punt van
zijn koningschap nog niets definitief geregeld is —: „ick ben genegen
dese coop toe te slaen". Met kracht dringt hij dan aan op een „prompte
secrete negotiatie". 10 Maart — vlak na het mislukken van het landingsplan — krijgt Callieres zijnerzijds last opnieuw naar de Nederlanden te
gaan 2), met een instructie, die de bereidwilligheid tot den afstand van
Luxemburg bevestigt 4), terwijl de erkenning van Willem III als koning
wordt ingewilligd bij een geheim artikel, dat geen waarde zal hebben,
als de vrede niet binnen 6 maanden geteekend zal zijn. Voor Willem III
werd hiermede alles verkregen wat hij voor zich wenschte, al deelde Callieres
het geheime artikel voorloopig niet mede. Maar met den Keizer was het
nog niet zoo ver: Leopold I wilde Straatsburg terug en weigerde een equivalent zoowel als een voorwaardelijke teruggave; dit en de teruggave van.
Lotharingen aan den jongen hertog vormden hier het voornaamste struikelblok, aangenomen al dat Spanje den oorspronkelijken grondslag voor den
vrede, die nu onder de bedrijven door veranderd was in het handhaven
1)
2)
3)
4)

Ranke, Franz. Geschichte, VI, zoo; cf. Klopp, VII, 199.
Aan Vaudemont 16 Maart (t. a. p.).
Archives, III', 413 vlg.
Recueil Instr., Hollande, I, 491 vlg., en cf. 475.
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der verdragen van Munster en Nijmegen, zou willen loslaten. Bovendien —
Callieres, wiens paspoorten met vertraging waren gezonden 1), arriveerde
pas in Mei in de Republiek, zoodat eerst toen de con ferenties opnieuw
konden begin' nen.
Een nieuwe veldtocht was dus noodig. Het is in de houding van Willem
III heel duidelijk, dat hij dezen zonder eenige geestdrift tegemoetging.
Midden Mei kwam hij uit Engeland over en ging jagen op het Loo. Hij
zou wel naar het Zuiden komen, berichtte hij aan Vaudemont 2), als hij
kans zag iets te doen. Begin Juni ging hij , om de bewegingen van Villeroy,
naar het oorlogsterrein, waar hij, evenmin als de Franschen, eenige onderneming van beteekenis op touw zette, en ondertusschen ergerde hij den
markgraaf van Baden door een nieuw geworven corps Hessen naar de
Zuidelijke Nederlanden in plaats van naar den Rijn te laten komen 3). Een
bombardement van Duinkerken stond tenslotte in het middelpunt der
plannen, maar Vaudemont, die de uitvoering voor zijn rekening had, zag
er geen kans toe om de Fransche troepen in de buurt. Ook toen Willem III
zelf, die eerst naar den kant van Namen was geweest, om Villeroy in het
oog te houden, zich naar Vlaanderen verplaatste, gebeurde er niets. Het
leek, of men al een wapenstilstand had aangegaan, en op de andere oorlogsterreinen was het niet anders. Wat ongerustheid wekte de ten slotte toch
onverwachte tijding, dat Victor Amadeus zijn vrede maakte (definitief
in Augustus), op voor hem zeer voordeelige voorwaarden, die hij — zoo
verdedigde hij zich tegenover Willem III 4) — meende niet te mogen afslaan, en die bewezen hoeveel Frankrijk voor den vrede over had. Nadeelige
gevolgen, hoezeer Willem III ze duchtte, had dit overigens niet, evenmin
als de neutraliteit van Italie, die in het najaar door Frankrijk en Savoye
samen aan Spanje afgedwongen werd, want de Franschen werden er op
de andere oorlogsterreinen niet aggressiever om. In de Zwitsersche kantons, waar in de vorige jaren wervingen mogelijk geworden waren, bleef de
situatie vrij gunstig, maar veel invloed kon dit uitteraard niet hebben.
Voor Willem III was het heel gelukkig, dat er niet gevochten behoefde
te worden, want in den zomer zag het er met zijn financier allerongelukkigst
uit. De ommunting tengevolge van de nieuwe muntwet, die het oude geld
1)
2)
3)
4)

Archives, III', 434.
Een reeks brieven aan dezen uit 1696 in Corresp. Willem III—Bentinck, II3.
Koch, 3o.
Corresp. Willem III—Bentinck, 1 2 , 397 vlg.
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zeer in prijs deed dalen, terwijl er nog niet voldoende nieuw in omloop
was, maakte het verschaffen van de noodige middelen in Engeland uiterst
bezwaarlijk. Begin Augustus werd Portland expresselijk naar Engeland
afgevaardigd 1), om maatregelen te beramen tot voorziening in den nijpenden
nood, en tegelijk droeg Willem III Schuylenburg op, om in Holland op
zijn crediet geld te leenen 2). Portland's onderhandelingen met den directeur
van de kort geleden opgerichte Nationale Grondbank, een Tory-pendant
van de Whigsche Bank van Engeland, hadden geen gunstig resultaat. Deze
laatste kwam na veel moeite met £ 200.000 te hulp, nadat eenige kooplieden in de City en eenige Joodsche bankiers reeds £ 55.000 bezorgd
hadden 3) . Onder den indruk van deze zwarigheden raakte Willem III
in groote opwinding, zooals men die in deze jaren niet dikwijls meer bij
hem aantreft. Als nog vOOr Portland's komst in Engeland Shrewsbury zeer
pessimistische geluiden geeft — vooral in verband met de geldzaken —
komt hij 3o Juli tot de exclamatie 4) : Als er geen geld komt, is alles verloren „and I must go to the Indies" !
Gelukkig bracht Portland's zending uitkomst. Heel spoedig daarna —
reeds z6 Augustus — verliet Willem III het leger, aan Vaudemont belovende
te zullen terugkeeren, als er nog iets van belang mocht voorvallen. Op
weg naar het Loo overlegde hij met Heinsius te Breda 5) over den vrede, die
hem het naast aan het hart lag. Men wist nu, door de besprekingen van.
Callieres met Dijkvelt en Boreel, hoe ver de Franschen wilden tegemoetkomen. In Den Haag was men er zoo voldaan over, dat de Staten-Generaal
den 3den September 6) besloten de Zweedsche bemiddeling aan te nemen
en den Keizer te verzoeken dit ook te doen, terwijl zij tevens de hoofdpunten van de onderhandelingen vaststelden. Heel veel moeite gaven zich
Willem III en Heinsius voortdurend bij de keizerlijke en Spaansche gezanten in Den Haag, en op hun aansporing Heemskerck en Lexington te
Weenen, om de bondgenooten ook zoo ver te krijgen. Willem III zelf
knoopte er een correspondentie over aan met Maria Anna van Palts-Neuburg,
derde gemalin van Karel II — die op haren man grooten invloed had -1)
2)
3)
4)
5)
6)

Corresp. Willem III—Bentinck, I', 179 vlg.
Archives, III 1 , 470-471.
Ook Godolphin aan Willem III 25 Augustus 0.S.: alsv., 11 2 , Koch, 47.
Coxe, 129.
Dit volgt uit Archives, HP, 481.
Secr. Res. St. Gen. 3 en Secr. Res. Holland 25 Sept.
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uit wier antwoorden 1) viel of te leiden, dat de Spaansche • regeering tot
vrede ging overhellen. Karel II werd in den herfst bedenkelijk ongesteld,
een omstandigheid, die op de vredesgezindheid te Madrid invloed had,
terwijl zij die te Parijs versterkte, want het was met het oog op het geheime
artikel van 1689, dat aan Lodewijk XIV niet onbekend gebleven was,
wenschelijker voor Frankrijk, dat de successie in vredes- dan in oorlogstijd
zou openvallen. Het minst coulant bleef de Keizer; zich geheel onttrekken
aan de overal groeiende vredeslust kon ook hij niet, maar langen tijd kwam
hij niet verder dan toe te stemmen in het houden van een vredescongres
(einde September), en het voorwaardelijk aannemen der Zweedsche bemiddeling; aan den Westfaalschen vrede hield hij nog vast. De langzaamheid
der bondgenooten begon Willem III zeer te ergeren, en wederzijds kwam
wantrouwen op om de geheime onderhandelingen, die de Keizer zoo goed
als Willem III voerde. Zijnerzijds verdacht de laatste Leopold I ervan,
dat hij den oorlog zocht te rekken, juist om zich op het geheime artikel
te kunnen beroepen, als de successie tijdens den oorlog aan de orde kwam 2).
Waarvoor overigens geen reden bestond. De groote alliantie werd op een
zware proef gesteld, maar haar te verlaten, daaraan dacht ook nu nog geen
der voornaamste bondgenooten; zelfs gelukte het Frankrijk niet Amsterdam
te winnen voor een afzonderlijken vrede — als in 1678 ! De vredeslust was
er heel groot, vooral na het zgn. aansprekersoproer in de stad van Januari
1696; maar de goede verstandhouding tot Willem III bleef bewaard, omdat
de regeering de overtuiging behield, dat de Koning voor den vrede ijverde 3).
Willem III bracht de maand September en een deel van October op
het Loo door, had hier zijn ouden vriend, den hertog van Celle, te gast
en bracht van hieruit met dezen een bezoek aan den keurvorst van Brandenburg te Kleef 4). Als hij midden October in Engeland komt, blijkt ook hier
de stemming ten gunste van den oorlog getemperd te zijn, waarop de
financieele zwarigheden den meesten invloed hebben gehad. De deining,
door Fenwick's bekentenis in September teweeggebracht, duurde nog voort.
Shrewsbury maakte er zich tot het slachtoffer van: deze staatssecretaris
vroeg onder voorwendsel van ongesteldheid opnieuw ontslag; Willem III,
ofschoon niet geheel van harte, gaf zich ook ditmaal moeite hem tot blijven
1)
2)
3)
4)

Van 19 Juli en 9 November: Corresp. Willem III—Bentinck, 11 3 ; cf. Klopp, VII, 342.
Archives, III', 512.
Gebhard, I, 405 vlg.
Zie hierover ook het volgende hoofdstuk.
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te bewegen, riep hiertoe Sunderland's hulp in en slaagde eindelijk met veel
moeite. Godolphin volgde Shrewsbury's voorbeeld: hem, den Tory, liet
Willem III ditmaal gemakkelijker gaan 1). Zijn samengaan met de Whigs
duurde voort, en de invloed van Sunderland, die in 1697 Lord Chamberlain
werd, in plaats van Dorset, en zelfs een der Lords Justices, steeg. Aan
de Whigs was het te danken, dat het Parlement opnieuw belangrijke bedragen voor het voortzetten van den oorlog bewilligde. De Koning was
zeer tevreden over de houding der leden. Hij constateerde tevens, dat de
vredeslust sterk toenam: de menschen hier verlangen, geen uitgezonderd,
zoo sterk naar vrede als tenminste de heeren in Amsterdam 2). Maar dit
hinderde hem niet, het diende zijn eigen politiek, die constant dezelfde
bleef en die hij in den winter van 1696 op 1697 met steeds grooter nadruk
trachtte te verwezenlijken. Zijn groeiend ongeduld leest men in haast alle
brieven aan Heinsius. In Januari 1697 dreigde hij zelfs Auersperg, dat hij
tot de definitieve onderhandeling zou overgaan op het voorbeeld, dat in
Italie met de neutraliteit gegeven was. Willem III dacht dus over de mogelijkheid van een afzonderlijken vrede ! Het was toch ook al te hard zich
om „dat ongeluckig Huys van Oostenrijck" in „een seecker ruien" te
brengen 3) !
Heel langzaam kwam, onder den druk van Londen en Den Haag, het
vredeswerk vooruit. Eerst in Januari werd door de onvoorwaardelijke aanneming van de Zweedsche bemiddeling door den Keizer het openen der
algetneene onderhandelingen mogelijk. Onmiddellijk daarna kwamen Boreel,
Dijkvelt, Callieres en de Zweedsche gezant in Den Haag ten huize van
den eersten bijeen, om, volgens een reeds in December overeengekomen
vorm 4), de kwestie van het Engelsche koningschap op te lossen: Callieres
gaf de punten aan, waarover men het reeds eens was geworden; de beide
Hollanders zeiden dan, dat men ook was overeengekomen, dat Frankrijk
Willem III bij de onderteekening van den vrede als Koning zou erkennen,
wat Callieres bevestigde. Zoo werd het mogelijk gemaakt, dat Engelsche
gezanten, onder wie Edward Villiers, Portland's zwager, naar Den Haag
kwamen, waar zij echter alleen door bemiddeling der Nederlandsche ge1) Coxe, 145 vlg., en Corresp. Willem III—Bentinck, I', 178-179, (de beide ongedateerde briefjes hier moeten gesteld worden op September of October); verder, I', 68.
2) Archives, III', 537, 538.
3) Alsv., 519, 529, 538.
4) Alsv., 499.
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volmachtigden (Dijkvelt en Boreel) met de Franschen in onderhandelingen
traden.
De aanwijzing van Den Haag, die te Weenen ook op verzet was gestuit,
werd pas einde April mogelijk door den tusschenweg, dat de Fransche
gezanten te Delft en de andere in Den Haag zouden verblijf houden; de
gemeenschappelijke bijeenkomsten zouden op het huis te Nieuwburg plaats
hebben. Mei was in het land, vOOrdat de onderhandelingen goed konden
beginnen. Ondertusschen had ook te Madrid de vredesstemming geheel
en al de bovenhand gekregen 1) : zoo traag als men eerst geweest was,
zoo haastig werd men er nu. De toestand in het Spaansche rijk was allerbedenkelijkst, Catalonia lag voor den vijand open.
Tot groot verdriet van Willem III was ook in 1697 nog een veldtocht
noodig. Hij had op een wapenstilstand aangedrongen, maar van geen enkele
zijde steun gekregen. De Franschen traden aggressief op, in Mei reeds,
toen ze Ath kwamen belegeren. Een oogenblik komt dan het oude wantrouwen terug. De Franschen willen nog geen vrede, roept Willem III
uit 2); zij hadden immers ook het voorstel tot den wapenstilstand, dat hij
reeds in het begin van het jaar op het tapijt had gebracht, op zij geschoven.
Maar Willem III vergiste zich. Het Fransche optreden in Vlaanderen,
en weldra ook in Catalonia, diende vooral, om den vrede te bevorderen.
Midden Mei ging de Koning, kort te voren uit Engeland overgekomen,
naar het oorlogstooneel. Maar aan een ernstige poging, om Ath te ontzetten, kwam hij niet toe. Alleen toen Villeroy, na den val deter stad (begin
Juni) een grootscheren aanval ondernam, tegen Brussel zelf, handelde
hij met de noodige energie. In allerijl marcheerde hij van Genappe op
(2o Juni) ter bescherming van de Brabantsche hoofdstad, en zijn tocht
bij nacht door het Sonien-bosch, onder het licht van flambouwen 3), toonde
hem in zijn vroegere voortvarendheid. Het is de slotapotheose van zijn
krijgsmansloopbaan. Brussel werd beveiligd door een verschanste stelling
en de krijgsverrichtingen in Belgie raakten ten einde, wat maar goed ook
was, want er mankeerde heel veel aan een goede stemming in het geallieerde
leger. In Catalonia namen de Franschen in Augustus Barcelona, dat nu
niet weer door een geallieerde vloot gered werd. Ter zee was de oorlog,
in 1697, zoo goed als in de beide vorige jaren, van zeer gering belang.
1) Archives, III 1 , 549.
2) Alsv., 541.
3) Knoop, III, 391 vlg.
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Vooral hier merkte men de uitputting. Het is mij door gebrek aan middelen
geheel onmogelijk geweest een eskader naar de Middellandsche Zee te
zenden, verontschuldigde Willem III zich tegenover Vaudemont 1). Alleen
in de West-Indien, waarheen Frankrijk in het begin van 1697 een eskader
had gezonden — waarvan men in Engeland gemeend had, dat 't voor
een landing in Engeland moest dienen —, leefde de zeeoorlog nog even op.
Ook daar, en in Amerika, bestreden vooral Frankrijk en Engeland elkander,
het voorspel van den grooten kolonialen oorlog der i8de eeuw, die echter
in de regeering en ook in den politieken gedachtengang van Willem III
nog een zeer bescheiden plaats innam. Om de Hudsonbaai wil ik den
oorlog niet verlengen, schrijft hij aan Portland, als over de regeling hier
eenige moeilijkheden dreigen te ontstaan 2), en het is een der zeer zeldzame
keeren, dat die verre deelen van de wereld in zijn correspondentie genoemd
worden.
Op het huis te Nieuwburg kwamen de onderhandelingen niet vlug
vooruit. Nog altijd waren 't vooral de keizerlijken, die om Straatsburg
en om Lotharingen den vrede tegenhielden. Toen greep Willem III zelf
in. Portland kreeg opdracht, onmiddellijk nadat Brussel beveiligd was, om
een onderhoud met Boufflers te vragen, en deed dit door bemiddeling van
een edelman uit het gevolg van Vaudemont 3). Lodewijk XIV stemde
direct toe. In de buurt van Halle, te Brucom, ontmoetten elkander de gevangene van 1695 en zijn toenmalige begeleider.
Willem III heeft met dezen eigenmachtigen, hem geheel typeerenden
stap bedoeld zich zekerheid te verschaffen over den vredeswil van Lodewijk
XIV en tevens, indien deze oprecht bleek, er den vrede mede te bevorderen.
Hij deed het geheel eigener beweging: noch een der Engelsche ministers
noch Heinsius is er vooruit over ingelicht geworden. De besprekingen,
die tot vijfmaal toe hervat werden en de heele maand Juli in beslag namen,
betroffen in opzet niet het geheele vredeswerk. Er werden kwesties onder
de oogen gezien, die Willem III als koning van Engeland — deze hadden
in de preliminaire besprekingen niet aangeroerd kunnen worden en waren
1) Ook voor 1697 is een serie brieven aan dezen (Corresp. II3).
2) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 203. — Zie over Pointis' expeditie en de bedoelde
moeilijkheden de artikelen van W. F. Morgan in American Historical Review Jan. 1932 en
Transactions of the Royal Historical Society, IVe Serie, XIV, 225 vlg. Verder in het
algemeen: G. H. Guttridge, The colonial policy of William III in America and the
West Indies (Cambridge, 1922).
3) Grimblot, I, 1 vlg., geeft de correspondentie hierover; Koch, 73 vlg.
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te Rijswijk nog slechts even ter sprake gebracht — en zijn particuliere
belangen raakten. Of Lodewijk XIV bereid was, na de erkenning van
Willem III, geen directen of indirecten steun aan Jacobus II te verleenen
en of deze niet uit Frankrijk uitgewezen kon worden ? Lodewijk XIV
weigerde het laatste beslist en gaf, toen Portland aan Boufflers gevraagd
had, of zijn Koning er na den vrede niet toe zou willen overgaan, last,
dat Boufflers het punt verder niet moest aanroeren, maar dat hij, zoo noodig,
ook dit krachtig moest afwijzen. Over de andere vraag werd men het gemakkelijker eens : Willem III stemde er zijnerzijds gaarne in toe Jacobus II
in het artikel hierover niet te noemen. Anderzijds berustte Lodewijk XIV
er in, dat geen amnestie aan aanhangers van Jacobus II zou worden verleend, wat door Frankrijk eerst gevorderd, maar door Willem III afgewezen
was. De besprekingen over Willem's particuliere aangelegenheden legden
geen hinderpaal in den weg; zooals gewoonlijk toonde Willem III zich
hierin zeer meegaand. En de hoofdzaak was, dat beide koningen beter
overtuigd raakten, dat zij het met den vrede oprecht meenden. Portland
had zelfs verzekerd, dat zijn meester den vrede zou aannemen op de preliminaire punten, in de onderhandelingen met Callieres aangeboden, als
overeenkomst betreffende de punten, te Halle opgeworpen, werd bereikt.
Reeds den 3den Augustus verliet Willem III het leger, toen het bevredigende resultaat der besprekingen van Boufflers en Portland hem bekend
was. Nu moest het vrede worden. Hij ging naar het Loo en bleef hier drie
maanden lang, — om alleen op i i September even naar Utrecht te komen
voor een ontmoeting met het Russische gezantschap, waarbij zich tsaar
Peter beyond; de indruk, dien Willem III bij deze bizondere gelegenheid
kreeg, blijft ons geheel verborgen 1). Van uit de eenzaamheid sloeg hij
de verdere onderhandelingen gade, in vreeze nog meer dan eens voor den
goeden uitslag. Vooral toen de Franschen, die 1 September gesteld hadden
als termijn voor het aannemen hunner voorwaarden en dezen termijn
zagen voorbijgaan, zonder dat de bondgenooten zich verklaard hadden,
te kennen gaven, het vroeger aangeboden alternatief betreffende Straatsburg terug te nemen. Frankrijk was nu nog alleen bereid het aanbod van
het equivalent voor Straatsburg (Freiburg, Breisach, Philippeville) te
handhaven. Het was een kleine winst, die zij namen, na hunne voordeelen
te velde, en om het getreuzel der bondgenooten. Maar Barcelona wilden
1) Evenzoo die bij de latere ontmoetingen in Den Haag (9 November) en in Engeland.
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zij wel teruggeven, en zij deden veel om den Spanjaarden in het gevlei
te komen. De successie was wel buiten de onderhandelingen gelaten, maar
bleef voor de naaste toekomst wenken, al heette Karel II weer hersteld.
Ook was Frankrijk er gemakkelijk voor te vinden den termijn tot 20 September te verlengen. Ondertusschen trachtte Willem III door een nieuwe
samenkomst van Portland en Bouifiers bij Tubise Lodewijk XIV te bewegen op het alternatief voor Straatsburg terug te komen. Maar vruchteloos ! Toen zette de groote meerderheid der vredelievenden door, en
Willem III begreep, dat 't niet an ders kon 1) ! Op den 2osten werd de
vrede van Frankrijk met Spanje, Engeland, Nederland en Brandenburg
geteekend. Een gedeeltelijke vrede dus toch ! Maar op het oogenblik van
de onderteekening stond 't wel vast, dat de Keizer met het Rijk zou volgen.
Het geschiedde ruim een maand later, 3o October; Straatsburg bleef verloren, maar de groote overwinning, die Eugenius van Savoye bij Zenta
op de Turken behaald had, verzoette de bittere stemming; zij bracht den
vrede met de Turken eindelijk in zicht.
„Den goede Godt wil de gesloote vrede segenen en ons die lange in
sijn genade continueren", schreef Willem III van het Loo aan Heinsius
op 21 September. De „manier" — het in den steek laten van den Keizer —
alleen bekommerde hem voor de toekomst, maar dit kwam weldra terecht.
Hij had inderdaad veel reden tot tevredenheid. De aggressieve politiek van
Frankrijk was, voor het oogenblik tenminste, gebroken. Willem III had
groote voordeelen behaald: door zijn erkenning als koning van Engeland;
door het herstel der barriere in de Zuidelijke Nederlanden, ongeveer als in
1678; door het althans gedeeltelijk teruggeven van de plaatsen, die Lodewijk
met zijn reunie-politiek in bezit gekregen had. Het was niet zijn schuld, dat
deze ronde was geeindigd met niet meer dan „remise": Spanje vooral en
ook de Keizer hadden op het oorlogsterrein in West-Europa niet gedaan
wat van hen verwacht mocht worden; de Duitsche vorsten wilden alleen
voor hooge subsidien hunne troepen beschikbaar stellen en hadden, ook door
hun onderlingen naijver — in de laatste jaren vooral over het negende
keurvorstendom, waartegen in het Rijk veel oppositie was ontstaan —, een
krachtiger optreden aan den Rijn gesaboteerd. Men mocht het Engeland en
de Republiek niet wijten, dat zij voor een onbereikbaar doel niet wilden
voortvechten. In beide landen was zeer groote vreugde over het einde.
1)

Corresp. Willem III—Portland, I 1 , 207.

Toenemende zwakheid.

383

Willem III had wijs gedaan door, in ruime mate rekening houdende
met de belangen van Amsterdam, van 1694 of voor een redelijken, algemeenen vrede te ijveren, en meer dan aan iemand was het aan hem te
danken, dat ditmaal — in onderscheid met 1678 — de eendracht in de Republiek en in Engeland behouden was gebleven, terwiji toch zulk een vrede
bereikt was. Er was maar een punt, dat hem pijn deed: de door de Franschen op het laatste oogenblik in het verdrag met den Keizer doorgezette
bepaling, dat in de plaatsen, die zouden worden teruggegeven, de RoomschKatholieke godsdienst de eenig geoorloofde zou zijn (de zgn. Rijswijksche
clausule). Maar hij begreep te moeten berusten: het zou niet mogelijk
zijn de Protestantsche mogendheden voor zulk „een godtvruchtich werck"
gezamenderhand te doen optreden, en een „religionsoorlogh" had hij altijd
gevreesd. Om dezelfde reden had hij niets voor de refugies kunnen bereiken, hoezeer hij in zijn instructie voor de Engelsche gezanten de behartiging hunner belangen krachtig had aanbevolen 1).
Willem's politiek is tijdens den 9-jarigen oorlog, evenals in de laatste
jaren daarvOcir, meesterlijk beheerscht. In zijn militair beleid bereikt hij
in dezen oorlog een groote graad van volmaaktheid, hij kan tegen de grootste
militaire mogendheid op. Maar het volhouden van zijn zware taak kost
hem steeds meer moeite. Langer en langer worden de tijden, dat hij rust
zoekt in de afzondering van het Loo. Als hij in Mei 1697 in Den Haag
is, schrijft Auersperg: „wat ons de grootste bezorgdheid inboezemt, is
de toestand van den Koning, een voortdurende zwakte en gebrek aan eetlust" 2). De kruik gaat zoolang te water tot zij breekt, had Portland hem
reeds in 169o, minder gevoelig, geschreven 3). De dood van de Koningin
had de broosheid verergerd. Was 't ook de eigen zwakheid, die hem —
meer dan vroeger — tot uitdrukkingen van medelijden brengt over het lot
der „arme menschen" in de Zuidelijke Nederlanden, die zooveel van het
oorlogsgeweld te lijden hadden gehad ? Het was hem een ware voldoening,
toen Frankrijk er in toestemde hun de achterstallige contribution kwijt te
schelden 4).
1)
2)
3)
4)

Archives, III 2 , 1-3; Koch, 58.
Klopp, VII, 379.
Corresp. Willem III—Bentinck, I l , 114.
Archives, IIP, 549, 578; cf. de typische uiting bij Klopp, VII, 295.
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DE SPAANSCHE VERDEELINGSVERDRAGEN.
PORTLAND'S „RETIREMENT".
Hoog in aanzien stond de Stadhouder-Koning in de wereld van 1697.
Paus Innocentius XII zelf noemde zijn werk dat van den grootsten man,
dien de aarde ooit gedragen had 1). Dit getuigenis heeft grootere waarde
om den indruk te meten, dien Willem III op zijn tijdgenooten gemaakt
heeft, dan nog zoovele bombastische uitingen in verzen en op penningen.
Hij had zich een plaats verworven direct naast Lodewijk XIV.
9 November ontvangt hij, in het paleis op het Binnenhof, de Fransche
gezanten van het vredescongres in afscheidsaudientie. Hoe anders dan toen
D'Avaux hem in Den Haag meed ! De ontvangst was met eenvoudig ceremonieel. In dit land, zei Willem III, ben ik geen koning; hij ontving de
gezanten met ongedekten hoofde. Er werden vele plichtplegingen gewisseld.
De vriendelijkheden aan zijn adres, merkten de gezanten op, schenen hem
koud te laten. De beteekenis van wat hij zelf zei — in een gesprek met
Callieres na de officieele begroeting — lag in den eerbied, waarmede hij
van Lodewijk XIV sprak; zijn lot en zijn bestemming hadden hem tegenover dezen geplaatst — het schijnt, of hij behoefte had zich te verontschuldigen ! —; in wat persoonlijk was, meende hij tegenover een zoo groot koning
nooit te kort geschoten te zijn. Hij verdedigde zich tegen de zoo dikwijls
tegen hem geuite beschuldiging, dat hij meer van den oorlog dan van den
vrede hield. Nu was de vrede een behoefte voor de wereld, vooral voor het
land zijner geboorte, dat onbeschrijfelijk veel geleden had — de gezanten
voelden, dat hij dit land lief had —, en bij zijn klimmende jaren wilde hij niets
1) Klopp, VII, 67; cf. Pastor, XIV', 115o.
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liever dan den vrede behouden, wat, meende hij, vooral van Lodewijk XIV
zou afhangen. Hij maakte indruk op de Franschen, door de eenvoudige en
juiste woorden, die hij koos, en ook door de heele omgeving 1).
Men moet dit onderhoud in verband zien met wat Portland in zijn tweede
samenkomst met Boufflers gezegd had, dat zelfs, indien de gezindheid van
Willem III hem er niet toe bracht gevoelens van hoogachting en vereering
voor Lodewijk XIV te koesteren, zijn eigen belang er hem toe moest brengen
op goeden voet met hem te staan. En in het eerste onderhoud had hij reeds
terloops laten vallen, dat misschien na den vrede Lodewijk XIV niet bedroefd zou zijn een bondgenoot als .Willem III te hebben 2). Hier speelt
oud en nieuw door elkander. Herinneringen aan de traditie van het Huis
van Oranje in verbond met Frankrijk; daarbij vereering van een groot
monarch. En het nieuwe: nu hij Frankrijk niet meer zoo te vreezen had,
was de mogelijkheid van samenwerking geboren, om te komen tot die ordening van de Christenheid, waarvan hij in 1691 Windischgratz gesproken
had. Dit wordt de grootsche politiek van den Stadhouder-Koning in zijn
laatste levensjaren. Zij waren haast geheel, haast uitsluitend gewijd aan de
vermijding van een nieuwen oorlog door het tijdig treffen van een regeling
over de Spaansche successie.
ZOO hoog verheven staat Willem III in de wereld van 1697, en toch is
de eenzaamheid om hem grooter dan ooit sedert zijn jonge jaren. Men heeft
gedacht over een tweede huwelijk voor hem, om zeer voor de hand liggende
redenen. Er bestaat zelfs een heele lijst van prinsessen, met opsomming van
al hare bekoorlijkheden, die hiervoor in aanmerking konden worden gebracht 3). Maar ik geloof niet, dat Willem III zelf ooit ernstig de verwezenlijking van nieuwe huwelijksplannen overwogen heeft. Het meest genoemd
werd een dochter van den keurvorst van Brandenburg, Louise Dorothea
Sophie geheeten, toen 16 jaar oud. De reis van den Koning naar Kleef in
September 1696 diende tot de „Brautschau" 4). De keurvorst en de keurvorstin met zoon en dochter waren aanwezig, en zij hebben stellig wel ernstig
naar een huwelijksaanzoek verlangd. Maar de Koning nam van het prinsesje,
dat staande 's avonds een partij hombre mocht bijwonen, heel weinig, zoo
al eenige, notitie. Haar uiterlijk en hare kleeding waren niet aantrekkelijk.
1)
2)
3)
4)

Ranke, VI, 378-7-379; Grimblot, I, 134.
Grimblot, I, 16, 28.
Corresp. Willem III—Bentinck, 1 2, 8o-81.
Zie de Exkurs bij Koch, zoo.
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En anders ?... De heele samenkomst werd wat bemoeilijkt, doordat het
Engelsche ceremonieel voorschreef, dat de Koning alleen in een armstoel moest zitten, waarop Frederik III ook voor zich meende aanspraak
te mogen maken, tengevolge waarvan de beide neven niet in een zeflde
kamer konden plaats nemen ! Maar zulke uiterlijkheden plegen een verloving
niet tegen te houden, wanneer men die werkelijk wil. Willem III bleef te
Kleef overnachten en keerde den volgenden dag terug. Een bezoek, dat
keurvorstin en dochter aan de Republiek zouden brengen, ging niet door.
De val van den machtigen Danckelmann, in het begin van 1698, droeg tot
de verkoeling in de verhouding verder het hare bij.
Reeds voor de Kleefsche samenkomst had Willem 1II gezegd tegen
iemand, die hem over een huwelijk sprak: al mocht men de Koningin spoedig vergeten hebben, hij had dit niet gedaan 1) —, en daar ligt zijn intiemste
gedachte bloot. Hij moge de wenschelijkheid bij tijd en wijle gevoeld hebben, zoodra het ernst werd, kwam de herinnering aan Mary tusschenbeiden. Zonder omslag wees Willem III een poising af, die in September
1697 vanuit Frankrijk gedaan werd. Zij ging uit van Liselotte, die sprak
van „oude liefde roest niet" 2) en thans een poging deed, om de hand van.
Willem III, die haar ontgaan was, te verkrijgen voor hare dochter, mademoiselle de Chartres. Het lokaas werd in een brief aan Portland uitgeworpen
door Christine de Meyercrone, vrouw van den Deenschen gezant te Parijs
en zeer bevriend met de hertogin van Orleans; de moeder had de dochter
al zoo groote veneratie voor „un tel heros" bijgebracht ! „Gij ke pt," schreef
Willem III, toen Portland hem inlichtte, „mijne gevoelens genoeg, om te
weten, dat zulk een huwelijk mij niet zou passen" 3). Daarmee was het plan
dat — voor zoover wij zien — geen Fransch-politieken achtergrond gehad
heeft 4), van de baan. Mademoiselle de Chartres huwde een jaar later met
den jongen hertog van Lotharingen, die hierdoor vanzelf meer in de
Fransche sfeer raakte en vergeten kon, dat de positie van zijn land bij den
vrede van Rijswijk niet beter geworden was dan bij dien van Nijmegen.
Alles is goed afgeloopen op het bal in het Noordeinde, — dat bij gelegenheid van 's Konings verjaardag in 1697 plaats had en waarbij de prinses
van Vaudemont de honneurs waarnam —, „behoudens eenige twisten die
1)
2)
3)
4)

Koch, 102, noot I; Klopp, VII, 276, en cf. 125.
Deel I, 153.
Corresp. Willem III—Bentick, i 1 , 209, en I 2, 283 vig.
Al werd er buitenaf over gesproken: Klopp, VII, 49o.
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er onder de vrouwen zijn geweest, wat bij zulke gelegenheden nooit ontbreekt" 1). Zoo drukte de jubilaris zich den dag na het feest uit, en dit verraadt geen groote bewondering voor de sexe. Het vrouwelijk element ontbreekt in de laatste levensjaren van Willem III in zijn omgeving vrijwel
geheel. Prinses Anna stond sedert 1695 in behoorlijke verhouding tot haar
zwager, maar hartelijkheid ontbrak ten eenenmale, en in de intieme omgeving sprak ze van Willem III als „mr. Caliban". De vrouwelijke verwanten in de Nassausche familie zagen met groot ontzag tegen den Engelschen
neef op. In de beide brieven, die de Vorstin van Anhalt hem schrijft na het
overlijden van haar zuster Albertina Agnes (Mei 1696), is een toon van
diepe onderworpenheid. Zij verzoekt hem onderdanig het legaat, dat zijn
tante hem vermaakt heeft, bestaande in een vaas van kristal en twee schilderijen van Van Dijck en Quinten Matsys, te willen aanvaarden, en smeekt
hem het sterfhuis, dat zwaar belast is met schulden, te helpen. Henriette
Amalia ijvert in haar brieven aan Portland voor de belangen van haar
noon, als wier voogdes zij fungeerde na den dood van Hendrik Casimir
(25 Maart 1696), die Willem III krachtens de survivance-acte van 1676
stadhouder van Drente had doen worden. Den Koning zelf ging zij haar
respect betuigen op het Loo in Augustus 1697 2). Zijn belangstelling in zijn
petekind, Johan Willem Friso, den minderjarigen stadhouder van Friesland
en Groningen, had Willem III betoond, door hem bij zijn testament van 18
October 1695 tot universeel erfgenaam aan te wijzen 3), maar 't blijkt niet,
dat hij zich voor zijn opvoeding moeite heeft gegeven.
Het mannelijk personeel van de omgeving van Willem III was in den
loop der jaren zeer veranderd, en dat in den intiemsten kring was gedund.
Op staatkundig gebied ontbreken figuren van de waarde van Beverningk
en Beuningen, en Heinsius, hoe zeer Willem III hem meer dan eens tegen
verdachtmakingen in bescherming neemt en hoe zeer hij hem prijst voor
zijn beleid bij het tot stand brengen van den vrede, staat hem niet zoo na
als Fagel gedaan had; over zijn persoonlijke zaken raadpleegt hij hem nooit.
Dijkvelt, Heemskerck, Jacob Hop dienen hem als diplomates met ijver en
bekwaamheid, maar missen de zelfstandigheid der oudere generatie; Auersperg stelde den eersten in invloed boven Heinsius 4), dien hij te zeer afhan1)
2)
3)
4)

Corresp. Willem III—Bentinck, 1 1 , 214.
Alsv., P, 407 vlg.
K. H. A. 2565.
Klopp, VII, 65.
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kelijk van 's Konings meening .achtte. Te Amsterdam was in de laatste jaren
Jacob Boreel, die echter kort vOOr het sluiten van den vrede stierf, in de
betrekkingen met Willem III het meest op den voorgrond getreden; het
geluid van Hudde en Witsen klinkt nog slechts uit de verte. Huygens, —
om hem ook te noemen —, die heel en al op den achtergrond was geraakt
en dit zich zeer had aangetrokken, stierf in November 1697. Tassin d'Alonne,
Karel Willem van Hulst en de Engelschman Ellis fungeerden toen als
's Konings voornaamste secretarissen. Van de militairen is de oudere garde :
Wirtz, Waldeck, Homes, Weibnum 1), verdwenen; degenen, die met den
Prins in 1672 opgekomen zijn, nemen nu de eerste plaatsen in: NassauSaarbriick, die sedert 1696 den ongesteld geworden hertog van HolsteinMin vervangt, Ouwerkerk, Ginckel, Zuylesteyn, sedert 1695 graaf Rochford,
en nog jongeren als Obdam, Dopf, Coehoorn. Geen van alien is zoo vertrouwd met Willem III als Waldeck eens was. Ook de jongere admiraals
als Almonde en de Evertsens staan verder van hem of dan in hun tijd
Tromp en De Ruyter. Dat hangt samen met Willem's koningschap en veelvuldige afwezigheid, maar ook met zijn toenemende neiging tot afzondering.
Aan de overzijde van het Kanaal vormde hij nooit een kring van hem
dichtbij staande medewerkers om zich. Halifax, die hem als staatsman het
sympathiekst is geweest, was reeds in 1691 van het tooneel verdwenen en
in 1695 overleden. Danby, Russell, Sunderland, Marlborough zijn vrienden
op een afstand. Sidney, tot graaf van Romney verheven, staat hem misschien het allernaast, met Somers. Wezenlijke hartelijkheid is er in de verhouding tot Vaudemont, den zich gemakkelijk bewegenden Lotharinger.
Maar deze vertrekt in 1698 naar Milaan, om de landvoogdij daar te aanvaarden. En in de Zuidelijke Nederlanden is het dan met de zeer bevrienden
ook uit. De keurvorst van Beieren wordt gewoonlijk op een afstand
gehouden.
Het ongeluk wilde bovendien, dat er in den kleinen kring van intimi
groote spanning was. De oudste vriend had een nieuwen vriend naast zich
zien opkomen, en was dientengevolge heel jaloersch geworden. Keppel
steeg snel in de koninklijke gunst, nadat hij aan het Hof teruggekomen was.
„'t Is zoo'n goeie jongen", zei de Koning, toen de „groom" in Februari 1691
van zijn paard gevallen was en een been gebroken had, en meermalen wordt
1) Diens erfenis werd door Willem III als baron van Breda (Weibnum was gouverneur van Breda) aan Portland geschonken, waardoor later vele processen ontstonden
(Reg. Journalen-Huygens 1915, p. 757).
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in Huygens' aanteekeningen van zijn toenemend aanzien gewaagd 1). In de
dagen na den dood der Koningin — wij merkten het reeds op — speelde
hij de eerste viool in Willem's omgeving. In 1695 kreeg hij een regiment
cavalerie en een zeer rijk gemeubileerd appartement; in 1696 vermaakte
zijn Meester hem Bredevoort en f 200.000 bij codicilaire beschikking, en
maakte hem, in plaats van Zuylesteyn, „master of the robes", in Februari 1697
verheft hij hem tot graaf van Albemarle ; hij wordt tevens generaal-majoor
der cavalerie van de Staten. Naijver tusschen Keppel en Bentinck had dit
tot een haast natuurlijk gevolg. In 1693 was het als vuur en water tusschen
hen beiden. Bentinck's gunst, meenden de hovelingen, daalde — en men
heeft ook wel gemeend, dat Miss Villiers met haar broer, nu Lord Jersey,
en Sunderland hieronder speelden 2). De oudste trachtte zich eerst te
schikken en deed heel beleefd tegen den ander. Maar op den duur hield
hij het niet uit, al kreeg hij, ongeveer tegelijk met Albemarle's verheffing
tot peer, de garter.
In Maart 1697 begon de crisis 3). „Ik weet niet", schrijft Willem III
dan, „hoe ik mij heb kunnen weerhouden naar Uw appartement te gaan,
nadat men mij het wreede besluit verteld heeft, dat gij zoudt genomen
hebben om mijn dienst te verlaten. Het is niet meer de vraag thans met
U in redeneering te treden over een zaak, waarin gij zoo groot ongelijk
hebt. Er blijft mij alleen over U bij al de banden, die U het dierbaarst kunnen zijn, te bidden op dit verderfelijk besluit terug te komen". Wat dan
nader wordt aangedrongen met een verzoek om een jaar van proef, waarna
Bentinck dan altijd nog zal kunnen doen wat hij thans wil ten uitvoer
leggen, zonder dat Willem III er zich tegen zal verzetten. „voor inwilliging van dit verzoek zal ik U meer verplicht zijn dan voor al Uwe goede
en trouwe diensten in de dertig jaren, dat ge bij mij zijt geweest. Ik betuig
voor God, die alle harten doorgrondt, dat ik U evenzeer liefheb als ik mijn
heele leven heb gedaan".
Bentinck gaf toe. Maar in het einde van Mei, in het kamp van Eyseringen,
volgde een nieuwe uitbarsting. Toen verliet Bentinck, die zich ziek voelde,
na een woordenwisseling het leger en ging naar Brussel. Van daar, na ontvangst van een brief van Willem III met nieuwe betuigingen van vriend1) Journalen-Huygens, I, 4 01 , 497; II , 7, 37, 171-172, 463, 467.
2) Id., II, 176, 337, 4 67, 56 1 , 596; Grimblot, I, 145, noot; Marjorie Bowen, 28o;
K. H. A. no. 2566.
3) Corresp. Willem III—Bentinck, I1 , 197 vlg.
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schap en met nieuwe bezwering om geen daad te doen, „waarover de heele
wereld U zal laken", komt Bentinck's voile bekentenis. „Wat ik aan Uwe
Majesteit gezegd heb, dat wat mij zeif overkwam, mij dit leven onverdragelijk maakte, is waar. Maar het is niet de eenige reden, Sire. Het is Uwe
eer, die mij aan het hart gaat, en de vriendelijkheden, die U. M. heeft voor
een jongen man, en de wijze waarop Zij zijne vrijheden en hooghartigheid
verdraagt, doen de menschen dingen zeggen, die ik mij schaam te hooren
en waarvan ik Haar even ver verwijderd acht als Wien ook. Ik meende, dat
't de kwaadwilligen in Engeland alleen waren, die deze „sanglantes chozses"
fabriceerden, maar ik ben als door den donder getroffen, nu ik heb gezien,
dat in Den Haag en het leger dezelfde praatjes rondgaan en een reputatie
verduisteren, die nooit aan zulke aanslagen heeft blootgestaan". En dus:
Portland gevoelt zich gedrongen den Koning zeif tot handelen te brengen,
om die reputatie, die hem altijd zoo dierbaar is geweest, te beveiligen.
„Uw brief heeft mij zoo verbaasd, dat ik niet weet waar ik aan toe ben.
Hield ik niet zoo veel van U en was ik niet zoo zeer overtuigd van Uwe
goede bedoelingen, ik zou hem niet , dan zeer kwalijk kunnen nemen en
ieder ander dan ik misschien zou er niet dan een slechten uitleg aan kunnen
geven". Waarom, vraagt Willem III dan, moet ge U verwijderen, wanneer
ge niet gelooft aan de „infames soubsons", die men over mij debiteert.
Stellig is mijn reputatie mij altijd zeer dierbaar geweest, maar het schijnt
een zeer buitengewone zaak, dat men geen achting en vriendschap mag
hebben voor een jongen man, zonder dat die misdadig zou zijn. Wat ik
redelijkerwijze kan doen, om tot zulke lasteringen geen aanleiding te geven,
zal ik doen. Kom spoedig terug. Ge zult met open armen ontvangen worden".
Bentinck kwam niet direct. Toen nam Willem III tot den prins van
Vaudemont zijn toevlucht en deze slaagde er in Bentinck tot terugkeer te
bewegen. Maar hij deed dit alleen op de krachtige verzekeringen, die de
Koning hem gegeven had van „sa bonte pour moy" en van het geneesmiddel, dat hij zou aanbrengen in de „affaires dont it est question".
Het tragische conflict van Willem III en zijn oudsten gunsteling is van
geheel persoonlijken aard. Het toont, hoezeer deze beide mannen aan
elkander gehecht waren, na een samenwerking van 33 jaren. Dat en de
aard van Willem III verklaren de sterke emotie, die er in tot uiting komt.
Zelden hebben een Koning en een dienaar elkander zoo toegesproken. In
den grond der zaak gaat het minder tusschen hen beiden dan tusschen
Keppel en Bentinck, en de voornaamste vraag, waarvoor het conflict ons
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plaatst, is : hoe kwam Willem III ertoe naast Bentinck zoo veel gunst aan
dezen te bewijzen ? Het antwoord moet gezocht worden in het verschil van
geaardheid van den Gelderschen en den Overijselschen edelman 1). Tegenover Bentinck's ernst en zwaartillendheid staan Keppel's opgewektheid en
luchthartigheid. Tegenover het sterk moreel besef van den een de losbandigheid, de zedeloosheid van den ander, die zich, volgens meer dan een getuigenis, met hartstocht aan zijn vermaken overgaf. Bentinck's niet geringe
capaciteiten en groote verdiensten vonden niet huns gelijke bij Keppel.
Alleen trouw en zwijgzaamheid hadden zij gemeen. Het kan niet betwijfeld
worden, dat Willem III zich om diens vroolijkheid en gemakkelijkheid in
den omgang tot Keppel aangetrokken heeft gevoeld. Deze jonge man verstond uitnemend de kunst van degenen, die hij noodig had, voor zich in te
nemen; in korten tijd werd hij „de afgod van het hof" — behalve voor
degenen, die hij niet noodig had en die hij met groote hooghartigheid van
zich afstootte: Huygens b.v., die hem hartgrondig haatte, en Van der
Hooghe, die hem in den weg kon staan, en blijkbaar ook Portland: Willem III heeft hem gebruikt tot afleiding in zijn eenzaamheid, na den dood
van de Koningin vooral, zooals hij Bentinck gebruikte tot steun. Hij heeft
er nooit aan gedacht Keppel in Bentinck's plaats te stellen. Aan Keppel,
al kreeg deze uiteraard aan het Hof en ook daarbuiten veel invloed en al
schreef hij wel eens een brief voor den Koning, heeft hij nooit een gewichtige staatszaak ter behandeling opgedragen. Zelfs beklaagde hij zich
later wel over de verwaarloozing, waaraan zijn tweede gunsteling hem
blootstelde, in tegenstelling tot den eersten, die altijd voor hem klaar stond
en alleen — zooals men zei — vrij was, als de Koning audientie verleende.
In Portland's houding was jaloezie de eerste drijfveer en die is in zijn
wat benepen aard verklaarbaar genoeg. Maar de eenige is het toch niet.
Hij vreest een verkeerden invloed van den nieuwen gunsteling op 's Konings
leefwijze, die inderdaad — alweer na den dood der Koningin — minder
dan vroeger door soberheid gekenmerkt schijnt te zijn. De mentor van
Portland's oudsten zoon, Thoiras Rapin — ook als geschiedschrijver vermaard —, waarschuwt in 1701 den vader van zijn pupil, om dezen niet
naar Engeland te laten overkomen, ten einde hem niet bloot te stellen aan
de „debauches" van de jonge Engelsche Lords. Het had toch al grooten
1) Voor het volgende: Burnet (editie van 18 23 ), IV, 401 vlg., 552; Van der Hooghe,
t. a. p., 58 vlg.; Memoires de Monsieur de B., 90-92; Journalen-Huygens, II, 567, 581;
Heymans, 21 vlg.
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indruk op den jongen man gemaakt, dat de Koning, bij zijn bezoek aan
Holland, — al had hij hem vroeger op verzoek van den vader niet aan een
St. Hubertusgelag laten meedoen, — buitengemeen vriendelijk voor hem
was geweest 1). Hier is de kwade geest van Albemarle merkbaar. Naar buiten heeft men zich echter, om de vrije wijze van omgang, die de laatste
zich veroorloofde, zijn intimiteit met den Koning onzuiver voorgesteld.
Men voelt den afschuw van Huygens, als hij, in een zijner laatste aanteekeningen in zijn Journalen, Keppel, met een groote gepoeierde pruik op,
tegenover Willem III ziet zitten, in een kales op het Loo 2). Maar er is
geen enkel afdoend bewijs, dat deze beide mannen tot elkander in een
homosexueele verhouding hebben gestaan. Lasteringen noemen Bentinck
en de Koning beiden de geruchten, die hierover in omloop waren —, want
natuurlijk bedoelt Bentinck dit in zijn bekentenis-brief en Willem III
bestempelt zulk een soort vriendschap als „criminelle". Willem's voorkeur
voor omgang met mannen boven dien met vrouwen is onmiskenbaar en zijn
gewoonte, om zich met intimi of te zonderen, maakte reeds vroeg aan het
Hof de spotlust gaande. Zelfs Burnet schijnt er van onder den indruk,
als hij zegt, dat Willem III slechts een ondeugd heeft, die hij zorgvuldig
verbergt 3). De heele sportieve leefwijze van Willem III, waaraan hij om
en niettegenstaande zijn zwak physiek tot zijn dood getrouw bleef, is er
borg voor, dat hij niet geleden heeft aan de abnormale sexueele afwijking,
waarvan de geruchten tijdens zijn leven en tot op onzen tijd toe hem beschuldigd hebben 4).
Portland is om zijn houding in dit conflict van groote ondankbaarheid
beticht om de vele weldaden, die zijn Meester hem bewezen had. Toegegeven dat de minder fraaie kanten van zijn karakter hier sterk naar voren
komen, men mag toch een geste van nobelheid in zijn gedrag niet vergeten. Zij ligt in de oprechte waarschuwing, zij het voor dingen, die hij
overdreef, en nog meer in de karaktervolle wijze, waarop hij zijn grief tot
het einde doordacht. Er hoort zedelijke moed toe, om een positie als de
zijne op te geven. Hier staat Portland ver boven Albemarle. Toch kan men
1) Corresp. Willem III—Bentinck, I I , 212, 526; cf. Journalen-Huygens, II, 43.
2) II, 627; cf. 596.
3) Burnet (editie-1823), III, 125; het is echter ook mogelijk, dat Burnet de verhouding
tot Miss Betty bedoelde.
4) Vermoedelijk zijn vooral Swift, die van „very infamous pleasures" sprak (Koch, 103,
foot 2), en St. Simon (II, 329) voor de verspreiding verantwoordelijk; cf. ook het bericht
van de hertogin van Orleans van 24 April 1698, bij Ranke, Franz. Geschichte, V, 364.
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meenen, dat het voor Portland's reputatie verkieslijker ware geweest, als hij
de overmaat van gevoeligheid, die hij aan den dag legde, beter had weten
te beheerschen. Waarlijk koninklijk heeft Willem III het conflict behandeld,
toen hij den vriend, die hem ontrouw wilde worden, de hand boven het
hoofd hield, hem in zijn hart trouw bleef tot het uiterste. Met Portland
zou men liever zien, dat de Koning zich geen gunsteling als Albemarle had
gekozen. Maar : „un Roy n'est
pas un ange", zei Liselotte,
toen zij de diepte van het
conflict had leeren kennen 1).
In het voorjaar van 1697
dan werd de breuk geheeld.
Maar de wonde bleef. De
verhouding van Willem III
en Portland is niet meer geworden wat zij eens was. In
het einde van het jaar klaagt
de laatste in brieven aan
Vaudemont, dat er in 's Konings gedrag niets veranderd
is: hij beschouwt de zaak als
„sans remede" 2). Als hij in
Januari van het volgend jaar
als buitengewoon ambassadeur op weg is naar Parijs,
ontvalt hem in een brief
onderweg een uitdrukking,
H. Rigaud, De graaf van Portland.
waarvan Willem III ontsteld
Middachten.
is 3). De heele uitvoerige correspondentie tijdens Portland's verblijf te Parijs draagt niet meer die
kenmerken van innige vertrouwelijkheid van vroeger, vooral niet van
de zijde van den gezant, die gewoonlijk heel eerbiedig en zakelijk blijft.
Herinneren aan het oude doen de bewijzen van 's Konings deelneming
in een ernstige ziekte van Portland's dochter Maria, Lady Essex. En zij
1) Corresp. Willem III—Bentinck, P, 324.
2) Alsv., 114.
3) Alsv., I 1 , 22 I .
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liggen ook in de op zich zelf curieuse belangstelling, die de Koning aan den
dag legt voor Fransche gewoonten — hij wil zelfs een Fransch bed voor
zich bestellen, wat Portland afraadt — en voor Fransche kasteelen en parken en jachten. Versailles, Marly, Meudon, Chantilly —, Portland bezocht
ze alle, en Willem III moet van de beschrijving genoten hebben. LenOtre
beloofde een ontwerp voor de tuinen van Windsor.
Voor dit gezantschap was Portland om zijn rol bij de vredesonderhandelingen en om zijn positie naast den Koning de aangewezen man. Het is
niet noodig te veronderstellen, dat hij er voor werd bestemd, omdat zijn
verhouding tot Willem III zijn verwijdering wenschelijk zou hebben gemaakt. De zending was van buitengewoon groote beteekenis 1), en Engeland
had geen diplomaten van groot gezag wien men ze kon opdragen. Het gold
niet alleen een betoon van vriendschapsherstel na den oorlog, van besprekingen over handelsbetrekkingen en de , regeling van de teruggave van
's Konings goederen, het ging ook om een zoo delicaat onderwerp als het
verblijf van Jacobus II op Franschen bodem, waaromtrent Willem III de
besprekingen nog niet als afgesloten beschouwde en waarvan de betaling
van een jaargeld voor koningin Maria, dat Naar bij den vrede in uitzicht
was gesteld, thans eenigermate afhankelijk werd gemaakt. En vooral om het
entameeren van de kwestie van de Spaansche successie. Dit laatste werd
aangevoerd in een door Willem III zelf geschreven secrete instructie:
Portland moest Lodewijk XIV verzekeren van de vriendschap van zijn
Koning en van de lust, die deze had, om met hem te leven in een volkomen
en nauwe vereeniging; wederkeerig zou men moeten trachten te voorkomen of weg te nemen alle hinderpalen, die aan deze in den weg zouden
kunnen staan, en hiertoe moest Portland polsen, of er geen middel was,
om expedienten te vinden, ten einde een oorlog, dien de dood van den
koning van Spanje zonder kinderen zou kunnen veroorzaken, te voorkomen. Aan Portland werd dan nog uitdrukkelijk de verwijdering van
Jacobus II, ten minste uit de nabijheid van het Hof en van de zeekusten,
aanbevolen. „Et surtout des conspirateurs contre ma vie".
Het is niet toevallig, dat Willem III dit belangrijkste gedeelte van Portland's opdracht eigenhandig stelde. In het ter sprake brengen der Spaansche
successie handelde hij geheel eigener beweging en zelfstandig, zooals hij
gedaan had in de besprekingen van Brucom, waarvan dit gedeelte van
1) De instructien: alsv., P, 214, waar verder de heele correspondentie.
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Portland's zending eigenlijk een vervolg was. Geen der Engelsche ministers
was ingewijd. Ook Heinsius was dit niet, en zoo stond de Republiek theoretisch in den opzet buiten het geval. Het was een zaak van durf — geheel
in den geest van Willem III —, om die successie-kwestie, waarover zooveel
te doen was geweest en waarover geen enkel vast vooruitzicht bestond dan
dat zij de aanleiding tot groote moeilijkheden, hoogstwaarschijnlijk tot oorlog zou worden, door overleg te regelen. In de lange onderhandelingen voor
den vrede van Rijswijk was ze ter sprake gebracht en Lodewijk XIV had
meer dan eens te kennen gegeven wel tot een schikking bereid te zijn, maar
de zaak was veel te delicaat en te ingewikkeld, om haar zoo tusschen andere
dingen door of te doen. Nu, na den vrede was er beter zicht.
In de annalen der diplomatieke geschiedenis staat Portland's ambassade
van 1698 hoog aangeschreven om den luister en de praal, waarmede zij werd
omgeven. Het was het eerste gezantschap van den nieuwen Engelschen
Koning aan den Zonnekoning, afgezien van de zending van St. Albans,
kort tevoren, om Lodewijk XIV te complimenteeren bij het huwelijk van
zijn oudsten kleinzoon, den hertog van Bourgogne. De ambassadeur deed
zich op zijn best voor, bewust van de beteekenis van zijn optreden, waarbij
hij met nauwgezetheid zorgde voor de etikette en eischte, dat de eerbewijzen, verschuldigd aan zijn hooge waardigheid, werden nagekomen. De indruk van zijn persoon was gunstig. Hij maakte te Parijs vrienden en vriendinnen — onder de laatsten de hertogin van Orleans en mevrouw de
Meyercrone vooral —, die hem later na zijn terugkeer bestormden met
verzoeken om intercessie te hunnen gunste door zijn immers zoo machtigen
invloed bij zijn Koning. Alleen de kring der ultra-katholieken en Jacobitischgezinden, die in Madame de Maintenon hun middelpunt hadden, hield zich
voor hem gesloten. En met de onderhandelingen, die met Pomponne, secretaris van Staat voor buitenlandsche zaken, en diens collega en schoonzoon
Colbert, markies de Torcy, vooral gevoerd werden, ging het niet heel vlot.
In de voor Willem III zoo belangrijke zaak van Jacobus II stuitte Portland
op een onverbiddelijk neen, in die van de teruggave van het Prinsdom
Oranje en de goederen in Franche-Comte vond hij weinig tegemoetkoming;
eerst tegen het einde der zending werd hieromtrent ten slotte overeenstemming verkregen.
Frankrijk voelde zich nog sterk en stond vrijer, nu de oorlog ten einde
was en de groote alliantie feitelijk uiteen lag. Over haar hernieuwing en
over een garantie van den vrede werden vruchtelooze, ook niet zeer ernstige
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besprekingen gevoerd. Al was de oneenigheid onder de bondgenooten niet
z o o groot als na Nijmegen en het acces voor Frankrijk in Duitschland niet
zoo gemakkelijk, toch vreesde men voor nieuwe aanvalsplannen, waartoe
nieuwe bewapening en de uitrusting van een vloot naar West-Indie gereede
aanleiding gaven. Willem III was zich van de situatie zeer goed bewust.
Zijn brieven aan Heinsius en Portland zijn vol van de onrust, die men in
zulke momenten van spannende afwachting altijd bij hem aantreft. Wat
hem daarbij bijzonder verontrustte, was de stemming, die zich in het
Parlement openbaarde. Hij mocht bij zijn terugkeer van het vasteland in
het einde van November 1697 met nog zooveel gejuich ontvangen zijn
„ick weet niet dat ick oyt sooveel menschen van fatsoen bij den anderen
heb gesien”, schreef hij aan Heinsius, — het bleek spoedig, nadat het
Parlement bijeengekomen was en groote vriendelijkheden over het met den
vrede behaalde succes waren gewisseld, dat er een diepgaand verschil tusschen Kroon en Parlement zich ging ontwikkelen. Dit was haast onvermijdelijk. Nu het vrede was, oordeelden de meeste Engelschen het onderhouden van een staand leger overbodig en gevaarlijk. Zij hadden er noode
in berust zulk een machtig wapen in handen van hun Koning te zien,
hier sprak scherp de herinnering aan den strijd met de Stuarts. Maar
Willem III had zijn leger ook met het oog op den toekomst noodig. Waar
zou het met Engeland's veiligheid, met de veiligheid van Europa heen,
als men hem zijn wapens uit de hand sloeg ? Die Engelschen — hij kwam
nu op zijn oude terminologie terug — hadden toch „wonderlijcke procedures". Nu schenen zij nergens aan te denken dan aan „een pretens van
vryheyt, daer sy selfs moeten toegeven noeyt sooveel gehadt te hebben
noch selfs niet voor my te vreesen" 1). Het Parlement zette door. Een voorstel van Robert Harley, die van Whig gematigd Tory geworden was, om
het leger terug te brengen op den voet van voor September 168o, toen
Karel II eenige uitbreiding aan het leger gegeven had, d. w. z. op 10.000
man, werd in Januari 1698 met een groote meerderheid 2) in Lager- en
Hoogerhuis aangenomen. De Tories vooral, maar ook verscheidene Whigs
hadden ervoor gestemd. Slechts enkele Whig-ministers, Somers, Russell
en Montague, hadden den Koning krachtig gesteund. Eerst ook Sunderland, die echter zich terugtrok en zijn ambten neerlei, toen een storm tegen
1)

Archives, 111 2 , 23,

2) Feiling, 327.
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hem dreigde op te steken. Shrewsbury hield zich, ziekelijk als hij was, zeer
terug, al bleef hij nog tot einde 1698 officieel in functie. De regeering verloor hierdoor in aanzien. Montague bleef de voornaamste drijfkracht, wat
vooral bleek bij de omzetting van de oude in een nieuwe Oost-Indische
Compagnie, met dezelfde monopolistische rechten, die nu, na jaren langen
strijd, haar beslag kreeg; de nieuwe bood de regeering het voordeel van
een subsidie van £ 2.000.000, en dit was de lokprijs voor Willem III. Want
de financieele toestand was ook na den vrede nog hoogst bedroevend. Het
Parlement voteerde niet meer dan £ 350.00o, maar aan dit kleine bedrag
zat de goede kant vast, dat het geld, om alle troepen boven de io.000 man
af te betalen, ontbrak, en hierin vond Willem III vrijheid, om voorloopig,
behalve de Hollandsche garde, nog ongeveer de helft meer in dienst te
houden.
Men moest zich toch weten te behelpen ! Zulke vrijheden had Willem III
zich ook, bepaaldelijk rond 1684, in de Republiek veroorloofd. Want —
het behoeft haast niet opgemerkt — de strijd over de troepen-afdanking
in Engeland lijkt als twee druppels water op die in de Republiek. In vroegere
jaren wel te verstaan, want hier behoorde zulk een strijd voorloopig tot
het verleden, en in zulk een voorbeeld voelt men ook even de waarheid
van het veel misbruikte gezegde, dat Willem III koning in Nederland en
stadhouder in Engeland was 1). Zonder moeite van beteekenis werd de
Nederlandsche krijgsmacht na den vrede — v.n. door afdanking van al de
sedert 1688 in dienst genomen vreemde troepen, op de Zwitsers na — teruggebracht op 4100 ruiters en 41440 man voetvolk, welke sterkte ook voor
1698 behouden bleef. De Raad van State, in zijn petitie voor dit jaar, oordeelde dit, in vergelijking van die van andere landen, een „swakke krijgsmagt", maar voorloopig voldoende. Daarentegen drong hij ernstig aan op
versterking van de vloot, waartoe ook eenige maatregelen getroffen werden 2).
Veel beter bleven de omstandigheden voor Willem III dan in de Boer
jaren, maar hij zelf maalde zich sombere schrikbeelden af van wat er wel
zou moeten gebeuren, als de successie openviel en Frankrijk aanvallend
mocht optreden, om zich in het bezit te stellen van de heele Spaansche
1) De uitdrukking gaat terug op een gesprek van Wassenaer-Obdam met een Engelschman te Parijs (volgens den brief van de hertogin van Orleans van 24 April 1698, bij Ranke,
Franz. Gesch., V, 364).
2) Zie, behalve de petitie zelf, Secr. Res. St. Gen. 1 Oct. en ord. Res. St. Gen. 29 Oct.
1697 (R. A.); vèrder De Jonge, III, 542 vlg.

400

Onderhandelingen over de Spaansche successie.

monarchie. Vooral toen Karel II in het begin van 1698 alweer ernstige
ziekte-symptomen vertoonde. Maar juist dit werd voor Lodewijk XIV de
aanleiding, om zijnerzijds den stap te doen, waartoe Portland — wat onhandig naar het schijnt en onder den druk van het weinig gunstig begin
zijner onderhandelingen over Jacobus II, die hij wat heel sterk op den
voorgrond had gebracht, — nog niet gekomen was. Want Lodewijk XIV wist
heel goed, dat, wanneer hij het zou gaan toeleggen op de heele monarchie
voor zich, de coalitie tegen hem onmiddellijk nieuw leven zou krijgen. Na
den vrede had hij den markies d'Harcourt als gezant naar Madrid gezonden,
om er de verhoudingen te verkennen : de Duitsche invloed heette er groot
door de Koningin. Toen D'Harcourt in Februari verontrustende berichten
over Karel's ziekte zond, nam Lodewijk XIV het belangrijke besluit, om
door Pomponne en Torcy Portland te laten polsen, hoe het eigenlijk met
zijns Meesters opvattingen over de successie gelegen was. Zoo kwam door
Fransch initiatief, in het onderhoud van 14 Maart 1698, de door Willem III
het eerst geentameerde zaak verder op gang. Want Portland hield zich
wel van den domme, zei alleen de mededeeling, dat Lodewijk XIV bereid
was over een regeling der successie te onderhandelen, te zullen doorzenden
en gaarne nadere bijzonderheden te zullen vernemen. Maar Willem III
juichte, toen hij het goede nieuws te lezen kreeg. Hij deed nog wel heel
wantrouwend tegen den ouden vijand, vooral in den brief aan Heinsius,
waarin hij dezen nu kennis gaf van de Fransche „ouvertures" en diens
advies vroeg. Aan Portland schreef hij bemoedigend, ried hem voorzichtigheid en verder afwachten aan, maar ook: ge zult begrijpen, dat het
heelemaal mijn bedoeling niet is deze belangrijke onderhandeling of te
breken, integendeel haar verder te pousseeren, totdat we heel duidelijk zien,
of we ons met Frankrijk zullen kunnen engageeren in zulk een delicate
zaak; „ik beken, dat ik een zoo groote neiging heb geen oorlog meer te
zien voor den korten tijd, dien ik nog te leven heb, dat ik niets zal nalaten
wat ik in eer en geweten hiervoor zal kunnen doen".
Waar de gezindheid aan beide kanten zoo was, moesten de vooruitzichten
voor een schikking gunstig staan. Dat bleek direct, zoodra men verder
kwam. Dit geschiedde in April, toen de graaf van Tallard als Fransch
gezant te Londen verscheen. Hierheen verplaatste zich toen vanzelf het
centrum der onderhandelingen, al bleef Portland door hem te Parijs gedane
mededeelingen en door de brieven van Willem III geheel op de hoogte.
Reeds in de tweede audientie, die Willem III Tallard in April verleende,
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werd de groote zaak geabordeerd, en na verschillende betuigingen van
algemeenen aard en herhalingen van wat reeds te Parijs besproken was,
viel Willem III uit: hij meende, dat het het beste was de heele Spaansche
monarchie aan den keurvorst van Beieren te geven. Groote verbazing bij
Tallard ! Nu, laat Willem III volgen: ik zal anders spreken tot Mr. de
Tallard, niet tot den ambassadeur; ik geloof, dat men de Zuidelijke Nederlanden aan den keurvorst moet geven, met een behoorlijke barriere, want
wat er over gebleven is, is dit niet; Spanje en de „Indien" aan een zoon
van den dauphin; het belangrijkste in Italie aan den aartshertog; verder
moet men een handelsverdrag maken, om Engeland en de Republiek gerust
te stellen, waartoe zij eenige zekerheidsplaatsen in de Middellandsche Zee
en in de „Indien" moeten hebben.
Ranke heeft reeds .opgemerkt 1), dat de meeste van deze voorslagen, na
lang bloedvergieten, te Utrecht verwezenlijkt geworden zijn. Geheel waren
zij niet Willem's eigenste gedachten, en zoo spontaan als hij ze voorbracht,
waren ze ook niet. Er was rekening gehouden met het advies van Heinsius,
die — wantrouwender tegenover Frankrijk dan zijn Meester — sterk had
aangedrongen op waarborgen tot veiligstelling van den handel der Zeemogendheden; onder invloed hiervan had Willem III aan Portland al
geschreven over de barriere, die vooral niet minder uitgebreid moest zijn
dan bij den vrede van de Pyrenaeen — liefst zou hij Duinkerken hebben !
— en de verwerving van Oran of Ceuta of Port-Mahon of nog liever het
heele eiland Minorca en dan van een haven in Amerika — en dit is zeer
typisch voor Willem III — „que je puis pas bien specifier a present, n'ausent
pas trop m'informer de la constitution du pays que l'Espagne possede" !
De hoofdzaak was echter, dat Willem III zijn kaarten had bloot gelegd.
Lodewijk XIV vond er aanleiding in zijnerzijds, volgens beproefde Fransche
gewoonte, een alternatief-voorstel te doen, waaruit hij de keuze aanWillem III
liet: of het blok van de Spaansche monarchie aan den keurprins, behalve
stukken in Italie voor den dauphin en den aartshertog; Of het blok aan
een zoon van den dauphin, behalve de Zuidelijke Nederlanden voor den
keurprins, Napels en Sicilie voor den aartshertog, het Milaneesche voor
den hertog van Savoye. Daarmede was een basis van onderhandeling
gegeven.
Bij de langdurige onderhandelingen op deze basis, die het eerste ver1)

VI, 391.
26
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deelingsverdrag van Den Haag van i i October 1698 ten gevolge hadden 1),
was Heinsius meer betrokken dan Willem III 2). Deze heeft van den beginne
of duidelijk te verstaan gegeven, dat het hem wezenlijk om een regeling
te doen was en daarbij zeer groote, soms door Heinsius getemperde toeschietelijkheid tot Frankrijk betoond. Hij heeft alle aanvankelijk voor de
Zeemogendheden geeischte waarborgen laten vallen, en de verwijdering van
Jacobus II uit Frankrijk haast niet meer aangeroerd. Hij kon dit te gemakkelijker doen, omdat de Beiersche keurprins, dus de zwakste partij,
de uitverkorene voor het grootste deel der erfenis werd. De Republiek had
in zekeren zin haar barriere in de Zuidelijke Nederlanden, omdat haar,
met oogluikende toestemming van den Keurvorst, toegestaan was na den
vrede van Rijswijk troepen — in naam onder Spaansch opperbevel — te
onderhouden in verscheidene der belangrijkste grenssteden 3), die sedert
den vrede van Nijmegen officieus als barriere werden beschouwd. Zij had
bovendien den Keurvorst nader aan zich verplicht door een leening van
500.000 rijksdaalders, om de vestingen van ammunitie te voorzien 4). Zijnerzijds had Lodewijk XIV afgezien van zijn eersten eisch, dat ook Milaan
en Luxemburg aan den dauphin zouden komen.
De motieven van Willem III voor deze politiek, reeds voor en bij den
vredehandel van 1697 aan het licht tredende en vooral bestaande in de
zwakheid der alliantie met het Huis Habsburg en de verandering in de
positie van Frankrijk, werden geaccentueerd door de ontwapening in Engeland. Zij zijn louter aan de practische politiek ontleend. Met bespiegelingen
over de rechten der verschillende pretendenten en de validiteit van verscheidene renuntiatien heeft hij zich weinig ingelaten. Aan Talland zei hij
in het onderhoud van 17 April, dat beslissend geweest is, schertsend:
„nous decidons bien hardiment de choses dont nous ne sommes point les
maitres", maar hij deed het dan toch maar; en over de invaliditeit van de
rechten van den dauphin: dat dit tenminste de meening was van hen, die
1) Heel uitvoerig hierover: Klopp, Legrelle, Reynald en Dollot; verder de brievenpublicatien van Grimblot, in de Archives, in de Corresp. Willem III—Bentinck.
2) Voor dit bijzondere punt vooral zijn Bijvanck's artikelen in de Gids, 1898, III en IV,
van belang.
3) Een bepaald verdrag hierover is nooit gesloten. Het veel besproken verdrag van
den keurvorst met de Republiek van 23 Aug. 1698 hierover is een falsificatie (zie Bussemaker in Handelingen Mij. Ned. Letterk. 1910-1921). Willem III heeft wel op een regeling aangedrongen,maar Spanje werkte niet mee (aan Vaudemont 3 Jan. 1698: Corresp. II3),
4) Secr. Res. St. Gen. 16 April 1698 (R. A.); cf. Grimblot, I, 243, en Bussemaker, t. a. p.
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„ce fait-la" het meest onderzocht hadden, daarmede te kennen gevende,
— zooals Tallard wel terecht meende —, dat hij daartoe niet behoorde.
De „raison d'etat" heeft, als altijd, Willem III in deze zijn politiek geleid,
wel te verstaan een reden van staat, die gebaseerd was op het belang van
Europa, zooals hij dit had voorgestaan in zijn heele staatkundig bedrijf. In
wezen herinnert Willem's handeling in dezen sterk aan wat De Witt met
het Haagsche verdrag van 1659 en de triple-alliantie van 1668 had ondernomen. De regeling, zooals die in het eerste verdeelingsverdrag werd vastgelegd, beantwoordde inderdaad aan de behoeften van het handhaven eener
Europeesche „balance". Eenerzijds berustte zij op de satisfactie, aan Frankrijk te geven; anderzijds in de veiligheid van Engeland, de Republiek en
de anderen tegenover Frankrijk's groote macht, zooals Heinsius het uitdrukte 1). Voor Engeland nam de Koning zelf, krachtens zijn koninklijk
recht, de verantwoordelijkheid op zich; alleen Somers en enkele andere
ministers werden op het laatste oogenblik ingewijd, en de eerste gaf op last
van den Koning voor ditmaal het groot-zegel in blanco af. In de Republiek
hadden de Staten van Holland, door Heinsius in September in het vertrouwen genomen, geen bezwaar gemaakt, en de Staten-Generaal deden
dit evenmin. Verplichtingen legde het Fransch-Engelsch-Nederlandsche
verdrag aan de deelnemers niet op dan in tamelijk vage formules van een
garantie — met alle krachten — van de tenuitvoerlegging, indien een der
partijen weigerde zich er aan te onderwerpen.
Maar Willem III was niettemin een heel eind uit den vroegeren koers
geraakt. Hij kon niet verwachten, dat Spanje bereid zou worden bevonden
een verdeeling der monarchic te aanvaarden. Het zou het beginsel van de
Monarchie bij de gratie Gods, dat Lodewijk XIV zelf bij deze gelegenheid
had prijs gegeven, handhaven tegenover dat van het Europeesch overwicht.
Maar in zoo verre liepen de oplossingen, die men zocht, niet al te ver
uiteen, omdat de Koningin door haar invloed op haar echtgenoot er
voor ijverde de geheele monarchie aan den Beierschen keurprins te vermaken, wat in November 1698 geschiedde. Verder bleef de Keizer van het
deelingsplan af staan, omdat hij de aanspraken van den keurprins, zijn kleinzoon, zelf verwierp wegens de renuntiatie van diens moeder bij haar huwelijk. Leopold I hield vast aan oudere rechten van zijn eigen Huis, die hij
wilde overdragen op aartshertog Karel, die hij bij de alliantie van 1689
1)

Archives, III 2 , 323.
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gehonoreerd had gekregen van de Republiek en den Engelschen koning
beiden. Het was hem niet bekend, hoe ver zijn bondgenooten van hem waren
afgedwaald, want het verdeelingsverdrag zou hem, op bepaald verlangen van
Lodewijk XIV, niet vOOr Januari 1698 worden medegedeeld en Auersperg
gaf zich vruchtelooze moeite bij Willem III en Heinsius beiden het geheim
te doorgronden. Dit lijkt op het eerste gezicht wat stuitend 1), maar men
heeft te bedenken, welke bittere herinneringen men aan dat „ongeluckig
Huis van Oostenrijk" had en hoe de bondgenooten eigenlijk al tijdens de
laatste jaren van den oorlog in verwijdering waren geraakt. En men kon
't ook niet onvoorwaardelijk in het belang der Zeemogendheden achten,
om de heele Spaansche monarchie in handen der Oostenrijksche Habsburgers
te brengen 2), al had men zich met dit vooruitzicht, onder den drang der
omstandigheden, in 1689 verzoend.
Als het eerste verdeelingsverdrag gesloten wordt, is Willem III op het
Loo, al van midden Juli af, toen hij uit Engeland was overgekomen. Hier
was toen een druk diplomatiek verkeer: Tallard kwam er, en Heinsius, ook
Auersperg. Maar in hoofdzaak werden de onderhandelingen in Den Haag
gevoerd. Zelf ging de Koning in October op reis naar Celle, op bezoek bij
Georg Wilhelm. Of er ook nu, als in 1680, druk gejaagd werd ? In elk geval
schijnt de reis thans wel een bepaald politiek doel gehad te hebben: Willem III Wilde de banden met de keurvorstelijke familie van Hannover
nauwer aanhalen. Te Celle verscheen dan ook keurvorstin Sophie — haar
man was in het begin van het jaar overleden — met haar zoon Georg Lodewijk en diens zoon en dochter. Er is toen ongetwijfeld gesproken over de
erkenning der aanspraken van dit Huis op den Engelschen troon en over
een huwelijk van Sophie's kleindochter met den hertog van Gloucester.
Het is mogelijk, dat Leibniz er indirect den stoot toe gegeven heeft. Willem III, die ook aanhoudend de goedkeuring van het 9e keurvorstendom
in het Rijk had bevorderd, was stellig niet afwijzend, maar keurvorstin
Sophie bleef dit wel, en het kwam tot geenerlei afspraak 3).
Den z4sten was de Koning op het Loo terug, maar het werd midden
December, vOOrdat hij de Noordzee overstak. Hij moet hebben opgezien
tegen de samenkomst van het nieuwe Parlement — tijdens zijn afwezigheid
gekozen in gevolge de triennial bill —, waarin de Whigsche meerderheid van
1) Vooral Klopp, VIII, wijst hier op verschillende plaatsen op.
2) Dit zeiden Dijkvelt en Boreel reels in Jan. 1697 tegen Callieres (Legrelle, I, 401).
3) Klopp, VII, 277 vlg., VIII, 237 vlg.
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het vorige in een minderheid was omgezet. Duidelijk sprak de openbare
meening zich voor de, het meest door de Tories voorgestane, bezuiniging
uit. Willem III kon een oogenblik hopen, dat de stemming niet al te ongunstig zou zijn, toen het Lagerhuis een hem welgevallig Speaker koos.
Heel spoedig bleek het, dat het bittere ernst was met verdere troepenafdanking; Harley werd opnieuw de leider der oppositie. Niet alleen werd
het getal nu teruggebracht op 7000, maar ook alle vreemdelingen moesten
weg. Bepaaldelijk de Hollandsche garde-regimenten werden hierdoor getroffen. De Koning verweerde zich wat hij kon, maar vond eigenlijk nergens,
ook niet bij het zees verzwakte ministerie, flinken steun. Opnieuw kwam
hij met een plan tot afstand doen van de regeering voor den dag, hij maakte
zelfs een ontwerp voor de rede, waarmede hij zijn besluit, om naar de
Republiek terug te keeren, aan het Parlement zou aankondigen 1). Ik geloof
niet, dat men dit ook nu als meer dan een dreigement beschouwen moet.
De ministers deden onder indruk ervan een poging de Parlementsstemming
tot inkeer te brengen — zonder eenig succes. Maar het dreigement kwam
niet tot uitvoering, ook niet nadat een smeekend verzoek van den Koning,
om hem toch zijn Hollandsche garde te laten, was afgewezen. Ook nu -kon
Willem III, hoe diep gegriefd hij was, zijn levenswerk zelf niet vernietigen,
al had, — zei de Koning reeds in 1698 scherp-ironisch —, het Lagerhuis
door de ontbinding van het leger bewerkt, wat Frankrijk in acht jaar oorlog
niet had kunnen bereiken. Hij werd er onwel van. Bij God, als ik een zoon
had, ik zou ze niet laten begaan, legt de traditie hem hier in den mond,
en zij zegt ook, dat hij overwogen had troepen uit Ierland te laten overkomen.
Toen de zitting in Mei ten einde liep, sprak hij van „dese miserable
sessie". Het koninkrijk ontbloot van militie, geen genoegzame middelen
voor de toegestane lasten, geen duit voor eenig soort van schulden, het
crediet geruineerd 2). Welk een verwarring moet dit alles ten gevolge hebben, riep Willem III uit, die niet genoeg besefte wat Engeland zich in zijn
insulaire ligging kon veroorloven en hoe zeer de traditie hier sprak.
En terzelfdertijd kwam de definitieve breuk met Portland. De proeftijd,
meende deze, had niet gebaat 3). In Mei legde hij definitief al zijn ambten
1) Dalrymple, III, 130; cf. Klopp, VIII, 275, en Archives, III 2 , 258.
2) Archives, III 2, 410, 415.
3) Volgens Ranke VI, 441, was de directe aanleiding, dat de Koning bij een bezoek
aan Newmarket de kamers van Portland aan Albemarle had gegeven. Ranke ontleent dit
aan een bericht van L'Hermitage van I Mei 1699, maar heeft over het hoofd gezien, dat
deze het 4 Mei als een onwaar gerucht terugneemt (R. A., Archief-Heinsius).
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neer, later ook de militaire. Tevergeefs poogde Willem III hem te bewegen
althans den sleutel, het teeken zijner hofwaardigheid, te behouden. Met
moeite bewoog hij hem de onderhandelingen over de Spaansche successie
te blijven voeren. Zonder sterke emotie gingen zij beiden nu, begin Mei
1699, uiteen. Zij begrepen, dat het niet anders kon, en legden zich hierbij
neer. Willem III toch wel onwillig: „het voorval chagrineert mij zeer",
schreef hij aan Heinsius; „ik heb alles gedaan, om hem satisfactie te
geven, voorzoover dit eenigszins met reede kost bestaen, maar een verblinde
jalousie heeft moeten prevaleeren boven alles hetgeene hem dierbaar moest
ziin" 1). Portland kreeg tijd zich aan „gardening" — hij had kort voor zijn
„retirement" nog het kleine park van Windsor gekregen — en religieuze
overpeinzingen te wijden. Albemarle kwam niet in zijn plaats, noch in zijn
hofwaardigheid — Sidney werd „groom of the stole" — noch in zijn eersteministerschap-zonder aanstelling.
Als een visch naar het water verlangde Willem III naar Holland, en hij
ging een maand na het einde der Parlementszitting 2). Niettegenstaande de
regeering in Engeland zelf in groote verwarring was 3), en geen krachtige
poging was gedaan, om een sterkere te vormen; niettegenstaande Sunderland in een ernstigen brief aan Portland er op had aangedrongen, dat de
Koning nu Engeland niet zou verlaten 4). De prominente Whigs vielen
meer en meer uit, ook Russell uit de Admiraliteit, en zij werden niet door
gelijkwaardige krachten vervangen. Marlborough, sedert 1698 onder de
Lords-Justices opgenomen, kwam wel meer naar voren.
De ernst der omstandigheden werd verhoogd, omdat het eerste verdeelingsverdrag door den dood van den jongen keurprins, gevolg van de pokken, op 5 Februari, in het ongereede was geraakt. De keurvorst was in
het verdrag wel aangewezen als de eventueele opvolger van zijn zoon, maar
alleen voor het geval deze bij zijn overlijden reeds koning zou geworden
zijn. Geen der contracteerende partijen heeft er aan gedacht deze bepaling
thans toepasselijk te achten. Voor Willem III stond het van meet of vast,
dat hij, zoo mogelijk, een lijn met Lodewijk XIV moest blijven trekken.
Zijn geloof in de oprechtheid van de bedoelingen van den Franschen koning

1)
2)
3)
4)

Alsv., 406; Corresp. Willem III—Bentinck, 1 1, 339 vlg., 1 1 , 315 vlg.
Archives, III 2, 415.
Feiling, 3 3 2.
Corresp. —, 1 2 , III.
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was sterk toegenomen 1). Maar de vrees kwelde hem, dat Frankrijk zou
trachten partij te trekken van de zwakheid van Engeland. Lodewijk XIV
was evenzeer overtuigd van de wenschelijkheid, om met Willem III samen
te blijven gaan, en hij had een bewijs van zijn goede gezindheid gegeven
door den Italiaanschen graaf Boselli, die heette om te gaan met een plan
om Willem III te vermoorden, in de Bastille te laten opsluiten 2). De eerste
impuls van beiden was afwachten, wat de ander zou voorstellen. Maar
Lodewijk XIV hield dit niet uit en gaf reeds in een brief aan Tallard van
3 Februari een schema van een nieuw verdeelingsplan: Spanje en de Indien
aan aartshertog Karel, het grootste deel der Italiaansche bezittingen aan
den dauphin, waarbij echter een ruil van Milaan tegen Lotharingen in
overweging werd gegeven; voor de Zuidelijke Nederlanden werden verschillende mogelijkheden geopperd. Willem III deed verbaasd. Waarom
moest Frankrijk profiteeren, vroeg hij, van den dood van den Beierschen
keurprins ? Was het niet al te duidelijk, dat Lodewijk XIV zijn macht aanzienlijk trachtte te vermeerderen en het allermeest op Lotharingen speculeerde ? De vraag was niet geheel billijk, want ook de portie van Oostenrijk,
dat pas versterkt was door den vrede van Carlowitz met Turkije, was
toegenomen in omvang. Willem III verschoof de beslissing door thans
direct den Keizer in de onderhandelingen te betrekken door middel van
Hop, die na den vrede van Rijswijk in buitengewone zending naar Weenen
was gegaan, om de vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden 3). Het
zou, argumenteerde Willem III, zoo mooi zijn, een verdrag met Leopold I
en Frankrijk beiden te maken. Dan ware de vrede eerst recht verzekerd !
Maar in zijn hart was hij toch overtuigd, dat desnoods de overeenkomst met
Frankrijk alleen gesloten moest worden; ook de situatie in Engeland maakte
dit heel wenschelijk. De einduitkomst der onderhandelingen bewijst dit
met volkomen zekerheid.
Als Willem III, naar gewoonte, eenigen tijd na het einde der Parlementszitting, naar de Republiek komt, zijn de onderhandelingen nog niet ver
gevorderd. En gedurende zijn verblijf op het Loo, dat, met een korte onderbreking voor een refs naar Breda, tot in October duurde, kwamen ze ook

1) Archives, III 2, 274, 281, 307.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 241, 399 vlg., cf. Klopp, VIII, 441; cf. 79.
3) Over deze zending zie men het spoedig te verschijnen 2e deel van Von Antal en
De Pater.

4 08

Zij blifren slepende.

niet tot een resultaat. De Koning volgde ze met belangstelling, zonder
sterk effectief in te grijpen. Midden in de onderhandelingen moest hij nog
aan Heinsius vragen, of dat deel, dat van Spanje zou worden afgescheiden,
aan Frankrijk zelf of aan den dauphin zou komen ! Laat Tallard toch niet
te veel naar het Loo komen, verzoekt hij ; dat geeft maar opspraak. Toch
kwamen, evenals het vorige jaar, de Franschman en de Oostenrijker, even
goed als Heinsius en zelfs Portland. De beslissende onderhandelingen werden echter te Weenen gevoerd, want Auersperg werd, om zijn berichtgeving
in het vorig jaar 1), niet meer met het voile vertrouwen van vroeger ontvangen. En Hop kon de keizerlijke regeering er niet toe krijgen mee te doen.
Zij was niet principieel tegen een verdeeling, maar wilde Frankrijk geen
meester laten in Italie, al waren de Zuidelijke Nederlanden nog bij het deel
van den aartshertog gevoegd. Wel verzette Spanje zich principieel: de
Spaansche gezant te Londen diende bij de Lords-Justices een zeer scherp
gesteld protest tegen de bedoeling der verdeelers in 2), met het gevolg dat
hem een verder verblijf in Engeland werd ontzegd. Het incident maakte
de diplomatieke breuk tusschen de Zeemogendheden en Spanje wijder dan
zij al was door de ceremonieele moeilijkheden, die een paar jaar vroeger
geleid hadden tot de uitzetting van den Nederlandschen gezant uit Spanje.
Nu zal ik wel minder scrupule moeten hebben, om met Frankrijk alleen
een accoord te sluiten, meende toen Willem III 3). Stellig is hij met de
bedoeling om dit te doen, in October, op zijn doorreis naar Engeland, in
Den Haag gekomen, om dan te ervaren, dat Amsterdam en de Staten van
Holland, wien Heinsius het intusschen reeds opgestelde verdrag in September had medegedeeld, sterke oppositie maakten. De stad vond het gevaarlijk
de (Aide bondgenooten, dus den Keizer en Spanje, in den steek te laten en
zich zoo nauw met Frankrijk te verbinden. Het is begrijpelijk, dat zij nu
niet als in 1698 zonder meer toegaf: zij had er bezwaar tegen, dat Frankrijk
door zijn in Italie te verwerven bezit — waarvan Willem III tevergeefs
gepoogd had het markiezaat Final uit te zonderen — een sterke economische
positie in de Middellandsche Zee zou verwerven.
Einde October was de Koning terug te Londen, zonder tractaat en met
het Parlement op komst. Hoe de zitting zal uitvallen, kan alleen de tijd
1) Archives, III', 448.
2) Corresp. Willem III—Bentinck, I', 346.
3) Archives, 111 2 , 480, en cf. reeds 452.
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leeren, zooals de courantier zegt, verzuchtte hij. ZOO onberekenbaar achtte
hij zijn Engelschen. Wat volgde, moet hem geducht tegengevallen zijn, al
had hij bij de opening de voorzichtigheid zoo ver gedreven, dat hij alleen
in algemeene termen over de veiligheid van het rijk sprak.
Schotland en Ierland behoeven in een biografie van Willem III geen
groote plaats in te nemen. Nadat hij er in 1691 het gezag van de Kroon
hersteld had, bleef het er rustig, waartoe in Ierland voortdurend een aanzienlijke legermacht op de been werd gehouden. Met de regeering der beide
landen bemoeide de Koning zich niet meer dan de gewone afdoening van
zaken medebracht. Schotland bezorgde hem in de jaren na den vrede wat
extra-moeite door de expeditie, die particulieren hadden uitgerust, om een
grootscheepsche kolonisatie in Darien, op de landengte van Panama, te
beginnen. Engeland, uit handelsnaijver, had de onderneming zeer tegengewerkt, en de Koning had, onder invloed van de stemming te Londen,
zich zeer terughoudend betoond. De onderneming liep op een groote mislukking uit (1699), en er ontstond een scherpe spanning tusschen de beide
koninkrijken, zoodat men zelfs aan versterking der Engelsche Noordelijke
graafschappen dacht ! In het Schotsche Parlement zijn de menschen „als
raesent", schrijft Willem III in Juni 1700 aan Heinsius. Een conflict over
Ierland, dat hem meer direct raakte, had hij toen pas achter den rug. Het
ging over de groote schenkingen, die hij er gedaan had uit de verbeurdverklaarde landen, waarover na 1691 nooit een definitieve regeling was getroffen. Portland en Albemarle, Miss Villiers en Ginckel onder anderen
hadden er van geprofiteerd. Na den vrede was het Parlement opnieuw begonnen zich met deze aangelegenheid te bemoeien; er werd een commissie
van onderzoek ingesteld en in de zitting van 1699 op 1700 leidde het verslag
dezer commissie tot een zeer hevigen aanval op deze giften, en tengevolge
hiervan op de Whig-ministers, Somers vooral, en tevens op de buitenlanders in Engelschen staatsdienst. Ook nu was Harley de aanvaller. Het
Lagerhuis nam de „resumption-bill" tot intrekking der schenkingen aan;
de confiscation zouden gebruikt worden voor de afdoening van Engelsche
schulden. Tevergeefs trachtte de Koning tenminste een derde der geconfiskeerde landen te zijner beschikking te houden. Het Hoogerhuis poogde
eenige amendementen in de bill aan te brengen, maar eindigde met zich
naar het Lagerhuis te schikken, waartoe het te eer gedwongen werd, omdat
het ontwerp aan een „money-bill" was vastgekoppeld. Een adres van het
Lagerhuis verzocht den Koning alle vreemdelingen, behalve prins George,
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uit den staatsdienst te verwijderen; Somers werd met strafvervolging bedreigd. Terwijl een zeer groote opwinding in heel Engeland heerschte,
prorogeerde de Koning de zitting (21 April).
„Het is de quaatste sessie, die ik ooit heb gehad". Zij is in „groote confusie"
en na „veele gedane extravagantie" verloopen. „'T is onbegrijpelijck voor
ymandt, die niet present is geweest, haer intrigues te kunnen begrijpen;
het is oock niet te bescrijven". Ditmaal is het inzicht, dat Willem III voor
de houding van het Lagerhuis toonde, al heel gering. Het is eigenlijk zeer
begrijpelijk, dat het aanstoot gaf, dat hij eigenmachtig over een gedeelte
der confiscation beschikt had, te meer omdat hij geen enkele poging gedaan
had, om een regeling te treffen, die in de bedoeling had gelegen. Hier komt
de zwakke zijde van Willem's koningschap, die zoo nauw met zijn persoon
samenhangt, treffend uit. Het bizondere is thans, dat hij zich zoo weinig
opwindt over wat er om hem heen voorviel ! Hij laat de dingen betijen en
grijpt ten slotte naar den noodmaatregel der prorogatie. Zijn kabinet, bedenke men daarbij, was al zwakker geworden: Montague had reeds in
October de exchequer verlaten; Somers zelfs gaf kort na het einde der
Parlementszitting zijn plaats op. Noodgedwongen moest de Koning zich
meer tot de Tories, die hem het bitterst bestreden hadden, wenden.
Shrewsbury, die in 1699 de plaats van Lord Chamberlain aanvaard had,
legde deze neer en ging op reis naar Italie. Jersey, die — naast den gematigden Whig James Vernon — reeds staatssecretaris was, volgde hem
op. De plaats van Somers kwam aan een obscuren Tory-advocaat 1). Alle
kracht raakte uit de regeering weg. Toch ging de Koning — ditmaal heel
laat, in Juli pas, om den gespannen toestand in Engeland zoowel als in
Schotland — naar de Republiek. Hij had het haast niet kunnen uithouden,
werd „wat indispoost" en vreesde opnieuw ziek te zullen worden, als hij
nog langer in Engeland moest blijven 2).
Het tweede verdeelingsverdrag was toen in veilige haven. Maar het tot
stand komen hiervan had den Koning een sterke emotie bezorgd. Toen het
in het einde van 1699 en het begin van 1700 scheen, alsof Amsterdam niet
tot toegeven te bewegen zou zijn, terwijl Tallard sterk aandrong op het
einde der onderhandelingen en onaangenaam werd! Wat moest hij doen ?
Nu alleen met Frankrijk sluiten ? Het heele geval bracht hem in de
1) Feiling, 340.
2) Archives, IIP, 167.
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„uyterste verlegentheyt”, en het was inderdaad ook heel duidelijk, dat bier
de moeilijkheid, die uit de combinatie van het koningschap en het stadhouderschap kon voortvloeien, heel scherp naar voren kwam. Maar gelukkig
gaf Amsterdam in Januari toe, omdat 6 gewesten en alle andere leden van.
Holland waren voorgegaan ! Toen opperde de Privy-Council, wien het verdrag ditmaal werd voorgelegd, nog eenige bezwaren. Maar op 3 en 25 Maart
konden resp. Engeland en Frankrijk, de Republiek en Frankrijk het tweede
verdeelingsverdrag onderteekenen.
Willem III is in dit verdrag Frankrijk nog meer tegemoetgekomen dan
in het eerste. Zelfs de Fransche eisch, dat de aartshertog bij het leven van
Karel II niet naar Spanje zou mogen gaan, had hij ten slotte aangenomen,
en den keurvorst van Beieren, wien heelemaal niets was toebedacht, had
hij ontstemd. Met de klachten in Amsterdam en dergelijke klachten onder
de kooplieden te Londen 1) was geen rekening gehouden. Zijn politiek was
de consequente doorzetting van de na den vrede aangenomen gedragslijn,
maar het resultaat was ditmaal minder bevredigend dan in 1698. Bovenal
hoopte Willem III er den vrede mede te kunnen behouden, die hem zoo
noodig was, ook om zijn eigen afnemende krachten. Zoodra het verdrag
gesloten was, ging hij zich opnieuw beijveren het te Weenen smakelijk te
maken.
Den vrede bevorderde hij ook in het Noorden, waar Zweden en Denemarken om het langademige Holsteinsche vraagstuk tot vijandelijkheden
dreigden te komen. Het was heel noodig deze zoo spoedig mogelijk te voorkomen om de gevolgen, die ze voor de verhoudingen in Noord-Duitschland
en voor het verdere Europa konden hebben. Een Engelsch-Nederlandsche
vloot werd naar de Oostzee gezonden, om Denemarken te dwingen zich
aan de afspraken van 1689 te houden. Frankrijk werd er door zijn verbinding
met de Zeemogendheden van weerhouden het te steunen 2). Toen kon de
jonge Zweedsche koning Karel XII gemakkelijk naar Seeland oversteken
en Denemarken dwingen tot het verdrag van Travendal. De vrede werd
aldus spoedig hersteld, maar de groote Noordsche oorlog kwam iets later
toch. En de Spaansche Successie-oorlog evengoed !
Spoedig na Willem's vertrek naar de Republiek stierf de hertog van
Gloucester, wat de Engelsche successie op losse schroeven stelde. En wan1) Zie b.v. Archives, 1113 , 214.
2) Cf. Archives, HP, 75.
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neer hij einde October, na een verblijf op het Loo en een bezoek aan Breda,,
naar Engeland terugkeert, weet hij, dat de Spaansche koning heel erg ziek
is. De dood volgde op 1 November, eerst den 1 2den kreeg Willem III er
bericht van door een expres uit Parijs. Bij de opening van het testament
bleek de heele monarchie aan den tweeden kleinzoon van Lodewijk XIV
vermaakt te zijn 1); in October had er al een gerucht over geloopen en
Willem III verklaarde dit toen direct onaannemelijk 1). Deze beide gebeurtenissen beheerschen de laatste anderhalf jaar van Willem's leven
geheel. In de nadere regeling der successie in Engeland, die noodzakelijk
was geworden, greep hij zelf krachtig in. In de aangelegenheid der successie in Spanje sleepten de dingen hem mee, hij kon ze slechts volgen. En
toch beheerscht de laatste kwestie mede de vlotte regeling der eerste, want
de onrust in Europa en de vrees voor naderend onheil maakten de wenschelijkheid hiervan te evidenter.
Als Willem III in Engeland terug is, wordt de reeds sedert 1699 voorbereide ommekeer naar de Tories geheel voltrokken. Godolphin keerde in
de Treasury terug, Rochester zelfs kwam opnieuw in functie, als lordlieutenant van Ierland. Sunderland werkte bij deze vorming van een nieuw
overwegend Tory-kabinet achter de schermen weer mee; Harley, die er zelf
buiten bleef, had er een groot aandeel in. Het Lagerhuis werd ontbonden; zijn verhouding tot den Koning was in de laatste zitting al te scherp
geweest en het scheen beter een zoo belangrijke aangelegenheid als die aanhangig gemaakt moest worden, aan een nieuw Lagerhuis voor te leggen.
De verkiezingen brachten weer een meerderheid van Tories. Maar zulke
groote moeilijkheden als in de vorige zittingen bleven ditmaal uit. De groote
zaak der opvolging werd, in harmonie van Whigs en Tories beide, in behandeling genomen. Zooals te verwachten was, werden de aanspraken van
het Huis Hannover in de „act of settlement" erkend, ofschoon keurvorstin
Sophie, met wie de Koning zelf tijdens zijn laatste verblijf in de Republiek
tweemaal gesproken had, zich nog altijd niet geheel gewonnen had gegeven 2):
haar zoon, de keurvorst, zou, als Anna kinderloos stierf, koning worden.
Willem III was met deze regeling ingenomen, hij had ze al van 1689 of
voorgestaan. Aanspraken van het Huis van Savoye — door het huwelijk
van den hertog met de dochter uit het eerste huwelijk van den hertog
1) Id., 111 3, 2 1 1 .
2) Klopp, VIII, 558 vlg., IX, 49 vlg., 257.

Successie in de Republiek niet geregeld.

413

van Orleans — konden niet in aanmerking komen, omdat het Huis katholiek
was; pogingen, om met behuip van Willem III den prins van Wales tot
opvolger te doen aanwijzen, waarmede Lodewijk XIV schijnt te hebben
omgegaan 1), hadden niet de minste kans ; ook de Tories hebben dezen
kant niet opgekeken, het aantal echte Jacobieten was na het complot
van 1696 sterk gedund. Minder ingenomen moet Willem III geweest zijn
met de nieuwe beperkingen van de koninklijke macht, die de „act of
settlement" tevens inhield en die grootendeels een uitvloeisel waren van
de moeilijkheden, die zich in zijn regeering hadden voorgedaan. Maar
verzetten deed hij zich niet. Hij moest ze aanvaarden als de natuurlijke
consequentie van de revolutie van 1689; zij zouden overigens pas in werking
treden onder het Huis van Hannover 2). Alleen aan het einde der zitting
kwamen groote onaangenaamheden door de aanvallen op Somers, Russell,
Montague (ondertusschen verheven tot graaf Halifax), die opnieuw met
„impeachment" werden bedreigd, wat het Hoogerhuis in Juni verhinderde.
Het is zeer te betreuren, dat Willem III niet even doortastend als in
Engeland voor de regeling der opvolging in de Republiek is opgetreden.
Zijn macht was er toch waarlijk groot genoeg voor. Heel veel heeft hij zich
met de zaken in Nederland in zijn laatste jaren niet bemoeid. In zijn brieven aan Heinsius wordt er amper van gesproken. Een enkelen keer komt er
een klacht over Friesland's onwil om te contribueeren of over de houding
van een of anderen regent, die hem mishaagt, of een aanbeveling om Hop
thesaurier-generaal te maken, ofschoon hij er tegenopziet Simon van Slingelandt voor het hoofd te stooten 3). Van Borssele, die nu de Staten in Engeland
vertegenwoordigde, klaagt erover 4), dat er niemand om den Koning is, die
hem voldoende van de zaken in het vaderland op de hoogte kan houden,
bepaaldelijk na het heengaan van Portland. Albemarle, — die zijn vriend
niet was —, zegt hij, beheerscht met den Koning en Heinsius Holland,
met Odijk en Van Hulst Zeeland, met Dijkvelt Utrecht, Portland beheerscht
Overijsel door middel van D'Alonne; Albemarle en Van Hulst redderen de
zaken van het leger. Wat schematisch, maar in hoofdzaak wel juist ! Niemand
schijnt er bij Willem III op aangedrongen te hebben, om de opvolging
in zijn ambten goed onder de oogen te zien, en hij zelf vatte de delicate
1)
2)
3)
4)

Klopp, VIII, 44o; Grimblot, II, 277.
Cf. Klopp, IX, 267.
Archives, 111 2 , 512.
In zijn meermalen geciteerde Gedenkschriften, 64 vig.
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kwestie in 1700 wel even aan, maar hij zette niet door, toen hij merkte, dat
men er in Holland weinig voor voelde; het vermoeide hem en men moest
dan maar wachten met „une affaire si salutaire" tot na zijn dood 1). Johan
Willem Friso was ook nog zoo jong, en wat zou men er te Berlijn van
zeggen, als zijn petekind als zijn opvolger werd aangewezen ? De verhouding
tot de Brandenburgsche familie was toch al verre van hartelijk, en men had
Frederik III voor een eventueelen oorlog hard noodig. Keurprins Frederik
Willem werd bij zijn bezoek aan Willem III tijdens diens verblijf in de
Republiek in 1700 met bizondere onderscheiding behandeld en in het begin
van 1701 erkende Willem III Frederik III — ofschoon met heel weinig
enthusiasme 2) — in zijn nieuwen titel van koning van Pruisen.
Dat er weer oorlog zou komen, heeft eigenlijk van het oogenblik af, dat
Lodewijk XIV besloot het testament van Karel II te aanvaarden, vrijwel
vastgestaan. Al werd er nog zoo plechtig verzekerd, dat de Spaansche en
de Fransche kronen nooit met elkander vereenigd zouden worden, een
eenheid van belangen kwam er toch: was 't niet juist een der motieven voor
de uiterste wilsbeschikking, waartoe de laatste Spaansche Habsburger door
zijn Spaansche omgeving feitelijk gedwongen was geworden, dat Frankrijk
beter dan iemand anders de eenheid der monarchic zou kunnen handhaven ?
Willem III werd zeer hevig geschokt, toen hij de beslissing van Lodewijk
XIV vernam 3). Ik heb, zegt hij nu wat al te sterk, nooit veel staat gemaakt
op de „engagementen" met Frankrijk, maar dat het dit „solemneel tractaat"
in het „aensien van de heele werelt" zou hebben willen breken, dat had ik
niet geloofd. En dan te moeteri bekennen, dat — niettegenstaande alle ervaring ! — „wij de dupe sijn" ! Ter verontschuldiging voor zich zelf: „als
men geen trouw noch woort wil houden, kan men light ymant bedriegen".
Dat Anjou zelfstandig in Spanje zou regeeren, daaraan geloofde hij geen
oogenblik. Al zijn hoop was nu op den Keizer gevestigd. Hij had tot
het laatste verwacht Leopold I tot toetreding tot het tweede verdeelingsverdrag te kunnen bewegen. Nu wenschte hij, dat de Keizer onmiddellijk
zou toeslaan, om zijn rechten te „pousseeren" door inbezitneming van het
zijn zoon bij dit verdeelingsverdrag toegezegde gedeelte, en toen Heinsius
opmerkte, dat het beter was, dat de Keizer nu zijn aanspraken op de heele
monarchie zou handhaven, vond hij dit ook. ZOO ver was hij nu ineens
1) Lamberty, I, 698-699; cf. Klopp, VIII, 552, 570.
2) Klopp, VIII, 572; Archives, 111 3 , 337.
3) Id., 235 vlg.
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van Frankrijk af geraakt ! Voor de motieven, die Lodewijk XIV aanvoerde
— bepaaldelijk het onvoltooid blijven van het verdrag door 's Keizers weigering —, en de bepaling van het testament, dat, als hij het niet aanvaardde, de geheele Monarchie aan den aartshertog zou komen, toonde hij
niet de minste toegankelijkheid. Dat kwam, omdat hij instinctmatig gevoelde, dat zijn heele levenswerk door de, zij het indirecte, vergrooting der
Fransche macht bedreigd werd : niet alleen de verdeelingsafspraak stond op
het spel; het ging niet alleen om de schending van een verdrag, waarvoor
Lodewijk XIV zijnerzijds goede redenen kon aanvoeren. Willem's toenaderingspolitiek, die Lodewijk XIV in alle oprechtheid opgevangen heeft, was
door de kracht der omstandigheden mislukt; zij is er niet minder eerbiedwaardig om.
Het eerste oogenblik schenen de kansen van Willem III op het hervatten
zijner oude politiek van samengaan met den Keizer niet groot. Zoowel in
Engeland als in de Republiek overheerschte de vreugde, dat men van het
tweede verdrag af was, en men koesterde zich in de verwachting, dat Spanje
immers toch van Frankrijk gescheiden zou blijven. „Het is mijn leet tot
aen mijn ziel", dat de stemming zich hier — in Engeland — op die wijze
uit. „Alle de menschen sijn hier seer gerust, ende bekommeren haer gedaghten weinigh op dit groote verandering van 's werels saecken". Het
schijnt een straf van den hemel, dat „men hier soo weinigh gevoeligh is
van hetgeen buiten dit eylandt passeert". Wat kende Willem III de Engelschen toch weinig, al was zijn visie op de toekomst veel scherper dan die
der meesten.
De ommekeer in de stemming begon zich af te teekenen, zoodra de gevolgen van Anjou's koningschap zichtbaar werden. Begunstiging van
Fransche handelsbelangen in Spanje en Spaansch-Amerika, en dan vooral
het optreden van Fransche troepen in de Zuidelijke Nederlanden, die, van
Spaansche orders voorzien, in Februari de Nederlandsche garnizoenen in
de barriere-steden dwongen huistoe te gaan en ze zelf bezetten, met Oostende
en Nieuwpoort erbij. In de eerste plaats maakte dit optreden een machtigen
indruk in de Republiek, maar ook in Engeland deed het zich gevoelen.
Men zocht een uitkomst door waarborgen te vragen, want behoud van den.
vrede bleef men begeeren. Hangende de onderhandelingen hierover, besloten de Staten-Generaal in April nog tot de erkenning van Philips V,
zooals de nieuwe Spaansche koning heette. Tot ergernis van Willem III,
die nu, om de in Engeland nog overheerschende stemming, in Mei het-
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zelfde moest doen. Maar waarborgen waren niet te krijgen, en toen de
Republiek hulp vroeg tegen eventueel vijandelijk optreden van Frankrijk
in een brief aan Willem III, dien deze aan het Parlement mededeelde, trad
de ommekeer al duidelijk aan het licht. In de aanvallen op Somers en de
andere oud-ministers in het Lagerhuis schuilt nog een stuk ontevredenheid over het tweede verdeelingsverdrag, maar het niet doorzetten van de
aanvallen houdt reeds verband met de toenemende vrees voor Frankrijk.
Ook het publiek begint zich te weren. De bekende „Kentish petition", in
Mei aan het Lagerhuis aangeboden, sprak van ondankbaarheid tegenover
den Koning en van het in den steek laten der bondgenooten. Als de ,zitting
van het Parlement eindigt, is Willem III gemachtigd tot onderhandelingen
met den Keizer en de Staten-Generaal tot het bereiken van een duurzamen vrede of een noodzakelijken oorlog 1).
Die onderhandelingen waren reeds in vollen gang en liepen gemakkelijk.
Marlborough was er voor naar Den Haag gezonden. De stemming in
Europa was als in 1688. In Den Haag werd 7 September de nieuwe groote
alliantie geteekend, wier doel niet meer was het herstellen van de vredes
van Westfalen en de Pyrenaeen, maar om den Keizer, die de vijandelijkheden reeds begonnen had, voldoening te bezorgen voor zijn aanspraken
op de Spaansche nalatenschap.
In Duitschland stonden Pruisen en Saksen en Hannover aan 's Keizers
zijde; alleen Beieren had reeds in het begin van 1701 zijn heul bij Frankrijk
gezocht. Het nieuwe verbond werd als 't ware gecementeerd door de erkenning, door Lodewijk XIV, van den prins van Wales als koning van
Engeland, toen, ook in September, Jacobus II te St. Germain overleed.
Deze flagrante schending van den vrede van Rijswijk werkte vooral in
Engeland als de schending der Belgische neutraliteit in 1914. Zij had in
de volgende zitting van het Parlement ook sterke anti-Jacobitische uitingen
ten gevolge. Willem III drukte, toen hij de tijding vernam, de hoed over
zijn voorhoofd — en zweeg 2).
Gedurende deze voorvallen was de Koning op zijn gewone zomersche
verblijf — het laatste — in de Republiek. Hij moet zich verheugd hebben,
dat de dingen nu zoo liepen. Maar oorlogszuchtig was hij minder dan
ooit. Niemand mogelijk, zei hij, ziet dezen nieuwen oorlog „nooder" dan
1) Feiling, 348.
2) Klopp, IX, 342.
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Facsimile van een brief van Willem III aan de Staten-Generaal uit 1701 ( ?}
(Rijksarchief Gelderland).
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ik 1). Met zijn zeer verzwakt lichaam, met zijn zeer afnemende krachten.
Als hij in Engeland terugkomt, is alles in oorlogsvoorbereiding. Nogmaals ontbindt hij het Lagerhuis, op raad van Sunderland, naar men meent,
en in de hoop op een
Whig-meerderheid. Deze
hoop werd niet vervuld,
een kleine meerderheid
van Tories bleef. De algemeene stemming was
echter veranderd, gematigder. Weer komen
Whigs en Tories beiden
in het kabinet. Dat waarborgde toch het best de
eenheid, die nu weer zoo
noodig was.
Willem III heeft het
uitbreken der vijandelijkheden over de heele linie
niet meer beleefd. Marlborough, dien hij de
laatste jaren meer en meer
op den voorgrond had gehaald — hij was toch ook
verreweg de bekwaamste !
— en Eugenius van Sarm.:memo,' ritAtcerus
vok.
voye zouden het werk
voltooien, dat hij begonnen was, met behulp van
, .
Heinsius — ofschoon, wat
de Republiek betrof, niet
geheel in zijn geest
onder gunstiger omstandigheden dan zich in zip leven hadden voorgedaan,
maar met volle gebruikmaking, ook op militair gebied, van zijn arbeid en
E
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HET EINDE.
Van 1688 af is een vermindering in het zwakke physiek van Willem III
merkbaar, na den dood van de Koningin wordt zij al duidelijker. Er doen
zich herhaaldelijk oogenblikken voor, dat men voor zijn leven vreest. Bij
de oude ongemakken van aamborstigheid, ofschoon hevige asthma-aanvallen
niet meer voorkwamen, en hoofdpijn deden zich lichaamszwellingen, vooral
in de beenen, die doorgaans koud waren, voor. Waterzucht ? De Koning
zelf stelde de vraag aan den Leidschen professor Govert Bidloo, die in de
laatste jaren onder de behandelende geneesheeren zeer op den voorgrond
trad; hij beantwoordde de vraag ontkennend 1).
Ik moet erkennen in de zeer verschillende uitspraken van de doktoren
over het ziektegeval mijn weg niet to kunnen vinden. Vast staat, dat van
1697 af de zwelling in verschillende lichaamsdeelen, die zich twee jaar
vroeger het eerst had voorgedaan, den Koning het meest hinderde. Hiervoor vooral werd, met velerlei middelen, gedokterd; meer dan eens trad
eenige beterschap in, maar volkomen was deze nooit. Daarbij kan de
borstkwaal hare verwoestende werking hebben voortgezet. Een lastig patient
was de Koning. Iemand, die boven de 30 of 4o jaar is, moest zijn eigen
dokter kunnen zijn, zei hij teekenend tegen Bidloo, en aan voorschriften
betreffende het gebruik van medicijnen en het niet eten van bepaalde spijzen, als vruchten en oesters, hield hij zich weinig of niet. Hij was allerminst
een man voor een dieet. De behandelingswijze kan ik niet beoordeelen,
evenmin de kunde der Nederlandsche of Engelsche doktoren, onder wie
dr. Hutton en dr. Lawrence de meest bekende waren. Verscheidene werden
1) Zie Bidloo's Verhaal der laatste ziekte en het overlijden van Willem de IIIde —
(Leiden, 1702), dat ik voor het volgende v.n. gebruik, niettegenstaande de smalende kritiek
er op van dr. Krul in Tijdspiegel, 1892, I, 167 vlg.
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bovendien schriftelijk geraadpleegd. Men krijgt den indruk, dat ook moderne
dokters tegenover een ziekte als die van Willem III, al hadden ze zijn
leven misschien iets 'anger kunnen rekken, hulpeloos gestaan zouden hebben. Het geval was te ingewikkelder, omdat, waar de borst om frissche
lucht vroeg, de beenen bewegingen meermalen moeilijk maakten, wat lusteloosheid, slechte spijsvertering en gebrek aan eetlust ten gevolge had, en
dan bleven zelfs de jachtpartijen achterwege 1).
Geestelijk bleven Willem III's functien ongestoord. Maar op de bereidheid tot werken heeft de afnemende lichaamskracht in de laatste jaren een
merkbaren invloed gehad. Zijn langdurige verblijven op het Loo, al werden
ze afgewisseld door bezoeken en enkele kleine reizen, wijzen op toenemende
behoefte aan rust en eenzaamheid. De brieven aan Heinsius zijn na 1697
heel kort, behalve bij spannende momenten als de moeilijkheden in de
Republiek over het tweede verdeelingsverdrag. Andere correspondentie van
vertrouwelijken aard is er uit deze jaren heel weinig. Aan Portland, al ontmoetten de oude vrienden elkander niet al te zeldzaam, zijn er nog alleen
enkele zeer korte briefjes; aan Albemarle ken ik er geen enkel. Ook uit de
wijze waarop hij sommige zaken van belang behandelde — de successiekwestie in Nederland b.v. —, blijkt duidelijk een beperking, niet een afneming, van geestelijke werkzaamheid. Aileen in de allerbelangrijkste dingen, bepaaldelijk de internationale politiek, blijft hij tot het einde voortdurend actief. Maar als hij in 1701 in Engeland terugkomt, na een ongelukkigen overtocht, wordt hij door „d'aenspraeck van de menschen" zeer moe 2).
Anders dan in de beide vorige jaren, toen hij na zijn zomerverblijf op het
Loo aangesterkt was; ditmaal was hij eerst wel in krachten toegenomen,
maar een zware verkoudheid, bij een jacht opgedaan, bracht opnieuw achteruitgang. Zijn slecht uitzien bij zijn laatste verblijf in Den Haag trok de
aandacht: Droste had de ingeving, dat hij den Koning niet meer zou terugzien; de Fransche agent noteerde: „il avait l'air d'un mort —; il a une profonde melancholie"; te Breda, bij zijn bezoek in 1700, werd reeds opgemerkt, dat hij moeite had een kwartier te loopen 3). Het werd als een publiek
geheim, dat Willem III niet lang meer te leven zou hebben 4). Men heeft
1) Cf. Klopp, VIII, 552.
2) Archives, 1113, 565.
3) Droste, vs. 6610 vlg.; Mernoires de Monsieur de B., 78; Van Borssele, 71; Legrelle,
IV, 258.
4) Te Parijs: Dangeau, VIII, 174.
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soms gemeend, dat Lodewijk XIV ook hierom na den dood van Karel II
te vrijmoediger durfde optreden. In den winter van 1701 op 1702 ging de
toestand op en neer, in Februari en begin Maart scheen hij redelijk wet —,
als wij de aanteekeningen van Bidloo, die, kort te voren als een der lijfartsen aangesteld, mee naar Engeland gereisd was, mogen gelooven.
4 Maart 1702 ging de Koning, van Kensington uit, naar Hamptoncourt.
„Ik reed van den middag
in het park en willende
het paard van den stap
in den galop brengen,
viel het op zijn knien;
ik meende het met den
toom te lichten, maar het
storte voor over en toen
ter zyen en zoo viel ik op
mijn rechter schouwer
tegen den grond; 't is
wonderlijck, want het was
op een gelijken grond".
Aldus vertelde Willem
III 's avonds aan zijn omgeving wat hem op deze
rit was overkomen 1 ). Het
paard heette Sorrel en de
Koning bereed het voor
den eersten keer. Of het
in een molshoop gestruikeld
was ? De val had een
Govert Bidloo.
breuk
in het rechterLakenhal, Leiden.
sleutelbeen tengevolge.
Het been werd gezet door dr. Ronjat, nadat de Koning naar Hamptoncourt
was gebracht, waar hij dien middag dineerde. Spoedig daarna ging hij in
een karos naar Kensington terug. Daar bleek, misschien door het schudden, de zetting te hebben losgelaten. Prof. Bidloo deed 't over. 's Nachts
1) Bidloo, 85; voor de ziekte verder v.n. Klopp, IX, 479 vlg., en de brieven van L'Hermitage aan Heinsius van 17 en 21 Maart (R. A., archief-Heinsius); korte berichten in Knuttel,
nos. 14672-14673.
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sliep Willem III rustig. Ook de eerstvolgende dagen deden zich geen
onrustbarende verschijnselen voor; de breuk in het sleutelbeen heelde goed.
Maar den 9den waren de beenen meer dan gewoon gezwollen, de volgende
dagen hield dit aan; toch voelde de patient zich niet bizonder onwel.
Het is mij niet mogelijk het verband tusschen den val van Sorrel en de
van 9 Maart of zich opnieuw voordoende verschijnselen van een sleepende
ziekte te constateeren, evenmin het te ontkennen. Na den 4den Maart was
Willem III eerst geregeld op en werkte. Van den 1 oden is een brief van hem
aan den hertog van Mecklenburg, om hem dank te betuigen, dat hij de zijde
van den Keizer zou houden — waarschijnlijk zijn laatste schrijven; aan
Heinsius is er geen brief meer na den val. Den 11 den zond hij een boodschap aan het Lagerhuis, om den wensch uit te spreken tot de vereeniging
van Schotland en Engeland, waarop hij ook in het begin zijner regeering
had gedoeld en waarvan de wenschelijkheid, door de gebeurtenissen van
Darien, zooveel duidelijker was gebleken. Den 13 den hield hij cercle en
benoemde tevens een commissie van vijf Lords, om in zijn naam de sanctie
van eenige wetsontwerpen, waaronder een bill of attainder tegen den prins
van Wales, aan het Parlement mede te deelen. Dienzelfden dag wandelde
hij in de galerij op en neer, viel bij twee open ramen in slaap en werd
huiverend wakker: dit was 't oogenblik, meende men, dat veel bijdroeg tot
het einde. Spoedig daarna begon de koorts op te komen. Den 1 sden zag
L'Hermitage hem en kreeg den indruk, dat hij uiterst zwak was; op dien
dag overviel de koorts hem, terwijl hij nog „au cercle" was; daarna vertoonde
hij zich niet meer buiten zijn slaapkamer. Waarschijnlijk al vroeger beleed
hij aan Portland, dat hij den slag voelde komen en zijn krachten dagelijks
verminderen. En als Portland dan antwoordt, dat hij hem in Den Haag
zwakker had gezien, zegt de Koning: „dat was op een andere manier".
Den 17den was hij al heel ziek: „ik ben zwak," zei hij toen tegen Bidloo,
„en krijg elken dag een nieuwe ziekte, gisteren buikloop, nu braaken; voel
me puts eens, voel je wel hoe zwak ik ben".
's Morgens vroeg, den I8den, kwam Albemarle, die, belast met een zending in verband met de oorlogsvoorbereiding, naar Den Haag geweest was,
terug. De Koning toonde geen belangstelling voor het resultaat der zending
en zei alleen eenige vriendelijkheden. Dien dag vergaderde de Privy Council,
op 's Konings bevel, gestadig op Kensington. In den namiddag was hij nog
in staat een tweede commissie tot sanctionneering van eenige wetsontwerpen, waaronder een tot afzwering van den prins van Wales, te onderteeke-
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nen. Daarna verminderden de krachten snel, de doktoren bewogen den
Koning, tegen zijn zin, te eten, en geneesmiddelen dat zij hem gebruiken
lieten ! Zij schijnen het doodsgevaar toch wel heel laat te hebben ingezien!
Naast Bidloo waren er zeven Engelschen, onder wie Sir Thomas Millington,
president van het „college of physicians", voortdurend „in attendance"; de
patient toonde duidelijk voorkeur voor den Hollander.
In den nacht van den i8den op den 1 Oen (een Zondag) werd Bidloo, die
een paar uur was gaan rusten, te drie uur gewekt. „Ik heb een quaade nacht",
zei Willem, terwijl hij, eerst tegen Bidloo leunende, daarna tegen twee
bedienden, trachtte te slapen. Omstreeks vijf uur vonden de doktoren het
noodig Burnet en den aartsbisschop van Canterbury te waarschuwen, die
beide in het paleis vertoefden. De aartsbisschop diende de communie toe,
en op diens vraag antwoordde Willem III, dat hij verder niets had te
zeggen. Hij was heel moedig in deze stervensuren. Hij nam afscheid van
Ouwerkerk, van Albemarle, van Bidloo, van eenige zijner dienaren en
bedankte hen een voor een voor hunne trouwe diensten. De sterfkamer en
de belendende kamers waren vol heeren. „Hoe lang wel", vroeg hij, zeer
benauwd, om 7 uur aan Bidloo. Naar Portland, die den vorigen avond
aanwezig was, maar zich, overstelpt van droefheid, had teruggetrokken, had
hij al vroeger gevraagd; de dienaar, die hem ging halen, miste eerst zijn
weg en Portland kwam op het laatste oogenblik. Hij kon niets hooren dan
eenige Nederlandsche woorden: „voor de laatste maal"; de Koning drukte
hem de hand en men zegt, dat hij die op zijn hart lei. Treffend deze woorden in de taal van het vaderland, op vreemden bodem, tusschen deze
twee mannen, van wie in elk geval de Koning al zijn vriendschapsgevoel
behouden had. Eenige minuten voor achten eindigde de doodsstrijd.
Treffen doet Willem III ook in de wijze waarop hij het leven verliet.
„Met een grootheid van geest die niet gewoon is en een vastheid en een
grootsche gelatenheid, betuigd hebbende noch den dood te vreezen noch
het leven te begeren; hij stierf als Christelijk held; over niemand beklaagde
hij zich, ontevredenheid betoonde hij niet, alleen dankbaarheid aan allen,
die hem persoonlijk gediend hadden". Zoo L'Hermitage, en Bidloo en de
Oostenrijksche gezant zeggen in substantie niet anders.
Bij de lijkopening bleken de ademhalingsorganen zeer ontstoken te zijn;
de darmen waren blauwachtig, en het bloed hierin zwart; de beenen en
de rechterhand gezwollen; het heele lichaam zeer mager. Het gebroken
sleutelbeen, zeggen de doktoren, was goed gezet; vele lichaamsdeelen, ook
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de nieren, noemen ze gezond. Als directe doodsoorzaak geven zij den toestand der longen aan. Tering dus ?
Er is veel verschil van meening, reeds bij de tijdgenooten, welken indruk
de dood van Willem III in Engeland en in Nederland beide maakte.
Groote droefheid en verslagenheid, constateert de een 1), en de ander zegt,
dat er weinig teekenen van openbare droefheid waren 2). Sterke ontroering
als die van de Koningin kan 's Konings heengaan niet gewekt hebben.
Daarvoor stond hij te ver van de meeste menschen: in Engeland vooral,
maar toch ook in Nederland, waarmede de directe aanraking wat verloren
was geraakt, al lag het hem altijd het naast. Wel „verslagenheid" 3), beklemming, vrees: wat zouden de gevolgen zijn ? Als dan de regeeringswisseling
heel gemakkelijk plaats heeft en koningin Anna door haar eerste optreden
vertrouwen wekt,- ook in Nederland, verdwijnt de emotie heel spoedig. Als
Willem III, met groote praal, aan de zijde van zijne gemalin in Westminster
Abbey is bijgezet (25 April), schenkt men aan zijn graf weinig aandacht
en een voorstel, door Odijk reeds in 1699 in Zeeland gedaan, om een standbeeld voor hem op te richten, wordt nu ter zijde geschoven.
De meeste zijner onderdanen hebben Willem III alleen verstandelijk
kunnen zien, omdat hij zich aan hen alleen van dezen kant vertoonde. De
spontane uitroep van een Engelschman, die hem in den slag van Neerwinden zag: „gallant mortal" 4), blijft een zeldzaamheid. Deze verstandelijke
visie is blijven overheerschen, ook in de historische literatuur over Willem III —, met uitzondering van de panegyrische 5), die reeds tijdens zijn
leven en kort na zijn dood verscheen. Dit geldt zoowel van de Engelsche
en a fortiori van die uit andere landen.
Het sluit niet uit, dat Willem III vrij algemeen als een groot man is
beschouwd; alleen sommigen, wien zijn doel vijandig was — dus vooral
Jacobieten en eenige Franschen 6) — hebben hem gekleineerd door zijn
1) L'Hermitage en de Oostenrijksche gezant; Luttrell maakt er zich kort af.
2) De Venetiaansche gezant (Feiling, 359).
3) Dit woord gebruikt Heinsius, wiens verdere uiting geheel bevestigt wat ik in den
tekst gesteld heb (Corresp. Willem III—Bentinck, P, 524); cf. Wagenaar, XVII, 116.
4) Trevelyan, Blenheim, 162.
5) Zooals de hiervoor, p. 361, genoemde Royal Diary; de „Histoire de Guillaume III"
(Amsterdam, 1703; 3 dln.); A. Boyer, The History of King William the Third (London,
1702; 3 dln.) enz. enz.
6) 0. a. bij Legrelle en Ch. Petri, The Jacobite Movement (London, 1932).
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handelingen toe te schrijven aan drijfveeren van laag allooi. Het kan niet
moeilijk vallen hier te kiezen. Iemand, die in een leven van ruim si jaar,
heeft volbracht wat Willem III deed, bezit zeer buitengewone capaciteiten.
Hij was het voornaamste werktuig in de redding van zijn vaderland in 1672,
in de verzekering van een wettige en Protestantsche regeering in Engeland
in 1688, in de afweer van het imperialisme van Lodewijk XIV. De wijze
waarop hij in deze drie hoofdmomenten van zijn leven zijn eigen belangen
geregeld achterstelde bij die van het algemeen, waarborgt, dat hij den
defensieven strijd, waarvoor hij te staan kwam, uit redenen van hoog staatkundig en godsdienstig belang, niet uit eigenbaat, voerde. De successen, die
hij, met groote inspanning, behaalde, en vooral de wijze waarop hij deze
behaalde en gebruikte, stempelen hem tot een staatsman van den allereersten
rang; tevens tot een krijgsman van niet te miskennen waarde. Zij zijn niet
alleen voor de landen, die hij leidde en regeerde, maar voor de heele wereld
van de grootste beteekenis: politiek en kerkelijk, tevens — zonder dat
Willem III zich hiervan bewust was — in cultureelen zin; zij beteekenen de
overwinning der i8de eeuw van anglo-germaansche op de toen traditioneele
Fransche denkbeelden in het geestelijk leven der menschheid. Daarom behoort Willem III onder de weinigen, die binnen de grenzen, aan menschen
gesteld, geschiedenis in grooten stijl gemaakt hebben, op het voorste plan.
Dit alles ligt binnen de verstandsgrens, deze typeering houdt halt bij
den staatsman-veldheer. Verder konden de meesten niet komen, de mensch
bleef hun verborgen. Enkele handelingen van den staatsman waren van dien
aard, dat ze Willem's moreel bewustzijn in verdenking konden brengen.
Ik zal ze hier niet herhalen, ik heb ze trachten te verklaren, ze niet in allen
deele willen verontschuldigen. Voor een ding moet men oppassen: men
mag zulke handelingen nooit als dingen op zich zelf beschouwen en daarnaar de persoon beoordeelen; maar men moet ze zien in het geheel van
de persoonlijkheid en in het geheel van dit leven.
Ik wil belijden, dat ik ook voor den mensch, die Willem III was, groote
bewondering heb. Ik wil niet blijven staan bij den eerbied, dien zijn werk
afdwingt.
Willem III is een physiek onvolgroeid mensch geweest, haast van de
geboorte af, en dit heeft op zijn geheele zijn een stempel van onvolmaaktheid
gedrukt. Bij hem is de beperking noodzaak, bij hem zijn de afgetrokkenheid en de neiging tot eenzaamheid, die door zijn jeugdvorming bevorderd
zijn, natuurlijk. Dit is voor zijn heele wezen het karakteristicum bij uitstek.

Het algemeen-menschelijke in Willem III.

425

Dit maakte, dat hij velen afstiet, velen teleurstelde, slechts heel enkelen
toeliet in zijn binnenste te zien. Ook voor die weinigen was hij geen gemakkelijk man in den omgang, noch voor zijn gemalin, noch voor Bentinck. Maar
wat kan hij in den kleinen huwelijkskring vriendelijk, hartelijk, tegemoetkomend zijn ! Welk een eenvoud, welk een innerlijke goedheid en zachtheid
komen hier tot uiting. En meer dan eens: welk een hulpeloosheid in de
eenvoudigste dingen; welk een emotie, welke spanningen in dit teere lichaam,
dat meegesleept moest worden.
Dit inzicht moet dwingen tot mildheid in de algemeene beoordeeling,
die overigens op verscheidene eigenschappen kan wijzen, die ten alien
tijde bewondering hebben gewekt. Een
wil, die tot hartstocht van de daad
prikkelde, in zijn grootsche werk, maar
ook in het dagelijksch leven, wanneer
het gold het brooze lichaam gezond
te houden. Een toewijding aan het
algemeen belang ter bereiking van zijn
levensdoel, dat hem tot roeping was
geworden, met achterstelling van het
eigen belang: gedesinteresseerdheid !
Een godsdienstige verdraagzaamheid
tegenover andersdenkenden, die hem,
den overtuigden Calvinist, tegen
Windischgratz deed zeggen: „ik houd
Miniatuur van Forster.
mijn godsdienst voor den waren, gij
(Uit Dudley Heath).
den uwen; daarbij kunnen wij toch
goede vrienden zijn" 1); men noeme hem gerust een geloofsheld, maar niet
in dien zin, dien enghartige godsdienstigheid hieraan pleegt toe te kennen.
Een bewustzijn van hooge moraliteit, die hem, zooals hij het meer dan eens
uitdrukte, den hoogen weg deed gaan, al zou men in sommige gevallen
dit bewustzijn zich gaarne meer omlijnd hebben zien openbaren. Een
sympathieke belangstelling voor kunst, die zich — misschien — in een gezonder lichaam sterker had kunnen uitleven. Ja! wanneer deze man, met
')

Klopp, V, 247.
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zijn sterken geest, een gezond lichaam had gehad... Maar dat was nu eenmaal niet zoo. 0 ! dat vermoeide, altijd meer vermoeide gezicht met de
zware kringen onder de oogen op de portretten van Kneller en anderen uit
den Koningstijd.
Dit is 't wat Willem III is blijven ontbreken: hij werd niet die harmonische mensch, dien we in Willem I bewonderen op den rijperen leeftijd,
toen hij, ook 51 jaar oud, ten offer viel aan het ideaal waaraan hij zich gewijd
had. In ware humaniteit, die tot de harten skreekt, die populair en geliefd
maakt, is Willem III de mindere van zijn overgrootvader. Hij streed niet
voor een lager doel dan deze en deed stellig in staatsmansvisie niet voor
hem onder. Maar voor de menschen was en bleef hij de hoogmoedige, niet
de grootmoedige, en de menschen hebben hierin juist geschat, dat het
hoogmoedige in hem overheerschend was. Zachtere gevoelens ontbraken
daarom niet. Heeft Willem III niet Mary veroverd ?

TOELICHTING.

De illustration voor dit deel zijn, wanneer geen plaats van herkomst is
aangegeven, uit de verzamelingen van het Koninklijk Huis-Archief.
De verwijzingen naar de Correspondentie van Willem III en van Bentinck
zijn, voor zoover de uitgave hiervan is afgedrukt, naar de bladzijden hiervan; voor de rest alleen naar de deelen, waarin zij op den duur zullen verschijnen.
Hierachter vindt de lezer een opgave van de verkorte titels van boeken,
die in deze biografie zijn gebruikt, benevens een opsomming van vroegere
biografieen.
.
Ik moge verder verwlizen naar het inleidende woord in deel I.
N. J.

OVERZICHT VAN BIOGRAFIEEN VAN WILLEM III 1).

Als de oudste biografie van den Prins kan men beschouwen het overzicht
van de voornaamste gebeurtenissen uit zijn leven tot 1664, dat opgenomen is
in: „Willem de I, Maurits, Frederick, Willem de II en Willem III van Nassouw,
haar leven en bedrijf. Met een historisch verhaal tot den jare 1664" (Amsterdam,
1664).
De eerste op zich zelf staande biografie is: „Leven en Bedrijf van Sijn K. H.
den Prince van Orangien. Van sijn geboorte af, tot het loopende jaar van 1674"
(zonder uitgeversnaam en anoniem).
In hetzelfde jaar verscheen: „de Nederlantsche Prins, door Johan van Eck
J. U. D." (Nijmegen). Het schijnt niet onmogelijk, dat de schrijver, die een
Tielenaar was, zijn boekje met het oog op de Geldersche souvereiniteitsaangelegenheid geschreven heeft.
Chronologisch volgen nu de meer bekende biografieen van Lambertus van
den Bosch of Sylvius (Amsterdam, 1675; anoniem; een tweede druk in 2 deelen,
uit 1694, is voortgezet tot het einde van 1693, en draagt de auteursletters L. S.),
en van Arnoldus Montanus, predikant te Schoonhoven (Amsterdam, 1677; een
tweede druk uit 1703 is vervolgd door Johan) V(erwey).
Van 1688 af gaat Engeland meedoen.
In 1688 en 1689 verschenen: „The History of the most illustrious William
of Orange, deduced from the first founders of the ancient house of Nassau together
with the most considerable actions of this present prince (printed in this year,
1688)".
„An historical account of the memorable actions of the most glorious monarch
William III, king of England —, Prince of Orange etc. —. The whole containing
a summary from his birth to this day" (London, 1689).
Verder volgen in Engeland en Nederland: „Histoire de Guillaume III, Roi
de la Grande Bretagne", 2 deelen (Amsterdam, 1692).
1) Het volgende behelst alleen een korte samenvatting van dit onderwerp, dat ik, bij
gelegenheid, elders uitvoeriger hoop te behandelen.
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„The Lives of the Princes of Orange from William the Great—, written in
french by the baron Maurier, in the year 1682 (1. 1687 ?), and published at Paris,
by order of the French King 9. To which is added the Life of His Present Majesty
King William the Third, from his birth to his landing in England, by Mr. Thomas
Brown" (London, 1693).
„Constantinus Redivivus: or a full account of the wonderful providences and
unparallell'd successes that have all along attended the glorious enterprises of
the heroical prince William the 3d, now king of Great Britain—, by Mr. John
Wittel, sometime the only english chaplain to the army" (London, 1693).
„Esprit politique ou l'histoire en abrege de la vie et des actions de Guillaume
III" — (Amsterdam, 1695).
In het jaar van Willem's dood en de eerstvolgende jaren:
„Histoire de Guillaume III, Roi de la Grande Bretagne", 2 dln. (Amsterdam,
1702).
„A. Boyer, The History of King William the Third", 3 dln. (London, 1702).
„The glorious life and heroick actions of the most potent prince William III
of England—king—, containing an impartial account of the most remarkable
actions in war and in peace — as also a true account of all the horrid plots"
(London 1702).
„Histoire de Guillaume III, Roi d'Angleterre—, contenant les actions les
plus memorables de sa vie et de ce qui s'est passe de plus remarquable depuis
sa naissance jusqu'â sa mort", 3 dln. (Amsterdam, 1703; een uitgebreidere uitgave in het Fransch van het bovengenoemde Engelsche werk uit 168 9 ; gewoonlijk
genoemd de „histoire medallique de Guillaume III", om de vele afbeeldingen
van penningen, die tot 1692 ook voorkomen in de „Histoire Metallique de Guillaume III" van N. Chevalier, Amsterdam, 1692).
„P. A. Samson, Histoire de Guillaume III, Roi d'Angleterre—, contenant
ce qui s'est passe de plus particulier depuis la naissance jusqu'a la mort"—
3 dln. (Den Haag, 1703). Dit onvoltooide werk (het eindigt in 1678) is van de
contemporaine werken het belangrijkst.
„The Life of William III, late King of England and Prince of Orange, containing an account of his family, birth— intermixt with very many original
papers—, illustrated with divers cuts, medals etc." (London, 1703; een derde
editie is van 1705).
De geschiedschrijving der achttiende eeuw vergat Willem III spoedig. Ik
vind alleen:
(John Breval), „The History of the House of Nassau—" (London, 1734).
Hierin, p. 167 vlg., een biografie van Willem III tot aan de koningskroning.
1) Grootendeels een Engelsche, zeer vrije vertaling van de hekende „Memoires pour
servir a l'histoire de la Hollande", van Louis Aubery du Maurier.
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„The History of the Life and Reign of William III — introduced by a brief
account of the History and Genealogy of his family. By the author of the critical
review of the Life of Oliver Cromwell" — (London, 1744).
De negentiende eeuw wijdde hem meer aandacht, het meest in Engeland;
Nederland bleef langen tijd achter. Ik noem de volgende biografen met het jaartal
waarin hun werk verscheen:
Select Biografy, deel XII (London, 1822; anoniem).
Arthur Trevor, 2 dln. (London, 1835).
Johan Ryan Esq. (Dublin, 1836).
Ferdinand Goldschmidt (Paris, 1847).
(Anoniem), 3 dln. (London, 1875).
„Tyrone" (pseudoniem; Belfast, 1877) geeft „critical observations" op lezingen
van dr. Gordon, „reported in Ulster weekly News" (van 2' Dec. 1876).
Le Comte de Lort-Serignan (Paris, 1884
W. H. Torriano (= Sir William Harcourt) (London, 1887).
W. K. H. Nippold (1900).
H. D. Traill (London, 1902).
The Rev. J. Appleyard (London, 1908).
A. N. J. Fabius (Alkmaar, 1912).
Fr. de Witt Huberts (Den Haag, 1925; behandelt alleen de jeugdjaren).
H. E. Heimans (Amsterdam, 1925).
Marjorie Bowen (London, 1928).
C. J. Renier ph. d. (London, 1932).
Het is noodig op to merken, dat de bestudeering van Willem III langen tijd
zeer bemoeilijkt is door het gemis aan een behoorlijke uitgave zijner briefwisseling,
die eerst in de laatste jaren verschenen is (zie de volgende lijst).
Het belangrijkste over Willem III werd geschreven in aan bepaalde onderwerpen van zijn leven gewijde artikelen (v. n. van Fruin, Knoop, P. L. Muller)
en in algemeene werken over zijn tijd zelve (v. n. Ranke, Macaulay). Deze vindt
men in de volgende lijst of in de noten bij den tekst.
Biografieen van Prinses, later Koningin, Mary gaven onder meer:
F. J. L. Kramer (Utrecht, 189o).
Sandars (London, z. j.).
Marjorie Bowen (London, 1929).

Lijst der in dit werk verkort geciteerde uitgaven.

432

LUST DER IN DIT WERK VERKORT GECITEERDE UITGAVEN.

Aitzema: Lieuwe van Aitzema, Saken van Staat en Oorlog — (folio-editie,
1669-1672).

Archives: G. Groen van Prinsterer, Archives ou Correspondance inedite de la
Maison d'Orange-Nassau, 2e en 3e Serie.

Arlington: The Right Honouroble the Earl of Arlington's Letters to Sir W.
Temple, Bart...... etc. (1701).

Barbour: Violet Barbour, Henry Bennet, Earl of Arlington (1914).
Basnage: Basnage, Annales des Provinces Unies (1719—'26).
Bijdr. Vad. Gesch.: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.
Bilderdijk: Geschiedenis des Vaderlands (1832—'33).
Blok: P. J. Blok, Michiel Adriaansz. de Ruyter (1928).
Bodemann: Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder,
dem Kurfiirsten Karl Ludwig von der Pfalz—, herausgegeben von E.
Bodemann (1885).
Brandt: Gerard Brandt, Het Leven en Bedrijf van den heere Michiel de Ruyter
( 1 687).
Brieven van de Witt: Brieven van Johan de Witt, bewerkt door Robert Fruin,
(Werken Hist. Gen., 3e Serie, nos. 18, 25, 31 en 33).
Brieven aan de Witt: Brieven aan Johan de Witt, bewerkt door Robert Fruin
(alsv., nos. 42 en 44).
Burnet: G. Burnet's History of my own Time (ed. Osmund Airy tot 1685;
na 1685 de editie van 1823).
Carte: Carte, An History of the Life of James, duke van Ormonde — (1736).
Clark: G. N. Clark, The Dutch Alliance and the War against french trade
1688-1697 (1923).
Clarke: J. S. Clarke, The Life of James the Second— (i816).
Colenbrander, Zeeoorlogen: Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de Groote
Nederlandsche Zeeoorlogen 1652-1676, verzameld door dr. H. T. Colenbrander (R. G. P., kleine serie, nos. 18 en 19).
Corresp. Willem III—Bentinek: Correspondentie van Willem III en van Hans
Willem Bentinck, eersten graaf van Portland, uitgegeven door dr. N. Japikse:
Eerste gedeelte: Het archief van Welbeck Abbey; Tweede gedeelte: Uit
Engelsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken, tot dus ver 1 dl. 1)
(R. G. P., Kleine serie, nos. 23, 24, 26).
Costerus: mr. Bernard Costerus, Historisch Verhael — zedert 1572—, 3e druk
(1737).
1) Deel II is, voor zoover afgedrukt, geciteerd met pagina-verwijzing; de rest van deel II
en deel III, die ook voor publicatie gereed liggen, zonder deze verwijzing.
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Cosimo van Toscane: de Twee Reizen van Cosimo de Medici, prins van Toscane,
door de Nederlanden: 1667-1669 (uitg. dr. G. J. Hoogewerff in Werken
Hist. Gen., 3e Serie, no. 41).
Courtenay : Th. P. Courtenay, Memoirs of the Life, Works and Correspondence
of Sir William Temple, Bart. — (London, 1836).
Coxe: W. Coxe, Private and original Correspondence of Charles Talbot, duke
of Shrewsbury — (1821).
Dalrymple: Sir John Dalrymple, Memoirs of Great Britain and Ireland (17711788).
Dangeau: Journal du Marquis de Dangeau, — avec les additions du Duc de
Saint-Simon, publiees par M. Feuillet de Conches (1854-186o).
D' Avaux: le Comte d'Avaux, Negociations en Hollande (1752—'53).
D'Estrades: le Comte d'Estrades, Lettres, Memoires et Negociations — 16631678, met supplement — (1743).
De Guiche (= A. de Grammont), Memoires — concernant les Provinces Unies
des Pays-Bas (1744).
De jonge: J. C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen 2
(1858-1862).
Der Kinderen: F. der Kinderen, de Nederlandsche Republiek en Munster
1650-1679 (1 871 en 1874).
De Sigur: Pierre de Segur, le Marechal de Luxembourg et le Prince d'Orange:
1666-1678 (z. j.).
Diary : zie Sidney.
Dohna: Les Memoires du burgrave et Comte Frederic de Dohna—, 1621-1688,
herausgegeben von H. Borkowski (1898).
Dollot: R. Dollot, Les origines de la neutralite de Belgique et le systeme de
la barriere (1902).
Drossaers: S. Drossaers, Diplomatieke Betrekkingen tusschen Spanje en de
Republiek: 1678-1684 (1915).
Droste: Coenraet Droste, Overblijfsels van Geheuchenis der bisonderste voorvallen in het leven van—, met aanteekeningen van R. Fruin (1879).
Dudley Heath: Miniatures (1905).
Evelyn: John Evelyn, Diary and Correspondence — (1818).
Everwijn: D. Everwijn, Abraham van Wicquefort en zijn proces (1857).
Felling: Keith Feiling, A History of the Tory Party (1924).
Foxcroft: H. C. Foxcroft, The Life and Letters of G. Savile, first Marques
of Halifax (1898).
Fruin: Robert Fruin, Verspreide Geschriften (1899 vlg.).
Fruin—Knoop: R. Fruin en W. J. Knoop, Willem III en de slag van St. Denis
(1884
28
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Gebhard: J. F. Gebhard Jr., Het Leven van mr. Nicolaas Corn. Witsen
(1882).

Gourville: Jean Herault de Gourville, Memoires (1894-1895).
Green : M. A. E. Green, The Lives of the Princesses of England— (1855).
Grew: Marion E. Grew, William Bentinck and William III (1924).
Grimblot: Paul Grimblot, Letters of William III and Louis XIV and of their
Ministers : 1697-1700 (1848).

Grossmann: J. Grossmann, Die Amsterdamer BOrse vor zweihundert Jahren(1876).

Grovestins: C. F. Sirtema van Grovestins, Guillaume III et Louis XIV. Histoire
des luttes et rivalites politiques entre les puissances maritimes et la
France (1868).
Het Ontroerde Nederlandt: (Domselaar), Het Ontroerde Nederlandt, door de
wapenen des Konings van Vrankrijk— (1674-1676).
Hist. Mss. Comm.: Reports of the Royal Commission on Historical Manuscripts.
Hop en Vivien: zie Notulen.
Hora Siccama: Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama, Aanteekeningen en Verbeteringen
op het in 1906 — uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon (Werken Hist. Gen., 3e Serie, no. 35).
Huygens, Memoires: Memoires de Constantin Huygens, uitg. Jorissen (1873).
Hyde-Correspondence: Henry Hyde, earl of Clarendon, and Laurence Hyde,
earl of Rochester— (1828).
Journalen—Huygens: Journalen van Constantijn Huygens den Zoon (Werken
Hist. Gen., 2e Serie, nos. 32, 46, 23, 25).
Kleinschmidt: A. Kleinschmidt, Amalie von Oranien (1905).
Klopp : Onno Klopp, der Fall des Hauses Stuart und die Succession des Hauses
Hannover in Grosz-Brittanien und Irland — (1875-1888).
Knoop: W. J. Knoop, Krijgs- en Geschiedkundige Beschouwingen over Willem
den Derde (1895).
Knuttel, Cat.: W. P. C. Knuttel, Catalogus van de Pamfletten-Verzameling,
berustende in de Koninklijke Bibliotheek (1889-1920).
Koch: Gallus Koch, die Friedensbestrebungen Wilhelms III von England in
den Jahren 1694-1697 —(1903).
Kramer: F. J. L. Kramer, de Nederlandsch-Spaansche Diplomatie vOcir den
vrede van Nijmegen (1892).
Kroon: A. W. Kroon, Jan de Witt contra Oranje — (1868).
Kurtz: G. H. Kurtz, Willem III en Amsterdam 1683-1685 (1928).
Lamberty : De Lamberty, Memoires pour servir a l'histoire du XVIIIe siecle
(1735-1740).
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Lettres et Memoires de Marie : Lettres et Memoires de Marie, reine d'Angleterre, uitg. gravin Bentinck (188o).

Legrelle : A. Legrelle, La diplomatie francaise et la succession d'Espagne
(1895-1899).

Luttrell: Narcissus Luttrell, A brief historical account of State affairs from
September 1678 to April 1714 — (1857).

Macaulay : T. B. Macaulay, The History of England from the Accession of
James the Second (New-York, z. j.).

Meinardus : Otto Meinardus, Eigenhandige Briefe des Groszen Kurftirsten an
Johann Moriz von Nassau (in Forschungen zur Brandenburgischen und
Preuszischen Geschichte, XIX, 1906).
Memoires de Monsr. de B.: — uitg. Kramer (Bijdr. en Med. Hist. Gen.,
XIX).
Memoirs (ed. Doebner): Memoirs of Mary, Queen of England—, ed. by dr.
R. Doebner (1886).
Middlebush: F. A. Middlebush, The dispatches of Thomas Plott (1681-1682)
and Thomas Chudleigh (1682-1685) — (R. G. P., kleine Serie, no. 22).
Mignet: F. M. Mignet, Negociations relatives a la succession d'Espagne sous
Louis XIV — (1835-1842).
Molhuysen, Bronnen: P. C. Molhuysen, Bronnen tot de Geschiedenis der
Leidsche Universiteit: 1574-1811 — (R. G. P.).
Muller: P. L. Muller, Nederland's eerste betrekkingen met Oostenrijk (187o).
Nicholas Papers: Edward Nicholas, secretary of State, Correspondence 16411656, ed. by G. Warner (1886-192o).
Notulen Hop en Vivien: Notulen gehouden ter Statenvergadering van Holland
door Cornelis Hop en Nicolaas Vivien, uitg. door dr. N. Japikse (Werken
Hist. Gen., 3e Serie, no. so).
Original Letters: Original Letters from King William III, then Prince of Orange,
to King Charles, Lord Arlington etc. (1704).
Pages: G. Pages, Le Grand Electeur et Louis XIV, 1666-1688 (1905).
Pastor: L. von Pastor, Geschichte der Papste seit dem Ausgang des Mittelalters
(1906 en vlg.).
Pepys, Memoirs: Memoirs of Samuel Pepys, Esq. — (Chandos Library, 1825).
Pontbriant: A. de Pontbriant, Histoire de la Principaute d'Orange — (1891).
Pribram: A. Pribram, Franz Paul, Freiherr von Lisola — (1894).
Ranke: L. von Ranke, Englische Geschichte, vornemlich im i7en Jahrhundert
(1866).
Rauchbar: J. G. Rauchbar, Leben und Thaten des Fiirsten Georg Friedrich
von Waldeck — (1867-1872).
Recueil des Instr., ifollande: Recueil des Instructions, donnees aux ambassa-
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deurs et ministres de France, depuis les traites de Westphalie jusqu'a la
Revolution francaise—, tomes XXI—XXII: Hollande I en II.
Reynald: Reynald, Louis XIV et Guillaume III. Histoire des traites de partage
(1883).
Rochester- Correspondence, zie Hyde-Correspondence.
Scott: Eva Scott, The King in Exile. The Wanderings of Charles II from June
1646 to July 1654 (1935).
Select Letters : Select Letters to the Prince of Orange (now king of England),
king Charles the Second and the earl of Arlington upon important subjects,
vol. III, — written by Sir William Temple (1700.
Sidney: Diary of the times of Charles the Second by the Honourable Henry
Sidney, afterwards earl of Romney, — ed. R. W. Blencowe, Esq. (1843).
Srbik: H. von Srbik, Oesterreichische Staatsvertrage, Niederlande, I -- (1912).
St. Simon: Memoires de Saint Simon. Les grands ecrivains de la France publiees
sous la direction de Ad. Regnier (1879-1928).
Strickland: A. Strickland, Lives of the Princesses of the House of Tudor and
Stuart — (1888).
Sylvius: L. Sylvius, Historian onses tijds—, zijnde het vervolg op de Historie
van den heer Lieuwe van Aitzema — (1685-1699).
Van Sypesteyn en De Bordes: J. W. van Sypesteyn en J. P. de Bordes, De
Verdediging van Nederland in 1672 en 1673 — (185o).
Van Sypesteyn: J. W. van Sypesteyn, Geschiedkundige Bijdragen, deel III
(1865).
Temple: Works of Sir William Temple, Bart. (1814).
Ten Raa en De Bas: F. J. G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger
1568-1795 — (1911-1921).
Theissen: J. S. Theissen, Voor Vrijheydt ende Vaderlandt. Stad en Lande in
1672 (1922).
Thurloe: Collection of State Papers — with life of Thurloe (1742).
Tweejaerige Gesch.: (G. Brandt de Jonge), Tweejaerige Geschiedenissen—:
1674 en 1675 (1703).
Urk. und Aktenst.: Urkunden und Aktenstiicke zur Geschichte des Kurfarsten
Friedrich Wilhelm von Brandenburg — (1864 en vlg.).
Valckenier: P. Valckenier, 't Verwerdt Europa—: 1664-1674 (1688).
Van der Goes: Briefwisseling tusschen de Gebroeders Van der Goes—, uitg.
Gonnet (Werken Hist. Gen., 3e serie, nos. Io en 1 i).
Van der Heim: Jhr. Mr. H. J. van der Heim, Het archief van den Raadpensionaris Anthonie Heinsius (1867— 188o).
Verwikkelingen: N. Japikse, De Verwikkelingen tusschen de Republiek en
Engeland van 1660-1665 (190o).
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Von Antal en De Pater: G. von Antal en J. C. H. de Pater, Weensche gezantschapsberichten van 167o-172o—, deel

I (R. G. P. no. 67).

Wagenaar: J. Wagenaar, Vaderlandsche FIistorie — (1749-1759).
Waldeck: P. L. Muller, Willem III von Oranien and Georg Friedrich von
Waldeck (1873-1880).

Wendland: A. Wendland, Briefe der Elis. Stuart, Konigin von BOhmen an ihren
Son, den Kurf. Karl Ludwig von der Pfalz: 1650—'62 (1902).

Wicquefort: A. de Wicquefort, Histoire des Provinces Unies des Pais Bas depuis
le parfait etablissement de cet etat par le traite de Munster (1861-1874).

Williamson: G. C. Williamson, the History of Portrait Miniatures — (1904).
Worp: J.Worp, Briefwisseling van Constantijn Huygens—: i6o8-1689 (R.G.P.)1)
1) Zie voor afkortingen van archief-verwijzingen: deel I, p. 10.

INHOUD.
Biz.

Hoofdst.

I. Niet opgewassen tegen Frankrijk .
II. Het huwelijk van den Prins. Nijmegen en St. Denis .

9
66

III. Leger- en Hofleven . ..

Io8

IV. Vruchteloos verzet tegen de „Monarchie Universelle" .

134

V. Keerend Getij .

192

VI. De Expeditie naar Engeland en de Engelsche Koningskroon . 241
VII. Stadhouder en Koning ..
VIII. Remise ..

278
. 325

IX. De Spaansche Verdeelingsverdragen. Portland's „Retirement". 384
X. Het Einde . .

. 418

Toelichting ..

• 427

Overzicht der biografieèn van Willem III ...

• 429

Lijst der in dit werk verkort geciteerde uitgaven .

• 432

