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TWEEDS GEDEELTE,

Een jeugdig veldheer.
De toestand der nieuwe Republiek was na Leycesters vertrek
verre van gunstig, en zij, die wellicht reeds gedroomd hadden van
eenen rustigen tijd, zouden zich zeer teleurgesteld zien .
Vooreerst was er verdeeldheid binnenslands, en in de Zuidelijke
Nederlanden was altijd nog Alexander Farnese, Hertog van Parma,
die een der beste Landvoogden was, die de Koning had kunnen
zenden.
Hij was een krijgsman, die in cooed en beleid niet onderdeed
voor Alva en stellig Don ' Juan overtrof.
Hij was een staatsman, die alleen in Willem van Oranje zijnen
meester gevonden had .
Hij was een mensch onder menschen, niet afstootend als Alva,
en ook niet wreed ; niet trotsch en eigenwijs als Don Juan en ook
niet vleiend of kruipend .
Zulk een man was voor de zaken der Vereenigde Provincien zeer
gevaarlijk ; want van tegenstanders had hij zelfs vrienden weten to
maken . Ook de noon van den onthoofden Graaf van Egmond was
door hem overgehaald geworden, den Koning van Spanje to dienen .
Alleen Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland waren geheel
buiten de macht der Spanjaarden . Van Groningen naar Steenwijk
en verder langs den oostelijken never van den IJsel naar Arnhem
was alles onder Parma's gezag, en ten zuiden van de Waal hadden
de Noordelijke provincien zoo goed als niets in hun bezit .
Parma was dus sterker dan ooit en scheen het nog to hebben op
de verovering van Vlissingen, dat nog altijd de kweekschool was van
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de Watergeuzen, die dezen naam niet meer droegen en ook in
's Lands dienst warm . Was Vlissingen veroverd, dan kon men den
handel van Antwerpen niet meer tegenwerken .
In Utrecht was het ook niet zoo rooskleurig. Vele Katholieke
Stichtenaars hadden gaarne zich onder Parma's bewind willen stellen,
en verder was daar het brandpunt van Leycesters vrienden, die
bijna vijandiger tegenover de Staten van Holland stonden dan de
Katholieken .
De Duinkerker kapers, die ook voor een deel zich verschuilden
op bet Zwin, de zeeboezem waaraan Sluis lag, hetwelk ook in banden van Parma was gevallen, benadeelden den zeehandel in het
Zuiden en Verdugo, die Stadhouder van Groningen was, lies oorlogsschepen to Delfzijl uitrusten om de Oostzee-vaarders aan to vallen .
En al de oorlogskosten moesten voor het grootste deel gevonden
worden uit de voordeelen, die de zeehandel opleverde . Kwam die
handel to vervallen, dan was het stellig met de jeugdige republiek
gedaan .
Koningin Elisabeth kon het ook moeielijk verkroppen, dat wij
haar, in harm gunsteling Leycester, zoo goed als niet als onze Beschermvrouw erkend hadden, en meer dan ooit was zij er toe genegen zich met Filips to verzoenen .
Was het flu wonder, dat Parma, die dat alles ook wist en zag,
zich met de hoop vleide, dat hij doen zou wat Alva, Requesens en
Don Juan niet hadden kunnen doen ! Hoe zou hij daarmede de
macht zijn Konings versterken ! Want, al warm de Nederlandsche
gewesten flu ook maar een zeer klein deel van Filips' uitgestrekt
gebied, ze warm sterker dan menig land, dat veel grooter was . Van
Oldenbarnevelt wist tien jaar later voor den Franschen Koning uit
to rekenen, dat de Nederlanden zeer gemakkelijk bijna vijfendertig
duizend man op de been kon brengen en eene zeemacht leveren
van ruim honderd oorlogsbodems . Dat was waarlijk niet zulk eene
kleinigheid .
Als Parma dat dus eens gedaan kon krijgen, dan . . . .
Maar hij kreeg het niet gedaan, al hadden sterrenwichelaars ook
door heel Europa weten to verspreiden, dat, als de wereld niet vergaan zou, er toch stellig buitengewoon groote en bloedige gebeurtenissen zouden plaats grijpen .
Reeds met een paar woorden maakten we in het vorige hoofdstuk gewag van Johan van Oldenbarnevelt, die Meester Buys als
Advocaat van Holland was opgevolgd . Deze man was het, die in
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1585 wist door to drijven, dat Graaf Maurits Stadhouder van Hol
land en Zeeland werd en Voorzitter van den Raad van State . Die
Raad van State was terstond na den flood van Prins Willem ingesteld om in zijne plaats to regeeren . Zoolang nu Leycester hier nog
in het land was, bleek het wel flat de Staten eene snort van zelf
standigheid hadden, maar er openlijk voor uitkomen, flat deden ze
niet . Nu evenwel Leycester weg was, kwamen de Staten als mannen, die het oppergezag in handen hadden, to voorschijn . Als er
dus een Stadhouder noodig was, flan moest deze in de eerste plaats
aan de Staten gehoorzamen, want dezen stonden boven hem .
Nu was het dezelfde van Oldenbarnevelt, die hier bijzonder voor
ijverde . Men had evenwel de handen to vol en de tijden waren er
ook niet naar, om flat oppergezag maar dadehjk in to voeren . Men
vergenoegde zich met Maurits Stadhouder to laten, en er werd niet
meer aan gedacht om hem, inplaats van zijnen vader, de Grafelijke
waardigheid aan to bieden .
Pij dien ongunstigen toestand des lands kwam een dreigend en
groot gevaar opzetten .
Hoewel Koningin Elisabeth pogingen aanwendde om zich met
Spanje to verzoenen, het gehikte haar zoo weinig, flat Koning Filips
besloot om in eenen slag Engeland en de Nederlanden to overmeesteren .
Daartoe werd in Spanje eene vloot uitgerust, zoo groot, z66 sterk
en uit zulk eene onbekrompen beurs, flat niemand antlers dacht,
dan flat die vloot de profetie der wichelaars zou vervullen doorr niet
alleen oproerige provincien onder het gezag to brengen, maar zelfs
een heel koninkrijk to veroveren .
De vijandschap tegen Elisabeth was evenwel niet begonnen met
de hulp, die ze ons verleend had . Ze was al ontstaan toen Elisabeth,
na hare zuster Maria, die met Filips gehuwd was, Koningin van
Engeland werd. Dat wist Elisabeth zeer goed, en om to maken,
flat Filips de handen tegen haar niet vrij had, begunstigde zij in
stilte den opstand in de Nederlanden en de godsdiensttwisten in
Frankrijk . Zelfs wist ze in het geheim den Koning van Frankrijk
.
tegen Spanje op to stokers
Het plan om Engeland aan to vallen was al ontstaan na den val
van Antwerpen, en toen reeds begon men in alle havens van Spanje
aan de uitrusting der groote vloot, die toen ze gereed was in zee
to steken, in Spanje reeds den naam kreeg van Armade of Onoverwinnelijke vloot .
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Toch kwam die vloot voor Elisabeth zeer onverwachts ; want juist
in dien tijd was ze zOb stellig verzekerd van hare verzoening met
Filips, dat ze boos werd, als men andera durfde spreken . Zij geloofde
in alien ernst, dat die groote vloot alleen uitgerust werd om de
Amerikaansche handels- en zilvervloten to beschermen, en dat Parma
to Sluis kleine transportschepen liet bouwen en bezig was met zijn
leger door werving buitengewoon to versterken, welnu, dat geschiedde
alleen om eenen roval in Zeeland to doen .
Maar opeens werd zij tot andere gedachten gebracht toen er een
schotschrift tegen haar op groote schaal door heel Engeland verspreid werd . Dat was Filips' werk . Toen begon ze toebereidselen
to maken om de Armade to laten bestrijden, maar nog was ze hiermede bezig, toen de ontzaglijke vloot al in het Kanaal verscheen .
Ja, die vloot verscheen daar, dock wat moest ze er doen ?
Het is onbegrijpelijk waarom Filips tot Bevelhebber van die vloot
den Hertog van Medina Sidonia benoemen kon . Die plan was rijk,
schatrijk, maar vlootvoogd was hij in het geheel niet . Hij had zelfs
geene kennis van zeezaken .
Dat komt er niet op aan," meende Filips, en hij gaf den Admiraal eene >} tafel van werkzaamheden" merle . Op die > tafel" stond
geschreven, al wat hij doen moest .
Nauwelijks nu was de vloot onderzeil of ze werd door storm
beloopen en uit elkander geslagen . Wat er nu to doen was, zie, dat
stond niet op dat lijstje .
Reeds in het Kanaal Yverd zij door de Engelsch-Nederlandsche
schepen, die, omdat ze zooveel kleiner waren, zich ge makkelijker
konden bewegen dan de logge Spaansche gevaarten, aangevallen .
Wat de Admiraal flu doen moest, dat stond ook al niet op het
lijstje, en evenals een jongen, die aarzelt eenen politie-agent voorbij
to loopen en dat eindelijk toch doet, schoof de vloot naar Duinkerken . Nu stond er wat op het lijstje . Parma zou hier aan boord
komen met een landingsleger en bet opperbevel overnemen .
Maar Parma kon net zijn leger niet aan boord komen, omdat de
Nederlandsche vloot hem het inschepen belette . En veer keek de
Admiraal to vergeefs op zijn geschreven bevel, dat flu niet zei, wat
hij in dit geval doen moest . Maar het ergste kwam . Terwijl hij
daar voor Duinkerken lag, zonden de Engelschen branders op hem
af. Schrik en ontsteltenis maakten zich van de Spanj aarden meester . De ankers werden gekapt en de heele vloot grog door de Noordzee op de vlucht, voer om Schotland heen, kwam door de Iersche
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zee in den Oceaan en werd daar nog eens door eenen storm overvallen .
En wat er in al die gevallen gedaan moest worden, van dat alles
stond niets vermeld . Een flunk en ervaren zeeman had het geweteri,
maar de ~Gouden Hertog," zooals de Spanjaarden hunnen Admiraal noemden, wist het niet . In den meest gehavenden toestand
kwam slechts een klein gedeelte van de trotsche vloot in de Spaansche havens terug . Filips troostte er zich merle, dat hij »de vloot
tegen de vijanden en niet tegen de stormen uitgezonden had ." maar
de gemakkelijkheid waarmede Filips zich over die vreeselijke mis=
lukking heenzette, gaf aan Spanje de millioenen niet terug, welke
men voor die vloot had moeten uitgeven ; ze gaf ook den duizenden, die er bij omgekomen waren, bet leven niet veer .

De Onoverwinnelijke vloot door branders op de vlucht gejaagd,

Hoewel Parma getracht had om de onderneming to doen slagen,
had hij vroeger alles gedaan, vat hij kon om to beletten, dat ze
tot uitvoering kwam . Hierin werd hij trouw geholpen door Admiraal Santa Cruz, een der kundigste vlootvoogden van Spanje, die
de eenige aangewezen persoon was om bet bevel der vloot op zich
to nemen . Deze gaf den r a.a d om eerst Vlissingen to laten innemen,

222

opdat men aan de Noordzee eene haven zou hebben, die diep en ruins
genoeg was voor de grootste schepen . Verder zou men dan de Nederlanden onderwerpen, vat niet zoo moeielijk was, omdat de toestand
in de vier provincien, die we reeds noemden, zeer ongunstig was . Had
men eenmaal de Nederlanden onderworpen, dan was de tijd daar om
Engeland aan to vallen . Ware Filips nu zoo eigenwijs niet geweest,
dan zou Parma's plan veel kans van slagen gehad hebben .
Maar, - Admiraal Santa-Cruz was Filips' gewilde persoon niet .
Hij had dezen man geene »tafel van werkzaamheden" kunnen medegeven, en de Koning zou dus alle gezag aan hem hebben moete n
afstaan . Dat kon Filips niet dulden . Hij luisterde dus niet naa r
Parma of naar Santa-Cruz . Zoo hij er nog had, naar wie hij wel
wilde hooren, dan waren het Engelsche ballingen, die to Madrid
vertoefden en een zekere Don Christophore de Moura, die den
Koning den raad gaven ; niet langer to wachten .
Maar Filips had niet willen hooren en de gevolgen waren over
weldigend groot .
De Engelschen en Nederlanders hadden zeer weinig gedaan om
de vloot to vernielen . De stormen hadden veel meer gedaan dan
zij . Maar hieraan dacht men niet zoo zeer. Men hield alleen rekening met de nederlaag, onverschillig hoe deze door den Spanjaard
geleden was.
Meer dan tienduizend kloeke Spanjaarden, het meerendeel in de
kracht van hun seven, waren omgekomen.
Om de vloot gereed to makers had men al de Indische schatten
moeten gebruiken, en toen kwam het onderhoud flog, dat gerust
op twaalfduizend dukaten dagelijks kon gerekend worden .
De Spaansche schatkist ledig ; het Spaansche yolk in rouw en de
Onoverwinlijke vloot vernield, dat gaf in de Vereenigde provincien
nieuwen cooed ; dat deed de hoop opnieuw herleven .
Na samen in een groot gevaar gedeeld to hebben en na samen
er aan ontkomen to zijn, vergat Koningin Elisabeth alles, hetgeen
met Leycester had plaats gehad, en de wederzijdsche vriendschappelijke betrekkingen werden weer hersteld, nu Elisabeth ook aan
Spanje den oorlog verklaarde, en er geenen vrede merle sloot gedurende al de jaren van haar seven, welke nog volgden .
En wat moest Filips beginners zonder geld en zonder schepen'
Doch dit was nog niet alles .
Filips had zich getroost met » ik heb de vloot uitgezonden tegen
de vijanden en niet tegen de stormen," maar dat belette niet, dat
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hij iemand zocht, aan wien hij dat alles wijten kon . De man was
spoedig gevonden .
De Spaansche grooten haatten Parma om zijnen voorspoed in
den oorlog en, omdat hij een Italiaan was . Ze wisten, dat de achterdochtige Koning maar een woord to hooren noodig had om to
maken, dat hij de geheele schuld op den Italiaan wierp . Behendig
wisten ze den Koning to laten weten, dat Parma niet gereed was
met het inschepen van zijn landingsleger, toen de Armade to Duinkerken kwam . Ware hij maar gereed geweest, dan had dat landingsleger dadelijk aan boord kunnen gebracht worden, - dan had men
de branders misgeloopen, - dan zou men in Engeland geland zijn en
dat onderworpen hebben, - dan had de storm niet bijkans de
heele vloot vernield, dan . . . . en zoo ging men voort met alles op
to noemen, wat er niet en wat er wel gebeurd zou zijn, als Parma
maar klaar geweest was . Dat dit eene onwaarheid was en dat Parma
belet werd zijne troepen in to schepen, omdat de kleine oorlogsvaartuigen der Hollanders op de ondiepe wateren zich vrij bewegen
konden en de gemeenschap van den wal met de Armade afsneden,
dat vertelde men niet .
En ziet, men bereikte zijn doel ; Koning Filips gaf Parma de
schuld .
Trof ons Filips' handelwijze tegenover Alva, die dan toch ten
slotte de Nederlandsche zaken zeer in de war gebracht had, hier
was het veel ondankbaarder . Met wat meer hulp zou Parma de
Nederlanden onder 's Konings gezag gebracht hebben, daar hij met
gebrekkige hulp reeds z ooveel in bet voordeel van den Koning gedaan had . En nu -- ondank is 's werelds loon . Parma ondervond
dit en hij trok bet zich zeer aan .
Uit baloorigheid en om to laten zien, dat hij toch nog wel wat
kon, wilde hij met zijn leger Bergen-op-Zoom veroveren, dock de
Nederlanders waren tijdig zijn plan to weten gekomen, en de aanslag mislukte. Ook de Engelschen kwamen de belegerde vesting
ontzetten, en niettegenstaande Parma, tegen zijne gewoonte zich flu
door verraad van yde stall trachtte meester to maken, moest hij
aftrekken .
Gedurende deze belegging werden door twee broeders Paulus en
Marcelis Bax, die in dienst van ons land waren, wonderen van
dapperheid verricht . Ook naderhand bewezen ze Prins Maurits
nog zeer veel gewichtige diensten .
Na het vergeefsche beleg van Bergen op Zoom kocht Parma het
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sterke Geertruidenberg van de ontevreden bezetting, die hare soldij
slecht ontving . Niet lang nadat hij aldus in het bezit van deze
stall gekomen was, haalde Parma door onvoorzichtigheid zich eene
verkoudheid op den hals, welke in eene sleepende ziekte ontaardde .
De geneesheeren gaven hem den raad om de baden to Spa to gaan
gebruiken . Graaf Karel van Mansfelt kreeg nu het opperbevel in
handen en Parma, ziek naar het lichaam en gedrukt naar den
geest, omdat Filips hem niet meer vertrouwde, begaf zich naar Spa .
Deze Mansfelt was een Duitscher en daarom bij de Spaansche
soldaten reeds weinig gezien, en daar hij bovendien, of ongelukkig
in het oorlog voeren, of een minder bekwaam veldheer was, zoo
was de kans van Prins Maurits schoon, om zijne loopbaan, als
veldheer to openen . Het ontzag, dat Mansfelt had, was zelfs zoo
gering, dat het oudste en beste regiment der Spanjaarden tegen
hem in opstand kwam, en het kon alleen met behulp der getrouw
gebleven regimenten onderworpen worden . De oorzaak van dien
opstand was evenwel het achterblijven der soldij . De Spaansche
schatkist was zoo goed als ledig, en wat er was, gebruikte Filips
in Frankrijk, waar de strijd om het geloof nog altijd fel gevoerd
werd, met het doel om ook daar de zaken naar zijne hand to
zetten .
Het begon er dus voor de Spanjaarden in de Nederlanden minder
voordeelig uit to zien . De Landvoogd ziek en door zijnen Koning
gewantrouwd, zijn plaatsvervanger bij de Spanjaarden gehaat en
een man van slechts middelmatige bekwaamheden als Veldheer, het
beste regiment in opstand, ontbonden en
geldgebrek .
Prins Maurits daarentegen nam in macht en aanzien toe, want
reeds in het begin van i 59o werd hij ook Stadhouder van Utrecht
en Overijsel en een jaar later van Gelderland .
Eerst in 1590 begon de jeugdige Stadhouder zijne schitterende
veldheers-talenten to toonen, en wel het eerst met het innemen van
Breda, welks Baronie een eigendom was geweest van Prins Willem .
Daar de Spanjaarden deze stall evenwel in hun bezit hadden, was
dat voor Prins Maurits eene waardelooze erfenis, en zoowel om
die erfenis terug to krijgen, als om de macht van den vijand to
verzwakken, trachtte de Prins Breda to veroveren . Daar het hem
echter nog aan een goed leger ontbrak, kwam men op het denk
beeld om de stall door list in to nemen .
De brandstof, die men in dien tijd aan den open haard order
de breede schouw gebruikte, bestond uit turf en hour . De turf
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kwam, even als nu, uit Friesland, Drente, Overijsel, Groningen en
Holland, en om nu de Spanjaarden van die brandstof, ook in
Breda, to voorzien, hadden de turfschippers een vrijgeleide om in
de Spaansche streken en steden turf to brengen . De turfschipper
op Breda was Adriaan van Bergen en dezen wist men over to
halen om in het ruim van zijn schip een zeventigtal soldaten to
bergen . Op het dek zou men dan turf stapelen . Van Bergen
nam lien voorslag aan en
to Zevenbergen
kuTamen de soldaten onder bevel van een
jong Waalsch
edelman Charles de Heraugiere, in het
schip . Als bovenlast tiverd
De Spanjaarden halen het
er nog wat turf
tnrfschip hinnen Breda .
gestapeld en
vertrok
de
turfschipper
met zijne
zoo
vreemde lading. De tocht grog niet voorspoedig ; want ijs en wind waren in het
nadeel . De schuit kreeg zelfs een lek,
zoodat de soldaten daar beneden in het
ruim in het water zaten en erg verkouden
werden . Eindelijk kwam het schip to
Breda, waar het door eenen korperaal onderzocht werd, en toen
deze, zeker omdat hij het zoo koud had, het schip zeer oppervlakkig nagezien had, werd het door de Spaansche soldaten
zelven binnen Breda gehaald . Reeds den eersten dag had men
den bovenlast weggehaald, en toen stuurde Van Bergen de turf
dragers weg met de boodschap, dat de beste turf onder lag . Die
zoogenaamde >beste turf" kroop des nachts uit het schip, overrompelde de wacht en opende de poort voor het leger van Prins
Maurits, dat in de nabijheid der stall lag . Deze verrassing van
Breda had den derden Maart van het jaar 1590 plaats .
Het Staatsche leger trok hierop naar de Betuwe met het doel
om Nijmegen to belegeren . Dit plan kon nog niet ten uitvoer
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gebracht worden, d och Maurits versterkte zich zoo, dat de Betuwe
voor elken inval des vij ands beschermd was, en toen Parma in
den herfst van dat jaar naar Frankrijk gezonden was, nam Maurits
zijnen kans waar om Brabant in to trekken en in korten tijd veroverde hij daar verscheidene versterkte plaatsen .
Toen men zap hoe Maurits instaat was om een leper zoo aan
to voeren, dat het op eenen machtigen vijand belangrijke voor
deelen behalen kon, besloten de Staten om den winter tusschen
1 59 0 en '91 to gebruiken om het leper to versterken, en men deed
dit met zooveel ernst, dat in Mei van 1591 Maurits gereed was
om den veldtocht to beginners .
Die veldtocht was voor den jeugdigen Veldheer een groote zegetocht, want achtereenvolgens nam hij in dat jaar in : Zutphen,
Deventer, Delfzijl, Hulst en zelfs Nijmegen . Hiermede werden de
krijgsverrichtingen voor dat jaar gesloten, maar zij waren meer dan
genoeg om Maurits' naam eene Europeesche vermaardheid to geven .
De Staten des lands hadden zooveel vertrouwen in hem gekregen
dat ze het besluit namen om twintig vendels uit het leper to nemen,
en deze onder bevel van Graaf Filips van Nassau, een broeder van
den Frieschen Stadhouder, naar Frankrijk to zenden om Koning
Hendrik IV tegen de Guises to helpers . Koning Hendrik IV was
toen nog hervormd, en de partij der Guises, door Filips II gesteund,
vormde de Katholieke partij . Van dit jaar of werd Hendrik flu
gedurende eenige jaren trouw door de republiek bijgestaan .
Hoewel Maurits' heele krijgsmacht thans nog geene tienduizend
man telde, werd er na veel gekibbel der verschillende provincien,
besloten om Steenwijk, waarvan de Friezen veel last hadden, in to
nemen . Die stall innemen was gauwer gezegd dan gedaan, want
behalve dat ze zeer sterk was, werd zij verdedigd door eenen keurtroep van twaalf honderd soldaten, onder bevel van den dapperen
en ervaren Coquel .
Al heel spoedig waren de meeningen van de Bevelhebbers der
belegeraars verdeeld, en Maurits' planners werden alleen goed gekeurd door Graaf Willem Lodewijk . Trots den tegenstand, dien
Maurits ondervond, begon hij onder stortregens de schansen om de
stall aan to leggen . Merkwaardig is het, dat Prins Maurits bij de
meeste belegeringen zeer veel van regenbuien to lijden had . De
belegering beloofde in het begin in ons nadeel to zullen uitvallen,
dock Maurits gaf den cooed niet op, en gebruikte zijne soldaten om
loopgraven to makers . Dit was voor de soldaten een ongewoon
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werk. Ze kwamen om to vechten, zeiden ze, maar niet om als
boeren de schop to hanteeren . Maurits en Willem Lodewijk zett'en
echter hun plan door, en alle soldaten moesten om de beurt , met
schop en kruiwagen er op uit . De aanhangers van de gewone
manier van belegeren schudden het hoofd over die nieuwigheid, en
zelfs in het buitenland was men van meening, dat de heele belegering op niets zou uitloopen . De beide Sta dh ouders lieten lachen
en kwade voorspellingen maken, en het slot van alles was, dat,
zelfs na eene mislukte bestorming, Coquel zich op eervolle voorwaarden moest overgeven . Bij die overgave gedroeg Maurits zich
als een edel Veldheer, en hij drukte zelfs den overwonnen vijand
met zijne officieren, toen ze de stall verlieten, de hand . De tegenstanders van Maurits' wijze van belegeren kon den nu uit den mond
van Coquel hooren : ' Gij hebt mij met sch oppen en kruiwagens
overwonnen en als een vos uit het hol gegraven . Kanonnen en
andere vuurwapenen hadden dit niet kunnen doen ."
In plaats van zichzelven nu rust to gunnen, hetgeen met het
oog op eene wonde, die hij bij dit beleg bekomen had, noodig
was, besloot Maurits den krijgstocht voort to zetten, en ontnam in
hetzelfde jaar aan den vijand nog Ootmarsum en Koevorden .
Alsof al die verliezen nog niet genoeg yaren, moest Koning
Filips er in flat jaar nog een lijden door den flood van Parma,
wiens plaats als Landvoogd voorloopig ingenomen werd door den
ouden Graaf van Mansfelt . De opvolger van Parma was Aartshertog
Ernst van Oostenrijk, een neef van Koning Filips en verloofd met
liens dochter Isabella Clara Eugenic . Deze Landvo ogd bleef echter
ook maar kort aan het bestuur, daar hij spoedig overleed .
Onder die verwisselingen van Landvoogden had Prins Maurits
niet stil gezeten . Hij sloeg den zesentwintigsten Maart van 1 593
het beleg voor het sterke en belangrijke Geertruidenberg . Aan het
bezit van deze plaats hechtte men in Holland hooge waarde, want
de Spanjaarden konden van daaruit den rivierhandel zeer belemmeren. Het beleg van deze stall duurde drie maanden en de jonge
Veldheer legde daarbij zulke schitterende krijgstalenten aan den flag,
flat toen reeds verscheidene voorname vreemdelingen bij hem, als
vrijwilliger, kwamen dienen om de oorlogskunst to leeren . Hij was
een der eerste veldheeren, die de wetenschap der meetkunde op den
oorlog toepaste, en zijne kracht bestond niet zoo zeer in eengroot,
als wel in een zeer goed geoefend leper, waarin strenge krijgstucht
heerschte . Om zijn yolk to oefenen lies hij het dikwijls spiegelge-
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vechten houden, en was hij een streng handhaver der tucht, toch
was hij een echt soldaten-vriend . Hij zorgde voor alles en zijn oog
ping over alles . Dapper was hij stellig, maar aan dapperheid paarde
hij beleid, en nimmer zou hij een waagstuk ondernemen, als niet
alle kansen vooraf berekend waren geworden . In de meet- en wiskunde had hij tot leeraar den beroemden Veldtuigmeester-generaal
Simon Stevin, de man die de tiendeelige breuken in toepassing
bracht . Het beleg van eene stall, de inrichting van het legerkamp
om de stall, het maken van loopgraven, ravelijnen, kortom alles ging

Maurits' trompetter en de Graaf van Mansfelt .
bij Prins Maurits Tangs wiskundigen weg, en hierin was hij reeds
voorgegaan door zijnen neef Graaf Willem Lodewijk, die de wijze
van oorlogvoeren geleerd had uit een oud krijgskundig werk van
den Griekschen Keizer Leo . Om toe to passer, wat hij las, gebruikte
hij eene tafel met looden soldaatjes er op . Dat boek had hij ook aan
Maurits gezonden, en deze begreep terstond hoeveel voordeel hij hiervan
trekken kon en begon het ijverig to bestudeeren . Daarom kreeg ook
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het beleg van Geertruidenberg den bijnaam van »het Romeinsche
beleg ." Zijn kamp om de stall was zOb sterk, dat de Graaf van
Mansfelt, die met een leger van twaalfduizend man tot ontzet aanrukte, den aanval niet waagde . Dat gaf aanleiding, dat hij Maurits
flu nit zijne verschansingen trachtte to lokken om eenen veldslag
to leveren . Deze was daartoe echter niet to bewegen . Ondertusschen
schijnt Maurits nu en dan met Mansfelt toch over enkele zaken
onderhandeld to hebben, want eens dat een Staatsch trompetter voor
Mansfelt verscheen, vroeg deze hem, hoe het toch kwam, dat Prins
Maurits zoo achter zijne verschansingen bleef liggen . Het voegde
toch een jong Veldheer, in eenen ridderlijken veldslag to toonen
tivie hij was . De trompetter antwoordde hierop : 'Uwe Excellentie
heeft gelijk, mijn Veldheer is nog jong . Hij blijft evenwel achter
zijne verschansingen, omdat hij gaarne zulk een oud Veldheer als
TJwe Excellentie wilde worden ."
Nu Mansfelt het benarde Geertruidenberg niet kon ontzetten, zat
er ten slotte niets antlers op, dan dat de vesting zich op eervolle
voorwaarden overgaf. De belegerden mochten met pak en zak"
uittrekken en kregen zelfs hunne wapenen terug . De veroverde vaandels behield Maurits .
Groot was de vreugde in het land toen de tijding van Geertruidenbergs overgave bekend werd . De Staten van Zeeland zonden
aan Prins Maurits eenen brief van gelukwensching en voegden er bij,
dat hij als eene kleine belooning voor zijnen cooed en zijn beleid,
over eene som van tweeduizend gulden beschikken kon om hiervoor
een stuk tafelzilver to laten maken . Maurits liet zich voor dat geld
eenen derden zilveren schotel maken . Van de Staten-Generaal had
hij v66r het beleg van Steenwijk ook een stuk tafelzilver gekregen
en bovendien nog dertigduizend gulden .
Na den afval van Rennenberg in 1580 was de stall Groningen
met de Ommelanden in handen der Spanjaarden gebleven, niettegenstaande Graaf Willem Lodewijk, Stadhouder van Friesland, dikwijls genoeg beproefd had, dit gewest to heroveren . Thans meende
Prins Maurits, dat hij van zijnen kant ook eens het zijne moest
doen om dit gewest tot de Unie terug to brengen . Daartoe trok hij
in 1594 islet een leger van tienduizend man naar Groningerland .
Bij Koevorden dreef hij den Spaanschen Stadhouder Verdugo terug .
Hierop trok hij verder en sloeg het beleg voor Groningen . De bevolking van deze stall was voor het grootste gedeelte op de hand
van den Spanj aard en Roomschgezind, zoodat er op hulp van bin-
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nen voor Maurits niet to rekenen viel . Het is de vraag ook, of de
jeugdige Veidheer zulke hulp begeerde, en of hij niet meer vertrouwen had in zijne belegeringskunst, die ook bij dit beleg schitterend aan den dag kwam . Na vele moeielijkheden overwonnen en
menigen uitval afgeslagen to hebben, moest de stall zich aan hem
overgeven, nadat een deel van hare versterkingen, door Maurits aangelegde mijnen vernield was . Die overgave geschiedde den tweeen
twintigsten Juli, en Groningen . met de Ommelanden weed onder
den naam van Stall-en-Landen, als zevende gewest, aan de Unie
toegevoegd, en onder het Stadhouderschap van Graaf Willem Lodewijk gebracht . In hetzelfde jaar wend ook het landschap Drente
door de Staatschen gedwongen, de zijne van Koning Filips to verlaten . Ook dit landschap, dat eene eigene regeeringg had, dock geen
afzonderlijk deel uitmaakte van de Republiek der Zeven provincien,
kwam onder het bestuur van den Frieschen Stadhouder . Met Groningen en Drente was nu bijna alles, wat in de Nederlanden ten
noorden van de Maas en Schelde lag, in handen van de Staatschen,
een ommekeer, dien men in 1587 niet had durven voorspellen .
Nog in hetzelfde jaar 1 5 94 sloeg Maurits het beleg voor Grol,
dock eer hij hier zijne verschansingen had opgeworpen, kwam de
Spanjaard hem verontrusten met een leger van vijfduizend man . De
aanvoerder van die legerbende was de bekende Mondragon, die na
den val van Antwerpen Gouverneur dezer stall geworden was . Maurits trok hem tegemoet, dock het kwam tot geen treffen . Slechts
eene kleine legerbende van vijf honderd man onder aanvoering van
Filips van Nassau, werd geheel verslagen . Filips viel doodelijk gewond in handen des vijands, en ook verscheidene voorname personen, waaronder Filips' broeder, Ernst Cazimir, werden gevangen
genomen . Dit was de laatste krijgsverrichting van Mondragon, een'
Spanjaard, die door iedereen, zelfs door zij nen vij and, geacht en
geeerd werd . Hij stierf een jaar later, in 1596, op tweeennegentigjarigen leeftijd .
Terwijl in de Noordelijke gewesten met een Maurits aan het hoofd
van het leger, en een van Oldebarnevelt als Advocaat van den
Lande, de zaken eenen gunstigen keer genomen handen, dreigde
de eenheid, die Parma in de Zuidelijke Nederlanden tot stand had
weten to brengen, verbroken to worden . Bij de snelle afwisseling
der Landvoogden meenden de Edelen over achteruitzetting to klagen to
hebben . De oude Graaf van Mansfelt werd uit de Nederlanden naar
Hongarije geroepen om daar den Keizer tegen de Turken to helpen .
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Nu was Mansfelt wel een Duitscher, maar hij had z66 lang in de
Nederlanden geleefd en gewerkt, en hij had er zulk eene voorname
rol in gespeeld, dat hij tot de Vlaamsche Edelen kon gerekend
worden. Zelfs de Hertog van Aerschot aan wien Filips stellig veel
to danken had, vertrok naar Venetie, om daar, zooals hij zeide,
tenminste in vrijheid to kunnen sterven . Wel een bewijs, dat de
Zuidelijke Nederlanden niet gelukkig waren onder het bestuur van
den Spaanschen Koning. En hoe kon dat ook ? De Spaansche
Grooten, Fuentes en Ybarra, die zelfs het bewind voerden buiten
Aartshertog Ernst om, gedroegen zich als beer en meester, maar
met een leger, dat telkens tot opstand oversloeg en dan niet veel
antlers was dan eene rooverbende . Dit was niet to verwonderen .
De Italiaansche regimenten hadden niet minder dan zes j aar soldij
to vorderen . Zij j oegen hunne officieren weg en stelden zelven anderen aan . Zij nestelden zich in Artois en begonnen zelfs onderhandelingen aan to knoopen met Prins Maurits . Nu beloofde de
Landvoogd hun, dat zij iederen dag vijf honderd kronen zouden
ontvangen, zoo lang tot de achterstallige soldij die driehonderdzestig duizend kronen bedroeg, zou of betaald zijn . Gedurende al
dien tijd zouden ze in het geheel geenen dienst behoeven to doen .
Tot overmaat van ramp verklaarde Frankrijks Koning, Hendrik IV,
aan Spanje den oorlog . Door de Nederlandsche gewesten en Engeland, dat nog altijd hulptroepen in onzen dienst had, werd deze
oorlogsverkla,ring met vreugde vernomen . Vooraf had Hendrik reeds
met onze Staten een verbond gesloten, waarbij bepaald werd, dat
wij hem met hulptroepen steunen zouden . Dit alles had reeds plaats
gegrepen vbbr Mondragons laatste krijgsbedrij f.
De oorlog van Frankrijk tegen Spanje leverde niet die voordeelen
op, welke men er van gewacht had, dock ze verdeelde toch de
Spaansche macht en was daardoor oorzaak, dat men in de Republiek ook weinig of geen overlast van den vij and had .

De eerste acht jaren van eenen nieuwen Landvoogd .
Na den flood van Aartshertog Ernst van Oostenrijk was Fuentes
slechts tijdelijk tot Landvoogd benoemd, en eerst een jaar later vond
Koning Filips eenen opvolger in Aartshertog Albertus van Oos tenrijk, een broeder van Ernst . Deze Albertus, een neef van den
Koning, was Aartsbisschop van Toledo, dock niet als Geestelijk e
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gewijd . Dit zou ook niet gestrookt hebben met Albertus' neigingen
en begeerten, want hij was krijgsman in zijn hart . • Zelfs de kardinaalshoed, dien hij ontving, kon hem niet overhalen om Geestelijke
to worden . Deze Albertus flu zond Filips in 1595 als Landvoogd
naar de Nederlanden, en in liens gevolg was Filips Willem, de
oudste zoon van den Prins van Oranje . Don Francisco de Mendoza,
Admirant van Arragon werd bet opperbevel over bet leger gegeven .
Filips Willem, in Spanje naar zijnen stand opgevoed, was niet alleen Katholiek gebleven, maar bovendien een groot vriend van den
nieuwen Landvoogd . Toen men bier vernam, dat Maurits' broeder
terugkwam, zat men met de zaak zeer verlegen . Filips Willem immers was de erfgenaam, niet alleen van bet Prinsdom Oranje, maar
ook van de aanzienlijke bezittingen zijner Moeder Anna, eenig kind
van den rijken Graaf van Buren . Wat moest men doen ? Aan Prins
Maurits had men den titel van Prins van Oranje gegeven, en de
bezittingen van Anna van Buren lagen voor bet grootste gedeelte
op grond aan den Spanjaard ontnomen . Het stond to voorzien,
dat men met dezen Prins in groote moeielijkheden zou komen, als
men er bijtijds geene maatregelen tegen nam . Reeds eer hij nog
goed en wel in de Nederlanden aangekomen was, kreeg hij eenen
brief met gelukwenschen van de Staten-Generaal met zijnen terugkeer in bet Vaderland, dock ze voegden er meteen bet verzoek bij
on' zijne komst in de Noordelijke Nederlanden nog eenigen tijd
uit to stellen .
Een der eerste krijgsbedrijven van Albertus was bet innemen van
de Fransche stall Calais en daarna van Hulst . De verovering van
Calais had tengevolge, dat Frankrijk en Engeland zich samen tegen
Spanje verbonden . De Nederlanden waren stilzwijgend in dat verbond opgenomen, want Elisabeth was to trotsch om met de nieuwe
Republiek op voet van gelij kheid met een gekroond hoofd to onder_
handelen .
Pas was lit verbond gesloten toen men hoorde, dat de Spaansche
Koning opnieuw bezig was eene Armade uit to rusten to Cadix .
Eene Engelsch-Hollandsche vloot voer er been, veroverde de stall
en nam eenige Spaansche schepen . Wat de Engelschen en Nederlanders niet veroverden of vernielden, dat vernielden de Spanjaarden zelven om den vijand geene schatten in de hand to spelen .
Het verlies, dat Spanje hierbij leed, was ontzaglijk groot, dock ontmoedigde Filips niet, om een jaar later nogmaals eene vloot van
honderdachtentwintig schepen, die een landingsleger van veertien-
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duizend man aan boord hadden, uit to zenden . Deze troepen moesten in Ierlan d landen en daar eenen opstand tegen Elisabeth trachten
to bewerken . Maar ook deze vloot werd door stormen vernield eer
ze in Ierland was . Deze laatste onderneming had de Spaansche schatkist zoo uitgeput, dat Filips alle betalingen moest staken . Het rijke
en machtige Spanje, dat jaar aan jaar de millioenen schats uit
Amerika en de Oost-Indien ontving, was letterlijk bankroet . Welk
eenen invloed dit had op de Nederlanden, is gemakkelijk na to gaan .
Met de grootste rnoeite kon de Landvoogd slechts de muiterij onder
zijne troepen bedwingen . En bij die zucht tot muiterij, kwam een
groot verlies.
Orn de noordelijke grenzen van Brabant tegen de strooptochten
der Staatsche troepen to beschermen, zond Albertus een leger van
bijna vijfduizend man onder bevel van den Graaf van Varax naar
de Brabantsche heide, bekend onder den naam van De Kempen .
Prins Maurits vernam dit en verzamelde bij Geertruidenberg een

De Nederlaag der Spanjaarden bij Turnhout .

leger, van ongeveer vijfduizend man . Met eene ruiterbende, niet sterker
dan achthonderd man, trok hij vooruit en viel hiermede het leger
van Varax in de nabijheid van Turnhout aan, niettegenstaande eri6
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varen Bevelhebbers in bet Staatsche leger dit den Prins hadden
ontraden . Maar Marcelis Bax, en Vere, de Bevelhebber der Engelsche hulptroepen, waren in deze zaak op Maurits' hand . De gevolgen van dien aanval, die moeielijk een geregelde veldslag genoemd
kan worden, waren vreeselijk . Van de Spanjaarden sneuvelden tweeduizend man, waaronder ook de Graaf van Varax en meer dan
vijfhonderd . werden gevangen genomen . De Staatschen verloren
slechts tien man en bet heele gevecht was in een half uur tijds
beslist .
Misschien verbaast het u, dat Prins Maurits met zulk eene kleine
macht de Spanjaarden durfde aanvallen, nadat ge in het vorige hoofdstuk gelezen hebt, dat hij nimmer een waagstuk zou ondernemen, als
niet vooraf alle kansen van slagen berekend waren geworden . Die
berekening schijnt echter wel plaats gehad to hebben, want toen Prins
Maurits, to 's-Gravenhage weergekeerd, aan de Staten verslag deed,
schreef hij de overwinning bijna uitsluitend toe aan het verzuim van
Varax om eene kleine brug of to breken . Bovendien had hij bij
dezen krijgstocht voor bet eerst eene proef genomen om zijne ruiters, inplaats van pieken en lansen, vuurwapenen to geven .
Kort daarop verloor Albertus ook Amiens, dat door de Spanjaarden bij verrassing ingenomen was geworden . Deze belangrijke
stall in handen van de Spaanschen to laten, kon Koning Hendrik
niet dulden, en daarom kwam hijzelf met een leger om die vesting
to heroveren .
Maurits zette van zijne zijde den oorlog voort door het innemen
van Rijnberk, Meurs, Grol, Bredevoort, Goor, Enschede, Oldenzaal,
• Ootmarsum en Lingen . Hiermede was nu de heele Republiek van
Spanjaarden gezuiverd, en de toestand scheen op bet oogenblik
zeer gunstig . Toch vertoonden zich dreigende onweerswolken aan
den gezichteinder, en dat nakend onweder was de vrede, dien Frankrijk met Spanje sloot to Vervins in 1598 . Op Engeland viel niet
veel to rekenen, want Elisabeth bleef voortgaan de nieuwe Republiek niet als Staat to beschouwen, en daar de Staten-generaal
van hunne zijde den trots der Koningin met trots beantwoordden,
zoo sprak bet vanzelf, dat de Engelsche hulp weinig to beduiden
zou hebben . Alleen door eene list van Oldenbarnevelt bleven de
Engelsche soldaten hier in het land .
Intusschen gevoelde Koning Filips, dat zijne rol bier spoedig zou
afgespeeld zijn, en daarom wenschte hij voor zijnen flood den verwarden staat van zaken zooveel mogelijk in orde to brengen .
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Zijne dochter Isabella, die, zooals wij weten, verloofd was geweest
met Aartshertog Ernst, lies hij flu in het huwelijk treden met Aartshertog Albertus, en als bruidschat gaf hij haar de Nederlanden,
met die bepaling evenwel, dat dit erfland veer aan de Spaansche
kroon zou komen, as het huwelijk deter twee kinderloos bleef .
Een heel land, dat tot de rijkste landen der wereld behoorde,
als bruidschat to ontvangen , was geene kleinigheid . En toch
was het al het minste, dat de Koning zijner dochter geven kon .
De Nederlanden, vooral de Zuidelijke, waren eenmaal rijk, maar
flu was het heel antlers . Door den oorlog met de noordelijke
broeders en Frankrijk, door de muiterijen der Spaansche troepen
en door het sluiten van de Schelde, waardoor Antwerpens handel
geheel verliep, was van dien voormaligen rijkdom alleen de herinnering over . Daarenboven gaf de Koning zeven gewesten aan zijne
dochter, welke geheel in des vijands handen waren, en die eene
kracht en eene macht begonnen to ontwikkelen, welke deden voorzien, dat ze wel nooit tot de bruidschat zouden behooren .
Nog v66r het huwelijk tusschen Albertus en Isabella voltrokken
was, stierf Koning Filips den dertienden September van 1598 .
Filips had een lang en een zeer smartelijk ziekbed voor hij overleed, maar dezelfde gelatenheid, die hem bij de vernieling der Armade, deed zwijgen in het gebeurde, bezielde hem ook op zijn ziekbed. Hij stierf in de overtuiging, dat hij gehandeld had, zooals hij
verplicht was to handelen . Die vaste overtuiging mogen wij dwaas
noemen, meer nog, we mogen gerust zeggen, dat hij den Nederlanden tot een geesel en Spanje tot eene ramp is geweest, maar wij
hebben daarom nog geene vrijheid om Filips om die overtuiging,
als een aartsbooswicht to schetsen .
Zijn opvolger was zijn zoon Filips, een onbeduidend man, die
inplaats van Spanje uit zijn verval op to heffen, alles deed, om het
n®g dieper to doen vallen .
Spanje was een rijk land . Millioenen en nogmaals millioenen
schats uit Peru en Mexico aangevoerd, waren evenwel het land
niet ten zegen . De gemakkelijke manier om in Amerika rijk to
worden was oorzaak, dat de veerkracht van het yolk geheel verdween . Men haatte alien handenarbeid ; de rijke en vruchtbare
bodem werd verwaarloosd, en de edele metalen, die in hun eigen
land door arbeid konden gedolven worden, versmaadden ze, omdat
ze die in Amerika zonder arbeid verkrijgen konden . De ontdekking
van Amerika, die de geheele wereldgeschiedenis eene andere wen-
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ding deed nemen, was oorzaak van Spanjes val,
en van Spanjes
grootheid had men gedroomd .
In hetzelfde jaar dat Koning Filips stierf, overleed ook Filips
van Marnix, Heer van St . Aldegonde, eenmaal de boezemvriend
van Prins Willem, dock na den val van Antwerpen hier to laude
niet zeer gezien . Hoogstwaarschijnlijk was hij de dichter van het
welbekende Wilhelmuslied, dat eenmaal, zoolang er een Oranje
aan het bestuur was, het volkslied der Nederlanders mocht genoemd worden . Of men in de eerste tijden, dat het gezongen
werd al deed als nu, zou ik niet kunnen zeggen. Nu kent het
yolk nog de wijs, maar van de woorden niet veel meer dan
den eersten regel » Wilhelmus van Nassouwen" . Toch is het zeker,
al kende men ook niet al de coupletten van dit lied, dat de
tonen der melodie reeds genoeg waren om de geestdrift van het
yolk op to wekken .
Met het overlijden van Filips kwam hier to laude ook een eenigszins andere toestand . Velen toch verkeerden in de meening, dat
men Koning Filips II niet had mogen afzweren . Men had hem nu
eenmaal trouw gezworen en die eed mocht niet worden verbroken .
Zelfs onder de Calvinisten waren velen deze meening toegedaan .
Den nieuwen Koning van Spanje had men echter geene trouw gezworen, en daarom mocht men hem vrij beoorlogen . Dat Albertus
en Isabella, meestal de > Aartshertogen" genoemd, flu de Nederlanden regeerden, maakte geen verschil . Ook hen had men niet erkend
en gehuldigd . Nu moge het aantal van de menschen, die deze meening hadden, niet zoo heel groot geweest zijn in de Republiek,
daar buiten was het veel grooter, zoodat de Nederlandsche gewesten
tegenover Europa ook in eene betere verhouding kwamen, en vrij
algemeen als Staat erkend werden .
De j aren 1598 en 1599 waren voor de Staatschen niet gunstig .
De gebrekkige bepalingen der Unie lieten weer duchtig Karen invloed gevoelen . Elk gewest was een landje op zichzelf, en de Statengeneraal, die al die landjes to zamen verbinden moesten, waren maar
een zwakke band . Holland, toen reeds verreweg de machtigste provincie, voerde den boventoon en wilde alles beheerschen, dock als
het op betalen van geld aankwam om den oorlog voort to zetten,
dan sprak het van gelijke plichten . De andere gewesten daarentegen
spraken ook van gelijke rechten bij gelijke plichten, en daar ze die
rechten meestal niet al to ruimschoots kregen, onttrokken ze zich
ook maar al to dikwijls aan de plichten . Vandaar dat Maurits met
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geldgebrek voor zijn leger to worstelen had, en weinig kon uitvoeren
tegenover den stoutmoedigen Admirant van Arragon .
Dat Maurits hierover ontevreden was, is zeer verklaarbaar, en
misschien zocht hij achter dien onwil van sommige provincien wel
de hand van Holland . De Staten van dit gewest toch beschouwden
zich geheel als Souverein en Maurits als hue dienaar . Nu had Maurits juist geen karakter om de dienaar van gewezen kooplieden to zijn .
Hiertegen kwam zijn adeltrots op . Het yolk zag in Maurits den Vorst,
den Heer van het land ; het beschouwde de Staten als mannen, die
met hen van hetzelfdee burgerlijke bloed warm, en daarom werden
de Staten meer gevreesd dan geeerd . En zoo ver lagen de middeleeuwen met hare heerschappij van den Adel niet achter den rug,
om bij het yolk den indruk, dat een Edelman heel antler bloed
had dan een burger, geheel uitgewischt to hebben .
Maar joist dat yolk stond bij de Staten al heel laag aangeschreyen, en vrij algemeen bekend is het, dat de Advocaat van den
Lande, Johan van Oldenbarnevelt, er niet tegen was, dat men
Pries Maurits de Grafelijkheid opdroeg, als dit maar geschiedde
door de Staten en niet uit aandrang van het yolk .
Dat Pries Maurits bij het yolk zoo hoog in guest stond, kwam
door zijne gelukkige krijgsverrichtingen . Kon men die nu maar
minder gelukkig maken zonder nadeel voor het land, dan zou die
volksgunst wel afnemen . Dan vond Maurits geen steun meer bij
die klasse en zou hij vanzelf dat yolk loslaten, en zich tot de Staten
en de voorname stedelijke Regeeringen wenden .
Zoo zou het kunnen zijn, , dat het geldgebrek om den oorlog
krachtig voort to zetten, eene heel andere oorzaak had dan onmacht of onwil .
Om de ontevredenheid van Maurits nog meer voedsel to geven,
dwongen de Staten van Holland en Zeeland hem tot eenen krijgstocht in Vlaanderen om Duinkerken in to nemen . Duinkerken toch
was de verzamelplaats van kapers, die aan den handel zulke nadeelen toebrachten, dat de Staten van Holland en Zeeland ronduit
verklaarden, voor alle ondernemingen geen geld over to hebben,
zoolang dat roofnest niet ingenomen of beteugeld was .
Maurits en Willem Lodewijk zagen in deze onderneming veel
gevaar, waarom ze alles deden, wat ze konden om dien tocht to
verhinderen, maar de Staten dreven door, en de Veldheer gehoorzaamde, dock stelde als voorwaarde, dat het College van de Staten
generaal den tocht zoude medemaken .
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Onderwijl flu een leger verzameld werd zat de Spanjaard, hoewel
hij met geldgebrek en muiterij onder de troepen to `vorstelen had,
niet met de handen rustig in den, schoot, maar liet door Spinola
Duinkerken met eene zeemacht versterken .
Eindelijk was het Staatsche leger, twaalfduizend man voetvolk
en drieduizend ruiters sterk, gereed, en met eene vloot, bijkans
tweeduizend schepen, visschersvaartuigen en platte roeischuiten tellende, werd het van het fort Rammekens op Walcheren, naar de
Vlaamsche kust gebracht . Graaf Ernst, van Nassau voerde de voorhoede aan, het middengedeelte van het leger stond onder bevel van
den Graaf van Solms en de achterhoede onder dat van den dapperen Engelschman Francis Vere . Het opperbevel berustte bij
Maurits, die behalve door vele andere voorname Edellieden, vergezeld werd door zijnen broeder, den zestienjarigen Frederik Hendrik .
Het begin van den tocht stelde zich vrij goed in, want men trok
zonder hinder over Assenede, Eeclo en Male, langs Brugge en toen men
bij Ostende, dat nog in handen der Staatschen was gebleven, kwam,
werden daar de Spanjaarden uit de forten om de stall weggejaagd .
Intusschen was de muiterij onder de Spaansche soldaten tot eene
dreigende hoogte gestegen, en dat nu in zulke omstandigheden !
Ten erode raad begaf Isabella zich naar het muitend leger en
sprak het toe . Haar woord miste de uitwerking niet, en van muiterij
sloeg men tot geestdrift over . Nu was Albertus al heel spoedig in
Maurits' nabijheid . Aan verder trekken viel niet to denken ; er
moest slag gelevcrd worden . Graaf Ernst werd door Maurits afgezonden om den Aartshertog op to houden, dock hij werd met een
groot verlies teruggeslagen . Toch had let Staatsche leger nu tijd
gevonden om zich in de duinen on het strand bij Nieuwpoort in
slagorde to scharen . Op Zondag, den tweeden Juli, i 6oo, nam de
slag eenen aanvang . Vooraf had Maurits de schepen, die in de
nabijheid van de kust lagen, weggezonden, en gaarne had hij gezien, dat zijn broeder met deze vertrokken was . De jonge Prins
was evenwel niet to bewegen om zijnen broeder to verlaten en
bleef . Den geheelen dag werd er met afwisselend geluk gestreden,
en meermalen dreigde voor de Staatschen de nederlaag . Tegen den
avond bracht Maurits zijne reserve in het vuur . Nu was de uitslag
spoedig beslist en de onzen behaalden eene schitterende overwinning. Tot de vele gevangenen behoorde ook Mendoza, en Albertus
had het aan een groot geluk to danken, dat ook hij niet gevangen
genomen was geworden .
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Na de behaalde zege bleef bet Staatsche leger nog eenigen tijd in
Vlaanderen, dock van de inneming van Duinkerken kwam niets .
De Heeren van de Staten-generaal, die gedacht hadden, dat bet
wel vier of vijf weken duren zou eer Albertus eene legermacht verzameld had, waren geheel uit bet veld geslagen en gaven geene bevelen meer . Ze lieten alles aan Maurits over, en zooals deze dacht
dat goed en raadzaam was, moest hij maar doen .

Slag op bet strand bij Nieuwpoort .

Het gevolg was dat bet Staatsche leger reeds spoedig Vlaanderen
verhet en in de Noordebjke gewesten terugkwam .
Een groot deel van de behaalde overwinning moet toegeschreven
worden aan de Engelschen onder Generaal Vere, dock bet schijnt
dat deze hierop wel wat al to veel wees, en de heele overwinning
niet 'aan Maurits, maar aan zichzelven en zijn yolk toeschreef . In
hoeverre de Engelschman gelijk had, valt moeielijk uit to maken,
want waarheid is, dat Albertus met zijn leger al verscheen, voor
ook Maurits bet verwacht had, zoodat er voor den aanvang van
den slag geenen krijgsraad gehouden kon worden . Het gevaar was
dreigend, zeer dreigend geweest, en allen, van groot tot klein, hadden
meer dan barmen plicht gedaan . Bewezen de gebroeders Bax ook
bier weer welk heldenbloed door hunne aderen stroomde, dat weet
men, omdat men op deze helden bet oog hield . Maar duizenden
waren er, die in heldenmoed niet voor hen onderdeden .
Toen des avonds na den slag Mendoza met Maurits aan den
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maaltijd zat, kon de Spanjaard niet antlers dan erkennen, dat het
Staatsche leger onder zijnen Opperbevelhebber uitmuntende stellingen had ingenomen en door zijne snelle bewegingen den vijand
verbaasd had.
Maar flu was de overwinning bij Nieuwpoort bevochten ; Maurits was met zijn leger weer op eigen grondgebied ; de Algemeene
Staten vergaderden weer, als vbbr dien tijd . Wat waren flu de
gevolgen ?
Dat Mendoza hier twee jaar gevangen bleef, dat wil zeggen op
zijn woord van eer in de Noordelijke provincien bleef, en zich daar
onder eenig toezicht vrij bewoog, was wel wat . Gedurende al dien tijd
kon hij althans niets vijandigs uitrichten . Dat hij in 1602 voor een
zwaar losgeld en het vrijlaten van vierhonderd gevangen genomen
Nederlanders de vrijheid kreeg, was ook wel wat . Dat Maurits
getoond . had, dat Koning Hendrik IV van Frankrijk zich vergist
had, toen hij Maurits maar een middelmatig Veldheer noemde, was
ook veel waard .
Dat de jonge Republiek voor heel Europa getoond had, dat er
pit en kracht in haar zat, en de bewijzen leverde, dat men voortaan ook wel rekening met haar houden mocht, dat beteekende
heel veel .
Maar tegenover al die voordeelen stond een nadeel, zoo groot en
zoo zwaar, dat de voordeelen er niet tegen opwegen konden .
De tocht naar Vlaanderen was het begin der verwijdering tusschen de twee hoofdpersonen van den Staat, tusschen Maurits en
Oldenbarnevelt . De overwinning bracht geene toenadering. Integendeel, na den slag schijnen er zeer scherpe woorden tusschen deze
twee gesproken to zijn .
Nadat de Staatschen nit Vlaanderen getrokken waren, begrepen
de Aartshertogen, dat de Zuidelijke Nederlanders nog geen . geheel
uitmaakten, zoolang Ostende in het bezit der Staatschen was, en
daarom werden er toebereidselen gemaakt om deze stall to belegeren en in to nemen . Dat was eene stoute onderneming, want door
hare ligging aan de Noordzee kon de stall altijd toevoer krijgen .
Aan een beleg van den zeekant viel niet to denken . Toch ondernam Albertus deze belegering, en den vijfden Juli van het jaar 16oi
verscheen hij v66r de stall, en zeker zal hij toen wel niet gedacht
hebben, dat hij pas den tweeentwintigsten September van het jaar
1604 binnen die stall zou kunnen komen . Wie van oorlogsverhalen
houdt, kan over dit beleg zooveel lezen, dat hij voor eenigen tijd
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den lust voor dergelijke verhalen verloren heeft . Omdat het beleg
van Haarlem zoo treurig eindigde, en omdat het beleg van Leiden
met zooveel ellende gepaard ging, is men er misschien toe gekomen om het beleg van Ostende in de geschiedenis maar even aan
to stippen. Dat is wel jammer, want een beleg als dat van Ostende,
is eenig in onze geschiedenis . Gedurende die drie jaren en tachtig
dagen werden, zoowel door de belegerden als door de belegeraars,
wonderen van dapperheid en heldenmoed verricht . Het had al den
schijn, alsof men met elkander eenen wedstrijd aangegaan had tivie
de meeste heldenfeiten bedrijven zou .
Bij den aanvang van het beleg had de stall eene bezetting van
vijfduizend man . De Aartshertogen hadden twintigduizend man onder hunne bevelen . Hunne bevelen ? Zeker, want Albertus en Isabella waren steeds bij elkander, en men beweert zelfs, dat de Aartshertogen den zesden Juli het eerste kanonschot op de vesting deed .
De sterkte van de belegerden en de belegeraars bleef niet altijd dezelfde, en binnen de vesting was ook niet altijd dezelfde Gouverneur. Bij het begin van het beleg voerde Kolonel Maximiliaan van
Kruiningen het bevel, en bij het einde Jonkheer Daniel de Hertaing,
heer van Marquette . Deze Marquette had reeds in 1602 bij eenen
uitval zulk eene zware wond ontvangen, dat zijn rechterbeen moest
afgezet worden, waarom hij bij sommige schrijvers den bijnaam
kreeg van > Jambe de bois" .
Doch ook de Aartshertogen bleven bet rechtstreeks bevel over de
belegeraars niet voeren, maar droegen dat in 1603 over aan Ambrozius Spinola, een Genuees en een Veldheer, die waardig was
tegenover Maurits t°e staan .
Onmogelijk is het alles van dit beleg merle to deelen, en daarom
zeggen we alleen, dat aan het einde van bet beleg in heel Ostende
Been huffs meer heel was . Voet voor voet moest de vesting genomen worden, en eindelijk trokken de belegerden naar een klein versterkt punt terug om daar den strijd voort to zetten . Op de vier
bastions van die laatste sterkte wapperden vier zwarte vaandels,
waarop de vrouwen van Ostende geborduurd hadden : N i e u w T r o j e .
Maar ondanks den onvergelijkelijken cooed der belegerden, die zich
achter eenen wal van lijken verdedigden, kon ook dat Nieuw Troje
bet onmogelijk houden . Marquette zag dat dadelijk in, en daarom
liet hij in den nacht, tusschen den zeventienden en achttienden September, alle ingezetenen van Ostende met hunne kostbaarheden en
nog eenig bruikbaar geschut naar Zeeland inschepen . Nu bleven
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alleen de krijgslieden over en tot dezen hield Marquette den twintigsten eene toespraak, zoo vurig en krachtig, zoo mannelijk en
schoon, dat ik niet nalaten kan, ze bier of to schrijven .
>Mijne Heeren," dus sprak hij op den morgen van dien dag
zijne officieren aan, - »Mijne Heeren ! De heldhaftige verdediging
van Ostende sedert drie jaar en bijna drie maanden, tegen eenen
zeer dapperen en macrtigen vijand is bekend . Weet een uwer een
middel om Ostende langer to behouden ? De eer van zijne makkers,
en de vrijheid voor zich en alle anderen dwingen hem tot bet mededeelen daarvan . Voor mijn persoon erken ik, d .at ik als Gouverneur bier alleen mag worden uitgebracht, zwaar gewond, op vier
pieken gedragen, of begraven onder de puinhoopen . Maar ik doe
een beroep op u allen, niijne dappere vrienden ! Heb ik in de ontelbare en moorddadige gevechten, waar ik mast u stond, ooit van
eenige vrees voor mijn leven doen blijken? En nu vraag ik u, wij

Albertus en Isabella doen hunnen intocht in Ostende .

kunnen nog vele diensten aan bet Vaderland bewijzen, en is bet
dan niet eer onze plicht om deze puinhoopen met eere en volgens
de gegeven orders to verlaten, dan ons nutteloos to laten vermoorden ? In die omstandigheden, flu wij vruchteloos de komst van den
Prins afwachten, in die moeielijke omstandigheden, Mijne Heeren,

243
vraag ik uwen raad . Ik wil niets voor mijzelven doen en zal mij
geheel onderwerpen aan uwe beslissing!" i)
Op deze mannelijke toespraak was niet een, die niet overtuigd was
of men had alles gedaan, wat men kon, en daarom werd er besloten,
de puinhoopen op eervolle voorwaarden over to geven .
En de voorwaarden zouden eervol, meer dan eervol zijn, want
Ambrozius Spinola wist zooveel heldenmoed op prijs to stellen . De
belegerden kregen verlof om over zee of op wagens, die Spinola
zenden zou, uit to trekken met alle vaandels en wapenen en vier
van de beste kanonnen . Die uittocht had den tweeentwintigsten
September plaats . Ruim vijfendertighonderd mannen traden met opgeheven hoofden, met slaande trom, vliegende vaandels en eenen
kogel in den mond, uit . En de Spanjaarden ? Toen Spinola die dapperen naderen zag, ging hij ze met zijnen geheelen staf to gemoet
en ontving hen met ongedekt hoofd . De tafels stonden voor den
gewezen Gouverneur en zijne officieren gedekt, en al de andere manschappen werden ruim onthaald . Spinola kon geene woorden genoeg
vinden om Marquette en de zijnen naar waarde to prijzen . Nadat
de Staatschen zich door spijs en drank versterkt hadden en ze uitgerust waren, bond Spinola den heldhaftigen Marquette als een
bewijs van hoogachting, waardeering en genegenheid, eenen prachtigen deden als aandenken aan . Hierop trokken de dapperen naar
Sluis, waar ze door Prins Maurits opgewacht werden . Ook deze
ontving diep geroerd en blootshoofds de mannen, die z66 hadden
weten to strij den .
En wat zal er wel omgegaan hebben in het gemoed van Albertus
en Isabella toen ze niet in eene stall, maar tusschen de puinhoopen
van de plaats waar Ostende een ~naal lag, hunnen intocht deden ?
Wij moeten eerlijk zijn en vermelden, dat de Aartshertogen alles
deden, wat ze maar konden, om van de puinhoopen weer eene welvarende stall to maken . .De uitgewekenen konden gerust terugkeeren
en inplaats van tegenstand, zouden ze welgemeende hulp vinden .
Wat een verschil tusschen 1567 en 1604! Wat een verschil tusschen Albertus met Isabella en Alva, tusschen Spinola en Romero
i) \Vie van bet merkwaardige beleg van Ostende meer wil weten, wie al de
Gouverneurs der vesting en zijne onderhoorigen wil leeren kennen, wie weten
wil hoe bier gestreden werd, en wie meent, dat alle Spanjaarden Alva's waren,
die leze „Het merkwaardig heleg van Ostende'' door Jbr . C . A,
van Sypesteyn, uitgegeven te's-Gravenhage bij W . P, van Stockum & Zoon . Door
bet lezen van dit boek ben ik zeer veel to weten gekomen, wat ik niet wist .
a
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De Oost.Indische Compagnie .

Reeds ten tijde der Kruistochten leerde men in Europa voortbrengselen kennen uit den grooten Archipel, die zich ten Zuiden
van hat werelddeel Azie bevindt, en thans Oost-India genoemd wordt .
Toen de krijgstochten tegen de Turken en Ongeloovigen ophielden,
en men dus niet zooveel meer in Klein-Azie kwam, trachtte men
die Indische voortbrengselen, waartoe vooral de specerijen behoorden,
langs den gewonen handelsweg to verkrijgen . De Maleiers, zoo
heeten voor bet grootste deal de bewoners flier eilanden, brachten
hunne' handelswaren aan den vasten wal, wear ze door kooplieden
gekocht werden . Deze zonden ze flan wear over land naar Joppe
of Jaffa, eene zeestad ten westen van Palestine, of naar Alexandria
in Egypte . Vandaar werden ze afgehaald door de schepen van Venetie of van Genua .
Deze twee Europeesche steden werden dus de stapelplaatsen van
de Indische producten, en ze werden door dien handel zoo rijk en
machtig, flat ze zelfstandige Staten werden, die door eenen Doge
bestuurd, menig koninkrijk to machtig waren . Vooral wist Venetie
zich to verheffen, en de rijkdom, die toen in die stall heerschte, is
nog duidelijk to zien aan hare prachtige paleizen en kerken .
Het spreekt vanzelf, 'flat die Indische voortbrengselen na door
zoovele handen gegaan to zijn, ear ze to Venetie of Genua waren,
ontzettend duur moesten zijn . En dan kwam nog de verzending
door Europa er bij . Van die verzending kunnen we in omen tijd,
waarin de spoorwegen hat begrip van ' o zoo ver of en zoo moeielijk" zoo goad als vernietigd hebben, bezwaarlijk een denkbeeld
maken . Wie Indische producten aan tafel kon laten ronddienen,
moest zeer rijk zijn .
Nu is hat geen wonder, flat men in die landen, welke aan zee
gelegen waren, dikwijls peinsde op middelen om die gewilde voortbrengselen rechtstreeks met schepen to halen . Men had ze den uit
de eerste hand . Geen yolk dacht daaraan meer dan de Portugeezen .
Maar hoe in den rijken Archipel to komen ? De schepen, die men
toen had, waren er niet op gebouwd om groote tochten op den
Oceaan to maken . Nu vermoedde men, flat er wel eenen wag Tangs
de Afrikaansche kust to vinden was, en, na vale vergeefsche pogingen,
zeilde eindelijk Vasco de Gama, een Portugees, in 1497 de zuidpunt van Afrika om en kwam hat volgende jeer in de Indian .
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Columbus ontdekte in 1492 het werelddeel Amerika, maar vermoedde niet dat dit een werelddeel was . Hij meende, door steeds
westwaarts to zeilen, in de Indien gekomen to zijn . Daardoor kregen
die groote eilanden, die voor en in de golf van Mexico liggen, den
naam van West-Indie, en de bewoners van die eilanden en later van
het vasteland dien van Indianen . Tie Indien ten Zuiden van Azie,
gevonden door Vasco de Gama, die van Kaap de Goede Hoop
oostelijk gevaren had, kregen den naam van Oost-Indie .
Van dat oogenblik of begonnen Venetie en Genua minder to
worden en eindelijk hield daar de handel in Indische voortbrengselen geheel op . Er was geen mededingen met Portugal mogelijk .
Nu werd Lissabon de markt van Europa, en de Portugeezen vermeesterden daar in de Indien het eene land na het andere .
Maar in 1580 veroverde Alva voor Koning Filips het Portugeesche rijk, dat nu met al zijne kolonien in handen van Spanje kwam .
Ook de Nederlandsche schepen hadden de Indische voortbrengselen uit de Portugeesche havens gehaald, maar toen Portugal
Spaansch geworden was, stond het to bezien, of Koning Filips
dulden zou, dat de Nederlanders in zijn rijk kwamen om daar
hunne schepen to laden . Als er vrees voor gekoesterd werd, dan
was die vrees wel wat voorbarig, want althans in den beginne
werden de Nederlandsche schepen niet bemoeilijkt en oogluikend
toegelaten . Later had Filips evenwel zoo flu en dan het in den zin,
om de schepen en lading van de oproerige onderdanen in beslag
to nemen, en daardoor kwam het, dat men op middelen begon to
zinnen, om die begeerde waren rechtstreeks uit Oost-Indien to halen .
En waarom zou men dat niet doen ? Had niet Jan Huygen van
Linschoten bij de Portugeezen gevaren ? Was hijzelf niet met hen
in de Indien geweest, en had hij zijne reizen niet in druk uitgegeven ? Men zou dus den weg wel vinden, maar . . . . om de Kaap
de Goede Hoop heen, zonder gevaar to loopen, door de Spaansche
oorlogsschepen overvallen en aangehouden to worden, hieraan was
geen denken . Er moest dus wat anders bedacht worden . Zou men
niet in de Indien kunnen komen Tangs eenen anderen weg ? Het
westen in, dat wrist men, was niet de weg naar de Oost-Indien .
Een groot land, waarvan men de grenzen nog niet kende, en dat in
het bezit der Spanjaarden was, lag in den weg . Er zat dus niets
anders op, dan op het voorbeeld der Engelschen to volgen, en to
beproeven dien weg to vinden door de Noordelijke IJszee .
Een Zeeuwsch koopman van aanzien en invloed, Balthasar Mou-
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cheron geheeten, vereenigde zich met eenige andere kooplieden en
moist to bewerken, dat de Staten van Holland en Zeeland twee schepen uitrustten, met bet doel, dien weg om »de Noord" to vinden .
Het bevel werd opgedragen aan zekeren Cornelis May en onze van
Linschoten was bij hem aanboord . Deze twee schepen vertrokken
den vierden Juni 1594, en den negenentwintigsten van diezelfde
maand zeilde een schip, onder bevel van Willem Barentsz, voor rekening van de Amsterdamsche regeering uit . Dit Amsterdamsche
schip zou beproeven dien weg to vinden ten Noorden van het
eiland Nova-Zembla . Men was tot dezen tocht overgegaan, op aanraden van den predikant Plancius, die, voor dien tijd althans, een
beroemd aardrijkskundige was .
De drie schepen kwamen in streken, waar men nooit geweest was .
Men vond vreemde kusten en eilanden, maar den weg naar de
Indien niet .
In '595 en 1596 werden die pogingen herhaald door van Linschoten, May, van Heemskerk, Rijp en Barendsz,, maar andermaal
zonder eenig goed gevolg . Van Heemskerk en Barendsz moesten
zelfs op het barre Nova-Zembla overwinteren, en dat zou nu wel
to doen geweest zijn, als men maar op eene overwintering gerekend
had . Eenigen tijd geleden hebben, met het doel om allerlei waarnemingen to verrichten, menigmaal zulke overwinteringen plaats
gehad . Onbeschrijfelijk groot was de ellende, die van Heemskerk
en Barendsz met hun yolk leden, en de laatste stierf toen men op
den terugtocht naar het Vaderland was . Het verslag dat deze
Noordpool-vaarders van hun wedervaren gaven, maakte het duidelijk, dat Tangs dien weg de Oost-Indien niet of slecht to bereiken
waren, en daarom werden al de plannen daartoe opgeheven .
Men moest er dus in berusten, en de begeerde Indische voortbrengselen op eene andere wijze zien to krijgen, want ze in de SpaanschPortugeesche havens to gaan halen, op gevaar af, van de schepen
en de ladingen in beslag genomen to zien, dat grog niet . Wie
flu echter, evenals Koning Filips, dacht dat de oproerige Nederlanders het hoofd in den schoot zouden leggen, toonde dat hij de Nederlanders van dien tijd niet kende .
Na den eersten mislukten tocht om de Noord hadden negen andere voorname kooplieden to zamen eene handelsvereeniging opgericht, waaraan zij den naam gaven van Q >>C o m p a g n i e v a n
V e r r e'' . Die naam reeds toonde aan, dat men niet vanplan
was om met het bijeengebrachte kapitaal in den naasten omtrek
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handel to drijven . Men wilde naar ~verre landen",
men wilde
naar » de Oost-Indien en dat wel langs den koninklijken weg om
Kaap de Goede Hoop" . Er werden vier schepen in zee gezonden
onder bevel van Pieter Dirkz . Keyzer, die eenen zekeren Cornelis
Houtman aanboord had . Op dien Houtman was de hoop der jonge
Maatschappij gevestigd . Hij was in Lissabon geweest en had daar
zulk nauwkeurig onderzoek gedaan naar de wijze van handelen in
de Oost-Indien, dat hij al de zoogenaamde geheimen to weten was
gekomen . Men kwam er to Lissabon achter, en zette hem gevangen;
maar voor eenen grooten losprijs kreeg hij zijne vrijheid . Het geld
van dien losprijs had hij zelf niet kunnen bijeenbrengen, dock dat
hadden die negen kooplieden gedaan, en in ruil voor dat geld zou
hij den eersten tocht medemaken en in die »Verre Landen" zaken
doen . Deze vier schepen zeilden in April i 5 g5 van Texel uit .
De schepen kwamen gelukkig in de Oost, maar van handelsvoordeelen behalen was geene sprake . Toen de Spanjaarden en
Portugeezen de Hollanders zagen komen, wisten ze niets beters to
doen dan de inwoners wijs to maken, dat de Hollanders zeeroovers
waren. Het gevolg was, dat de Javanen hunne waren niet aan de
Hollanders verkochten . Houtman was bovendien geen man om met
beleid to werk to gaan, en werd zelfs to Bantam gevangen genomen .
Weer vrijgekomen, kwam hij eindelijk in 1597 zonder eenig voordeel behaald to hebben, in Nederland terug . Het volgende jaar
waagde Moucheron, geholpen door eenige handelsvrienden, ook twee
schepen uit to zenden onder Cornelis Houtman . Deze tocht liep
nog ongelukiger of dan de eerste, want Houtman werd in de Oost
vermoord .
De Compagnie van Verre. niet afgeschrikt door de onvoordeelige
refs van Houtman, lies in 1597 weer negen schepen uitzeilen onder
Jacob Cornelisz . van Neck . Deze refs bracht vrij wat voordeel aan,
en in 1600 rustte men weer eene nieuwe vloot uit . Voor rekening
van eenige Hollandsche en Zeeuwsche kooplieden zeilden Olivier
van Noort en Jacques Mahu ook naar de Oost-Indien, maar niet
om Kaap de Goede Hoop, dock ten zuiden van Amerika om .
Olivier van Noort bereikte de Oost-Indien en keerde ten zuiden
van Afrika heen, naar bet Vaderland terug . Hij was dus de eerste
Nederlander, die eene refs om de aarde deed .
De voordeelen door van Neck behaald, deden in Holland en
Zeeland verscheidene kleine maatschappijen ontstaan, welke ook
schepen naar de Oost-Indien zonden . Maar de gevolgen hiervan
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waren to voorzien . Elk kapitein of koopman zocht zijne maatschappij
zooveel mogelijk to bevoordeelen, en inplaats van in die >Verre
Landen" elkander, als zonen van een yolk, to helpen, kwam men
daar met elkander in twist. De waren, die de eene kapitein wilde
koopen, werden hem door eenen anderen kapitein ontnomen, omdat
deze er aan de inboorlingen, die met zulke zaken zeer ingenomen
waren, meer geld voor geboden had . Kwamen de kapiteins in het
Vaderland terug, dan klaagden ze zelfs minder over den tegenstand
van de Portugeezen en Spanjaards, dan over de eene of andere
Nederlandsche maatschappij . Het was dus duidelijk, dat er op die
wijze voor de Nederlanders geene goede zaken to doen waren .
Hierin moest verandering komen. Maar hoe?
Dat de bewoners van den Indischen Archipel wel wilden weten
van de Nederlanders, al deden de Portugeezen ook hun best om to
maken, dat het antlers was, bewees het deftige gezantschap, dat door
den Sultan van Atjin uitgezonden was om Prins Maurits to begroeten
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en hulde to bewijzen. Ze kwamen bij den Stadhouder toen deze in
het kamp voor Grave lag . In Prins Maurits zaken alle Indischen
Vorsten den Heer, Sultan of Koning van de Hollanders . Van eene
Republiek konden zij zich geene voorstelling maken .
Dat men ook wel wat doen kon tegen Spanje had Wolfert Hermansz ., die Bevelhebber van vijf koopvaarders was, bewezen toen hij
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Don Andreas Hurtado de Mendoza, die door Koning Filips III
met met minder dan dertien schepen uitgezonden was om de Hollanders to verdrijven, verslagen had . Diezelfde Hermansz, veroverde
op dien tocht ook de Banda-eilanden .
Het was dus voor iedereen duidelijk dat er vele en groote voordeelen to behalen zouden zijn, als men de handen ineensloeg en
voor gezamenlijke rekening handelde .
De Staten-generaal en van Oldenbarnevelt begrepen, dat hierin
ten spoedigste verandering moest komen, wilde men niet, dat andere
volken ons uit de Indien verdrongen . Er bestonden in i6o1 niet
minder dan acht maatschappijen . Men liet nu de aandeelhouders
bij elkander komen en het gevolg daarvan was, dat men in 1602
van de acht verschillende maatschappijen eene vereeniging maakte,
bekend onder den naam van Oost-Indische Compagnie. Er werd
een bedrijfskapitaal bijeengebracht van ongeveer zes en een half
millioen gulden . Hiervan nam Amsterdam de helft en Middelburg
een vierde deel . De steden Rotterdam, Delft, Enkhuizen en Hoorn
namen ieder een zestiende deel . Elke stall, die voor een deel van
dat bedrijfskapitaal stond, vormde eene Kamer . Er waren dus zes
Kamers, die to zamen zestig Bewindhebbers benoemden . Hoe grooter
het aandeel was, dat iedere Kamer had, hoe grooter het aantal Bewindhebbers was, dat ieder kiezen mocht . Die zestig, later werd het
drieenzeventig, Bewindhebbers kozen uit hun midden zeventien Heeren om voortdurend voor de zaken der Maatschappij werkzaam to
zijn . Dit Bestuur kreeg den naam van Vergadering of Kamer van
Zeventienen .
Vanwege de Staten-generaal kreeg de Compagnie vergunning om
in de Indien verbonden met de Vorsten to sluiten, en daar men
om goed to slagen, wel eens geweld zou moeten gebruiken, en men
bovendien ook vaak genoodzaakt was om geweld met geweld to
keeren, ontving zij bovendien het recht om forten in de Indien to
bouwen, daar eene gewapende macht to hebben en om eene oorlogsvloot in zee to brengen . Daar het nu door allerlei omstandigheden zou kunnen gebeuren, dat de Staten-generaal uit andere
leden kwamen to bestaan, die der Compagnie een minder goed
hart toedroegen, gaf de Regeering een Octrooi, dat eenentwintig
jaren duurde, en dat Octrooi gaf aan de Compagnie meteen den
alleenhandel op de Indien . Geen Nederlandsch schip, uitgerust
door eenen reeder, die buiten de Compagnie stond, mocht in de
Indien komen . Kwam het er toch, dan werd schip en lading
r7
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voor de Compagnie verbeurd verklaard en de bemanning gevangen
genomen .
Thans kon er met meer kracht to werk gegaan worden, en reeds
in hetzelfde jaar 1602 en een jaar later, werden twee vloten uitgezonden, die samen niet minder dan twee millioen twee honderd
duizend gulden aan uitrusting gekost hadden .
Uit deze getallen blijkt, dat er, al had Prins Maurits eens met
geldgebrek to worstelen, in Holland en Zeeland nog geld genoeg was .
Gedurende de eerste j aren deed men het zonder GouverneurGeneraal, dock al spoedig bleek het, dat er, door bet stichten van
verscheidene factorijen, in Indie ieman d noodig was, die daar in
naam der Compagnie bet hooge gezag kon uitoefenen . Daarom
stelde de Kamer van Zeventienen in 16oq aan de Staten-generaal
voor, Pieter Both, als Gouverneur-Generaal to benoemen . Deze vertrok daarop naar de plaats zijner bestemming, vestigde zich op
Amboina, en kreeg een jaar later naast zich eenen R a a d v a n
I n d i e, die nit vijf leden bestond . En hiermede was bet begin
gemaakt van de ontginning der goudmijn, die jaren lang in Nederland de schatten deed binnenstroomen . Niet enkel dus op bet gebied van kunst, wetenschap en oorlog was het, dat dit tijdperk de
g o u d e n e e u w kon genoemd worden . En die schatten uit de
Oost-Indien, nog vermeerderd met die uit de West-Indien, waren
weldra oorzaak, dat de jonge Republiek in de zeventiende eeuw
voor Europa worden zou, wat Venetie er eenmaal in de middeleeuwen voor was .
Onze handelsvloot was wellicht de talrijkste, die er ooit bestaan
had . Naar alle kanten zagen onze ondernemende voorouders uit om
in bet belang van den handel werkzaam to zijn . Want niet enkel
voer men op de Oost- en West-Indien, neen, ook op Afrika, op de
Middellandsche zee, op de Levant, op de Oostzee, op Amerika, op
Frankrijk, Duitschland, ja, zelfs op Engeland . Wij waren de magazijnhouders en vrachtvaarders van Europa .
„lout water geeft bet zoetste brood,"

schreef Dr . Heye, en van deze leer waren in die dagen onze
Voorvaderen ook . Vandaar kwam bet, dat er in bet leger van Prins
Maurits zooveel vreemd krijgsvolk diende . Onze jongens en mannen
verdienden op zee veel meer, en zoo lang Prins Maurits, en later
zijn opvolger Prins Frederik Hendrik, orde konden houden onder
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die vreemdelingen, zoo lang zij met buitenlanders veldslagen winnen
en steden veroveren konden, waren onze mermen niet zoo vaderlandslievend om hunne betere verdiensten prijs to geven . De tegenzin in den
dienst to land, was eigen aan rijke en arme, aan koopman en klerk,
aan reeder en eenvoudig varensgezel . Ja, later zelfs zouden de leden
van de Regeering aan de zeezaken zbb de voorkeu r geven, dat ze
er de krachtige Republiek door aan den rand van den afgrond
zouden brengen . Maar, zbb ver zijn we nog niet . We moeten de
dagen der Gouden eeuw nog schetsen .

De zeven jaren voor bet Twaalf jarig Bestand .
Bij de beschrijving van Ostende's beleg geven we eene korte
beschrijving van Ambrosias Spinola, die door de Aartshertogen tot
Opperbevelhebber van bet Spaansche leger benoemd was . Wat hij
als krijgsman was in een beleg, kwam char schitterend nit, dock
wat hij zou zijn, als Veldheer, moest hij nog toonen char Ostend&s
beleg al zijne krachten in beslag had genomen .
Zijne eigenlijke titel was Ambrosias Spinola, Marchese of Markies
de las Balbazes, en eigenlijk had hij vbbr hij zijne diensten aan
den Koning van Spanje aanbood, reeds veel naam gemaakt, als
een der veie condottieri, die in Italie zich in menigte bevonden .
Condottieri waren Legerbevelhebbers, die op eigen kosten eene legermacht op de been hidden, welke zij voor elke zaak en aan elken
Vorst tegen behoorlijke soldij en recht op oorlogsbuit, verhuurden .
Wanneer nu een Vorst zulk eene legerbende met haar Hoofd gehuurd had, dan was hij toch nog niet gerechtigd, dat Hoofd onder
bevel van een antler to plaatsen . De Condottieri verhuurden zich
om op eigen gelegenheid to vechten . Antlers werd dit, wanneer
zulk een Bendehoofd door den Vorst tot Bevelhebber van bet heele
leger benoemd werd, zooals dit nu bier bet geval was .
Spinola was schatrijk en diende den Spaanschen Koning trouw,
ja, grog zelfs zoo ver van bevelen van hem to ontvangen . Hij zou
evenwel veel , later ook ondervinden, wat Alva en Parma ondervonden hadden, dat dankbaarheid eene deugd was, welke aan bet
Spaansche Hof niet scheen thuis to behooren .
Doch keeren we tot de geschiedenis terug, Van Spinola zullen
we wel meer vernemen .
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Gedurende het beleg van Ostende, en wel in 1603, stierf Koningin
Elisabeth van Engeland, en haar opvolger Koning Jacobus I sloot
weldra vrede met Spanje, zoodat voortaan de Spaansche schepen,
die in de Nederlanden versterking kwamen brengen, althans van de
Engelschen niets meer to vreezen hadden .
Op zee had ook in 1603 Joost de Moor met vijf schepen eene
overwinning behaald op acht groote Duinkerker kaperschepen, bij
welke gelegenheid de broeder van Spinola sneuvelde .
Prins Maurits had 's-Hertogenbosch belegerd, dock vruchteloos,
en het eenige voordeel, dat daarbij behaald werd, was, dat eene
Spaansche leger-afdeeling onder Della Bella, die de belegerde vesting
wilde ontzetten, verslagen werd .
Na den overgang van Ostende kreeg Spinola de hadden ruimer,
dock hij begreep zeer goed, dat hij, om met vrucht wat tegen
Maurits to ondernemen, over versche legerkrachten moest to beschikken hebben . Daarom zond Koning Filips III twaalf honderd
man over zee . De Staten hadden echter bericht van die komst
gekregen, en stuurden flu Admiraal Hautain naar het Kanaal om
die schepen op to wachten en aan to vallen . Hautain volvoerde
die opdracht gelukkig en overmeesterde de Spaansche schepen, of
joeg ze op de vlucht . Verreweg de meesten werden gevangen genomen . . . .
Wat was Alva een beul ! Wat was zijn zoon Don Frederik een
ellendig wreedaard toen hij to Haarlem driehonderd menschen rug
aan rug liet binden om ze zOb to verdrinken ! Wat voerden
Parma en Spinola den oorlog menschelijker ! Hiervan was iedereen
overtuigd . En wat bewoog de Staten dan toch om Hautain den
last merle to geven, de gevangen genomen Spanjaarden ook rug
aan rug to binden en zoo in zee to werpen ? Zoo ze dat bevel in
1 5 73 gegeven hadden, mooi zou het niet geweest zijn, dock verklaarbaar wel . Maar flu?
Kort hierop kreeg Spinola zes regimenten fangs den gewonen weg
to land . Met behulp van deze troepen viel hij in het oosten van onze
Republiek en vermeesterde daar eenige versterkte plaatsen . Prins
Maurits, die toen met zijn leger in Vlaanderen stond, kwam to laat
om Spinola in zijne plannen to dwarsboomen, wat de steden betreft,
die hij veroverd had ; maar niet to laat kwam hij om Groningen
to behouden . Zoodra Spinola ontdekte, dat Prins Maurits hem van
de Zuidelijke Nederlanden scheidde, liet hij het plan voor andere
veroveringen varen en keerde terug .
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En terwijl een deel van het Staatsche leger in Vlaanderen en
een antler deel in Overijsel stond, trachtte Albertus Bergen op Zoom
bij, verrassing in to nemen . Het bevel over de legerafdeeling, die dit
plan volvoeren zou, werd opgedragen aan Du Terrail, een Fransch
Edelman. Bijna was de onderneming gelukt, want hij had reeds
twee buitenwerken ingenomen, toen de bezetting den aanval wist of
to slaan . Eene nieuwe onderneming van Du Terrail, vijf weken later,
bracht de stall weer op het punt van veroverd to w orden . Maar
Paulus Bax, die Gouverneur der vesting was, wist door zijn beleid
en zijnen persoonlijken cooed, den vijand, die reeds in de stall gedrongen was, terug to slaan en Du Terrail moest met groot verlies
terug trekken .
Spinola had zich nu aan de Roer gelegerd, en hier meende Prins
Maurits hem slag to leveren . Marcelis Bax werd aan het hoofd van
vierhonderd ruiters vooruit gezonden om den aanval to beginner .
Prins Frederik Hendrik zou hem dan komen helper . Marcelis Bax
viel aan, maar vond eenen heftigen tegenstand, en toen hij dacht,
dat Prins Frederik Hendrik hem met versche troepen zou komen
bijstaan, kwam deze alleen, maar vergezeld van eenige weinige
dapperen . Hier was het voor het eerst, dat Frederik Hendrik toonde,
dat hem hetzelfde heldenbloed door de aderen stroomde, als zijn
broeder Maurits . Tot tweemalen toe werd zijn lever gered, eerst
door Bax en toen door den stalmeester van den Prins . Nu zond
Maurits Vere met eenige regimenten ter hulp, en later kwam hij
zelf met het geheele leger . Doch ook Spinola naderde, en daar het
Staatsche leger zwakker was dan het Spaansche, trok Maurits terug .
Zoo ging het jaar t6o5 voorbij zonder dat men over of weer aanmerkelijke voordeelen behaalde, en dat was zeker wel to wijten
aan het feit, dat Maurits en Spinola tegen elkander opwogen .
Vreemd genoeg volgde Filips III ook hierin het voorbeeld zijns
vaders, dat hij de Spaansche troepen zonder soldij lies . Om deze
to verkrijgen, ging Spinola in r6o6 ielf naar Spanje, dock to vergeefs. De Spaansche schatkist was ledig en Spinola moest uit eigen
middelen de soldij voorschieten, en heeft er niets anders dan ondank voor terug gekregen .
Nu Spinola er niet was, wilde Prins Maurits van die gelegenheid
gebruik maker, dock de Staten, die het moede begonnen to worden,
de kosten van den oorlog to dragen, beweerden dat het voldoende
was, als men de grenzen wist to beschermen . De vrienden van den
Stadhouder legden dien onwil anders uit . Het was geen zucht tot
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bezuiniging meenden zij, maar wel de zucht om den invloed van
Maurits to daen verminderen . Hoe gelukkiger deze toch in den
oorlog was, hoe meer zijn invloed steeg, en geen Koning was ooit
zoo naijverig op zijn gezag, als de Staten het waren op het hunne .
Toch gaven de Spanjaarden blijk, dat zij nog wel wat durfden,
al was Spinola er niet . Dezelfde Du Terrail, die getracht had
Bergen op Zoom bij verrassing in to nemen, was gelukkiger met
Bredevoort, dat hij door eenen list in handen kreeg . Daarop vestigde hij het oog op Sluis in het tegenwoordige Zeeuwsch-Vlaanderen .
Deze gemeente is nu een dorp, maar in dien tijd was zij eene vrij
sterke stall . Ook hier was Du Terrail met een deel van zijn yolk
reeds binnen, toen de bezetting nog zoo gelukkig was, hem terug
to slaan . En, eenmaal aan de verliezende hand, werd er onder Du
Terrails yolk eene vreeselijke slachting aangericht .
Inmiddels was Spinola uit Spanje teruggekeerd, en men moet
verbaasd staan over bet leger, dat hij to velde wist to brengen . De
Spaansche macht toch bestond uit ongeveer dertigduizend man en
Prins Maurits, die over een veel kleiner legermacht to beschikken
had, toonde in dezen tijd eerst recht, welk een groot Veldheer hij
was, want Spinola, bovendien nog tegengewerkt door de vele regenbuien, behaalde slechts kleine voordeelen .
De krijgsverrichtingen to land hadden dit jaar dus weinig to beduiden . Een der Bevelhebbers van bet Staatsche leger stierf . Het
was de Graaf van Hohenlo, een zwager van Maurits . Met dien
zwager had Maurits vaak overboop gelegen . De Graaf van Hohenlo
was wel een dapper man, maar beleid had hij niet . Nu hinderde
het hem zeer, dat Maurits steeds boven hem gesteld was . Later,
toen Filips Willem in bet land kwam, maakte hij het Maurits
minder aangenaam over de nalatenschap van Prins Willem van
Oranje, welke nog altijd maar niet geregeld was .
In dat jaar stierf ook, behalve de dappere Paulus Bax, de laatste
broeder van Prins Willem, Graaf Jan van Nassau, de vader van
den Frieschen Stadhouder, de grondlegger van de Unie van Utrecht .
Omdat hij hieraan zooveel toegebracht heeft, is er een paar jaar
geleden to Utrecht een standbeeld voor hem opgericht. Graaf Jan,
was ook de stamvader van ons Koninklijk huffs .
Op zee wist Reinier Claessensz . den naam van de Nederlanders
in eere to houden . Onze vloot onder Hautain in zee gegaan, ter
bescherming der koopvaarders, ontmoette in de Spaansche zee, ter
hoogte van kaap Sint Vincent, de vijandelijke loot, die sterker
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was dan de onze . Bevreesd voor de overnlacht weken de omen
terug, dock Claessensz . hield stand en werd weldra door acht
groote oorlogsgaleien onder Fasciardo aangevallen . Twee dagen
lang hield de moedige man den ongelijken strijd vol, en toen hij
het niet la nger kon volhouden, stak hij den brand in het buskruit
en eindigde zoo zijn leven .
Het jaar 1607 was voor de krijgsverrichtingen to land van zeer
weinig beteekenis . Spinola had wel gelukkig krijg gevoerd, maar
zulk een groot leger kon op den dour niet op de been blijven . De
Spaansche koning zond geen geld, en Spinola's bezittingen waren
niet toereikend om het leger to onderhouden ; want z66 gelukkig in
den oorlog was hij flu niet, dat hij uit den behaalden buit de soldaten betalen kon . Daardoor kwam het, dat er van Spaansche
zijde pogingen in het werk werden gesteld om den vrede to sluiten,
en de Staten, die liever al hunne krachten aan de ontwikkeling
van den handel, dan aan den oorlog wilden wijden, hadden wel
ooren naar die voorstellen van vrede . Prins Maurits nu was tegen
die voorstellen . Hij meende dat het Spanje slechts to doen was,
tijd to hebben om zijne verwarde zaken in orde to brengen . Eene
voortzetting van den oorlog, maar dan eene krachtige voortzetting,
moest Spanje groote nadeelen toebrengen, en naarmate die nadeelen
grooter waren, zouden de vredesvoorwaarden gunstig~r zijn . Tegenover Maurits stond van Oldenbarnevelt, die al de bezwaren en
meeningen van Prins Maurits weerlegde of niet telde . Er werd flu
een v oorloopige wapenstilstand gesloten, dock deze belette niet, dat
de oorlog ter zee krachtig werd voortgezet .
Aan het hoofd van zesentwintig schepen van oorlog zeilde Jakob
van Heemskerk als Admiraal, van Texel uit. De bedoeling was om
de Spaansche vloot, onverschilli waar men die vond, zooveel mogelijk to benadeelen . Te Lissabon gekomen, vernam de Admiraal
dat er eene rijk geladen vloot in de baai van Gibraltar lag en om
zich flu van deze meester to maken, wendde hij den steven naar
deze baai . Voor Gibraltar gekomen, ontdekte men, dat er eene vrij
sterke oorlogsvloot lag, dock na krijgsraad gehouden to hebben,
werd er tech besloten, den vijand aan to tasten .
In het eerst kon de Spaansche Admiraal, D'Avila, niet gelooven, dat de Hollandsche vloot hem zoo durven aanvallen,
omdat de Hollandsche schepen zooveel kleiner waren, en omdat
de Spaansche vloot door het geschut van de stall kon beschermd
worden .
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Het plan van de Hollanders, in eenen volledigen krijgsraad met
overgroote meerderheid van stemmen genomen, was dan ook zeer
gewaagd .
Vol vuur en geestdrift werd de aanval begonnen, en deze had
met zulk eene vermetele kracht en snelheid plaats, dat D'Avila
zich haastte om zijne ankers to kappen, teneinde den eersten scoot
to ontwijken, welke van Heemskerk zelven hem wilde toebrengen .
D'Avila werd vervolgd en de Hollandsche Admiraal gaf den Spanjaard eerst dan de voile laag, toen hij hem volkomen onder zijn
bereik had . Dit was voor al de andere Hollandsche schepen, die
reeds hunne partij gekozen hadden . het sein om ook hun geschut
to laten werken .
En nu gebeurde, wat de Spanjaard in de verte niet had kunnen
vermoeden . Het schip van den Spaanschen Vice-Admiraal werd
in brand geschoten, en twee galjoenen, die in de nabijheid lagen
vatt'en ook vlam . Deze drie schepen brandden tot de waterlijn af.
Nog twee andere vlogen in de lucht, en het Spaansche Admiraalsschip, waarop D'Avila en velen der zijnen gesneuveld waren, dreef,
geplunderd door de Hollanders, tegen het strand, waar de Spanjaarden zelven het vernielden .
De Jonge zegt in zijne > Geschiedenis van het Nederlandsche
zeewezen" : > Geen strijdperk vertoonde ooit vreeselijker schouwspel
dan de baai van Gibraltar bij dezen zeeslag . Zevenentwintig oorlogsschepen bestreden elkander op deze enge reede . Het gebulder van
het geschut, het branden van deze, het springen van gene bodems,
het gejoel der strijdenden, het gejammer der gewonden en stervenden, het gejuich der overwinnenden, leverden een tafereel op,
dat door geene pen naar waarheid beschreven , noch door het
meest geoefend penseel met voldoende kleuren kan geschetst
worden ."
De overwinning was evenwel aan onze zijne duur gekocht door
het sneuvelen van Jacob van Heemskerk, die reeds bij het tweede
schot getroffen werd en spoedig daarop stierf . Op zijn verzoek hield
de kapitein van het schip den flood van den Bevelhebber verborgen
voor de andere schepen en bleef de Admiraalsvlag van denzelfden
mast waaien .
Het spreekt vanzelf, flat de nederlaag der Spanjaarden in de Vereenigde gewesten met blijdschap vernomen werd, en flat Spanje
door flat verlies weer minder instaat was om den oorlog, die door
Spinola op eene zeer kostbare wijze gevoerd werd, voort to zetten .
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De oorlog kostte aan Spanje driehonderd duizend kronen in de
nlaand . En wat won men er bij ?
Kardinaal Bentivoglio, die Gezant was bij de Aartshertogen, zegt
dat er in Spanje in dezen geest gesproken werd : » Dat na veertig
jaren oorlogs eigenlijk niets antlers was bedreven, dan dat men den
vijand altijd machtiger maakte en hardnekkiger om zijne aangeno~
men vrijheid to beschermen ."
Mar ook in de Vereenigde gewesten werd men de groote kosten
van het oorlogvoeren moede en verlangde men naar vrede . Toen
die zucht naar vrede bij beide partijen bekend werd, begon men
met elkander to onderhandelen . Al spoedig evenwel bleek het, dat
Koning Filips III niet bekend was met den toestand der Nederlandsche gewesten ; want het eerste stuk, dat nit Spanje bij de Ali
gemeene Staten kwam, werd eenvoudig van geene waarde beschouwd,
Men wilde een stuk van zulk een gewicht op perkament hebben
en 'het was op papier . Het was gezegeld met klein zegel en men
begeerde groot zegel, en dan, dat was het voornaamste bezwaar,
het was geschreven in het Spaansch en onde .rteekend : r I o e 1
R e y", dat beteekent : » Ik de Koning ."
Zie, hoe moede men den oorlog ook was, het lag niet in de be~
doeling der Algemeene Staten to onderhandelen met eenen Vorst .
die van de meening was, dat de Zeven Provincien hem toebehoorden . De Staten wilden hebben, dat men met hen onderhandelde
op den voet van een onaf hankelijk land .
Deze eisch der Staten was oorzaak, dat de vredehandel, die reeds
in 1607 begonnen was, zeer langzaam vorderde .
Maar er was nog meer, dat dien onderhandelingen in den weg
stond . Holland en Zeeland hadden, als zee-provincien, heel andere
belangen dan Utrecht, Gelderland, Overijsel, Groningen en Friesland,
en die verschillende belangen konden heel moeielijk bevredigd worden . Eindelijk kwamen ze zoo ver, dat er besloten werd een wapenstilstand van acht maanden aan to gaan .
De Aartshertogen benoemden flu Afgevaardigden om in Den
Ilaag de vredesonderhandelingen voort to zetten . Aan het hoofd
van dat Gezantschap stond de Markies Spinola, en tegen het einde
van Januari T6o8 uit Brussel vertrokken, kwam het den eersten
Februari in Den Haag aan .
Van alle kanten was men toegestroomd om dat Gezantschap to
zien aankomen, dock het meest nieuwsgierig was men om den beroemden Spinola to zien . Prins Maurits reed de Gezanten in zijne
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staatsie-karos to gemoet, en toen hij op een half uur afstands van
Den Haag den stoet zap aankomen, steep hij nit zijne karos en
wachtte Spinola af. Ook deze verliet z ij n paard en nu kon men
een schouwspel zien, aantrekkelijk schoon voor vriend en vijand :
de hartelijke ontmoeting van de twee grootste Veldheeren van dien
tijd. , En hartelijk en ongeveinsd was over en weer de handdruk,
want beide mannen beschouwden elkander met onverdeelde hoop
achting en waardeering . Under het gejuich der aanwezige Neder'f

Ontnloeting tusschen Maurits en Spinola .

landers nam Spinola plaats bij Maurits in de karos, en zoo reed
men, gevolgd door al de Leden van het Gezantschap en eene steeds
toenemende menigte nieuwsgierigen naar Den Haag .
Na konden de Spanjaarden zelven zien, dat het waar was, wat
Bentivoglio schreef : A Groot in al het overige, was de macht to land
en uiterm ate groot die ter zee ."
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Al spoedig deden zich twee groote moeielijkheden op, en deze
waren : de Vereenigde Nederlanden moesten afzien van de vrije
vaart op de Indien en aan de Katholieken moest de vrije uitoefening
van hunnen godsdienst toegestaan worden . De Staten-generaal waren
echter niet to bewegen om in eene van deze twee punten toe to
geven .
De onderhandelingen stonden nu op het punt van afgebroken to
worden, maar door bemiddeling van Engeland en Frankrijk werden
ze voortgezet . Vooral de Fransche Koning Hendrik IV liet door
zijnen buitengewonen Gezant Jeannin, die van Oldenbarnevelt tot
zijne inzichten geheel wist over to halen, sterk ijveren voor den
vrede . Zoo men het omtrent de voorwaarden van dien vrede niet
eens kon worden, dan moest hij alle pogingen in het werk stellen
om eenen langdurigen wapenstilstand to verkrijgen .
Prins Maurits had geene bezwaren tegen eenen eervollen vrede,
maar van eenen langdurigen wapenstilstand wilde hij niet weten .
Hij wist wel wat de Hollanders in al dien tijd zouden doen .
De land-provincien klaagden ook reeds sedert lang over de lasten
des oorlogs, zoodat men gedurende eenen wapenstilstand van eenige
jaren, het leger zou laten verloopen en de vestingen zou verwaarloozen . Holland en Zeeland zouden nu alleen alles over hebben
voor de uitbreiding van den zeehan del en voor het leger zou men
geen geld en geen hart hebben Nu had Prins Maurits een leper, dat, aan
bet oorlogvoeren en tucht gewoon, eene leerschool was voor ieder,
die den krijgsdienst wilde leeren . Na eenen langdurigen wapenstilstand zou hij den oorlog met geheel nieuwe benden moeten voortzetten, terwijl Spanje, dat biina altijd ergens oorlog to voeren had,
met geoefende krijgsbenden verschijnen zou . Dit had Maurits tegen
eenen wapenstilstand, wat bet heele land betrof . Maar zijn eigen
persoon was er ook in betrokken . Hij scheen vooruit to begrijpen,
dat die tijd van rust aan zijn gezag schade brengen en hem als
Stadhouder vele moeielijkheden berokkenen zou . Vol vuur en in
echte krijgsmanstaal sprak hij in de vergadering der Staten-generaal
en in bet bijzijn der vreemde Gezanten zijne meening uit . Merkwaardig vooral was het slot van die rede, waarin hij zeide : > Maar
de ergste van alle kwalen zal zijn : bet verborgen vergift der oneenigheden, die de vijanden ondertusschen zullen trachten in to
voeren in onze Provincien, en deze snort van besmetting zal vroeger
onder ons geworteld zijn, dan ons bekend zal worden ."
Bentivoglio voegt hierbij : »Het ontzag van zulk eenen man, met
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zoovele en bondige redenen, ontroerde grootelijks de gemoederen ."
Mar na Prins Maurits trail Johan van Oldenbarnevelt op om
eene rede to houden ten gunste van het Bestand, en deze wist de
rede van Prins Maurits to wederleggen, en wel zoo, dat het grootste
deel der Staten hem in het gelijk stelde . Maurits echter bleef bij
zijn gevoelen, en eerst, toen de geruchten hem ter ooren kwamen,
dat hij alleen uit eigenbelang tegen het Bestand was, gaf hij toe .
Gedurende de onderhandelingen had Koning Hendrik IV, die
hoopte, dat men hem de oppermacht dezer landen zou opdragen,
aanzienlijke geschenken aan van Oldenbarnevelt en eenige andere
Hollandsche Staatslieden doen geven, opdat ze hem vrien .dschappelijk
terwille zouden zijn . Het baatte hem echter niet veel, want in het
volgende j aar, i 6 i o, werd hij door Ravaillac vermoord .
Eindelijk werd den negenden April i 609 to Antwerpen een twaalf
jarig bestand gesloten, en de Aartshertogen verklaarden daarbij, namens Koning Filips III, de Republiek voorloopig, als een vrij en
onaf hankelijk land, waarop zij geene aanspraken hadden . Verder
zou ieder in het bezit blijven van hetgeen bij het sluiten van bet
Bestand in zijn bezit was .
In Europa was het dus tusschen Spanje en de Republiek vrede,
dock in de Indien deed men, alsof er geen Bestand gesloten was
en zette men de veroveringen voort .

Vrede buiten,

oorlog binnen .

Nog vbbr het Twaalfjarig Bestand gesloten was, kreeg Prins Filips
Willem van Oranje, die met eene Fransche Prinses gehuwd was, op
aandrang van Koning Hendrik IV vergunning om in de Republiek
to komen, ten erode to trachten eene schikking met de erven van
zijnen Vader to treffen . Dit was eene zeer teedere en moeielijke
zaak, want de goederen van Prins Willem van Oranje lagen niet
alleen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, maar ook in
Frankrijk . Aartshertog Albertus had het zoover weten to krijgen,
dat men Filips Willem vanwege Spanje maandelijks vijfhonderd
kronen gaf uit de verbeurdverklaarde goederen zijns Vaders . Door
den vrede met Frankrijk in 1598, was hij ook in het bezit gekomen
van zijn Prinsdom Oranje . De goederen, die in Bourgondie lagen,
had hij dadelijk kunnen terugkrijgen, zoo hij zich had willen ver-
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binden, om de erfgenamen van Balthasar Gerards, den moordenaar
zijns Vaders, jaarlijks drieduizend pond uit to keeren . Dit voorstel
was door Filips Willem met verachting van de hand gewezen .
Het werk van Filips Willem in Den Haag was van zeer vredelievenden aard . Wel trachtte hij ook Maurits voor bet Bestand to
winnen, en trail hij dus ook op als staatkundig persoon, dock hij
deed dit zeer op den achtergrond . Zooveel mogelijk beproefde hij
om alle zaken in den familie .kring to schikken, dock meermalen
waren ook de Staten, krachtens hunne Souvereiniteit, genoodzaakt
om in de zaak merle to spreken, en wanneer dit plaats had, meende
Maurits to ontdekken, dat van Oldenbarnevelt zeer op de hand van
zijnen broeder was . Toch kwam alles zonder twist of verdeeldheid
tusschen de broeders in orde, en, hoe Maurits hierover ook denken
mocht, aan van Oldenbarnevelts bemoeiingen was bet vooral to
darken, dat alles zoo in der minne geschikt werd . Filips Willem
werd Baron van Breda, in welke stall hij voor bet grootste deel
zijn verblijf hield, zonder zich met sta.ats- of krijgszaken in to later .
En zoo konden dan nu de Vereenigde Nederlanden zich met
macht en kracht op bet uitbreiden van den handel toeleggen, en
dat geschiedde dan ook, trots den verwarden toestand van bet land .
De partijschappen en twisten, waarvan Maurits in zijne rede tegen
bet Bestand met een paar woorden gerept had, begonnen zich to
vertoonen . De oorsprong van die twisten was zeer eenvoudig .
Aan de Hoogeschool to Leiden waren twee Professoren Franciscus Gomarus en Jacobus Arminius, die bet met elkander niet
eens waren omtrent een paar punter van bet Gereformeerde geloof .
Arminius, die in 1602 hoogleeraar to Leiden geworden was, begon
enkele leerstellingen to verkondigen, die strijdig waren met bet algemeen gevoelen der Calvinisten . De hoofdzaak van bet verschilliep
over de leer der Voorbeschikking, met een vreemd woord ~} praedestinatie" genoemd . Gomarus stelde zich tegenover Arminius, en bet
duurde niet lang, of in bet geheele land werd ook order leeken,'en
des Zondags van den kansel, door de Predikanten deze twistzaak
besproken . Zooals bet met elken twist gaat, ging bet ook bier . De
een gaf Arminius en de antler gaf Gomarus gelijk . Zoolang echter
de oorlog nog in vollen gang was, had men niet altoos den tijd om
zich met die geloofszaken meer in to later dan hoognoodig was, en
toen de onderhandelingen over den vrede of een bestand plaats
hadden, was alley aandacht op die zaak gevestigd .
Maar na bet sluiten van bet Bestand had men den tijd om zich
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islet de godsdienst-twisten in to laten . Dat was daarom van zoo
veel beteekenis, omdat het beroepen van Predikanten toen heel
antlers geschiedde dais tegenwoordig . In i 5 g r had van Oldenbarne
velt weten to bewerken, dat de Kerk voor een deel onderworpen
zou zijn aan den Staat . De Predikanten en Ouderlingen werden
beroepen en gekozen door vier leden van den Magistraat, dat was
de Regeering van eene stall of een dorp, en vier leden nit het
Consistorie, dat was de Kerkeraad . Wilde die_ Kerkeraad flu vergadering houden, dais mochten er geene andere dais kerkelijke zaken
behandeld worden, en geene vergadering mocht gehouden worden
dais in tegenwoordigheid van Afgevaardigden van den Magistraat .
Deze wettelijke bepalingen heetten de » kerkorde van 1591 ."
En waarom u dat nu to vertellen ? Dat is gauw uitgelegd .
vu de Magistraat ook in kerkelijke zaken to beslissen had en de
Magistraat in vele opzichten stond onder de Staten der Provincie,
en de Staten der Provincie hunne algemeene zaken lieten behartigen
door de Staten-generaal, zoo is het duidelijk, dat twist en scheuring
in de Kerk ook twist en scheuring in den Staat ten gevolge moesten
hebben .
Van Alkmaar begon indertijd de victorie, maar van Alkmaar
begon ook de twist zijn staatkundig karakter aan to nemen . Men
zette er vijf Predikanten af, die de gevoelens van Arminius toegedaan waren . De Staten evenwel meenden, dat men in Alkmaar
buiten zijn recht gehandeld had, en zonden bevel, de afgezette Predikanten weer aan to stellen en toen dit niet vlug genoeg in zij n
werk ging, werd de Magistraat veranderd en de Predikanten werden
veer aangesteld .
De verdeeldheid nam spoedig toe, en nu kwamen in i 6 I o eenige
Predikanten, die Arminiaansch waren bij elkander, en dienden bij
de Staten van Holland een stuk in, waarin ze trachtten to bewijzen 7
dat zij in hun recht waren . Dit stuk heette eene Remonstrancie en
daarom kregen deze mannen den naam van Remonstranten
De andersdenkenden leverden flu een verweerschrift in en noemden dat Contra-Remonstrancie, en naar dat stuk ontvingen zij den
naam van Contra-Remonstranten . Beide namen gingen later van de
Predikanten ook op de partij-genooten over . Inmiddels gingen de
Predikanten, terwijl de heele zaak bij de Staten nog aanhangig was,
voort met van den kansel het recht der wereldlijke Overheid in
kerkelijke zaken to ontkennen, dock van Oldenbarnevelt wist to bewerken, dat de Staten het bevel gaven, dat het twisten der Predikanten
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op den kansel en in geschriften moest gestaakt worden, maar dit
bevel werd door velen niet gehoorzaamd . Omstreeks dezen tijd was
het dat Hugo de Groot, toen Advocaat-fiscaal aan het Hof van
Holland, door de Staten gelast werd om die twistschriften to onderzoeken .
Hugo de Groot, geboren den tienden April 1583 to Delft, verkreeg al heel vroeg door zijne buitengewone geleerdheid den bijnaam
van >> Delftsch Orakel2 Na reeds drie jaren aan de Hoogeschool to
Leiden vertoefd to hebben, vertrok hij als knaap van vijftien jaar
in 1598 met van Oldenbarnevelt naar Frankrijk . Van Oldenbarnevelt was met eene staatkundige zending bij Koning Hendrik IV
belast en stelde de Groot aan Zijne Majesteit voor . Deze maakte
door zijne geleerdheid zulk eenen indruk op den Koning, dat hij
hem eenen gouden ketting 'vereerde . In hetzelfde jaar werd de
knaap to Orleans tot Doctor in
de rechten bevorderd . Naar het
Vaderland teruggekeerd, vestigde
hij zich in Den Haag, waar hij
weldra tot's Lands historieschrijver
en later tot Advocaat-fiscaal aan
den Hove van Holland werd benoernd . In 1613 werd hij Pensionaris van Rotterdam . Een Pensionaris was in dien tijd een
Rechtsgeleerde, die in de groote
steden den Magistraat met zijnen
raad diende. Een Raadpen sionaris
hadden de Staten van Holland toen
nog niet. Johan van OldenbarHugo de Groot .
nevelt had den titel van Advocaat
van den Land ; welke titel na zijnen flood in Raadpensionaris ver
anderd werd . Wat een Pensionaris bij de Stedelijke regeeringen
was, flat was een Raadpensionaris bij de Staten, dock met veel
grooter macht . Hij had zitting in de Staten, dock geene stem . Hij
diende alleen in die vergadering van raad, stelde de taken voor,
haalde de stemmen op en bepaalde den uitslag . Buiten den Raad
Meld hij briefwisseling met het buiten- en binnenland, bestuurde de
geldmiddelen en moest zorg dragen, flat de bevelen der Staten gehoorzaamd werden .

264
Doch om nil nog even tot de Groot terug to keeren . Hij werd
dan aangesteld om die twistschriften to onderzoeken, en het is duidelijk dat zijne uitspraak altijd aan eene der twee partijen onaangenaam moest zijn . Zoo kreeg de Groot weldra door heel bet land
vele staatkundige vijanden, en daar hij bij van Oldenbarnevelt in
hooge achting en genegenheid stand, kwam hij door dezen weldra
in het midden der staatkundige partijen, die nit de godsdiensttwisten
geboren waren en met deze hand aan hand gingen .
In 1612 trachtte van Oldenbarnevelt door eene nieuwe kerkordening de twisten to doen bedaren, dock deze kerkordening bracht
de hoofden nog veel meer in beweging .
Tot nu had Prins Maurits zich buiten die geschillen gehouden,
en terecht. Hij was een krijgsman en had zich nimmer met twistvragen over den godsdienst ingelaten . Zijn neef Graaf Willem Lodewijk, Stadhouder van Friesland, Groningen en Drente was in dat
opzicht heel antlers . Deze was uit overtuiging de zaak der ContraRemonstranten toegedaan en schonk in 1614 aan Groningen zelfs
eene Hoogeschool . Men zegt dat hij Prins Maurits ook wist over
to halen om zich bij de Contra-Remonstranten aan to sluiten, en
hiertoe was Prins Maurits to gemakkelijker to bewegen, omdat van
Oldenbarnevelt, die hem steeds meer en meer begon tegen to werken,
zich meer voor de Remonstranten verklaarde . De tegenwerking van
den Advocaat had Maurits reeds tweemaal ondervonden, dock
telkens zoo, dat van Oldenbarnevelt zich van alle openbare beschulding kon vrijpleiten .
Kort na het sluiten van het Bestand was de Hertog van Cleef
en Gulik overleden zonder kinderen na to laten . Nu waren er verscheidene Vorsten, die op zijne landen aanspraak maakten . Daar
het der Vereenigde Nederlanden niet onverschillig zijn kon, aan wien
die landen ten deel vielen, zoo mengden zij zich ook in de zaak .
De Keurvorst van Brandenburg, de Hertog van Nieuwburg en de
Koning van Frankrijk vereenigden zich met de Nederlanders, en
het was de wensch van alle Vorsten, dat Maurits aan het hoofd
van het leger zou staan, dat door de gezamenlijke landen op de
been zou gebracht worden . Maurits wilde dat gaarne doen, dock
de Staten wisten door to drijven, dat Maurits' broeder Frederik
Hendrik Opperbevelhebber zijn zou . Van Oldenbarnevelt en de
Staten beweerden, dat Prins Maurits in het land niet kon gemist
worden, omdat de Spanjaarden het Bestand wel eens verbreken
konden, en dan waren Maurits' groote krijgsmansgaven onmisbaar .
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Voor dat verbreken van bet Bestand bestond allerminst vrees,
omdat Spanje ook in dien Gulikschen twist betrokken was en er
een leger moest heenzenden . Er moest dus wat antlers zijn, en
Maurits en zijne vrienden legden dat op hunne manier uit : van
Oldenbarnevelt en de Staten wilder verhoeden, dat Maurits opnieuw,
door oorlogsroem to behalen, nog hooger in de volksgunst steeg .
Eindelijk na allerlei uitvluchten gezocht to hebben, moesten de
Staten toegeven aan den drang, die van alle kanten kwam, en
Maurits, tot Opperbevelhebber benoemd, verwierf zich in dezen veldtocht den eerenaam van »den eersten Capiteyn van geheel Europa ."
De tegenwerking van van Oldenbarnevelt was z66 in het het oog loopend geweest, dat zelfs Filips Willem, dien men toch van geenen
has tegen den Advocaat beschuldigen kan, zich verbaasde over
Maurits, die kort na dit geval den oudsten zoon van den Advocaat,
Reinier, Beer van Groenevelt, benoemde tot zijnen LuitenantHoutvester . Op eenen brief van Filips Willem, die hem over deze
zaak onderhield, antwoordde Maurits, dat van Oldenbarnevelt een
man was, die het Land lief had en dus in zijne kinderen moest
beloond worden .
Nog sterker kwam van Oldenbarnevelts tegenwerking in 1612
uit . Na den flood van Koning Hendrik IV, die Ridder van • de
Kouseband was --, eene zeer aanzienlijke orde, waarvan alleen in het
buitenland Vorsten tot Leden verheven werden -, zag Koning Jacobus
van Engeland naar eenen Vorst uit, wien hij Hendriks orde schenken kon . Zijn oog vie) op Maurits, dien hij tot Ridder in die Orde
benoemde . De Staten-generaal weigerden hem evenwel vergunning
to geven ., deze benoeming aan to nemen, omdat de Ridders, van die
Orde op sommige punter beloften moesten doer, die strijdig waren
met de beginselen van Kerk en Staat in de Nederlanden . Toch
hield Koning Jacobus vol, en wees er op, flat die beloften alleen
gedaan werden door Engelsche Ridders . Eindelijk gaven de Staten
:toe, en den vierden Februari 1613 had de plechtige inhuldiging
plaats, bij welke gelegenheid van Oldenbarnevelt Maurits moest gelukwenschen met deze groote onderscheiding . Uit een en antler zal
u nu wel blijken, flat van Oldenbarnevelt de klove tusschen zichzelven en den Stadhouder steeds grooter maakte, en ge zult meteen
begrijpen, flat Prins Maurits, die inderdaad zeer veel aan den
Advocaat to darken had, van dankbaarheid flu en later al heel
weinig blijken gaf.
Het was eene onverkwikkelijke geschiedenis, die geheel ors land
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bezighield, die ieder bezielde, die scheuring bracht in Kerk en
Staat, die verdeeldheid zaaide tusschen Vader en Zoon, tusschen
Man en Vrouw, tusschen kinderen van hetzelfde gezin .
De Overheden van Holland, zoowel in de Provincie as in de
Steden, waren voor verreweg het grootste deel op de hand der
Remonstranten, en waar dat het geval niet was, daar wist van
Oldenbarnevelt door zijnen veelvermogenden invloed to bewerken,
dat de Remonstranten in de Regeering kwamen .
Intusschen hadden de Staten toch ook nog wat goeds gedaan .
Toen Koningin Elisabeth ons hulp verleende, hadden wij haar de
steden Den Briel en Vlissingen met het fort Rammekens in panel
moeten geven . Koning Jacobus nu verkeerde in geldgebrek, en
hiervan maakten de Staten in 1615 gebruik om die pandsteden
voor drie millioen golden in to lossen . Hierdoor hadden de Engelschen in den Raad van State niet langer zitting, en was ook het
gevaar verminderd, dat Koning Jacobus door deze leden, Maurits
in het voordeel van de Contra-Remonstranten, waartoe de Koning
overhelde, werkzaam zou doen zijn . Maar ook zonder Jacobus, ja,
zelfs zonder Graaf Willem Lodewijk, zou Maurits als partij optreden .
In het begin van 1617 wilden de Contra-Remonstranten in Den
Haag in een huffs hunne vergaderingen houden, dock dit werd hun
door de Staten belet, die de deuren lieten verzegelen . Nu kwamen
de Contra-Remonstranten bijeen ten huize van Maurits' Boekhouder
Enoch Much, en thans trachtten de Staten Prins Maurits over to
halen, die vergadering door zijne soldaten uiteen to doen jagen .
Maurits weigerde en zeide, dat zijne lijfwacht hem diende tot eigen
veiligheid en tot bescherming der grenzen, maar dat ze niet gebruikt
mocht worden tegen de inwoners van dit land . Thans werd de
Prins voor deze weigering voor eenen Raad geroepen, welke samengesteld was uit den Hoogen Raad, den Provincialen Raad, de Kamer
van Rekening, de Haagsche Edelen en de Magistraat van Den Haag,
Maurits verscheen, en toen men hem opheldering van zijne handewijze vroeg, liet hij uit de Registers den eed voorlezen, welken hij
als Stadhouder van Holland en Zeeland gedaan had, en die eed
hield in, dat de Stadhouder verplicht was, den Gereformeerden
godsdienst to beschermen, en daarop sprak hij : ~Dien eed zal ik
houden en dien godsdienst handhaven, zoolang ik leef." Het baatte
niet, dat men hem duidelijk wilde maken, dat de Gereformeerde
godsdienst door de Remonstranten niet bedreigd werd, Maurits bleef
flu
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op zijn stuk staan, en toen van Oldenbarnevelt zich list ontvallen,
dat bij Been godgeleerde was en dus over dat onderwerp niet wilds
twisten, zeide Maurits : ~Ik ben er ook geen . Laat daarom de godgeleerden in eene Synode bijeenkomen en deze zaak beslissen ."
Nu de Stadhouder in dien geest gesproken had, begrepen de
Staten, dat bet thans hard tegen hard moest gaan, en daarom werd,
op raad van van Oldenbarnevelt, door de Staten van Holland de
zoogenaamde >>Scherpe Resolutie" ingevoerd . Deze bestond uit de
volgende punten : z . Er zou eene Provincials Synode onder bet
bestuur der Staten van Holland gehouden worden ; 2 . de steden
mochten krijgsvolk aanstellen tot eigen veiligheid ; 3 . wie to klagen
had over de Stalls-regeering moest dat bij de Staten doen ; en,
4 . aan alle Krijgsoversten werd bevel gezonden om de Stedelijke
Regeeringen to gehoorzamen . -- Daardoor werd aan bet gezag van
den Stadhouder to kort gedaan, en Maurits begon thans eerst, onverholen en openlijk, zich partij to stellen tegenover van Oldenbarnevelt en de Staten .
Maurits ving aan met bij sen Contra-Remonstrantsch Predikant de
godsdienstoefening in de Haagsche Kloosterkerk bij to wonen, en
nu kregen, door hem gesteund, de verdreven Contra-Remonstranten
cooed en kwamen terug. Treurige gebeurtenissen grepen thans in de
steden plaats, en bier en daar sloeg men tot oproer over . De Staten
van Holland gingen nu over om, volgens de Resolutie, in elks stall
zoogenaamde Waardgelders aan to laten stellen, dat waren sen
snort van soldaten, die alleen aan den Magistraat verantwoording
schuldig waren . Ze stonden dus buiten bet gezag van den Stadhouder, die Opperbevelhebber van bet Staatsche leger was . Prins
Maurits achtte zich door dit bevel in zijne rechten verkort, en de
Staten-generaal kwamen tot bet besluit, dat de godsdienst-geschillen
door eene Synode moesten uitgemaakt worden en verklaarden meteen, dat Holland en Utrecht hunne macht to buiten waren gegaan
door bet aanstellen van die Waardgelders . Dit schrikte Holland en
Utrecht niet af, en bet verzet in deze twee gewesten tegen de Statengeneraal werd bedenkelijk . Vooral in Utrecht nam bet gevaar toe,
waarom de Staten-generaal Prins Maurits last gaven om met acht
hunner naar Utrecht to gaan, de Waardgelders of to danken
en to bewerken, dat ook de Stichtenaars besloten, de zaak door eene
Synode to laten uitmaken . De Staten van Holland hadden to Utrecht
gezien, niettegenstaande de Groot en Hogerbeets door Holland of
gevaardigd waren om den Prins tegen to werken, dat er op die
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waardgelders ook al niet veel to rekenen viel, en ze begonnen to
begrijpen, dat men verstandig zou handelen, wat water in den wijn
to doers, vooral nu de Staten-generaal bevel gaven om in alle steden
de waardgelders of to danken . Men ging in Holland zelfs nog
verder en stand ook toe, dat er eene Nationals Synods zou gehouden worden . De Remonstranten evenwel, die vooraf zagen, dat
hunne leerstellingen zouden veroordeeld worden, bleven er tegen,
of werden door den nood gedwongen hunne toestemming to geven .
De waardgelders ontbonden en tot de Nationals Synods besloten,
het waren de voorteekenen van van Oldenbarnevelts val . En met
hem zouden er talloos velen vallen . Dat het z66 spoedig zou gebeuren, had men echter niet verwacht .
Op Woensdag, den 2gsten Augustus 16i8, slechts zeventien dagen
na de terugkomst van Prins Maurits uit Utrecht in Den Haag, kwam
van Oldenbarnevelt in zijn rijtuig voorbij het hof van Prins Maurits
rijden . De Stadhouder bewoonde dat gedeelte van bet oude Hof
van Holland, dat scheiding maakt tusschen het Binnen- en het Buitenhof.
Het was van Oldenbarnevelts plan naar
de vergaderzaal van de Staten van
Holland to rijden . Bij Maurits' hof kreeg
hij evenwel
eene uitnoodiging om
bij den Stadhouder to
komen . Dat
was vroeger
zeerdikwijls
gebeurd,
dock in de
laatstejaren
had de Prin s
hem nooit
meer laten
roepen .
Zoodra hij
evenwel in
sen bij zon
der vertrek
Laatste levensdag van Johan van Oldenbarnevelt .
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gelaten was, verscheen Luitenant Nijthof van Prins Maurits' Iijfwacht
en nam hens uit naam der Staten-generaal gevangen . Bijna op dezelfde wijs werd met de Groot en Hogerbeets gehandeld . Ze bleven
alle drie op het Hof van den Prins tot men elders gevangen-vertrekken in gereedheid had gebracht . Er werd ook bevel naar Utrecht
gezonden om van Ledenberg, die secretaris van de Staten van dit
gewest was, gevangen to nemen, omdat hij de man was geweest,
die Utrecht geheel in den geest van van Oldenbarnevelt deed handelen . Van Ledenberg bracht zichzelven in de gevangenis om het
leven, hopende door deren zelfmoord zijne goederen voor zijne familie to behouden, wat evenwel toch niet geschiedde, want, naar
het gebruik van die tijden, werden de goederen van van Oldenbarnevelt, de Groot, Hogerbeets en van Ledenberg bij hunne veroordeeling toch verbeurd verklaard .
De gevangenneming van den grijzen Staatsman had veel schrik
in den lande verspreid, en slechts zeer weinigen waagden het om
ten gunste van van Oldenbarnevelt op to treden . Zij, die door hem
bevoordeeld waren geworden of tot aanzienlijke betrekkingen waren
gekomen, en hem dusdank verschuldigd waren, zwegen niet alleen,
maar haastten zich dikwijls nog om hem to verloochenen . Zelfs in
eenen brief, dien de Groot uit zijne gevangenis aan Prins Maurits
schreef, werd van Oldenbarnevelt, verweten dat hij van de Groots
onervarenheid en jeugdigen leeftijd zoo goed als misbruik had gemaakt .
En het yolk ? Och, bet yolk van toen was, als het yolk van eeuwen vroeger en als van twee eeuwen later . Zonder to onderzoeken
of het wel waar was, liet het zich alles als waarheid opdisschen,
vat de tegenstanders van den Advocaat beliefden to vertellen . Zelfs
het ergste geloofde men : dat van Oldenbarnevelt een landverrader
was . Ondertusschen werd door Prins Maurits in verscheidene steden
de regeering veranderd, zoodat niet lang na de gevangenneming
van Johan van Oldenbarnevelt de partij, die den ouden Staatsman
in het gelijk stelde, en die gedurende geruimen tijd de macht in
handen had, gevallen was .
In het begin van 1619 benoemde men eene rechtbank van vierentwintig rechters, die over de staatkundige gevangenen rechtspreken moesten . Het meerendeel van deze rechters waren mannen, die
juist door de beweging tegen van Oldenbarnevelt aan het bestuur
gekomen waren . Zoo ze hem dus vrijspraken, dan veroordeelden ze
meteen de oorzaak, waardoor zij de regeering in handen handen
gekregen . Maria van Reigersbergen, de kloeke huisvrouw van Huge
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de Groot, noemde die rechtbank eenvoudig > Bloedraad", omdat er
niet een van van Oldenbarnevelts staatkundige vrienden zitting in
had .
De vergaderingen van die rechtbank werden niet in het openbaar
gehouden, zoodat het yolk, dat er buiten stond, niet beoordeelen kon
of de gevangenen schuldig waren, ja of neen.
Na vele zittingen kwamen de rechters eindelijk tot eene uitspraak .
Zij was deze : van Oldenbarnevelt werd terdood en de Groot en
Hogerbeets tot levenslange gevangenschap veroordeeld .
Van Oldenbarnevelt vernam dit vonnis met verbazing, dock gelaten .
Den Predikant Walaeus, die hem als Geestelijke kwam bijstaan,
droeg hij den last op, Prins Maurits vergeving to vragen, zoo hij iets
tegen hem misdreven had . Meteen moest hij er dan de belle bijvoegen, of de Prins zijnen kinderen niet zou doen lijden voor de laden des Vaders . Toen Prins Maurits lit verzoek ontving, zeide hij
met tranen in de oogen, dat bet ongeluk van den Advocaat hem
leed deed, en dat hij voor zijne kinderen zou blijven zorgen, zoo
lang dezen zich niet misdroegen . Hij vergaf hem alles, vat hij tegen
hem misdaan had, en vroeg ten slotte of de Advocaat geene
vergiffenis had gevraagd . Walaeus moest hierop antwoorden, dat
de Advocaat hiervan niet gesproken had .
Den dertienden Mei I6 I9 werd van Oldenbarnevelt des morgens
om half negen nit de gevangenis gehaald en voor zijne rechters gebracht . Toen hem het vonnis voorgelezen was, zeide hij, dat men
uit hetgeen hij bekend had, veel meer had gehaald dan er uit to
halen was . Het was zijn laatste woord tegenover mannen, die zijns
gelijken waren, of die indertijd tegen hem hadden opgezien, en een
deter, Rechter Voogt, had den treurigen cooed van Oldenbarnevelt
toe to snauwen : »Uw vonnis is gelezen ! Voort ! Voort !"
En voort ging de grijsaard, die zijn Vaderland drieenveertig jaar
lang trouw gediend had, naar het schavot, waar hij de menigte
deze woorden toesprak : > Gelooft niet, dat ik een landverrader ben .
Ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goed Patriot, en die
zal ik sterven ."
Kort daarop was van Oldenbarnevelt onder beulshanden gestorven .
Met opzet laat ik hier de gebeurtenissen nit van Oldelbarnevelts
laatste levensuren weg, en zeg alleen lit, dat eerst veel later voor
iedereen gebleken is, dat de grijze Staatsman een veel to hard vonnis
kreeg. Zelfs de Staten-generaal stuurden aan al de Provincien, behalve een afschrift van het vonnis, ook nog eenen brief, waarin
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gesproken werd van zaken, die gedurende het rechtsgeding openbaar
warm geworden . Ze konden die punten van beschuldiging evenwel
niet noemen, omdat men het raadzaam gevonden had, ze liever
stil to houden . Wel moesten ze bekennen, dat van Oldenbarnevelt
op die beschuldigingen niet gehoord was, dock men gaf er den
schijn aan, alsof hij zonder op de pijnbank gebracht to worden,
niet zou bekend hebben . De pijnbank wilde men den ouden man
sparen . Bespottelijke menschlievendheid !
Stellig was deze een vij and van den AdvoEn Prins Maurits
caat, en van zijn standpunt bezien, had hij er ook wel redenen toe .
Toch moeten we ons wel wachten om to gaan beweren, dat Prins
Maurits den flood van zijnen grooten tegenstander begeerde . Het
deed hem leed, d at van Oldenbarnevelt geene gratie wilde vragen,
en zoo deze flit gedaan had, zou hij de gratie ook wel gekregen
hebben . Een groot Staatsman was Maurits in het geheel niet, en
zijne staatkundige vrienden, waaronder vooral Francois van Aerssen,
Heer van Sommelsdijk, een Brabanter van afkomst, was een vijand
van den Advocaat, en het heeft al den schijn, flat hij den Prins
verder bracht flan deze zelf wilde . Verder was van Oldenbarnevelt
bevriend met Louise de Coligny, de Weduwe van Prins Willem en
Moeder van Graaf Frederik Hendrik . Op zijn gezag was Prins
Maurits zeer naijverig, en nu ondervond hij dikwijls, flat de Staten, dus
eigenlijk van Oldenbarnevelt, zijnen broeder voorspraken en bevoordeelden . Nu Frederik Hendrik bovendien den Remonstranten genegenheid
betoonde, kon het niet antlers, of de twee broeders, hoewel ze met
elkander niet in vijandschap leefden, deden flu juist niet alles om
elkander het leven aangenaam to maken . Zoo kwam het een bij
het antler om de verhouding tusschen de twee voornaamste personen in den laude, den Prins en den Advocaat, zoo slecht mogelijk to doen zijn . Ze wogen elkanders gebreken met goud-gewicht
en de deugden werden buiten rekening gebracht . Of de zaken eenen
heel anderen keer zouden genomen hebben, indien bet Twaalfjarig
Bestand niet gesloten was, is ;niet to zeggen . Maar waar is het,
flat Maurits, hij mope dan al geen Staatsman geweest zijn, die
staatkundige troebelen toch had voorspeld .
Hugo de Groot en Hogerbeets werden naar Loevenstein gebracht
om daar hunne straf to ondergaan, welke bestond in levenslang
gevangen zitten . Maria van Reigersbergen kreeg evenwel verlof
om met hare kinderen de gevangenis met harm echtgenoot to deelen . Zelfs de huisknecht van de Groot . een zekere Willem van de
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Velden, en Mevrouw de Groots dienstbode, Elsje van Houwening,
mochten ook op het kasteel komen woven . Om de lange dagen
niet nutteloos to moeten doorbrengen, hadden de Groot en Hogerbeets, die niet bij elkander mochten komen, vergunning verkregen
om to lezen, schrijven en studeeren zooveel ze wilden . Daartoe
kreeg de Groot of en toe eene groote kist met boeken uit Leiden .
In het begin hield de wacht van het slot er trouw de hand aan
om die gaande en komende kisten to onderzoeken, omdat er wel
eens iets in kon zijn, dat verboden waar in de gevangenis was . Men
vond evenwel nooit iets antlers dan boeken en geleerde geschriften,
zoodat men ten laatste de kiss niet meer onderzocht . Deze onachtzaamheid bracht Mevrouw de Groot, of Elsje van Houwening, op de
gedachte of men de Groot niet in zulk eene kist inplaats van boeken uit het kasteel kon dragen . Als hij maar eenmaal to Gorinchem
was, en men kwam maar niet to gauw achter zijne vlucht, dan kon
hij door het Brabantsche spoedig genoeg in de Spaansche Nederlanden zijn, en, daar was hij vrij .
Het waagstuk zou ondernomen worden toen de Groot beproefd

Hugo de Groot ontvlucht in eene boekenlast .
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had om een paar uur achter elkander in de gesloten kist door to
brengen . Het geluk was hem gunstig ; want de Bevelhebber van
het kasteel, Prouninck, moest voor een paar dagen naar Heusden .
Deze afwezigheid werd to baat genomen . De vrouw van den
Bevelhebber gaf tot het verzenden van de kist de noodige vergunning, en door twee soldaten van de wacht werd de Groot buiten
het slot gedragen . Men zegt dat een der soldaten toen hij de zware
kist optilde, lachend aanmerkte : ' Zou de Arminiaan er ook in
zitten ?" waarop Mevrouw de Groot ten antwoord gaf : Het zijn
Arminiaansche boeken."
Onder geleide van Elsje kwam de kist met Karen kostbaren inhoud to Gorinchem ten huize van eenen zekeren koopman Daatselaar, die een zwager van de Groots vriend, den Hoogleeraar Erpenius, was . Deze Erpenius vooral was het, die hem steeds boeken
zond . Ook alle goederen, die de huishouding van de Groot behoefde
en die van elders moesten komen, werden bij dien Daatselaar bezorgd,
zoodat char voor de Loevensteinsche gevangenen het bestelhuis was .
Daatselaar wilde van de Groots ontvluchting niets weten om zich
naderhand tegenover de rechters to kunnen verdedigen, dat hij hem
op zijne vlucht niet behulpzaam was geweest . Door bemiddeling
van zijne vrouw echter kreeg de Groot een metsela .arspak, en onder
deze vermomming wist hij zich naar Waalwijk to laten overzetten
zonder herkend to worden . Niet zonder gevaar geloopen to hebben
van weer gevangen genomen to worden, kwam de Groot in Antwerpen . Van Antwerpen ging hij naar Parijs, waar zijne vrouw
en kinderen weldra bij hem kwamen . Daar zijne goederen in Holland
verbeurd waren verklaard, zou hij niet veel beter dan armoede
hebben moeten lijden, dock de Prins van Conde wist to bewerken,
dat men hem een pensioen van drie duizend livres toekende . Dit
geld werd hem echter niet geregeld uitbetaald, en daarom besloot
hij in 163 r naar het Vaderland terug to keeren, hopende dat men
hem wel dulden zou, omdat Prins Maurits overleden en Prins Frederik
Hendrik Stadhouder geworden was . Ook Hogerbeets was in 1626
ontslagen, en van Reigersbergen, zijn zwager, was zelfs Lid van den
Hoogen Raad . De Groot had evenwel geene rekening gehouden
met de verbittering, die hij in Holland verwekt had, door het schrijven
zijner verdediging in het begin van zijn verblijf to Parijs . Niettegenstaande de aanzienlijkste mannen voor hem in de bres sprongen,
was hij genoodzaakt opnieuw zijn Vaderland to verlaten . Hij begaf
zich nu naar Duitschland, bleef char twee jaar en werd daarna
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Afgezant van Zweden bij bet Fransche hof, dock vond ook hier
bij vele vrienden veer vele vijanden . Hij stierf in 1645 to Rostock,
na gedurende vier-en-twintig jaar een zeer wisselvallig leven geleid
to hebben . Een paar jaar geleden heeft men to Delft een sierlijk
standbeeld voor hem opgericht, en bij die gelegenheid vooral bleek
het, hoe men niet alleen in Nederland, maar ook in alle andere
beschaafde landen, de Groot hield voor eenen der uitstekendste geleerden, die ooit geleefd hebben . Jammer genoeg dat staatkundige
verdeeldheden en godsdiensttwisten oorzaak warm, dat deze beroemde man zulk een ongelukkig leven had .
Na den val van Johan van Oldenbarnevelt namen de staatkundige verdeeldheden gedeeltelijk een einde, en de godsdienst-twisten
werden door de Nationals Synods, die nog in 1618 bijeenkwam,
onderdrukt, door uit to maken, dat de Contra-Remonstranten gelijk
en de Remonstranten ongelijk hadden . Deze laatsten werden zelfs
in ons land niet meer geduld, wat wel vreemd genoemd mag worden, omdat men tegenover Koning Filips II steeds beweerd had, dat
een mensch in zake van bet geloof vrij most zijn . Ter verontschuldiging van dat besluit der Contra-Remonstrantsche Synods kan eenigszins gelden, dat de Remonstranten toen ze de macht in handen
hadden, al even onverdraagzaam warm, als thans hunne tegenstanders .
Gedurende den tijd dat van Oldenbarnevelt nog de machtige
plan was, had men beweerd, dat Prins Maurits naar bet oppergezag stond . Of deze hierover wel eens gedacht heeft, valt niet to
bevestigen of to ontkennen, maar zeker is het, dat hij na van 01denbarnevelts flood daartoe, met behulp zijner vrienden, gemakkelijk
had kunnen komen . De Prins repte er evenwel niet van en bleef
even als vroeger de dienaar der Staten .
Ondertusschen was ook bet Twaafjarig Bestand ten einde geloopen en de vijandelijkheden begonnen opnieuw. Had Prins Maurits
gelijk gehad toen hij v66r bet Bestand voorspelde, flat de jaren van
rust naar buiten, veranderen zouden in jaren van onrustnaar binnen,
hij had ook gelijk gehad, waar hij gewezen had op den nadeeligen
invloed, then die jaren van rust op het krijgsvolk zou uitoefenen .
De meeste soldaten waarover de Prins het bevel kreeg, warm nieuwelingen in bet oorlogvoeren en niet gewoon aan de vermoeienissen
van den krijg, zoodat de Veldheer, die eenmaal de schrik der vijanden was, al heel weinig kon uitvoeren nu hij weer tegenover
zijnen ouden tegenstander Spinola stond . Toch warm de kansen
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niet zoo ongunstig, want tien dagen vbbr bet eindigen van het Bestand was koning Filips III gestorven en opgevolgd door zijnen
zoon Filips IV, en nauwelijks waren de vijandelijkheden veer begonnen of Albertus van Oostenrijk stierf . Koning Filips IV liet zijne
Tante Isabella a an het hoofd der regeering tot aan Karen flood in
1633 . Filips Willem was in i 6 i 8 to Brussel overleden, en daardoor
was Maurits nu ook erfgenaam van het Prinsdom Oranje geworden,
en toen zijn zwager, Graaf Willem Lodewijk, in 1620 stierf, werd hij
ook als Stadhouder liens opvolger in Groningen en Drente . Zijn
aanzien in de Republiek was dus aanzienlijk gestegen, maar voor
krijgsroem had hij zijne dagen gehad . De eenige ondernemingen
van aanbelang waren, Spinola to beletten Bergen op Zoom in to
nemen in 1622, en een mislukte aanslag op Antwerpen in 1624 .
Breda met de Baronie ging voor Oranje verloren toen in Juni,1625,
Spinola deze stall innam . En to midden van al die teleurstellingen
op het oorlogsveld waagden de zonen van Johan van Oldenbarnevelt nog eenen aanslag op zijn leven in 1623 . Dat dezen tot die
daad overgingen, vond niet alleen zijn oorzaak in de terechtstelling
van hunnen Vader, maar misschien nog meer in de vervolgingen
waaraan zij en hunne familie-leden en vrienden blootstonden, terwljl ook de verbannen Remonstranten, waaronder vooral de predikant Slatius moet genoemd worden, de wrack niet weinig aanmoedigden . De aanslag werd tijdig ontdekt en kostte Reinier van 01denbarnevelt met nog veertien anderen bet leven . De hoofdaanlegger
van den aanslag Willem van Oldenbarnevelt wist to ontvluchten
en trail in Spaanschen dienst .
Waren zoo, op staatkundig gebied en op het oorlogsveld, de jaren
na het hervatten van den oorlog voor Prins Maurits niet aangenaam,
ook zijne gezondheid liet nu en dan veel to wenschen over . Toen
hij in November van het jaar 1624 zich in bet leger to Rozendaal
beyond, met het doel om Breda to ontzetten, moest hij door ziekte
naar Den Haag terugkeeren . Den geheelen winter bleef hij sukkelen en den 23sten April van het volgende jaar overleed hij . In
zijn testament had hij Prins Frederik Hendrik, die kort to voren
gehuwd was met Amalia van Solms, tot eenigen erfgenaam benoemd
van zijne aanzienlijke bezittingen . Frederik Hendrik volgde hem ook
als Stadhouder op, dock Groningen en Drente kozen nu den Frieschen Stadhouder Ernst Kasimir .
Thans was dan de derde Prins van Oranje als Stadhouder opgetreden . Wat Willem I begonnen en wat Maurits voortgezet had, zou
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door Frederik Hendrik voltooid worden . De Vader en zijne beide
zoons vormen in onze geschiedenis een merkwaardig drietal, en hoe
risen ook over hen denken mope, iedereen zal het hierover toch wel
eens zijn, dat aan hun beleid en aan hunnen cooed de Nederlan-

Maurits .

Frederik Hendrik .

ders niet alleen hun volksbestaan, maar ook een roemrijk verleden
to danken hebben . De karakters dezer drie mannen liepen zeer uiteen, en dat is geen wonder . De Vader werd aan een Katholiek
Hof opgevoed, geheel door vreemden ; Prins Maurits miste de moederlijke zorgen, daar zijne Moeder, Anna van Saksen, door haar slecht
levensgedrag, gescheiden van zijnen Vader leefde . Die Vaderr zelfs had
to veel bezigheden en staatkundige beslommeringen om zich met de
opvoeding zijns zoons to belasten, en ontviel hem toen die zoon nog
niet veel meer dais een knaap was . De kunst van oorlogvoeren
moest hij door ervaring en ondervinding leeren, want een leermeester had hij hierin niet . Heel anders was het met Prins
Frederik Hendrik, die van zijne Moeder Louise de Coligny eene
zorgvolle opvoeding ontving . Als dochter van Admiraal de Coligny,
die in den Bartholomeus-nacht in 1572 to Parijs vemoord was, kon
ze niet veel anders zijn dais eene streng Calvinistische vrouw, die
evenwel in haar leven ondervinding genoeg opgedaan had om in
het leven ' to kunnen geven en nemen . Als toekomstig krijgsman
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had Prins Frederik Hendrik geene betere school kunnen hebben
dan die zijns Broeders, waarin tal van aanzienlijke vreemdelingen
zich in de krijgskunst kwamen oefenen . De Republiek mocht this
van het optreden van dezen Stadhouder alle goeds hopen en verwachten, en, hij beschaamde die hoop en die verwachting niet .

Oust en West .
Onder al die binnenlandsche onlusten en woelingen door, breidde
onze handel zich meer en meer uit, en het was vooral de OostIndische Compagnie, die ons land verbazende voordeelen begun aan
to brengen . Even na het sluiten van het Bestand, werd, zooals we
reeds weten, de eerste Gouverneur-Generaal over onze 0 . I . bezittingen aangesteld .
De aanwezigheid van eenen man, die aan het hoofd der zaken
stood, en die, als het noodig was, zelfstandig handelen kon, was in
die verre streken meer dan noodig ; want van alle kanten dreigden
er gevaren . Zelfs Nederlandsche kooplieden, zooals Moucheron, Lemaire, Lyntgens en nog andere, die der 0 . I . Compagnie vijandig
gezind waren, hadden Koning Hendrik IV van Frankrijk weten
over to halen, eene Fransche Compagnie to stichten . Door de
schrandere handelingen van Francois van Aerssen evenwel, werd
dit gevaar voorkomen . Maar in Engeland was in i6oo door Koningin Elis abeth eene Engelsche Compagnie opgericht, en hoewel deze
zich aanvankelijk meer bepaalde tot Voor- en Achter-Indie, deed
ze ons in den Indischen Archipel telkens moeielijkheden aan . De
Spanjaarden en Portugeezen lieten zich ook maar niet zoo gemakkelijk verdringen, en daardoor kwam bet, dat men de noodzakelijkheid inzag tot het benoemen van eenen Gouverneur-Generaal .
Deze eerste Gouverneur-Generaal, Pieter Both, die vroeger Admiraal geweest was over eene vloot van de nieuwe Brabantsche Compagnie, die niet meer bestond, was een eenvoudig en strikt eerlijk
man, die de Indien kende en die aan cooed ook beleid paarde .
Gevestigd op Ambon of Amboina trachtte hij van daar uit bet
gezag van de Compagnie nit to breiden en to bevestigen, en daartoe sloeg hij vooral het oog op bet schoone eiland Java . Na op
Amboina alles wat betrekking had op handel en verdediging geregeld to hebben, waarmede heel vat tijd verliep, vertrok hij naar
Java waar de Compagnie eenige factorijen had . Met deze ging bet
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evenwel niet best, omdat de Vorst van Bantam, een der machtigste
heerschers, ons moeielijkheden in den weg legde, en omdat zij, die
aan bet hoofd dies factorijen stonden, de zaken niet behartigden .
zooals dat wel moest .
Om de nalatigheid der ambtenaren tegen to gaan en de planner
van den vijandigen Vorst to voorkomen, stelde Both eenen Directeurboekhouder-generaal over de factorijen to Bantam en Jacatra aan .
Weinig kon Both vermoeden, dat de man, dien hij door die benoeming zulk een groot blijk van vertrouwen gaf, later zijn opvolger
zou worden . Toch was dit zoo ; want de benoemde was niemand
antlers dan Jan Pietersz . Coen .
Toen' flu Both dit alles geregeld had, was zijn diensttijd verstreken . Hij gaf bet gezag over aan Gerard Reynst, die voor den tijd
van vijf jaar met die waardigheid bekleed werd . Toen hij die benoeming kreeg, was hij Bewindhebber der Compagnie en in bet Vaderland . Dat de betrekking van Gouverneur-Generaal toen nog meer
een eere-ambt dan eene winstgevende bediening was, kotnt wel uit in
bet traktement, dat men hem toekende . Dit toch bedroeg niet meer
dan zevenhonderd gulden per maand . Uit bet weinige, dat hij
tot stand bracht, bleek wel dat de Compagnie in hem eene goede keuze
gedaan had . Den zesden April i615 kwam hij pas op Amboina
aan en reeds den a 7 step December van hetzelfde jaar stierf hij to
Jacatra aan eene ingewands-ziekte . Het spreekt vanzelf, dat men
nu bier to lande geenen opvolger kon benoemen ; want er zou, als
men dat gedaan had, veel to veel tijd merle verloopen zijn, en er
was op dat oogenblik wel een hoofd noodig, omdat de Engelschen
ons op alle mogelijke wijzen afbreuk trachtten to doer . De Raad
van Indie benoemde daarom Laurens ReaeL die Gouverneur der
Molukken was, tot opvolger van Reynst . Deze Reael, die reeds
jaren lang in de Indie vertoefd had, was stellig een uitmuntend
koopman en een gemoedelijk en rechtschapen mensch ; maar onze
vijanden, de Engelschen en de Spanjaarden, vooral de eersten, deden
weldra de behoefte gevoelen aan eenen man, die nog andere eigenschappen had dan Reael . Tegenover den arglistigen vijand kwam
men met gemoedelijkheid en rechtschapenheid niet ver genoeg . Er
was een man noodig, die niet schroomde geweld to gebruiken, waar
hij meende dat bet noodig was . Wel kwamen er order Reaels bestuur groote schatten uit de Indien in ons Vaderland aan, dock
men begreep toch, dat men Reaels verzoek om ontslag niet moest
weigeren, omdat op den duur de Engelschen bet weldra zoover
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zouden brengen, dat de schatten geheel wegbleven . En wie kon
men flu in deze omstandigheden beter kiezen dan Jan Pietersz .
Coen, die als Directeur-boekhouder-generaal van Bantam en Jacatra, de Engelschen zoo overal in de kaart keek en onschadelijk
wist to makers' Coen werd this de vierde Gouverneur-generaal van
de landen der 0 . I . Compagnie, en gelukkiger keuze was niet mogelijk geweest . Hij was een goed kooprnan, die geene kans op winst
voorbij liet gaan . Hij was bovendien een man met een buitengewoon vlug verstand . Een plan to bedenken kostte hem niet veel tijd,
en zoodra hij een besluit genomen had, zette hij dat door, snel en
schielijk, maar wel overlegd en vastberaden . Hij was zoowel een
goed Scheepsbevelhebber, als Aanvoerder van eene landmacht ; aan
dapperheid en cooed ontbrak het hem niet, en in zijn voorkomen
had hij dat flinke, ferme en kloeke, dat ontzag afdwingt . Tegenover list wist hij list to stellen, en hij kende zijne vijanden door en
door . Het is dan ook alleen aan Coen to danken, dat het grootste
deel van dien schooners Indischen Archipel aan ons land behoort ;
want zonder hem was het stellig in de handers der Engelschen gevallen . Machtiger en grooter tegenstander dan Coen hadden de
Engelschen nog niet gehad en zouden ze later ook niet krijgen, en
daarom is het geen wonder, dat Coens grootste vijanden niet in
Spanje of Portugal, ook niet in de Indien, maar in Engeland woonden .
Door zijn langdurig verblijf op Java had Coen al sinds lang ingezien, dat Amboina op den duur niet geschikt was, om de zetel
van bet bestuur to zijn. Die zetel moest op Java gevonden worden,
en geene plek was daartoe, naar zijne meening, beter geschikt dan
het punt waar op Java de Tji-Liwong in zee viel . Dit was bij de
stall Tacatra, waar de Compagnie eenige houten gebouwen had staan .
Maar ook de Engelschen hadden daar eene factorij en wisten meer
en meer in de gunst van Pangeran Aria Rama di Mangala to
komen. Deze Pangeran was Rijksbestuurder van Bantam en de
Vorst of Sultan van dat rijk was zijn pleegzoon . Beter dan eenig
antler zag de slimme Pangeran in, dat de Kafirs, (dit was de scheldnaam voor de Europeanen, onverschillig of ze Engelschen, Nederlanders of Portugeezen heetten) er op uit waren om de eilanden
geheel to onderwerpen . Dit gevaar wilde hij door allerlei listen voorkomen . Coen echter doorzag zijne planners en spoedig was de Pangeran flu de zoogenaamde bondgenoot der Engelschen. Had hij met
hulp van dezen de Nederlanders overwonnen, dan zou hij het met
al de andere vijanden wel klaar krijgen . De Hollandsche factorij
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kwam nu in grout gevaar, vooral door de komst van de Engelschen,
die eene veel grootere en beter uitgeruste vloot handen dan Coen
er tegenover kon stellen . Toch wa,agde Coen met zijne zwakke
scheepsmacht het gevecht, en toen dit onbeslist bleef, gaf hij de
verdediging der factorij over aan Pieter van den Broeck, met last
alleen in den uitersten nood, de zwakke sterkte aan de Engelschen,
dock nimmer aan de Javanen over to geven . Hij vertrok in stilte,
om de vijanden in den waan to laten, dat hij niet afwezig was,
met het duel om in de Molukken de noodige hulp to gaan halen .
Dat de factorij gedurende zijne afwezigheid niet in handen der
vijanden viel, moet onze groote verbazing wekken, als we lezen hoe
men binnen de sterkte huishield . De Bevelhebber van den Broeck
die meer dan twee eeuwen in onze geschiedenis bekend gestaan
heeft, als een held, wiens wedergade maar zelden gevonden werd,
was zorgeloos genoeg om zich kort na Coens vertrek gevangen to
laten nemen door den Sultan van Jacatra . In een boek, dat van
den Broeck zelf schreef, vertelt hij, dat hij door de vijanden op de
gruwelijkste manier werd mishandeld, omdat hij de bezetting aanspoorde zich tot het uiterste to verdedigen . Met to zeggen, dat zij
zich maar moesten overgeven, had hij zijn levers kunnen redden .
Dat wilde hij niet doers . - Deze daad zou waarlijk heldhaftig geweest
zijn, en het is voor van den Broeck maar jammer, dat hij juist
andersom speak, waarvan het gevolg was, dat op den Isten Februari het fort met krijgsvoorraad en bezetting aan de Engelschen en
het geld en de aanwezige goederen aan de Jacatranen zouden overgegeven zijn, zoo de Pangeran van Bantam, die heel andere planners
had, dit niet had weten to beletten . Het fort bleef voorloopig dus
behouden en Kapitein van Raey, die nu Bevelhebber was, begun
het zelfs to versterken . Van den Broeck en de anderen, die met
hem gevangen waren genomen, kwamen nu in handen van den
Pangeran van Bantam, die den Vorst van Jacatra met een leger
kwam helpers . Van nu of werden er van het fort allerlei onderhandelingen aangeknoopt met den Pangeran, want de Engelschen, die
hunnen zin niet konden krijgen, waren vertrokken, stellig met het
duel om versterking to halen . Te midden der onderhandelingen
werd het fort door van Raey den naam van Batavia gegeven, dock
de zorgeloosheid steeg er ten top, en onbegrijpelijk is het, dat de
Pangeran, wien het aan geen doorzicht ontbrak, hiervan geene partij
getrokken heeft . Hij had het fort zoo goed als zonder slag of stout
kunnen nemen . Misschien durfde hij er niet toe overgaan, omdat

hij niet wist of Coen ook nog zou terugkomen ; want voor dezen
man, dien hij had leeren kennen, was hij zeer bevreesd .
Eindelijk kwam den 10den Mei de eerste versterking aan . Pieter
de Carpentier en Andries Soury, door Coen vooruit gezonden, stapten
met eenige manschappen aan wal en kwamen binnen het fort .
Eenige dagen later kwam Coen met zestien schepen, en hoe hij het
in de factorij geschapen vond, vermeldt hij in eenen brief, dien hij
aan de Lamer van Zeventienen schreef, aldus : A Naer ons vertreck
van Jacatra is het daer in 't fort seer schandelyck toegegaen,
d' eere van de Natie wierd vry wat gecrenckt, dan Godt loff, hebben
't weder verwonnen~ en de schande gedreven, daer die (gelyck
't behoort) van daen quam ." En hoe ze zich tegen den vijand verdedigd hadden, beschrijft hij aldus : >>Cruyt, hoe weynich latter oock
was, heeft er niet gebroocken, want op once wedercompste weynich
min binnen 't fort gevonden hebbe, dan daer gelaten hadde ; sijnde
de herdste oorloch, naer myn vertreck, meest met praetjens gevoert."
Van »praetjens voeren" hield Coen niet, want nauwelijks had hij
een en ander geregeld, of hij overviel de belegeraars, versloeg hen
en verbrandde en verwoestte geheel de stall Jacatra . Dit geschiedde
den 28sten Mei van het jaar 1619, dus vijftien dagen na den flood
van den Staatsman van Oldenbarnevelt, die zooveel bijgedragen had
aan de oprichting der 0 . I . Compagnie .
Van dien tijd of bleef Batavia de zetel van het Indische bestuur .
Wel had Coen aan deze nieuwe stall gaarne den naam van NieuwHoorn gegeven, ter eere van zijne geboorteplaats Hoorn, waar men
flu ook een standbeeld voor hem wil oprichten, dock de Heeren
Bewindhebbers der Compagnie stonden er op . flat de naam van
Batavia behouden bleef.
Nu Coen bet fort Batavia z66 had versterkt kon hij, na het verslaan der Jacatranen en het vernielen van hunne hoofdstad, elders
gaan om de macht der Compagnie to bevestigen, en waarheen hij
gaan zou, was gauw genoeg bepaald . De Vorst van Bantam, maar
nog veel meer zijn Rijksbestuurder, de Pangeran, moest tot rede en
plicht gebracht worden .
Zoodra Coen met zijne vloot voor Bantam verscheen, eischte hij
van den Broeck met de andere gevangenen op, en hiermede werd
geen oogenblik gedraald om er gevolg aan to geven . Toch wist de Pangeran het zoo ver to krijgen, flat de Vorst besloot alien handel met
de Nederlanders to verbieden . Daar de Engelschen ook nog moesten bestreden worden, besloot Coin om de haven van Bantam to
19
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blokkeeren . Geen schip nlocht er heen, en elk schip dat er nog vandaan kwam, werd gedeeltelijk prijs verklaard . Het oogmerk van
Coen was hierdoor den Bantammer tot rede to brengen, maar een
antler doel was om den handel op Bantam to laten verloopen ten
voordeele van Batavia .
De strijd tegen de Engelschen beduidde niet veel, waar het oorlogsgeweld betrof, want spoedig kreeg Coen bericht, dat de Engelsche Koning, Jacobus I, had weten door to drijven, dat er tusschen
de Nederlandsche en Engelsche Compagnie voor den tijd van twintig jaren een verbond tot stand kwam, om niet alleen elkander niet
to bemoeielijken, maar zelfs om elkander to helpen .
Dit verbond was zeer tegen den zin van Coen, dock hij moest
gehoorzamen . Al spoedig evenwel bleek bet, dat de Engelschen
zich to veel recht wilden aanmatigen, maar Coen was ter terstond
op uit om dit to beletten, en hij gaf bij alles zulk een groot blijk,
dat hij alle bedoelingen der Engelschen vatte, dat dezen flu nog
meer op hem gebeten waren dan v66r dien tijd . In 1622 keerde
Coen naar het Vaderland terug en werd opgevolgd door Pieter de
Carpentier, die weldra genoodzaakt was om tegen de Engelschen
krachtige maatregelen to nemen . Op het eiland Amboina werd
eene samenzwering ontdekt, die aan eenige Engelschen het leven
kostte . Op de pijnbank hadden ze bekend, dat ze van plan geweest
waren om de Nederlanders to verdrijven of to vermoorden, en daarom
werden ze, negen in getal, terdood gebracht .
Het is natuurlijk
dat de Engelschen hierover zeer ontevreden waren en bij de Republiek hunne klachten inbrachten . De zaak kwam evenwel niet in
orde, zoodat Cromwell in i 65 3 ook deze gebeurtenis in aanmerking
bracht om ons den oorlog to verklaren .
Niettegenstaande al deze moeielijkheden en kleine oorlogen gingen
de taken der 0 . I . Compagnie verbazend vooruit, zoodat de Statengeneraal in 1622 het octrooi van de Compagnie voor een-en-twintig
j aar verlengden .
Reeds eenige jaren voor het sluiten van het Twaalfj arig bestand
was men op de gedachte gekomen om naast de Oost-Indische ook
eene West-Indische Compagnie op to richten . Van Oldenbarnevelt
werkte dit plan evenwel tegen, want hij vermoedde, en niet ten
onrechte, dat het oprichten eener West-Indische Compagnie de
onderhandelingen over het Bestand zouden doen afbreken . Dit is
duidelijk, want de Oost-Indien behoorden nu wel aan Spanje, omdat
Portugal, die deze landen veroverd had, tot Spanje behoorde, maar
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nimmer werden die Oost-Indien voor Spanje, wat Amerika voor dit land
was . Spanje was met Amerika, dus ook met de zoogenaamde WestIndien een, en zou daar niet geduld hebben, wat men in Azie toehet . De zaak kwam flu wel niet tot stand, maar werd daarom nog
niet geheel terzijde gesteld. Integendeel, toen in 1621 het Bestand
geeindigd en de oorlog opnieuw begonnen was, kwamen eenige vermogende kooplieden bijna terstond bij elkander, en met goedvinden
van de Staten-generaal werd nu ook eerie West-Indische Compagnie
opgericht . Hoewel beide vereenigingen niets met elkander hadden
uitstaan, waren ze elkander niet zeer genegen en er stellig niet op
nit, om voor beiden den handel gemakkelijker en voordeeliger to
maken . Maar, trots die weinige samenwerking en die vele tegenwerking gingen beide Compagnie's met reuzenschreden vooruit en
brachten ongehoorde schatten in ons land, zoodat toen Frederik
Hendrik zijnen broeder als Stadhouder van vijf provincien opvolgde,
de Nederlandsche gewesten zich mochten verheugen in eerie welvaart,,
als geen antler yolk van Europa die kende . In dien tijd was geld
ook al eerie macht, en dit was de oorzaak, dat de jonge en kleine
Republiek der Vereenigde Nederlanden in Europa, ofschoon niet als
Staat erkend, eerie mogendheid was om wier vriendschap men vleide .

Naar het toppunt van grootheid .
Then Frederik Hendrik zijnen broeder Maurits als stadhouder verving, zagen de Remonstranten vol hoop het oogenblik naderen, waarop hij hun met zijne macht en zijnen invloed terwille zou zijn .
Immers reeds ten tijde van de gerechtstelling van van Oldenbarnevelt
was het algemeen bekend, dat Prins Frederik Hendrik, zoo hij al
de Remonstranten niet beschermde, wat hij ook niet kon of mocht
doen, toch niet zoo aan de zijde der Contra-Romonstranten stond
als Maurits. Deze houding van den verdraagzamen Frederik Hendrik
had tusschen beide broeders menigmaal kleine twisten doen ontstaan,
welke evenwel door bemiddeling van anderen spoedig . uit den weg
geruimd werden . Nu hij evenwel Stadhouder geworden was en zijnen
broeder niet meer boven zich had, meenden de Remonstranten dat
ze flu ook wel veel, zoo niet alles, terugkrijgen zouden van hetgeen
ze vroeger bezeten hadden, dock dit gebeurde niet . Prins Frederik
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Hendrik had op zijnen broeder Maurits dit vooruit, dat hij veel
meer Staatsman was dan deze, en reeds v64r hij Stadhouder was,
had hij een standpunt in den Staat ingenomen, hetwelk, zooals
men dat noemt, boven de partijen stond . Toen nu de Remonstranten er half op gerekend hadden, dat de nieuwe Stadhouder de
plakkaten, die tegen hen uitgevaardigd' waren, zou intrekken, vergisten
zij zich zeer . De plakkaten bleven bestaan en alleen de uitvoering
ervan werd wat verzacht . Toch deed de Stadhouder nog meer . Door
zijn voorbeeld van niet alles to willen zien en hooren, oefende hij
op de Stedelijke Regeeringen eenen gepasten invloed van verdraagzaamheid uit . Zelfs stond Amsterdam reeds in 1630 toe, dat de
Remonstranten zich eene kerk bouwden, en twee jaar later werd
hun vergund, eene school of seminarie ter opleiding van hunne predikanten to stichten . Ook andere steden volgden weldra Amsterdams
voorbeeld, dock bij de vergunning tot het bouwen eener kerk was
steeds de bepaling, dat men kerken zonder torens moest bouwen,
en het gebouw z66 plaatsen, dat het van de straat of niet to zien
was . Later kregen de Katholieken in Holland ook vergunning om
op Remons-trantsche wijze kerken to stichten .
Eene der eerste merkwaardige gebeurtenissen order de regeering
van Frederik Hendrik was het nemen van de Spaansche Zilvervloot .
Zooals we in ors laatste
hoofdstuk zagen, was ook
de West-Indische Compagnie
zeer gelukkig in hare eerste
ondernemingen . In 1624 had
Admiraal Wellekens San Salvador in Brazilie veroverd
en in 1626 en 1627 bracht
Piet Heyn de Spanjaarden
gevoelige verliezen toe, niet
het minst in de Allerheiligenbaai, eene der schoonste
natuurhavens van Brazilie .
Nu kwam er gewoonlijk ieder
jaar uit A merika eene zoogenaamde Zilvervloot
in
Spanje aan, en hierop lieten
Piet .Heyn .
de Heeren der West •Indische
Compagnie het oog vallen . Zij zonder hunnen Admiraal Piet Heyn
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met eene welbemande vloot naar de Amerikaansche wateren om
die Spaansche Schepen to overvallen, en, als het kon, to nemen .
Piet Heyn volbracht dat werk met den gelukkigsten uitslag en veroverde in 1628 bijna de heele Spaansche Zilvervloot, waardoor hij
aan de Compagnie een voordeel van ruim elf millioen gulden bezorgde . De belooningen, die aan de scheepsgezellen gegeven werden,
vielen, met het oog op den rijken buit, vrij karig uit, zoodat er
veel ontevredenheid door gewekt werd . Piet Heyn zelf ging in
dienst van bet land over, en dat was voor de vloot van de Republiek van grunt belang . Door de aanzienlijke voordeelen, die de vaart
op Oost en West-Indien opleverde, is het to begrijpen, dat het yolk,
dat voor de landschepen geworven werd, niet van het beste was .
De heele inrichting van 's Lands vloot liet zeer veel to wenschen
over, en hij, die aan het hoofd ervan gesteld werd, moest niet alleen
een kranig zeeman en een wakker held, naar ook een man zijn,
die genoeg vasten wil bezat om tal van verbeteringen in to voeren .
Zulk eenen man meenden de Staten-generaal in Piet Heyn to
zullen vinden . Als arm matrons begonnen, had hij door to leeren
gehoorzamen aan zijne meerderen, door zijnen cooed en zijn beleid,
zichzelven uit zijnen lagen stand weten op to heffen . Wie wel wil
gebieden moet geleerd hebben to gehoorzamen . Uit hetgeen Piet
Heyn deed bleek bet, dat hij beter dan eenig ander voorr die moeielijke tank geschikt was . Met eenen ijzeren wil zette hij zijne plannen tot verbetering der vloot door, maar eer hij alles had, zooals
hij meende, dat het moest zijn, sneuvelde hij reeds in 1629 in een
gevecht tegen de Duinkerker kapers, die onzen handel gedurig zooveel afbreuk deden .
Een jaar vroeger, dus in bet jaar der Zilvervloot, was er ook eene
Nederlandsche vloot van twintig schepen, under bevel van Admiraal
Hautain uitgezeild, om, krachtens een verdrag, datwij met den Koning
van Frankrijk gesloten hadden, de Hugenooten, -- dat waren de Fransche Protestanten, die den Koning gehoorzaa .mheid weigerden, - to
helpen bestrijden . In de nabijheid van La Rochelle, eene stall, die
in de macht der Hugenooten was, werd onze vloot verslagen en
Hautain ging met grunt verlies op de vlucht . Zeker vindt ge het
vreemd, dat wij in ons eigen land voor de vrijheid van bet Protestantisme streden, en in een ander land partij voor de Katholieken
trokken . Kardinaal de Richelieu, de eerste Minister van den Franschen Koning, en zulk een grout Staatsman, als er maar weinigen
geweest zijn, hielp in Duitschland alweer de Protestanten tegen der
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Katholieken . Dat heette Staatkunde en hiermede had de godsdienst niets uitstaan . Het begin van den tachtigjarigen oorlog moge
voor een groot deel een ,godsdienst-oorlog geweest zijn, het laatste
gedeelte van den oorlog, na het Bestand, had er niet veel van .
Toch was Stadhouder Frederik Hendrik met die hulp aan Frankrijk
niet zeer ingenomen . Die vloot had veel gekost en hij had dat geld
liever zien gebruiken voor de Landmacht, die nu en dan wel eens
zeer talrijk was, maar weinig beduidde . Hoewel hij een leger van
veertigduizend man op de been had gehad, was het hem niet gelukt
om Spinola het beleg voor Breda to doen opbreken . Geen wonder !
Zijne troepen waren niet geoefend, en de Aanvoerders hadden nog
niet geleerd krijg to voeren . Dat was met Spinola's macht heel
antlers ; want in de Duitsche oorlogen waren de soldaten en hunne
meerderen in den krijg geoefend en gehard . Breda werd . duss ingenonien, dock dat beleg had aan de Spanjaarden ook zooveel gekost,
dat ze niet instaat waren om den krijg op dezelfde wijze voort to
zetten . Had dus Frederik Hendrik in het begin van zijne regeering
niet veel geluk, in het volgende jaar, 1627, toonde hij toch, dat hij
in de school zijns broeders een goed leerling was geweest, want hij
veroverde bet sterke Grol . Twee j aren later zou hij evenwel toonen
aan ieder, die nog aan zijne krijgsmansgaven twijfelde, dat men
hem gerust met Maurits in eenen adem kon noemen . Zijn plan
was om het buitengewoon sterke 's-Hertogenbosch, waar Grobbendonck, een der beste Spaansche officieren bevel voerde, to belegeren
en in to nemen . Tweemalen had Maurits to vergeefs getracht, deze
stall in to nemen, en ook flu liet de kans van slagen zich niet to
best aanzien . Omringd door forten, kon de omtrek der stall bovendien nog onder water genet worden . Aan krijgs- en mondbehoeften
was ,geen gebrek, terwijl de macht, die de stall verdedigen moest
uit vierduizend Spanjaarden, vierduizend gewapende burgers en vier
kornetten ruiterij bestond . Omdat Pries Maurits er tweemaal het
hoofd voor gestooten had, beschouwde men Den Bosch als eene
Maagd, die elk huwelijksaanzoek afsloeg, en noemde deze vesting
daarom >)de ongerepte Maagd ."
Na den 28sten April zijn leger op de Mookerheide gemor sterd to
hebben, zonder dat de vij and of de Onderbevelhebbers van den
Pries wisten welke plannen men had, trok de Pries bij Grave over
de Maas en sloeg op den Isten Mei met vierentwintigduizend man voetvolk en vierduizend rtliters omverwachts het beleg om Den Bosch . De
Pries liet door eenen trompetter de stall opeischen en toen Grobbendonck
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op trotschen toon vroeg hoe Stadhouder Frederik Hendrik zoo vermetel kwam om dit to doen, antwoordde de trompetter, met eene
zinspeling op den bijnaam van de ongerepte Maagd" den Spanjaard dit : A Heeft onze Prins Maurits met de Maagd van Den Bosch
twee geboden gehaald en haar niet kunnen krijgen, nu komt Prins
Frederik Hendrik het derde gebod halen om met de Bruid to strijken .'
Dat derde gebod halen om de Bruid to hebben, grog echter zoo gemakkelijk niet. Bij afwezigheid van Spinola trachtte de dappere en ook ondernemende Graaf Hendrik van den Berg, aan het hoofd van een talrijk
leger, zijnen neef Prins Frederik Hendrik to noodzaken, het beleg op
to breken, maar om dien aanval to kunnen doen, had men zeven
weken noodig gehad tot het verzamelen van een leger, en dien tijd
had de Prins gebruikt om zijne belegeringswerken z66 to versterken, dat Graaf Hendrik genoodzaakt was om onverrichter zake of
to trekken, na vruchteloos tien aanvallen to hebben gedaan . Onze
verhouding tot Duitschland, waar in dien tijd de dertigjarige oorlog
woedde, was al sinds lang gespannen geweest, en nu vereenigde
Graaf Hendrik zich met de Keizerlijke troepen onder Montecuculi
om eenen roval in 'Gelderland to doen . Zegevierend trokken de
vereenigde vijanden Gelderland in, en kwamen over de Veluwe bij
Amersfoort, dat zij vermeesterden . Eene algemeene vrees verspreidde
zich door het geheele land, want nu lag immers Utrecht aan de
beurt ? En dan ?
Van alle kanten drong men er op aan, dat de Prins het beleg
zou laten varen om het bedreigde hart des lands to hulp to komen .
Met dit doel was de heele roval geschied . Maar de Prins dacht er
niet aan om het beleg op to heffen, en zond uit zijn legerkamp de
noodige bevelen om bet voorttrekken van den vijand to keeren .
Toch zou men hierin wel.licht to kort geschoten zijn, als niet een
van Frederik Hendriks Onderbevelhebbers, Otto van Gendt van Diedem, het geluk had gehad om Wezel bij verrassing in to nemen .
Deze inneming was van zeer veel beteekenis, want hier had de
vijand al zijnen voorraad opgeslagen, en met deze plaats achter den
rug was hij gedekt, als men hem noodzaakte uit Utrecht en Gelderland terug to trekken . Het gevolg van de verrassing van Wezel
was dan ook, dat de Spaansche en Duitsche legers spoedig den
terugtocht aannamen en Frederik Hendrik ongestoord de belegering
kon voortzetten .
De verovering van Wezel had in Augustus plaats, en nu begreep
Grobbendonck, die van een en antler op de hoogte scheen gehouden
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to zijn, dat ontzet voor hem onmogelijk was, en daar hij bovendien
gebrek aan kruit had, zag hij zich genoodzaakt om den i4den
September 's-Hertogenbosch aan den Prins op eervolle voorwaarden
over to geven .
Nn kwam ook het leger vrij, en dit werd thans gebruikt om de
Duitschers en de Spanjaarden, die zich nog altijd in Gelderland
achter den IJsel ophielden, to verdrijven . Bij het beleg van Den
Bosch, zoowel als bij het bestrijden der
vij anden in Gelderland, had Graaf
f
Ernst Kasimir, de Stadhouder der
noordelijke provincien, zich buitengewoon onderscheiden . In Gelderland

In bet Staten-leger om Den Bosch in 1629 .
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had hij tegenover twee zijner neven Graaf Hendrik van den Berg
en Graaf Jan van Nassau gestaan, dock dit had hem niet belet,
zijnen plicht to doen, daar deze twee Heeren met inspanning van
alle krachten den Spanjaard trouw en eerlijk dienden .
Met groote vreugde werd Frederik Hendrik bij zijnen terugkeer
in Holland door de menigte ontvangen, dock al heel spoedig moest
hij ondervinden, dat men hem bij veel eer ook heel wat onaangenaams bewij zen zou . In den loop van dit j aar toch had de Republiek eene verbazende macht ten toon gespreid door niet minder
dan honderd-twintig-duizend man op de been to brengen . Men
besloot thans krijgsvolk of to danken, dock men grog verder
dan de 'Prins wilde . Zes gewesten wilden elk Vendel met honderd man verminderen . Een Vendel was hetzelfde als eene Compagnie en bestond in oorlogstijd uit ongeveer tweehonderd man, zoodat
deze gewesten het leger op de helft wilden brengen . Holland wilde vijf
tig Vendels afdanken . De Prins deed alles wat hij kon om deze
veel to groote vermindering der strijdmacht tegen to gaan, dock hij
kon slechts voor een klein gedeelte zijnen zin krijgen .
In 1630 had er weinig belangrijks op het oorlogstooneel plaats,
en hiervoor bestonden gegronde redenen . Vooreerst zag Frederik
Hendrik, door de afdanking van aanzienlijke legerbenden, zich tot
geene laden van belang instaat . Wel deed men hem de eer om
zijn driejarig zoontje Willem tot Generaal der ruiterij to benoemen,
dock dat bracht geene aarde aan den dijk, al was het jaargeld aan
die eere-betrekking verbonden, ook aanzienlijk to noemen . Maar
ook Spanje kon weinig uitvoeren, want in Duitschland was in den
dertigjarigen oorlog een nieuw tijdperk aangebroken door de komst
der Zweden, onder hunnen dapperen Koning Gustaaf Adolf . Geen,
die dezen nieuwen vijand met meer vreugde komen zag, dan Kardinaal de Richelieu, die het huffs Habsburg, dat in Duitschland en
in Spanje regeerde, op alle mogelijke wijzen ten val wenschte gebracht
to zien . Toen het nu in 1629 gebleken was, welk eene verbazende
macht de Republiek der Vereenigde Nederlanden ontwikkelen kon,
vergat de Richelieu, terwille van zijn tegenwoordig doel, de grieven,
die hij tegen de Nederlanders had, omdat ze Frankrijk niet genoeg
tegen de Hugenooten geholpen hadden . Er werden dus opnieuw
onderhandelingen tusschen Frankrijk en de Republiek gevoerd, en
de Richelieu grog hierbij zelfs zbb ver, d at hij beloofde om zeven
jaar lang, elk jaar een millioen livres, dat was ongeveer vijfhonderdduizend gulden, aan de Nederlanden uit to keeren, als zij van
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hunne zijde wilden beloven om met de vijanden geenen vrede, of
eenig bestand to sluiten, zonder daarin Frankrijk geraadpleegd to
hebben . Dit verbond werd aangegaan en er werd ook nog bij
bepaald, dat men gezamenlijk de zeerooverijen van de Algerijnen
en Tuneezen tekeer zou gaan .
Tengevolge van dit verbond drong Koning Lodewijk er op aan,
dat we nu ook weer een krachtig en werkdadig aandeel in den oorlog
zouden nemen . De Koning zelf voerde den krijg in het zuiden,
hoewel met weinig voordeel . Mantua werd door de Keizerlijke en
Canal door de Spaansche troepen ingenomen . Bij de belegering van
Canal stierf Spinola, bij vriend en vijand den eernaam van ~grootkrijgsman, trouw dienaar van zijnen Vorst en edel mensch" achterlatende .
Maar to midden van al die schoone verbonden tusschen Frankrijk
en de Republiek, wendde de Richelieu in het geheim allerlei pogingen aan, om het Prinsdom Oranje, dat in het hart van Frankrijk
lag en, zooals we weten, aan Frederik Hendrik behoorde, aan de
Fransche kroon to brengen . Door het open oog, dat onze Stadhouder voor zijn Vorstendom had, mislukten die pogingen geheel en
Oranje bleef er in het bezit van .
Zoo verstreek het jaar 1630, en ook het volgende jaar zou van
weinig beteekenis geweest zijn, als er niet wat to water voorgevallen was.
Daar de Duinkerker kapers na de nederlaag hun door Piet Heyn
toegebracht, voortgegaan waren om onzen zeehandel to benadeelen,
besloten de Staten om nu, als het kon met beter gevolg dan in
1600, dat roofnest aan to tasten . Ditmaal konden we immers hierbij
ook op hulp van Frankrijk rekenen ? Reeds was Prins Frederik
Hendrik bij Brugge, toen men vernam, dat eene aanzienlijke Spaansche legermacht onder Markies de Santa Croce op twee uren afstands
genaderd was . Dat de Santa Croce het opperbevel gekregen had,
was een doomn in het oog van den dapperen Graaf Hendrik van
den Berg, die er aanspraak op gemaakt had . Het verbitterde hem
zelfs zoo, dat hij korten tijd daarna met Spanje brak . De Stadhouder raadpleegde de Gedeputeerden der Staten, die hem vergezelden, en toen dezen den raad gaven om terug to trekken, werd
hieraan terstond voldaan en het leger kwam in Holland terug.
Maar toen de Spanjaarden zagen, dat de Staatschen den strijd ontweken waren, deed Graaf Jan van Nassau een aanzienlijk deel van
het Spaansche leger to Antwerpen inschepen, met de bedoeling eenen
inval in Zeeland to doen .
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De Hollanders en Zeeuwen, hiervan nog tijdig onderricht, verzamelden inderhaast eene vloot, en deze bracht onder het bevel
van Marinus Hollaer van Valckenisse den vij and op het Slaak
eene geduchte nederlaag toe . De heele Spaansche vloot was zoo
goed als vernield, en het was meer geluk dan vijsheid, dat Graaf
Jan door de vlucht wist to ontsnappen .
Als een blijk van tevredenheid voor alles vat Frederik Hendrik
ten dienste van het land al verricht had, besloten de Staten van de
provincien waarover hij Stadhouder was, het Stadhouderschap erfelijk to verklaren . Friesland volgde dit voorbeeld ten opzichte van
Graaf Ernst Kasimir, en alleen Groningen hield er zich buiten .
De wijze waarop Graaf Hendrik van den Berg met Spanje wilde
breken, werd duidelijk in bet begin van 1632, toen Stadhouder Frederik Hendrik een aanbod van hem ontving om tegen geldelijke
belooning een groot deel der Zuidelijke Nederlanden in zijne handen
to leveren . Het aanbod werd aangenomen, en dientengevolge werd
er alweer op de Mookerheide een vrij sterk leger bij elkander gebracht.
Frederik Hendrik scheidde aanvankelijk zijn leger
in twee deelen . Met het
eene deel ervan trok hij
naar Venlo, dat hij belegerde en innam . Het
andere deel, onder bevel
van Graaf Ernst Kasimir,
zou Roermond belegeren .
Ook deze stall werd ingenornen, dock reeds bij
den aanvang van het beleg sneuvelde Graaf Ernst
in de loopgraven . Hij was
negen-en-vijftig jaar oud
en werd in Friesland en
Graaf Ernst Kasimir sneuvelt .
Groningen opgevolgd door
zijnen twintigjarigen zoon Hendrik .
Weldra waren de beide legerafdeelingen nu veer vereenigd en
sloeg Frederik Hendrik het beleg om Maastricht . De Spanjaarden
deden alles, vat ze konden om deze aanzienlijke vesting to behouden, en zonden Markies de Santa Croce met een aanzienlijk leger
uit om haar to ontzetten . Ook een Keizerlijk leper onder bevel van den
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vermetelen Generaal Pappenheim, rukte tot ontzet aan, maar de Prins
had zijne belegerings-werken zoo sterk aangelegd, dat de vijanden
het niet waagden, hem aan to tasters, waardoor Maastricht genoodzaakt was zich over to geeen .
Alle steden , nu met haar gebied, die door Frederik Hendrik ingenomen waren, werden beschouwd als landen, die de Republiek veroverd had, en dus niet behoorden tot die gewesten, welke de Unie
van Utrecht aangenomen hadden . Ze kregen dus geen deel in de
regeering, maar werden geregeerd vanwege de Unie en ontvingen
den naam van Generaliteits-landen . Tot deze Generaliteits-landen
behoorden nu, en door nieuwe veroveringen nog later, bijna geheel
Limburg, het grootste deel van Noord-Brabant en het vasteland van
Zeeland, bekend onder den naam van Staatsch- of Zeeuwsch- Vlaanderen .
In 1633 was Hertogin Isabella, de weduwe van Hertog Albertus
van Oostenrijk overleden en scheen men in de Zuidelijke Nederlanders bevreesd to zijn om weer rechtstreeks door Spanje bestuurd
to worden . Door enkele aanzienlijke Zuid-Nederlanders werden flu pogingen aangewend om zich met het Noorden tot en Bondgenootschap
of Confederatie to vereenigen . Men had er hier to laude, wel ooren naar~
dock Koning Filips IV van Spanje zond zijnen broeder Ferdinand als
Landvoogd . Deze begon met op zijnen tocht naar de Nederlanders
de Zweden bij Nordlingen, - eene stall in Beieren, - to verslaan
en toonde weldra, dat hij geen man was om zich het gezag to laten
ontnemen . Toen sloten wij met Frankrijk een verbond om samen
een leger op de been to brengen, waarmede men, as er om gevraagd
werd, de Zuidelijke Nederlanders tegen Spanje zou helpers, en er was
bepaald, dat dan de Fransch-sprekende gewesten aan Frankrijk en
de Vlaamsche aan de Noordelijke Nederlanders zouden komen .
Het plan was goed beraamd, maar had geene gevolgen, omdat er
door de ontevredenen, uit vrees voor den Landvoogd Ferdinand,
geene hulp gevraagd werd . Ook lag het niet in de bedoeling der
Waalsche gewesten om de Spaansche heerschappij tegen de Fransche to verruilen .
In 163 7 zou Frederik Hendrik nog eens beproeven om, met behulp
van den Franschen Koning, Duinkerken to nemen, dock ook dit
plan mislukte, en nu wist de Stadhouder niets beter to doers dan
met zijn leger Breda weer to heroveren . Tegenover die winst stond
evenwel het verlies van Roermond en Venlo, die weder door de
Spanjaarden genomen werden . Maar behalve den aanslag op Duin-
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kerken had de Stadhouder eigenlijk nog veel meer het oog op Antwerpen, dat hij gaarne weer aan de Staatsche zijde zou zien, en
dat minder, omdat hij zoo bijzonder veel met die Stad ophad, dan
wel met het doel, om Amsterdam, dat toen reeds begon met het
Stadhouderlijke gezag moeielijkheden in den weg to leggen, to dwarsboomen . Daar de vaart op de Schelde voor Antwerpen gesloten
was, hadden de Antwerpenaars, die hunnen handel geheel zagen
verloopen, dat misschien ook wel gewild, maar de Landvoogd was
tewaakzaam, en de verarmde Scheldestad bleef aan de Spaanscbe zijde .
Over het geheel werd de oorlog met weinig lust gevoerd . De
Staten•g eneraal zagen er al bitter weinig voordeel in, om met opoffering van verbazende sommen gelds, de Generaliteits-landen to
vermeerderen . Het aanzien van Prins Frederik Hendrik nam evenwel zeer toe, z66 zelfs, dat Koning Lodewijk XIII hem den titel
van Hoogheid gaf. In buitenlandsche geschillen werd hij vaak geroepen om met goeden raad to dienen, en toen in 1640 Graaf
Hendrik van Nassau stierf aan de gevolgen van eene bekomen
wonde bij het beleg van Hulst, gelukte het hem bijna om Stadhouder van al de zeven gewesten to worden . Graaf Willem Frederik,
een broeder van Graaf Hendrik, was hem evenwel voor, en werd
Stadhouder van Friesland. Dit werd hem door Frederik Hendrik,
die op zijnen ouden dag niet weinig eerzuchtig scheen to worden,
nooit vergeven, en de twisten, die er over dreigden to ontstaan, werden
eerst bijgelegd, toen Graaf Willem Frederik het recht tot opvolging
aan Frederik Hendrik had afgestaan .

De laatste jaren .
Of de Landvoogd Ferdinand, die in de geschiedenis meest altijd
de » Kardinaal-Infant" genoemd wordt, op nog eene laatste krachtige poging bij zijnen broeder aandrong om al de Nederlanden onder
bet gezag van Spanje to brengen, valt niet met zekerheid to zeggen .
Maar eene laatste poging werd gewaagd, en het zou er eene zijn,
welke blijk gaf, dat het Koning Filips ernst was om de Nederlanden
to onderwerpen .
Na den flood van Piet Heyn was Filips van. Dorp, die in 1627
reeds Luitenant-Admiraal van Zeeland geworden was, ook door

294
Holland en West-Friesland tot die waardigheid verheven . De groote
gebreken, die bij ons zeewezen bestonden, kon hij evenwel niet uit
den weg ruimen, en toen hij in 1636 uitgezonden was geworden
om de rooverijen der Duinkerkers tegen to gaan, en terugkeerde,
omdat het hem op de vloot zelfs aan het noodigste ontbrak, vroeg
hij zijn ontslag, dat hem dan ook gegeven werd . In zijne plaats
benoemde men Marten Harpertszoon Tromp, van wien reeds Piet
Heyn eenmaal gezegd had, dat hij in hem nog nooit gene font
gevonden had .
Onze wakkere Vlootvoogd kreeg heel wat to doen . Gelukkig
vond hij in zijnen stadgenoot Witte Cornelisz . de With, die tot ViceAdmiraal benoemd werd, een trouw medehelper om 's Lands vloot
in beteren staat to brengen . Nu wij deze twee namen hier noemen, kunnen we niet nalaten even to wijzen op het feit, dat in de
eeuw, waarin de Republiek der Vereenigde Nederlanden zulk eene
groote rol speelde op het staatkundig tooneel van Europa, onze eerste Vlootvoogden mannen waren, die, voortgesproten uit de heffe
van het yolk, van den laagsten trap in den zeedienst zich wisten
op to werken tot den hoogsten . Ze konden geen brief schrijven
zonder fouten, maar als Scheepsbevelhebbers waren ze onovertroffen,
de schrik van Keizers en Koningen, de meerderen door beleid, moed
en dapperheid van de aanzienlijksten in den laude . Zoo er ooit
een tijd geweest is, waarin het Nederlandsche yolk getoond heeft,
dat het waar is, wat Dokter Heye eenmaal dichtte
„Een Hollandsch kind, dat is bekend,
Vindt op de zee zijn element,"

dan is het geweest in de zeventiende eeuw .
Geen rang, geene geboorte, geen aanzien, geen geld brachten die
eenvoudige kinderen des yolks tot de hoogte, waarop ze de schrik
der zeeen waren . Wat ze werden, dat werden ze door hunnen moed,
hunne trouw, hunne toewijding, hunne liefde voor het Vaderland,
en door hunnen praktischen blik . Marten Harpertsz. Tromp, de
With, de zeven Evertsen, Michiel de Ruyter, Piet Heyn, en wie al
meer, zijn daar om to bewijzen, dat het kunnen van eenen man
geene rekening houdt met aanzien en rijkdom .
Tromp en de With begonnen hunne hervormingen met den besten
wil, maar de gebreken van jaren lieten zich maar niet in evenveel
maanden tot goede eigenschappen veranderen .
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Het schijnt, dat Koning Filips IV volkomen op de hoogte was
van 's Lands vloot, en dit deed hem besluiten om, op voorbeeld
van zijnen Grootvader Filips II, ook eene vloot uit to rusten, welke
onoverwinnelijk was ., zoo lang ze tegen menschen to strijden had .
De vloot, die Koning Filips liet uitrusten was zeven-en-zestig zeilen
sterk en stond onder het bevel van den ervaren Admiraal Don
Antonio d' Oquendo . In September van 1639 kwam ze in het
Kanaal .
Onnoozel was de macht, die Tromp er tegenover stellen kon !
Hij had slechts zeventien schepen inderhaast, dat beteekent : maar
half voldoende, uitgerust .
En met die geringe macht waagde Tromp den aanval ! En als
zelfs de vijanden het niet tegenspreken, dan moeten wij het wel
gelooven, Tromp dwong d' Oquendo, den overmachtigen man, hem
niet to vervolgen . Een paar
dagen aaneen wist onze wakkere Admiraal den vijand
telkens to verontrusten en
toen nu den achttienden
September de Kommandeur
Banckers met twaalf schepen
kwam opdagen en zich met
onze vlootvereenigde, draalde
Tromp geen oogenblik meer
om den Spanjaard aan to
tasten, en hij deed dit met
zulk een goed gevolg, dat
d' Oquendo genoodzaakt was
om de haven van Duins
binnen to loopen en zich
onder bescherming der Engelsche batterijen to brengen .
Marten Harpertsz . Tromp.
Zoodra men hier to laude
vernam hoe de onzen den vijand gedwongen hadden, to wijken,
werd de geestdrift buitengewoon groot . Wie maar een scrip to
missen had, onverschillig of het een koopvaardij- of een oorlogsschip
was, zond het, zoo goed bemand en bewapend mogelijk naar Duins
om daar onder Tromp den vijand to bestrijden .
Onderwijl onze scheepsmacht aangroeide, bleef de Spanjaard
in de haven en weigerde onder allerlei voorwendselen het gevecht .
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Nu beweerde hij, dat hij niet uitzeilen kon, omdat hij zijne masters
en stengen to Dover had achter gelaten . Tromp liet ze halen, en
toen • d' Oquendo flu nog niet uitkwam ; heette het, dat hij gebrek
aan buskruit had . Vrijgeviger kon het niet, van eigen voorraad,
die buitengewoon ruim was, zond Tromp eene behoorlijke hoeveelheid aan den vijand, die toch ook nu nog de haven niet verliet .
Onze vloot was intusschen in vier weken tijds aangegroeid tot
vijf en-negentig schepen van oorlog en elf branders . De uitvluchten
en het wachten moede, besloot Tromp eindelijk den vijand in de
haven aan to tasters . Wel dreigden de Engelschen om in dat geval
den Spanjaard to helpers, maar Tromp stoorde er zich niet aan .
Op bevel van den Admiraal werd op de heele vloot eene bidstonde
gehouden, en den 2 Tsten October werd de Spaansche vloot aangevallen .
Vreeselijk waren de gevolgen voor d' Oquendo en de zijnen . De
Nederlanders schepen overal tegelijk to wezen, en in de enge baai,
waarin ze zich op elkander gepakt hadden, moest elk schot van de
Nederlanders rack zijn .
Met de grootste moeite gelukte het aan d' Oquendo om met tiers
of twaalf zijner schepen to ontsnappen en binnen Duinkerken to
komen . Op dit treurig overschot na was de heele vloot van den
Spanjaard vernield . Onberekenbaar groot was de schade, en -- het
was Spanje's laatste machtvertoon ter zee . Van onze zijde werd er
slechts een schip verloren en nog geene honderd manners waren er bij
gesneuveld . Onbeschrijflijk groot was de geestdrift, die allerwegen
heerschte, toen het bericht der schitterende overwinning in het Vaderland bekend werd . Van dat oogenblik of had heel Europa ontzag
voor de kleine Republiek, die zich door dezen enkelen zeeslag tot
den rang van eene eerste Mogendheid van Europa wist op to
heffen .
Na, den slag bij Duins werd er van beide zijden niet veel meer
uitgevoerd . Dat ook to land de oorlog weinig meer beteekende
kwam misschien wel door het overlijden van den krachtigen Kardinaal-Infant in 1641 . Zoowel van de zijde van Spanje, als van ons
land werd er sterk naar den vrede verlangd, maar Frankrijk hield
dien vrede tegen, omdat men daar meer voordeel in het voortzetten
van den oorlog vond .
Twee j aar na den zeeslag bij Duins verscheen Tromp weer met
eene vloot in Engeland, dock ditmaal was hij daar met een zeer
vredelievend doel . Hij bracht Willem, den zoon des Stadhouders,
naar Engeland over, waar een huwelijk tusschen dezen jongen Vorst
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en Maria, eene dochter van Koning Karel I, zou voltrokken worden . Zoowel de Bruidegom als de Bruid warm nog maar kinderen,
en pas in het volgende jaar kwam het jeugdige paar in ons land .
Met den handel op Oost- en West-Indien ging het nog steeds
naar wensch, hoewel de beide Compagnies met eene gebeurtenis
en de gevolgen daarvan, niet bijzonder ingenomen warm .
Gij zult u herinneren, dat de Hertog van Alva in 1580 voor
Koning Filips II het Koninkrijk Portugal veroverde . Zestig jaren
lang bleef dit kleine rijk, tot groote schade voor zijnen handel, zijne
scheepvaart en bezittingen met Spanje verbonden . In 1640 echter
wist bet zich van Spanjes heerschappij vrij to makers, en de Hertog van Braganza, beklom, onder den naam van Jan IV, den Portugeeschen troop .
Het spreekt bijna vanzelf, dat Koning Jan zich nu tot de Republiek wendde om, in vereeniging met deze, in Spanje zijnen vijand
to bestrijder . Hij wilde met dat doel een verbond met ons sluiten,
dock dap moesten wij van onzen kant beloven, in Oost of West
geene bezittingen, die tot dusver nog aan de Portugeesche Spanjaarden behoord hadden, meer to nemen . De Staten-generaal namen
dit aanbod zeer tegen den zip van Holland aan ; want in het houden
van hetgeen de beide Companies hadden, zag het minder voordeel
dap in het verdedigen van wat men bezat, waarbij meer kans van
winners dap verliezen was . De Staten-generaal bleven echter bij burs
besluit, ze konden niet al to best antlers handelen, zoo ze niet in
heel Europa den naam wilden
krijgen van aan eigenbelang alle
rechtvaardigheid to offeren .
Tengevolge van bet verbond met
Portugal gesloten werd eene vloot
in zee gezonden, onder bevel van
Admiraal Aernout Gijzelsz . Tot
Schout-bij-nacht werd aangesteld
Michiel Adriaensz . de Ruyter, die
eenigen tij d to voren reeds, als
Kommandeur, gevaren had op een
partikulier oorlogsschip van de gebroeders Lampsen to Vlissingen .
Tot bet uitrusten van dergelijke
oorlogsschepen hadden de Staten
Michiel Adriaensz . de Ruyter.
vergunning gegeven en ze dienden
20
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ook nergens antlers toe dan om de koopvaardijschepen tegen de
Duinkerker kapers to beschermen . Nu had de Ruyter als Bevelhebber van zulk een schip reeds zooveel bewijzen van cooed en
beleid gegeven, dat de Staten begeerig waren zulk eenen man in
hunnen dienst to hebben, en het gelukte hun, hem over to halen
Kapitein to worden op een van 's lands oorlogsschepen . Dat was
de eerste schrede, die de voormalige Vlissingsche straatjongen en
de zoon van eenen armen bierdrager deed, om op to klimmen
tot eene waardigheid, als v66r hem nog geen burgermanskind gehad
had en na hem nog geen antler gekregen heeft .
De snelle bevordering van Kapitein tot Schout-bij-nacht wekte
echter den naijver van de andere Kapiteins, en dezen gaven hiervan blijk, op een zeer ongepast oogenblik . Op de hoogte van Kaap
Sint-Vicent gekomen, ontmoette men eene sterke Spaansche vloot . Het
gevecht met deze vloot liep niet voordeelig voor de onzen af,
omdat verscheidene Kapiteins nalatig of onwillig waren in het betrachten van hunnen plicht . Het hielp niet veel dat de Ruyter,
Solaas en van Lemme wonderen van dapperheid verrichtten, want
de onzen moesten afhouden en kwamen zwaar gehavend in het
Vaderland terug .
Ondertusschen bracht het huwelijk van den jongen Prins Willem
van Oranje met Maria Stuart ons land in nieuwe moeielijkheden .
Koning Karel I kon het maar volstrekt met zijne Regeering, het
Parlement geheeten, niet vinden, ja, het stond ernaar, alsof er in
Engeland een burgeroorlog tusschen den Koning en zijn Parlement
zou uitbarsten . Terwille van den Stadhouder hielp men hier Koning
Karel vaak, ja, men liet zelfs toe, dat de Koningin naar Holland
kwam, zoogenaamd om hare dochter to bezoeken, maar inderdaad
om to Amsterdam een deel van de kroon-juweelen to verkoopen
of verpanden . Toen er flu vanwege het Parlement klachten kwamen,
dat men den Koning ondersteunde, gaven de Staten van Holland
aan die klachten gehoor, en zonden zelfs voorraad aan het Parlement . De Prins en de Staten-generaal daarentegen bleven voortgaan,
den Koning to steunen, en zoo zien we ook hier alweer, dart een
vuur lang smeulen kan eer de brand uitbarst .
Het uitbarsten van den brand, die voor bet Vaderland en een
Oranje-zoon van zulke groote gevolgen zou zijn, mocht Frederik Hendrik echter niet beleven . Had hij in de laatste jaren den oorlog
met weinig voordeel gevoerd, en alleen in Zeeuwsch-Vlaanderen door
het veroveren van Sas van Gent en Hulst eenigen nieuwen roem
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verworven, dan kwam dat door verschillende oorzaken . Eene van
deze was het openen der vredes-onderhandelingen to Osnabruck en
later to Munster . Beide plaatsen lagen in Duitschland, dock men
wilde met die onderhandelingen, tegelijk met den tachtigjarigen oorlog in de Nederlanden, een erode maken aan den dertigjarigen . die
in Duitschland woedde .
De onderhandelingen vorderden echter zeer langzaam, want er
waren buitengewoon veel zaken to vereffenen en moeielijkheden uit
den weg to ruimen . Prins Frederik Hendrik beleefde dan ook het
sluiten van den vrede niet . Hij stierf den I4den Maart 1 647 en
werd opgevolgd door zijnen jeugdigen zoon Willenl II, die op de
hand van Frankrijk was en den oorlog met Spanje wilde voortzetten .
Eer we evenwel tot een nieuw tijdperk van onze geschiedenis overgaan, willen we eerst eens een blik slaan op de beschaving van
ons land en zien hoe nit de aanslibbing van Frankrijks rivieren,
zooals Napoleon I ons land eenmaal noemde, een land komen kon,
dat niet alleen op het tooneel van den oorlog, maar ook op het
schoone en rijke gebied van kunsten en wetenschappen, zich met
andere landen niet alleen meten kon, maar ze in vele opzichten
overtrof.

Van klein tot groot .
Mr . J van Lennep, die ons zulke schoone verhalen en gedichten
schonk, schreef ook, behalve zijne bekende » De geschiedenis van
Nederland" eene andere geschiedenis van ons land in korte gedichtjes en bijschriften bij platen van onze eerste teekenaars en
schilders . Het eerste gedichtje bij de eerste plaat, die een open
plek in een moeraswoud to zien geeft, luidt
„'t Was enkel water, bosch en zand,
Die, oudtijds, in ons Vaderland,
Zich aan het oog vertoonden ;
Geen mensch, maar wolf en wilde stier
En hertebok en everdier,
Die 't eenzaam woud bewoonden,"
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Volgens van Lennep was er dus eenmaal een tijd, en wel eeuwen
na de Schepping, das ons land door menschen onbewoond was .
Dit valt zeer goed to gelooven, want werkelijk is het land, waarin
we wonen, voor een groot deel door aanslibbing ontstaan, en zulk
een bodem is niet geschikt om spoedig door menschen bewoond to
worden .
Wanneer de eerste menschen het waagden om in de hooge gedeelten van ons land zich eene woonplaats to kiezen, valt onmogelijk to zeggen . Uit hetgeen er van tijd tot tijd in den bodem
van de hooge gronden gevonden wordt, komen we alleen tot de
wetenschap, das de eerste bewoners de metalen niet kenden en zich
allerlei wapenen, gereedschappen en huisraad van steenen maakten .
De Germanen, die omstreeks honderd jaar voor onze tijdrekening
zich hier neerzett'en, waren reeds vrij was beschaafder, want ze
moisten van enkele metalen een zeer doeltreffend gebruik to maken .
Voor het overige zullen ze evenwel nog meer op een snort van
tweebeenige dieren geleken hebben, dan op menschen .
De beschaving van Zuid-Europa echter drong ook v66r de komst
der Romeinen hier eenigszins door . Het ging met die beschaving
als met de zon, die in den zomermorgen reeds lang, v66r ze verschijnt, door eene steeds helderder wordende schemering hare komst
aankondigt. Toch vonden de Romeinen onder de Germanen nog
zeer veel to doen, en al legden zij zelven er zich niet op toe om de
overwonnen Barbaren to beschaven, die Barbaren waren zoo dom
niet, of ze namen bet goede, das ze bij de Romeinen zagen, wel
van hen over . Zoo legden hier de Romeinen dijken, wggen en vaarten
aan, omdat ze, wilden ze behouden, moat ze veroverd hadden,
daartoe genoodzaakt waren . De Germanen zagen nu hoe bet land
daardoor verbeterd werd en volgden hun voorbeeld . In de Romeinsche blokhuizen of steenen gebouwen zagen ze moat beters dan hunne
woningen van rijs, paten, klei, net en graszooden, en ook hierin
volgden ze bet voorbeeld der Romeinen, en zoo werd ons land reeds
vrij vroeg goed bewoonbaar, en de inwoners vonden op den vruchtbaren kleibodem vol-op het noodige voor hun dagelijksch levensonderhoud. Zoo ging men met het verbeteren van den bodem steeds
voort, en hierdoor werd de landbouw voor de bewoners eene bron
van welvaart . De nabijheid der zee en de breede rivierarmen maakten
das de menschen veel beter met elkander in aanraking konden
komen . Die aanraking brengt, das kan niet antlers, beschaving,
want de een leers van den antler . Hoe minder waterwegen een land
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heeft, hoe later het beschaafd words . Ongetwijfeld zou ons land
dan ook reeds veel vroeger in weten, kunnen en kennen boven
andere landen zich hebben weten to verheffen, als niet, omstreeks
het jaar 400 eene groote volksverhuizing had plaats gegrepen . Woeste
en wilde volken kwamen hier en verdrongen de nijvere bewoners .
Toch begonnen de nieuwe bewoners geen oud Germanen-leven . De
goed toebereide bodem, de degelijke woningen en andere taken, die
op de beschaving betrekking hebben, welke ze hier vonden, deden
hen er dadelijk gebruik maken, en zoo waren de onbeschaafde en
woeste menschen, binnen betrekkelijk korten tijd, zeer veel in hun
voordeel veranderd . Eindelijk brak ook de tijd aan, das de eerste
Christen-predikers hier kwamen, en al duurde het eeuwen eer de
leer van Christus de leer van Odin verdrong, tbch kwam ook die
tijd, en hij bracht meteen in Karel den Grooten eenen Vorst merle,
die de beschaving in de hand werkte door het oprichten van scholen,
waarin het hoofd en hart, en door het stichten van fabrieken, waarin de nijvere handen was to doen vonden . Ons land was toen
bepaald zeer welvarend en vrij wel beschaafd, dock nu waren het
alweer de Noormannen, die kwamen vernielen en vernietigen, was
met zooveel arbeid en moeite tot, stand gekomen was . Die Noormannen deden ons veel kwaad, maar was zullen we toch wel van
hen geleerd hebben . Het is bekend, das ze met hunne schepen
zelfs op IJsland en Groenland kwamen . Ze waren dus onverschrokken zeelieden, en gaven stellig aan de bewoners deter lage landen
een voorbeeld in het bevaren der zee . En op die zee en op de
breede binnenwateren lag de toekomst van ons yolk .
Mineralen werden in onzen bodem niet gevonden, dock omstreeks
het jaar 1000 begon men toch al gebruik to maken van de kostbare
brandstof, die in overvloed in ons land gevonden words en veen heet .
Aan de Kruistochten namen de Nederlanders slechts een gering
aandeel, maar das verhinderde niet, das men van de kennis, die men
op deze tochten opdeed, ook hier to laude voordeel trok, en de lijf
eigenschap, die den geest van den mensch verstompt, was hier veel
vroeger dan ergens elders, zoo niet afgeschaft, clan toeh aanmerkelijk verzacht. Dit kwam vooral uit den aanwas der steden aan
onze riviermonden . Die steden kenden welvaart, en welvaart brengt
geld . Wat men met geld doer? 0, stellig veel, zeer veel kwaads,
maar oneindig meer goeds . De rijkdom der poorters bracht de weelde
in ons land, en duizenden menschen, die niet de zee bevoeren of
niet het land bebouwden, vonden met anderen handen-arbeid ruim
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hun brood, zoodat ook de kunst gelegenheid vond oin zich uit to
breiden . Begon de landbouw ook minder op to leveren, omdat de
vruchtbaarste grond eenmaal uitgeput geraakt, omstreeks 1350 juist
in den tijd, dat men hier to laude voor het eerst gebruik maakte
van het buskruit, schijnt een eenvoudig landman to Zoeterwoude de
kunst uitgevonden to hebben om door geregelde bemesting eenen uitgeputten bodem weer vruchtbaar to maken . Wij spraken zoo even van
de weelde, en zeker is het, dat die voor enkele menschen zeer nadeelig zijn kan, maar die weelde was het toch alweer, die in ons land
eenen tak van nijverheid to voorschijn riep, die nu nog aan tal van
menschen brood geeft, en in geen enkel land ter wereld zulk eene
hoogte bereikt heeft . We bedoelen het diamant-slijpen, eene kunst,
die in 1305 to Brugge uitgevonden werd door Lodewijk Berquin .
Sommigen houden vol, dat men omstreeks 1423 ook hier to laude, en
wel to Haarlem, de boekdrukkunst uitvond . Of het waar is, ik zal niet
neen of ja zeggen, .maar de zucht om to bewijzen, dat het wel waar
is, heeft in den laatsten tijd toch in alle gevallen glashelder bewezen, dat de drukkunst hier al heel vroeg eene buitengewone hoogte
bereikt had . En dat moet ook bijna wel ; want er was hier immers
geld om boeken to koopen, en, die begeerte van koopen was ook
hier weer de oorzaak van vooruitgang op het gebied der drukkunst .
Geleerden hadden wij ook ; eenvoudige geleerden, die buiten ons
Vaderland niet bekend werden, zooals Melis Stoke, die onze eerste
geschiedschrijver was, en voorname geleerden, die niet alleen buiten
ons land beroemd werden, maar flu nog in hunne werken gelezen
worden, zooals Jakob van Maerlant, de onbekende dichter van
Reintje de Vos, Rudolf Agricola, Wessel Gansfort, Erasmus en Paus
Adriaan, die eenmaal ook de leermeester van Karel V was en
stellig veel invloed zal uitgeoefend hebben op den geest van dezen
Vorst .
Ook de visscherij was eene groote bron van welvaart voor ons
land, maar ze werd dit vooral, toen Willem Beukelszoon van Biervliet in 1384, of daar omstreeks, het haringkaken uitvond, door welke
uitvinding deze visscherij zulk eene uitbreiding kreeg, dat men dringend behoefte begon to gevoelen aan een bijzonder snort van haringnet, vleet geheeten, dat in 1416 to loomn voor het eerst gebreid
of geknoopt werd .
Op het gebied van bouwkunst deden we ook niet voor andere
volken onder, en de bewijzen hiervan hebben we nog in de prachtige
Sint Janskerk to 's-Hertogenbosch, in den Dom to Utrecht en, in
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nog zoo menige kerk of menigen toren, die hier en daar gevonden wordt .
En zouden we onze schilders vergeten ? Zouden we verzuimen to
vertellen, dat in 1413 de gebroeders van Eyck de kunst uitvonden
om met olieverf to schilderen ? De schilderkunst was eene Nederlandsche kunst bij uitnemendheid, en geen enkel land heeft, in verhouding tot zijne bevolking, zooveel meesters opgeleverd, die na
eeuwen onder vreemd en eigen nog beroemd zijn, als Nederland .
Zond reeds Karel de Groote aan Khalif Haroen-Al-Rasjid Friesche lakens ten geschenke, de kunst van weven bleef ons land eigen,
en maakte eenmaal van de Vlaamsche burgers kleine koningen .
En elke kunst, die bier beoefend werd, vond door de welvaart
afnemers en bracht `veer andere takken van nijverheid to voorschijn .
Zoo was ons land onder de Bourgondische Hertogen, onder Hertogin Maria, Filips den Schooners en Karel V, door handel, nijverheid, landbouw en kunst een der voornaamste landen der wereld.
De strijd door de Kerkhervorming ontstaan en de tiers eerste
jaren van den tachtigjarigen oorlog deden de welvaart kwijnen,
den landbouw achteruitgaan, de scheepvaart verminderen, de nijverheid tanen en de beoefening der schoone kunsten stilstaan en zelfs
achteruit gaan . Maar die jaren van worstelen en strijden waren als
het ploegijzer, dat den bodem onnwoelt en hem geschikt maakt tot
bebouwen . De groote welvaart had ons vat al to zinnelijk en wuft
gemaakt . Er waren tijden van verdrukking noodig om dien wuften
zin to verwijderen en den geest veer geschikt to makers, om op het
gebied van de werken des vredes veer meesterstukken to makers, of
reuzen-arbeid to verrichten . De zeventiende eeuw bewijst hoe in
Nederland uit bet zaad der verdrukking, door veredeling van het
opkomend gewas, een schoone oogst groeide .
Alweer waren we, als ten tijde der Noormannen, op bet water
onze krachten gaan oefenen . De stroop- en rooftochten der Watergeuzen deden menigen Nederlander, die zijn brood steeds aan den
wal gezocht had, alweer op de zee zijn brood zoeken . En bet
bleef niet bij zoeken, het werd vinden ook . Barendsz,, van Heemskerk, Spilbergen, de Rijp, Houtman, van Linschoten, Olivier van
Noort, Le Maire, Schouten, 1' Hermite, Abel Tasman, Willem Janszen, en zoovele andere koene zeevaarders, wezen in bet Noorden,
Zuiden, Oosten en Westen steeds nieuwe bronnen van welvaart,
echte goudmijnen aan . De zeehandel bracht geld in bet land .
Het water was steeds onze grootste vijand, maar we hielden hem
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in het oog dien geweldigen reus, die zoo erg dom was, dat hij ons
zijne verbazende krachten leende om ons schatten to bezorgen . En
wat deden die schatten ? Ze maakten van groote meren vruchtbare
polders ; ze bevorderden den landbouw ; ze moedigden de wetenschappen aan en ze kweekten de schoone kunsten . Gedurende eenen
korten tijd waren we met omen eenigen Jan Pietersz . Swelinck de
toongevers op het gebied der muziek . VIaar veel meer werden we

Rembrandt van Rijn, Jan Steen en Frans Hals .

dat aiweer op het gebied der schilderkunst . Nu de Zuidelijke en
Noordelijke Nederlanden van elkander gescheiden waren, willen we
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van Rubens en van van Dijck niet spreken, hoewel deze twee groote
meesters toch wel degelijk Nederlandsche schilders waren . We
noemen liever onze Noordelijke broeders op, die zich eenen grooten
naam maakten en beginners met het drietal, dat het meest beroemd
is, met Rembrandt van Rijn, Jan Steers en Frans Hals, wier portretten we u hier in een groepje bij elkander geven .
In den rechter-bovenhoek vinden we onzen Rembrandt van Rijn,
die den 15 den Juli i606 to Leiden geboren werd en den 8sten
October 1669 to Amsterdam overleed . In het Nederlandsch Museum
to Amsterdam heeft men eene zaal naar hem genoemd, en daarin
een zijner voornaamste meesterstukken » Het Korporaalschap van
den Kapitein Frans Banning Cocq" tentoongesteld . Vroeger stond
die schilderij bekend onder den naam van » De Nachtwacht" wat
aangenamer klonk, maar minder goed gezegd was . Verder vindt men
daar in datzelfde Museum > de Staalmeesters" en nog andere schilderijen van zijne hand . In het Mauritshuis te's-Gravenhage bevindt
zich zijn niet minder beroemde » De ontleedkundige les ." Rembrandt
heeft vele meesterstukken geleverd, die over alle landen verspreid
zijn . De waarde van die schilderijen laat zich moeielijk bepalen .
Op eene verkooping in 1734 werd voor een zijner werken to Amsterdam 2,510 gulden betaald, en diezelfde schilderij bracht in 1812
to Londen niet minder dan 70,000 gulden op. Wat hem zoo beroemd gemaakt heeft, is vooral zijn werken met licht en schaduw,
eene kunst waarin men hem wel getracht heeft na to volgen, maar
waarin hij altijd de meester gebleven is .
Het portret links-boven is van Jan Steers, die als mensch zulk
eenen slechten naam heeft . Door allerlei onderzoek is men to weten
gekomen, dat de Taster aan het werk geweest is om hem van velerlei ondeugden to beschuldigen . Hij werd in 1626 to Leiden geboren
en overleed in 1679 . Hij leefde dus als kunstenaar wel niet in het
tijdperk van »de Gouden eeuw," maar de aanleg voor zijne kunst
ontstond toch in dien tijd . Van Jan Steers zijn in bijna alle museums schilderstukken, want al leefde hij niet Tang, toch heeft hij zeer
veel werken nagelaten . Slechts zeer zelden was Jan Steers ernstig,
en als ernstig schilder zou hij nooit naam gemaakt hebben . Wie
een Jan Steers koopt, wil eene schilderij hebben, waarop een grappig
voorval is afgebeeld .
De Italiaan Edmondo de Amicis, die eene refs door ons land
deed, en die reisbeschrijving in het licht gaf, zegt : » Na Rembrandt
is, in de Nederlandsche school, Jan Steers de oorspronkelijkste schil-
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der van menschenkoppen . Hij behoort tot die weinige kunstenaars,
die, als men ze eenmaal goed heeft leeren kennen, voor ons gansche
leven ons bijblijven, onverschillig of zijne werken met ons karakter
overeenkomen of niet . Hij is de fijnste waarnemer van de zeden
en gewoonten en gebreken van zijn yolk, en zoo hij in Rome geboren was, en tot leermeester Michiel Angelo gehad had, zou hij een
der grootste schilders van de wereld geworden zijn ."
De onderste van ons drietal is , Frans Hals . Hij werd in 1580
to Mechelen geboren, dock leefde grootendeels to Haarlem, waar hij
in 1666 overleed . Ook van dezen schilder heeft men verteld, dat
hij een liederlijk leven leidde, dock hlj, die dat van hem, van Jan
Steep en zoovele anderen schreef was zelf schilder, en, hoogstwaarschijnlijk door naijver, niet altijd waarheidlievend . Frans Hals was
ongetwijfeld onze beste portretschilder, en evenaarde in vele opzichten zijnen Vlaamschen kunstbroeder Anthonie van Dijck . Men verhaalt dat van Dijck, op refs zijnde naar Engeland, to Haarlem kwam
en char, zonder to zeggen wie hij was, zich door Hals eene schets
van zijn portret liet maken . Toen Frans Hats dat gedaan had,
stelde van Dijck voor, dat hij nu, inruil, ook bet portret van Hals
wilde maken . Onze kunstenaar vond dit goed en als dit portret
ook klaar was, en Hals bet zag, riep deze in vervoering uit : »Gij
zijt de duivel of van Dijck !''
Nu we weten, dat Hals zulk een goed portretschilder was, zullen
we ook wel begrijpen, dat de meeste schilderijen, die nog van hem
bestaan en zeer veel geld waard zijn, portretten en zoogenaamde
regenten-stukken zijn .
Behalve deze drie schilders zijn nog zeer beroemd geworden Paulus Potter, Gerard Dou, Adriaan van Ostade, Ferdinand Bol, Govert
Funk, Jacob Ruysdael, Bartholomeus van der Helst, Willem van de
Velde en nog vele anderen .
Ook op bet gebied der bouwkunde kunnen we op eenen kunstenaar wijzen, en wel op Jacob van Campen, die de ontwerper was
van bet stadhuis to Amsterdam, dat nu bet Koninklijk paleis is .
Waar en wanneer hij geboren is, weet men niet recht, wij weten
alleen, dat hij in 1657 to Amersfoort overleden is .
Was men omstreeks 1285 reeds begonnen met zoo goed mogelijk
de taal to schrijven, die bier to lande gesproken werd, dap gaf dat
betrekkelijk nog maar weinig . Geen boek was er, of bet was geschreven door de monniken. Daarmede bewezen deze menschen groote
diensten ; want als er geene kloosters in de middeleeuwen waren geweest,

3 07
dan zou van de heerlijke geschrif
ten, die de Romeinsche, Grieksche
en Oostersche geleerden en dichters nagelaten hebben, zoo goed
als niets meer over zijn . De kloosters waren in dien tijd de bewaarplaatsen van de oude kunsten en
wetenschappen, en in vele gevallen
ook de eenige plaatsen, waar men
de kunst van lezen en schrijven
beoefende met het doel om to leeren,
wat men nog niet wist. Wel trokken van het eene kasteel naar het
andere troubadours en minstreelen,
die we nu den naam van ~liedjeszangers" zouden geven, -- wel
Joost van den Vondel .
beproefden de rederijkers om
door tooneelvertooningen het yolk to onderwijzen, -- naar zoo lang de
boekdrukkunst niet uitgevonden was, beteekende de ontwikkeling, van
den geest bij de groote menigte niet veel . Na de uitvinding der
boekdrukkunst werd dat heel antlers . Men kon nu, als men lezen
gele~rd had, tenminste een gedrukt boek voor niet al to veel geld
koopen en men had dus wat aan die kunst van lezen . Het gevolg
hiervan was, dat er ook buiten de kloosters onderwijs gegeven werd
in lezen, schrijven en misschien ook rekenen . Nog v66r men boeken had leeren drukken, had Geert Groete to Deventer eene leerschool gesticht en zij, die daar onderwijs gaven, waren geene Monniken of Priestess, maar mannen, die eenvoudig afstand van alle
aardsche genietingen gedaan hadden . Zij noemden zich F r a t e r s
en hunne scholen heetten F r a t e r h u i z e n, en al de leden van
die Fraterhuizen droegen den naam van >>B r o e d e r s d e s g e m e en e n 1 e v e n s .'' Binnen betrekkelijk korten tijd kwamen er op
verschillende plaatsen Fraterhuizen, en hun petal nam na de uitvinding der boekdrukkunst nog aanzienlijk toe . In dien tijd eerst werd
onze schrijftaal geboren, dock als ge het Nederlandsch van dien
tijd onder de oogen kreegt, zoudt gij het denkelijk wel niet lezen kunnen . Geen beter middel tot beschaving is er, dan een goed boek,
dat in vele handen kan komen . Gaandeweg kregen we dan ook
enkele werken, die eeuwen daarna nog bekend zijn, en zij die zulke
werken schreven beoefenden een yak dat men de L e t t e r k u n d e"
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noemt . Natuurlijk warm de menschen niet dadelijk zoo knap, dat
ze werken van beteekenis konden schrijven, en van dien tijd bestaat
er dan ook niet veel . Onze letterkunde begon pas in de tweede
helft der zestiende eeuw wat to beteekenen, toen Filips van Marnix,
Heer van Sint Aldegonde leefde . Deze Staatsman en vriend van
Prins Willem I schreef reeds keurig Nederlandsch en was ook een
dichter . Hij bracht de Psalmen Davids op rijm, en maakte hoogstwaarschijnlijk ook het bekende » Wilhelmus-lied ." Na Filips van
Marnix moeten vooral Coornhert en Spiegel genoemd worden . Was
Coornhert dichter, Spiegel was het ook, maar deze schreef bovendien ook werkjes, waarin de Nederlandsche taal uiteengezet en geleerd werd. Na dezen kwamen Gysbrecht Adriaensz Bredero, die
blijspelen schreef en Constantyn Huygens, die ons een schat van
mooie en puntige gedichten heeft nagelaten . Dan was er Roemer
Visscher met zij ne beide dochters Anna en Maria, die met den
geleerden dichter Pieter Cornelisz . Hooft, met Kasper van Baerle,
Vossius, Reael, en nu en dan ook met Joost van den Vondel, den
Muiderkring" uitmaakten . De Muiderkring was geen genootschap
of vereeniging ; hij bestond uit geletterde mannen en vrouwen, die
zoo enkele keeren bij Hooft op het Muiderslot bijeenkwamen om
daar elkander, met het voordragen van dichtstukken of bet maken
van muziek, eenige aangename uren to bezorgen . Menige groote
vereeniging met reglement en bestuur heeft minder can de ontwikkeling en veredelng van onze taal gedaan, dan de gezellige bijeenkomsten van den Muiderkring . Hij, die er het minst kwam, Joost
van den Vondel namelijk, stond evenwel, vooral in later tijd ver
boven' al de anderen . Joost van den Vondel in 1587 to Keulen
geboren, was de Vorst onder onze dichters, zooals Rembrandt onder
onze schilders was . Verbazend groot is bet aantal gedichten en
treurspelen, die hij geschreven heeft . Als ge wat grooter zijt, moet
ge maar eens beproeven enkele van zijne gedichten to lezen, en
als gij werkelijk smack voor bet schoone der poezie hebt, dan zult
ge van den Vondel ook wel een dichter noemen, zooals er slechts
weinigen geleefd hebben . Hij stierf to Amsterdam in 1679 en was
rumn een-en-negentig jaar oud.
Een ander dichter, ook uit dezen tijd, was Jacob Cats, die in 1 577
to Brouwershaven geboren werd en in i66o te's- Gravenhage stierf .
Hij was een zeer voornaam burger der Republiek en bekleedde hooge
staatsambten, dock geen enkel dichter is bij en onder het yolk zbb
bekend geworden en was zoo geliefd, als hij . Zijne gedichten kocht
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men in boeken zoo groot als Bijbels, en in vele huizen kon men
aan de eene zijde op de kast den Bijbel en aan de andere zijde
de werken van Cats zien staan .
Maar ook de hoogere wetenschappen vonden in ons land eenen
weg, en menig Nederlander werd in die dagen ook ver buiten zijn
land door zijne geleerdheid bekend . Het ontbrak ook niet aan
plaatsen, waar men zich in de wetenschappen oefenen kon . Te Leiden werd in 1575 eene Hoogeschool opgericht, en daarna kwamen
er nog to Franeker in 1585, to Groningen in 16 r4, to Utrecht in
1630 en to Harderwijk in 1647 .
En dat alles in zulk een klein land ! Het was de algemeene welvaart, die dat alles kon to voorschijn roepen en instand houden,
en boven al die uitgaven voor wetenschappen en schoone kunsten,
baadden de rijke kooplieden zich in eene weelde, die menigen Koning,
Prins, Hertog of Graaf deed watertanden . Men schroomde niet, zooals in 1637 om van duizend tot tweeduizend guldens uit to geven
voor eenen onnoozelen tulpenbol . In de omstreken van Amsterdam,
vooral aan de Vecht, in de omstreken van Haarlem, Leiden, Den
Haag, UTtrecht, Middelburg, Hoorn en Enkhuizen verrezen tai van
buitenplaatsen, waar de rijke kooplieden den zomer doorbrachten,
en tusschen de eigenaars van die buitenplaatsen scheen een wedstrijd to bestaan, wie de mooiste tuinen kon aanleggen met de zeldzaamste vruchten, en wie de porceleinkast bet sierlijkst vullen kon
met Delftsch, Saksisch of Chineesch aardewerk.
Droeg eenmaal bet joodsche land den naam van ' Land vloeiende van melk en honig," flu bet Joodsche land onder der Turken
heerschappij al zijne heerlijkheid verloren had, scheen deze zich
verplaatst to hebben in bet land, dat ontwoekerd was aan de zee
en vastheid gevonden had in bet slib van de monden der Fransche
rivieren . }> De gouden eeuw" van Nederland is geen dichterlijk beeld
geweest, ze was eenmaal werkelijkheid .
Een opmerkelijk verschijnsel was bet ook, dat bet begrip van
vrijheid" bier ten alien tijde zoo ruim werd toegepast . Net gevolg
hiervan was, dat de burgers eerst gelijk met den Adel stonden en
er zich daarna boven verhieven . Dat was in de overige landen
va n Europa heel antlers ; daar bleef de Adel voor bet grootste deel
aan bet gezag.
Doch keeren we tot de gewone geschiedenis in dit hoofdstuk nog
even terug om to zien met welke voorname gebeurtenis > De gouden eeuw" eindigde

Willem II volgde zijnen Vader in het Stadhouderlijk bestuur op,
dock dat ging niet zoo vlug, als men wel denken zou . Had men in
1631 het Stadhouderschap erfelijk verklaard, dan was dat gedaan
onder den indruk van Frederik Hendriks overwinningen, en eenige
jaren later zou men het stellig niet gedaan hebben . Frederik Hendrik had, naar het gevoelen der Staten-generaal, en vooral van de
Staten van Holland, to veel gezag gekregen, en to veel was hij bij
buitenlandsche Vorsten in aanzien gestegen . Zij toch warm de
Souvereinen van het land en de Stadhouder was hun dienaar . Voor
het buitenland scheen het wel, dat de zaak joist omgekeerd was ;
want men richtte zich veel meer tot den Stadhouder dan tot hen .
Den titel van H o o g h e i d gaf men hem, toen zij voor de overige
volken van Europa nog maar ' Heerschappen" mochten heeten, en
het was, in hun oog althans, een
al to schrale vergoeding, dat men
hun, na den slag bij Duins, den
titel gaf van
Hoog Mogende
Heeren ." De verhouding, die er door
het huwelijk van Prins Willen met
eene Engelsch Prinses gekomen was
tusschen Frederik Hendrik en Karel I
was in het geheel niet naar den
zin der Staten . Kortom de Souvereinen des lands gevoelden maar al
to zeer, dat die titel veel meer schijn
dan wezen was, en dit bracht verbittering tegen den Stadhouder to
weeg. Daardoor kwam het, dat men
zoo draalde on1 Prins Willem II, die
een zeer vurig karakter had, zijne
Stadhouder Willem II .
aanstelling als Stadhouder to geven .
In Mei van 1647 werd hij toch Stadhouder van Gelderland, Utrecht
en Overijsel, dock December moest bet worden, eer Holland hem
erkende, en eerst in het volgende jaar ontving hij zijnen lastbrief
van Zeeland. En nog zou bet de vraag geweest zijn, of men in
Holland en Zeeland niet langer zou gedraald hebben, zoo de
jonge Prins niet bereid was geweest den eed van trouw to zweren
op een paar punten, die men nog in zijnen lastbrief maken wilde .
Met de vredes-onderhandelingen vorderde het maar langzaam,
dock eindelijk kwam de vrede toch den 3osten Januari 1648 tot
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stand . Bij dies vrede erkende de Koning van Spanje de Vereenigde
Nederlanden voor eenen vrijen en onafhankelijken Staat, waarop
hij, noch zijn Huis eenige aanspraken had . Wat de Nederlanders
bij het sluiten van den vrede hier to lande of in Oost en West-Indies
op Spanje veroverd hadden, mochten ze behouden en - de Schelde
zou voor de Spaansche Nederlanden gesloten blijven . Op dlt punt
had men in Holland sterk aangedrongen, omdat Amsterdam, dat
voor den zeehandel niet zoo heel gunstig gelegen was, de mededinging duchtte van Antwerpen, dat eene veel voordeeliger ligging
had . Van den godsdienst en het inwendig bestuur der Republiek
kon geese sprake meer zijn, daaromtrent bepalingen to makes .
Welk een uitkomst, welk een erode ! Wie had dat in de jaren van
1568 tot 1573 durven voorspellen ? De Nederlanders mochten
toes zoo jets hopes, de Spanjaarden dachten er stellig niet aan .
En allerminst kon koning Filips dit denken, en toch is deze Vorst
zelf de oorzaak geweest, dat de rijkste en nij verste landen der wereld
zich van zijn gebied losscheurden . Zijne verregaande eigenwijsheid
en zijn wantrouwen jegens anderen, die in kennis en ervaring ver
boven hem stonden, deden hem blind zijn voor de gevolgen zijner
handelingen . Zelfs zij, die niet aan de zijde van de Nederlanders
staan, moeten erkennen, dat Koning Filips dikwijls zeer onverstandig
handelde . Maar . . . . de tekortkomingen en gebreken, de deugden
en ondoordachte handelingen van Vorsten en Regenten hebben
altijd bestaan en zullen blijven bestaan, en gemakkelijk valt het
voor iedereen om de fouten en gebreken van on ze voorvaderen to
beoordeelen . Wij kennen hunne handelingen, en de gevolgen, welke
die handelingen hadden, weten we ook . Maar onder het veroordeelen
van de daden onzer voorvaderen vergeten we, dat wij zelven ook
eenmaal door het nageslacht zullen beoordeeld worden . En wie weet
welke kwade gevolgen geboren worden nit daden, die wij verrichten
in de stellige overtuiging, dat zij goed zijn voor het heden en goed
voor de toekomst . Voor ieder in zijn eigen leven en ook in
het heele menschenleven, zal telkens de eindigheid van ons weten
en de bekrompenheid van eons kennen blijken, en voor ieder, die
tusschen de regels weet to lezen, staat in de heele wereldgeschiedenis
duidelijk to lezen : Niet de mensch maakt zijn geschiedenis, maar
eene Hoogere Macht maakt ze .
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Holland en Amsterdam,
De vrede met Spanje was gesloten tegen den zin van Stadhouder
Willem II, die meende, dat men zich niet aan het verbond met
Frankrijk gehouden had . Hij vreesde dat Frankrijk hierover ontevreden zou zijn en dat we, met Spanje tot vriend, Frankrijk tot
vijand zouden krijgen . Nu, zulk eene vaart namen de zaken niet,
dock de Fransche regeering duidde ons bet verbreken van het verbond zeer ten kwade en begon met onzen handel to bemoeielijken .
Op dat oogenblik regeerde daar Lodewijk XIV, want Lodewijk XIII
was vier jaar voor Frederik Hendrik overleden . De Kardinaal de
Richelieu was reeds in 1642 overleden . Koning Lodewijk XIV was
nog een kind toen zijn vader stierf en hij regeerde dus onder bet
Regentschap van zijne moeder Anna van Oostenrijk, die tot harm
eersten Minister Mazarin benoemde . Dezen Mazarin zullen we later
nog wel eens ontmoetten, maar veel meer nog zijnen Koning
Lodewijk XIV .
De verhouding met Engeland was ook niet zeer gunstig . Koning
Karel I was steeds meer en meer in strijd geraakt met zijn Parlement en de burgeroorlog was hiervan het gevolg . Stadhouder Willem II
trachtte zijnen schoonvader zooveel mogelijk to helpen, dock hij bleef
bijna alleen staan, want de Staten warm niet to bewegen om zich
in de burgeroorlog aan de zijde des Konings to plaatsen . Toen flu
Koning Karel gevangen was genomen door het Parlement en zijne
aanhangers, zonden de Staten alleen een Gezantschap om bet Parlement to bewegen, het leven van den Koning to sparen . Dit Gezantschap kon evenwel ten gunste van Karel niets gedaan krijgen en
deze wend in 1649 onthoofd .
Het blijkt niet dat Stadhouder Willem II den Staten hiervan een
verwijt gemaakt heeft, dat ze hem in dit opzicht niet meer terwille
warm . Er kwamen dan ook voor den jeugdigen Vorst weldra heel
andere zaken, die zijn eigen belang raakten .
Had men ten tijde van Frederik Hendrik reeds getoond, dat men
er niet voor was om, als het niet dadelijk noodig was, een sterk
staand leper to hebben, nu de vrede met Spanje gesloten was en
men van Frankrijks zijde peen oogenblikkelijk gevaar duchtte, kwam
er van alle kanten drang om een groot gedeelte van bet leper to
ontslaan . Hiervoor konden ook grondige redenen aangevoerd worden,
want alleen Holland had eene schuld van honderdveertig millioen
golden . Maar, wilde men het staande leper verminderen, dan diende
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dit met algemeen overleg to geachieden, en hiervan was geese sprake .
Holland, dat in de belastingen veel meer betaalde dan ' de 'andere
gewesten, meende ook gerechtigd to zijn om zijne overmacht to laten
gelden . Ge zult dat misschien vreemd vinden, dock dat komt,
omdat gij het Nederland van nu to veel vergelijkt met de Republiek
van toes . Nederland was toes niet een geheel, maar bestond werkelijk lit zeven verschillende landjes ; Om a hiervan een klein bewijs
to geven . In 1628 wares vijftig compagnien soldaten geworven, op
voorwaarden, dat ze slechts zes maanden zouden dienen . Maar de
zes maanden wares twintig jaar geworden, en die manses hadden
al dien tijd gediend op kosten van Holland . De andere gewesten
hadden er niets aan betaald . Die zelfstandigheid, welk ieder gewest
bezat, deed Holland ook redeneeren : Wij, Hollanders, zijn alleen
sterk genoeg om eenen Staat to vormen en de andere gewestenn
hebben wij niet noodig . Zoo wij bij de Unie blijven, dan dienen
de anderen to begrijpen, dat wij dat alleen in hun belang en in
bun voordeel does . Bijgevolg zijn ze zedelijk verplicht hunne dankbaarheid to bewijzen door ons als hunne meerderen, ja, als eene
snort van weldoeners to beschouwen ."
Geloof flu niet, dat deze redeneering in eenig boek van dien tijd
zoo staat, of dat en der Hollanders zoo sprak . Uit hetgeen ze deden
en spraken blijkt evenwel ten duidelijkste, dat ze zOO dachten .
Maar in de Unie stond gees artikel over verschuldigde dankbaarheid, en nergens wend er gesproken over de meerderheid van het
eene gewest boven het andere . De bepalingen wares voor alle gewesten gelijk, en zoolang men zijne onderteekening van de Unie
niet terugtrok, was ieder gewest verplicht zich aan de bepalingen
to houden .
En wat deed Holland nu ? Op eigen gezag begon het over to
gaan, het leger to verminderen, en toes de Staten-generaal hiertegen
op kwamen, zette Holland de zaak toch door.
Holland, en vooral Amsterdam, deed nog meer .
Het ging in de West-Indie ons niet .naar wensch, en daarom'was
Witte Corn . de With met eene vloot naar Brazilie gezonden, dock
men had hem zbb slecht van het noodige voorzien, en men diet
hem daar zbb met , gebrek . aan alles worstelen, dat hij op eigen
.gezag naar het Vaderland terugkeerde . De Stadhouder liet hens
net goedvinden van eenige Leden der Staten-generaal te's-Gravenhage gevangen zetten, omdat hij tegen zijne aanstelling gehandeld
had . Ook ethige' van zijne kapiteins liet hij to Amsterdam en Rot21
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terdam gevangen nemen . Nu beschuldigde Amsterdam den Prins ;
dat hij zijn gezag to buiten was gegaan en bet liet de gevangen
kapiteins met geweld in vrijheid stellen . De Prins, hiertoe door de
Staten van Holland aangezocht, liet de With ook ontslaan . Geen
wonder dat de goede verstandhouding tusschen den Prins en Holland
under dit alles niet weinig leed, en dat de anderen gewesten zich
over Hollands willekeurige handelingen ergerden . Zoo kwam het
jaar 165o en, alsof Holland alles trotseeren wilde, begun het andermaal krijgsvolk to ontslaan. Hiertegen kwamen de Staten-gerieraal
krachtig op, maar het hielp niets : het krijgsvolk werd afgedankt .
Nu werd er besloten, dat de prins, aan het hoofd van eenige afgevaardigden, de aanzienlijkste steden een bezoek zou brengen om d°
zaak nog inderminne to schikken . Ook deze zending liep op niets
nit . Nadat de Prins en de Staten-generaal zoover waren gekomen
am Holland zijnen zin to geven, dat het geheele verschil slechts
zeshonderd man bedroeg, verloor men zijn geduld toen Holland op
zijn stuk bleef staan . Met die zeshonderd man zou en moest het
leger cook nog verminderd wo .rden, dat wilde men, er grog niets af .

Stadhouder Willem II in het leper to Amstelveen .
Door dit halsstarig volhouden van Holland, als het ware, getart,
liet, de Prins zes Leden van de Staten van Holland gevangen nemen
en naar Loevenstein brengen, terwijl hij den Stadhauder van Fries-
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land, Willem Frederik, islet een leger naar Amsterdam zond om
dat met geweld to dwingen zich to houden aan de bepalingen der
Unie. Er was natuurlijk geene sprake van om Amsterdam op ouderwetsche manier to belegeren . Het doel was alleen om ongemerkt
eene aanzienlijke troepenmacht bij verrassing in de stall to brengen .
De aanslag mislukte echter en het leger kwam niet binnen Amsterdam, maar moest er buiten blijven . Meer flog, de Amsterdammers
dreigden den omtrek onder water to zetten, as men niet aftrok .
Zoodra men Prins Willem bericht gezonden had van den mislukten
aanslag, snelde hij naar het leger, dat zich op Amstelveen terug
getrokken had . Hier ontving hij de Afgevaardigden van den Amsterdamschen Magistraat en de onderhandelingen namen eenen aanvang . Amsterdam deed water in den wijn en gaf toe, en dit
voorbeeld werd weldra door al de andere steden gevolgd . Thans
werden ook de zes gevangenen ontslagen, en de tijd scheen eindelijk
gekomen, dat de jeugdige Stadhouder en de Republiek het voortaan
met elkander zouden kunnen vinden .
Het rustige , leven van Stadhouder Willem II zou evenwel voor
hem niet tang duren . Terwijl hij op het punt stond een geheim
verdrag met Frankrijk aan to gaan, dat Spanje dwingen zou om
aan alle bepalingen van den Munsterschen vrede to voldoen, en
zijnen zwager Karel Stuart, die na den flood zijns vaders naar de
Nederlanden gekomen was, op den Engelschen troop terug to
brengen, kwam hij uit Gelderland, waar hij bij Dieren op de jacht
geweest was, ziek in Den H ,ag terug . Weldra openbaarde zich bij
hem de kinderziekte, die erfelijk was in de geheele familie zijner gemalin,
die later ook aan die ziekte overfeed . Den zesden November van
het jaar r65o stierf de Stadhouder toen hij nog geen vijfentwintig
jaar oud was .
Het bericht van zijn overlijden vond in de Republiek tweeerlei
ontvangst . Het spreekt flat Holland niet met hem ingenomen was,
en flat zij, die gedwongen waren, geworden water in hunnen wijn
to doers, blijde waren, flat ze van dien Stadhouder op deze manier
verlost waren . En voor hunne beginselen mochten ze daarvoor met
recht blijde zijn, want de jonge Stadhouder had zich leeren kennen,
als eenen man, die met uitnemende vermogens en eenen vasten wit
begaafd was . Zelfs Johan de Witt, wiens Vader Jacob door den
Stadhouder op Loevenstein was gevangen genet, en die naderhand
als Raadpensionaris zulk eene groote rot in de geschiedenis zou
vervullen, getuigde van Willem II, flat hij ; zoo hij langer had mogen
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lever, zou getoond hebben, dat hij tot de bekwaamste zonen van
zijn vermaard geslacht behoorde .
Merkwaardig evenwel was het dat nog gear vijfenzestig jaar na
den dood van Prins Willem I, zonder wien de Republiek der Vereenigde Nederlanden niet tot stand gekomen zou zijn, zonder wien
zoovele lieden uit den minderen stand nimmer gelegenheid zouden
gehad hebben om door handel rijk, schatrijk to worden, de zoons
van die manner reeds zbb vex waxen gekomen, dat ze zich niet
schaamden om bij hat bekend maker van den dood das Stadhouders,
luide to verkondigen, dat nu eerst de vrijheid geboren was, waarom
men ta,chtig jaar lang had gestreden, nu men verlost was van de
dwingelandij der Prinsen van Oranje .
De blijspekdichter Bredero schreef, als eene snort van onderteekening, order zijne werken dikwijls : Het kan verkeeren,"
Die uitdrukking was thans van toepassing op de Republiek der
Vereenigde Nederlanden, en niet to ontkennen is hat, want elke
uitgebreide geschiedenis zegt hat duidelijk, dat die spreuk vooral
van toepassing was op de manner, die door eenen gelukkigen handel
v an n i e t s tot j e t s gekomen waxen . Met hun geld gevoelden ze
zich als Vorsten, en waar hun naam wat al to burgerlijk klonk,
kochten ze zich eene ambachtsheerlijkheid, om met den naam ervan
jets adellijks aan hunnen eenvoudigen familienaam to geven .
Prins Willem II stierf kinderloos, en dat begreep Holland tot zijn
belang to moeten aanwenden . Nauwelijks was hij overladen of al
de Regenten, die door Willem ontslagen waxen, warden hersteld in
hunne waardigheden . Het fait, dat de Prinses-weduwe, acht dagen
na den dood van Karen Gemaal, eenen zoon tar wereld bracht, die
naderhand de beroemde Stadhouder Willem III worden zou, bracht
geene veranderingen in de planner van Holland .
Er werd besloten eene buitengewone groote vergadering to beleggen,
en deze kwam den achttienden Januari
165I bijeen . Zij werd geopend door den gemoedelijken dichter Jacob Cats, die toen Raadpensionaris was . Daze vergadering moest vooral dienen om vela
bepalingen van de Unie, die tot veelvuldige verwarring aanleiding
gegeven hadden, to wijzigen . Het gevolg hiervan was, dat er nog al
een en antler gewijzigd werd, tivat de taken misschien nog verwarder
maakte dan ze al waxen . Maar eon groot gevolg had deze vergadering toch, en dat was dit, dat hat gezag van hat gewest Holland
er door. vergroot werd, zoodat hat voortaan in de Unie eene macht
was, die door al de andere machten naar de oogen gezien werd .
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En in Holland was Amsterdam alweer de voornaamste, zoodat
in het tijdperk, waarin de Republiek het toppunt van hare glorie
bereikte, Amsterdam eigenlijk de Republiek was .
Ontegenzeggelijk was zij in die jaren de eerste stad van Europa's
vasteland, en al mag men nu ook al met eenige minachting neerzien
op die Burger-koningen, die in kleinigheden zoo vaak lieten doorsohemeren, dat rijkdommen toch nog niet altijd den aristocraat of
aanzienlijke maken, toch moet men vol bewondering zijn voor hunnen kloeken ondernemingsgeest . Waren de aard en de eigenschappen
van die Burger-koningen soles ook beneden de zjne en beschaafde
manieren van echte koningen, was er van koninklijke waardigheid
sours niet veel to zien, het koninklijk gezag wisten ze z66 to doer
gelden, dat menig geboren Vorst, hierin verre hue rnindere was .
Dit u duidelijk to maken, eischt een nieuw hoofdstuk, en ge zult
u niet verwonderen zoo ik daar boven zet

De Burger-koningen aan het bewind .
Thans was, na den flood van Koning Karel I, Engeland ook
eene Republiek, en aan het hoofd ervan stond Olivier Cromwell,
wien later door een Parlement, flat op zijne hand was, den- titel
van Lord-Protector van Engeland, Schotland en Ierland gegeven
werd . Deze Cromwell heeft ors land veel kwaad gedaan, en daardoor kwam het vooral, flat onze zeelieden zeer op de Engelschen
gebeten waren en hue den scheldnaam gaven van »koningsmoorders ."
Ondertusschen dienen we niet to vergeten, flat bet Engelsche Hof
onder Karel I volstrekt geen toonbeeld was van deugd, en flat de
Koning en zijne Regeering het yolk onderdrukten en met zijne vrijheden solder, als eene kat met de muffs . Nu behoorde Cromwell tot
eene secte in de Engelsche kerk, welke bekend stond onder den
naam van Puriteinsche, en toen Karel I aan die menschen verbood
hue geloof to belijden, ginger velen hunner naar Amerika . Doch
ook flit verbood Karel ten slotte, en op een der schepen, die gereed
lager vele Puriteinen naar Amerika to brengen, toen de Koning
bevel gaf die schepen niet to later vertrekken, was ook Cromwell .
Deze bleef nu in het land en wist bet door zijne staler wilskracht,
zijne dapperheid, onverschrokkenheid, beleid en fielder verstand, z6b-
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ver to brengen, dat hij en zijne partij de overwinning behaalden,
de Koning er het leven bij inschoot en zijne familie bet land ontruimde .
De kracht flu, die hij ontwikkeld had, als opstandeling tegen bet gezag, handhaafde hij ook toen hij aan het hoofd van het gezag stond .
Onze Republiek had den oudsten noon van Karel .I, als Koning
erkend en hem als zoodanig ontvangen en gastvrijheid verleend .
Hierover was Cromwell niet tevreden en flog ontevredener
werd hij, toen een komplot zijnen afgezant Doreslaer to 's-Gravenhage vermoord had . Men had de moordenaars hier niet kunnen of
niet willen vinden, en zoo bleven dezen ongestraft . Na . den flood
van Stadhouder Willem II zond Cromwell een Gezantschap naar
Den Haag om daar in de Groote vergadering het voorstel to doen,
tot eene nauwe vereeniging der beide Republieken . Dit voorstel
werd evenwel van de hand gewezen en Cromwell was hierover zbb
gebelgd, flat hij in October van i65 I de ' Acte van Navlgatle ~t of
> Scheepvaart-acts uitvaardigde .
Vooral flat woord Scheepvaart-acre ziet er zeer onnoozel uit,
en toch was die acts joist de eerste stoot, die gegeven werd aan
de macht en grootheid der Nederlandsche Republiek . Door die
Acte flu mochten in de Engelsche havens geene schepen komen,
welke bevracht waren met wat anders flan flat een voortbrengsel
was van het land, waartoe ze behoorden . Nu waren wij, Nederlanders, de vrachtvaarders van heel Europa . `'at groeide in anders
landen en wat voortg ;ebracht werd door anders volken, werd door
onze schepen overal heengebracht, , zoodat onze koopvaardij- en
vrachtvaardersvloot meer schepen telde dan alle landen van Europa
samen hadden . Door deze Acte waren de Engelschen flu bovendien
zelf verplicht om in anders landen to halen, wat ze hebben wilden,
en daardoor werden ze als vanzelf gedwongen hunne vloot uit to
breiden . Thans is Engelands zeehandel misschien wel de grootste
van heel de wereld, en hiervan is de voornaamste bewerker Olivier
Cromwell . Men begreep hier, flat als Engeland die Acte niet introk, anders landen spoedig flit voorbeeld zouden volgen, en daarom
stelde men alle pogingen in bet werk om den machtigen Cromwell
tot anders gedachten to brengen
Er werd besloten om een Gezantschap naar Engeland to storm .
Jacob Cats, die na het eindigen van de 3> Groote vergadering" zijne
betrekking als Raadpensionaris had neergelegd, en als zoodanig
opgevolgd was gewordenn door Adriaan Pauw, stond aan het hoofcL
van flit Gezantschap .
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Crolm wel ontving de Heeren met den trots van eenen koning,
dock toen Cats het doel zijner zending had geopenbaard, begon
Cromwell, inplaats van de Acte in to trekken, nieuwe eischen to
stellen . Wij moesten Engelands heerschappij ter zee erkennen en
toelaten, dat onze schepen op zee onderzocht werden om to zien
of ze ook lading inhadden, welke volgens de Acte verboden was .

Jacob Cats en zijne merle-afgezanten voor Cromwell .
Daarenboven kwam Cromwell nu ook nog met den eisch van
schadevergoeding voor den moord indertijd op negen Engelschen
gepleegd op Amboina .
Zonder to vragen of wij dat recht van onderzoek op onze schepen
goedvonden, waren de Engelschen niet alleen begonnen met het al
in toepassing to brengen, maar ze hadden ook eenige van onze
schepen genomen .
Nu werd Admiraal Tromp in het voorjaar van 1652 aan het
hoofd van eene vloot van ongeveer vijftig groote en kleine schepen
in zee gezonden . De Admiraal en zijne onderbevelhebbers kregen
: dat zij de schepen dezer landen zouden bescherden last merle
men tegen alle onderzoekingen, van wie het ook zijn rnocht, verde-

digen tegen elk en een ieder, die de schepen zou willen beschadigen,
en bevrijden, gelijk zij best konden, uit hander van ieder, die •r e
genomen mocht hebben .''
Nu heeft men ook vaak gezegd, dat Tromp in last kreeg om
door let strijken der zeilen en het neerlaten der vlag aan elk
Engelsch oorlogsschip de hulde en eer to bewijzen, welke Cromwell
geeischt had . In de heele instructie van Tromp wordt over'dit punt
geen woord gerept . Toch schijnt Tromp v66r het uitzeilen omtrent
dit punt inlichtingen gevraagd to hebben, en sommigen beweren, dar
men hem mondeling reefs gezegd, das hij naar zijne bescheidenheid
zou handelen en niets zou doer, hetgeen tot nadeel van de achtbaarheid van den Staat zou strekken . Toen flu evenwel toch het
gevoig van deze uitzending der vloot een zeegevecht was, waardoor
de eerste Engelsche oorlog begon, op eenen tijd, das we met instaat
waren, om met eenige hoop op eenen goeden uitslag eenen oorlog to
voeren, moest Tromp zich verdedigen en deze zeide, das hij v66r
die ontmoeting nooit eenig stellig bevel had bekomen om to strijken
of zulks na to later, rnaar das hens enkel aanbevolen was, zich
dienaangaande z66 to gedragen, das de Staat geene kleinigheid zou
komen to lijden .
Men heeft ook gezegd, das dit strijken van vlag en zeilen zulk
eene verbittering order ors zeevolk teweegbracht . Dit is waar ;
waar das kwam, omdat Cromwell dit eerbewijs, als verplicht, had
bevolen . Tromp zelf erkent das hij, flog order de regeering van
Koning Karel I zelfs, altijd de beleefdheid tegenover de Engelschen
in acht genomen had, wanneer hij eene Engelsche vloot in het Kanaal
of op de Noordzee ontmoet had .
En toch werd dit niet vroeg genoeg strijken van zeilen en vlag,
volgens het beweren van den Admiraal Blake, de oorzaak van den
oorlog, die ors zoo duur zou to staan komen .
Ingevolge zijnen last trachtte Tromp zooveel mogelijk de Engelsche kust to mijden, dock een felle noordoosten wind bracht zooveel
schade aan onze schepen, dat hij genoodzaakt was order den Engelschen wal de luwte to zoeken, teneinde aldaar de geleden schade
to herstellen . Hij zond evenwel twee schepen vooruit om eer der
Engelsche Bevelhebbers to begroeten, en dezen kennis to geven van
het doel, waarmede de Hollandsche vloot order den Engelschen
wal kwam . Deze begroeting en boodschap •w erd door den Kommandeur Bourne vriendschappelijk beantwoord, en Tromp kwam
flu met de vloot aan .' Maar was gebeurde ? Den volgenden
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dag reeds kwam een Hollandsch oorlogsschip, onder Kapitein van
der Zaen, bij Tromp, en deze Kapitein vertelde dat hij eenige
dagen geleden in gevecht met eenen Engelschman geweest was
over hot strijken van de vlag. Dit was echter hot ergste niet,
maar hij bracht ook hot bericht, dat zeven Straatvaarders, die
onder zijn geleide stonden en die wel eene waarde van vijftig ton
non goads hadden, gevaar liepen door de Engelschen genomen to
worden . Straatvaarders warm zulke schepen, die naar de Straat
Davis voeren om daar op de walvischvangst to gaan . Nu meende
Tromp, dat hot met zijnen last overeen kwam om to beletten dat
die schepen genomen werden, en daarom zette hij met de vloot
koers naar Douver, op welke hoogte, volgens van der Zaen, die
schepen lagers . Pas was hij evenwel onder zeil of hij ontmoette een
Engelsche smaldeel onder hot bevel van eenen Admiraal, den be'
roemden Robert Blake . Tromp meende, dat deze de Straatvaarders
al genomen had en besloot flu to beletten, dat dit smaldeel onder
de kanonnen van Douver kwam, want als Blake dit kon doers, dan
zou Tromp de genomen schepen in 's vijands handers moeten laten
Toch liet hij hot voorkomen, alsof hij tegenover de Engelschen
geene vijandelijkheden in den zin had, en daarom liet hij, toen hij
nog buiten schot was, op de marszeilen na, alle zeilen innemen en
den wimpel, die onder de Prince-vlag woei, neerhalen . De gewone
beleefdheid was das in acht genomen, maar Blake vond deze niet
voldoende . Hij meende dat ook de Prince •vlag omlaag moest, en dat
alle zeilen gestreken moesten worden, en toen hieraan niet voldaan
word, schoot hij eenen kogel over hot Hollandsche Admiraalsschip .
Spoedig volgde er eon tweede schot waardoor twee man der onzen
gewond werden . Nu liet Tromp eene boot in zee om den Engelschf
man to vragen, waarom hij dat deed, dock eer de sloop nog to
water was, volgde hot derde schot, dat Tromps schip doorboordeDe sloop word thans ingehaald en Tromp beantwoordde hot derde
schot nu op zijne beurt ook . Spoedig geraakte men nu met de
Engelschen slaags, en stellig hadden de onzen de Engelschen vloot
eene groote nederlaag kunnen toebrengen, omdat zij in de minder*
heid was, als Tromp zich niet aan zijnen last gehouden had, geene
vijandelijkheden to beginners . Hij deed das niet veel moor dan zich
verdedigen, en schoot niet, vbbr de Engelschman geschoten had .
Ten laatste begreep hij dat dit zoo niet langer gaan kon . Hij moest
wel zorgen, dat de Staat g e e n e k l e i n i g h e id zou komen to
lijden,, maar hij moot ook mots doers dat tot n a d e e l van d e

322

a c h t b a a r h e i d zou strekken . Toen this dit verdedigende gevecht
bijna een uur geduurd had, liet Tromp de roode vlag uitsteken en
begon hij aanvallender wijze to handelen . Op het geluid van bet kanongebulder kwam Bourne terstond Flake to hulp en viel onze achterhoede aan . Maar de nacht kwam en maakte aan het gevecht een erode .
De Engelschen gaven aan Tromp de schuld, en wat men van
onze zijde ook beproefde om den oorlog to voorkomen, het baatte
niets . In ons land werd Tromps gedrag verschillend beoordeeld .
Velen vonden dat hij gehandeld had, zooals een Hollandsch Admiraal moes handelen . Enkelen waren er echter, die hem verweten,
dat hij zijnen last to buiten gegaan was, en die enkelen waren
ongelukkig regeeringspersonen, die het Tromp zelfs kwalijk namen,
dat hij van de » Prince-vlag« speak . Dat grog niet op, meenden zij .
Er was
geen Prins, en daarom had hij van eene »Staten-vlagc
moeten spreken . Ondertusschen begreep men . dat er nu niet to kibbelen viel, maar dat men de handen nit de moues moes stekerf
en handelen . Eene tweede vloot werd, terwijl Tromp no, : op zee
was, uitgezonden onder bevel van Michiel Adr . de Ruyter, die zich
op dit oogenblik buiten betrekking beyond . Merkwaardig is het,
dat deze man, die naderhand nog zulk eene groote rol zou spelen,
nu bijna met to bewegen was om weer naar zee to gaan . Hij had
het voornemen opgevat om stil aan den wal to blijven leven van
hetgeen hij, als koopvaardij-kapitein, gewonnen had . Ten laatste liet
hij zich overhalen en ook hij stak in zee om .de uitgaande koopvaarders in bet Kanaal to beschermen . Op de hoogte van Plymouth
ontmoette hij de Engelschen onder Admiraal George Ayscue . Floewel de vij and sterker was dan hij, en de koopvaardij-vloot van
zestig schepen hem in zijne bewegingen zeer belemmerde, besloot
de Ruyter toch tot den aanval . Het gevecht duurde vier uur en
eindigde met eene overwinning der omen .
Had de Ruyter in dezen zeeslag bewezen, dat hij boven vele
anderen in moed en beleid uitstak, ook zijne Onderbevelhebbers
hadden schitterende bewijzen van moed gegeven, en onder dezen
moet vooral de Friesche Kapitein Douwe Aukes genoemd worden .
Met zijn schip De Struisvogel geraakte hij midden onder de
vijanden, die hem van alle kanten aanvielen . Zijn yolk ontzonk
de moed en speak hem van overgave . Nu greep Aukes eenen
lontstok en zeide ; » Houdt moed, kinderen, houdt moed ! lk zal u
den weg wijzen, en als de vijanden ons to sterk worden, dan zal
ik u alien van de gevangenis door dezen lontstok bevrijden .
flu
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Deze taal werkte op de matrozen, die nieuwen cooedd grepen en
hunnen Kapitein zoo wakker bijstonden, dat ze na twee Engelsche

Douwe Aukes in een gevaarlijk oogenblik .

schepen in den grond geboord en een derde sterk gehavend to hebben, zich dwars door den vijand sloegen om zich met de Ruyter to
vereenigen .
Minder gelukkig was Tromp, die niet beletten kon, dat Blake
onze haringvloot nam, en ten slotte genoodzaakt was, zonder jets
;erricht to hebben, met groote stormschade binnen to loopen . Thans
viel de wakkere man geheel in ongenade, en in zijne plaats werd
tot Bevelhebber der vloot benoemd, zijn stadgenoot Witte Cornelisz .
de With, die eenmaal, zooals we weten, op bevel van Willem II
gevangen was genet . Beschuldigde men Tromp van Prinsgezindheid,
den nieuwen Vlootvoogd zou men hiervan wel niet to beschuldigen
hebben, en dat was naar de meening der Staten al zeer veel gewonnen . Men Meld evenwel to weinig rekening met het scheepsyolk, dat de With om zijne verregaande ruwheid haatte en zooveel
van Tromp Meld, dat men heft algemeen ) Bestevaer" noemde . Men
Meld ook geene rekening met de Zeeuwen, die met recht aanvoerden
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dat bun Vice-Admiraal Jan Evertsen aanspraak had orn aan bet
hoofd der vloot to staan . Maar Holland bleef bij zijn besluit
en de With zeilde als Bevelhebber der vloot uit. Den achtsten
October ontmoette hij den vij and vrij onverwachts, zoodat hij geenen
tijd had orn krijgsraad to beleggen . Er werd door velen der omen
woedend gevochten, , maar hoewel de Nederlanders den nacht over
op de plaats des gevechts bleven en dus stellig niet overwonnen
waren, had de uitkomst antlers kunnen zijn, als alle Kapiteins
gedaan hadden, zooals de With, de Ruyter, Evertsen en de Wilde .
Er waren lafaards en onwilligen op de vloot . Zoodra de morgen
van den negenden October aanbrak, seinde de With alle Kapiteins
aanboord van zijn schip en toen dezen verschenen waren, verweet
hij, wien het aanging, hunne laf hartigheid en dreigde dat er in bet
Vaderland nog bout genoeg was orn galgen voor hen to maken .
Met aandrang hield hij ieder zijnen plicht voor oogen en eindigde
met alien to smeeken, toch heden in dien plicht niet to kort to
schieten . Na zocht hij andermaal den vijand op, leverde slag,
maar - de lafaards bleven lafaards . Ze wisten zich heimelijk aan
bet gevecht to onttrekken, en de With was tot den aftocht genoodzaakt . Nu begreep men in Holland toch, dat alleen Tromp de man
was, die aan bet hoofd der vloot moest staan, en in December
zeilde hij met eene sterke vloot als Admiraal opnieuw nit . Den
tienden December reeds ontmoette hij den vijand . Hij greep heni
aan en met zulk een goed gevolg, dat de Engelschen genoodzaakt
waren met zware verliezen terug to trekken en den volgenden dag
diet meer op zee to vinden waren . Nu was Tromp de man weer,
en men had geene woorden genoeg orn zijnen lof to verkondigen .
De wintermaanden gebruikte men thans om de vloot to herstellen en
to versterken, en reeds vroeg in bet voorjaar was men hiermede gereed . ..
Tromp bleef evenwel den geheelen winter op zee kruisen zonder den
vijand to ontmoeten . Gedurende dien tijd stond de zeehandel zoo goed
als stil, dat spreekt, en bet yolk, aan mime verdiensten gewoon, viel
flu de daden van de Regeering aan . Het gaf haar de schuld van
alles en begeerde weer eenen Stadhouder . Hier en daar sloeg bet
yolk zelfs tot oproer over, en alleen eene krachtige houding der .
Regeering kon voorkomen dat er ook geen burgeroorlog uitbrak . ,
In Zeeland werden de Staten gedwongen om een voorstel to ontwerpen om bet Kapitein •generaalschap aan den jeugdigen Prins op
to dragen . Nu zond Holland Johan de Witt, de zoon van Jacob
de Witt, van wien we vroeger reeds . met een enkel woord spraken,
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naar Middelburg om de Zeeuwen tot andere gedachten to brengen .
De Staten van dit gewest hadden wel ooren naar de woorden van
de Witt, dock ze konden er niet veel aan veranderen, omdat het
yolk hen tot die daad gedwongen had . Nu wist Johan de Witt to
bewerken, dat Holland bekend liet maken, dat het nooit to bewegen
zou zijn om eenen Kapitein~generaal to verkiezen . Door deze handelingen werd de Witt, die nog maar achtentwintig jaar oud was,
z66 bekend en had men zooveel 'vertrouwen in zijn verstand en
beleid, flat hij, na den flood van Reinier Pauw tot dims opvolger
als Raadpensionaris benoemd werd .
De heele vloot werd in het voorjaar veer in zee gezonden en
den laatsten Februari ontmoette Tromp de Engelschen op de hoogte
van Portland . Hij viel den vijand aan en nu had een gevecht
plaats, flat niet minder flan drie dagen duurde . Deze zeeslag is
een der verschrikkelijkste, die ooit door ons geleverd is geworden,
en ontegenzeggelijk waar is bet, hoewel bet bier to lande tegengesproken werd, flat de nederlaag aan onze zijde was . Maar hoe
Tromp gevochten had, getuigde eenigen tijd later een Engelsch
geschiedschrijver met de woorden : Blake, die de overwinnaar was,
behaalde geenen grooteren roem dan Tromp, die de overwonnene
was .'
Zwaar gehavend kwam de vloot in bet Vaderland terug, dock
men spande alle krachten in om ze spoedig mogelijk tiveer te herstellen . Tromp was evenwel niet tevredPn . Cromwell had met
eerie onverzettelijke wilskracht de Engelsche vloot in eenen geduchten
staat van tegenweer gebracht, en tegen deze schepen warm onze
schepen van ouderwetschen bouw en gebrekkige inrichting niet
bestand .
Terwijl onze hoofdvloot in bet Vaderland hersteld werd, had de
Kommandeur Jan van Galen de eer van onze vlag tegenover . de
Engelschen in de Middellandsche zee waardig opgehouden . Den
zeventienden Maart versloeg hij, voor Livorno, een Engelsch smaldeel,
dock stierf aan de gevolgen van eerie zware verwonding eenige
dagen na de behaalde overwinning .
In Mei zeilde onze vloot weer uit met den last om de Engelsche
vloot in Duins to vernielen . Toen Tromp daar kwam vond hij
echter geenen vijand . Hij keerde flu terug, maar den twaalfden
Juni, op de hoogte van 1Vieuwpoort, kwam hij de Engelsche vloot
to gemoet. Er volgde een gevecht van twee dagen, flat vdor de
onzen met eerie nederlaag eindigde . Dat was ontmoedigend voor
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de Staten, die meenden dat ze hun best toch zoo gedaan hadden .
Witte Corn . de With was evenwel geheel van de meening van
Tromp . Men was in Holland to zuinig en wilde den oorlog zoo
goedkoop mogelijk voeren . Dit wide de With ook, toen hij voor
de Staten van Holland geroepen wend, en hij eindigde met het ronde
zeemanswoord : Maar wat helpt het mij of ik het zwijg . De Engelschen zijn ons de bags en dus ook bags van de zee ."
Zoo er een was, die inzag, dat onze Vlootvoogden gelijk hadden,
dan was het de jeugdige Raadpensionaris Johan de Witt . Hij
spande er zich voor, zooals men dit noemt, en deed vat hij kon
om de vloot to verbeteren . ZOO kon het niet blijven, onmogelijk .
Er moest aan dezen oorlog een einde gemaakt worden, hoe dan
ook, want in Amsterdam stonden meer dan drieduizend huizen
ledig, en tengevolge van het weinige vertier groeide het gras tusschen
de straten . Maar het was allerminst Holland onverschillig, hoe er
een einde aan den oorlog zou gemaakt worden, en daarom werd er
besloten nog eene poging to wagen om het trotsche Engeland to
bewijzen, dat niet zij alleen meesters van de zee waren . Met inspanning van alle krachten had men het zoo ver gebracht, dat
's Lands vloot in het begin van Augustus weer uitzeilen kon . Dat
geschiedde, en thans was de hoop opgewekt, dat men nu toch Engeland tot rede zou kunnen brengen, want Tromp had, met de
zevenentwintig schepen, die to Texel onder bevel van de Witt
lagen, niet minder dan honderd groote en kleine schepen
onder zijne bevelen . Blake kruiste met honderd twintig schepen
langs onze kusten, zoodat de beide vloten in aantal schepen bijna
gelijk stonden . Maar die bijna gelijke getallen -widen niet veeL
Den veertienden December 1652 had Tromp aan de Staten geschreven, dat hij op grootere schepen aandrong >} om Uwe Hoog
Mogenden ende den Lande aengenaemen dienst to doen . Twijfele
niet, of souden met de hulpe van Godt, sodanige schepen hebbende,,
groote avantagie (v o o r d e e 1) tegens de Engelschen becomen, in
welckers plaetse veel onbequame schepen weder connen gelicentieert
(a fg e d a n k t) werden . Want ongetwifelt soude men met een getal
van 6o suffisante (v o 1 d o e n d e) schepen, gebout ten oorloch, meerder
uytrechten, als met i oo, gelyck wy flu hebben . Want hoe meerder
getal, hoe grooter confusie (v e r w a r r i n g), als maer yder schip
capabel (i n s t a a t) is, om met hoop van succes (g o e d e n u i t slag)
een Parlementsschip to abordeeren (e n t e r e n), 't welck ick bevinde
dat flu ontzien avert ."

De > suffisante" schepen, die Tromp gevraagd had, konden maar
niet in een paar maanden tijds gebouwd worden, zoodat onze Ad •
miraal nog vele bodems onder zijn bevel had, welke behoorden tot
die van welke hij wild ; dat ze ' gelicentieert" werden . Toch verloor hij den moed niet, integerideel, hij was vol hoop, want in den
morgen van den negenden Augustus schreef hij flog aan de Staten
hadden w y

het secours (h u 1 p) uit Texel by ons --- Tromp be-

doelde hier de schepen van de With - na alle menschelick oordeel
laet het sick aensierl, dat wy haer met reputatie (a a n z i e n, e e r)
van de Kusten souden dryven ; Wy ders sullen niet manqueren (i n
g e b r e k e b 1 y v e n) alles to doen, hetgeen eer-ende eedlievende
persoonen soude konnen doen, daerop gelieft ce verlaten ."
Toen Tromp dit schreef, had hij de kracht van den vijand al
leeren kennen, en had daarom besloten op de hulp van de With
to wachten . Nu, de onverschrokken de With zou komen, dock
tegenwind belette aan zijne schepen het uitzeilen, vat flu nog gevaarlijker werd, omdat men, uit vrees voor eerie vijandelijke landing,
alle tonnen en bakens had weggenomen . En met dit beletsel voor
oogen moest de With het kanongebulder van vriend en vijand aan=
hooren . Dat kon de driftige en naar strijd brandende de With
niet verduren . Hij zou zich raad schaffen . Hij stapte aan boord
en liet op de gevaarlijkste plaatsen, waar antlers tonnen lagen,
vischschuiten met brandende toortsen en lichten in twee rijen opstellen .
En tusschen deze bakens van eigen winding wist hij voor zijne
vloot den weg naar zee to vinden . Des avonds om vijf uur had hij
zich met Tromp vereenigd en in den vroegen morgen van den
tienden Augustus nam, in de nabijheid van het zeedorpje Ter Heide,
de beslissende slag eenen aanvang . Pas evenwel waxen de eerste
kogels gewisseld, of Tromp werd doodelijk gewond . Onderw ijl hij
naar beneden gedragen werd, zeide hij nog : » 1k hebbe gedaan .
Houdt goeden moed . 0, Heer, wees mij en dit arme yolk genadig ."
ZOO stierf de zeeheld, wien zelfs de Engelschen eeren . Hier had
de man miskenning en tegenwerking gevonden, en alleen bij zijnen
dood verhief men algemeen zijne heldendeugden en gaf men zijn
lijk in de Oude kerk to Delft een praalgraf. Zijn standbeeld zoekt
men echter nog to vergeefs .
De dood van Tromp werd aanvankelijk stil gehouden en zijn
schip, onder bevel van den dapperen Cortenaer, bleef de Admiraalst
vlagg voeren .
Maar eerie Admiraalsvlag heeft geene Admiraals-oogen . Al spoe •
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dig bleek het, dat de oogen van den Beveihebber bet geheel niet
meet overzagen . Er kwarn verwarring in onze slagorde . Tevergeefs
spande de With al zijne dapperheid, al zijne onverschrokkenheid

Marten Harpertsz . Tromp sneuvelt in den zeeslag bij Ter Heide,

en al zijnen cooed in . Had de With nooit een ander zeegevecht
bijgewoond dan dit, de man deed dien dag alleen voor tien zeeslagen
genoeg om zich eenen heldennaarn to verwerven . Jan Evertsen en
de Ruyter gingen van hun reddeloos geschoten schip op een ander
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over om ook dat tiveer reddeloos to laten schieten . Het hielp niet.
Tot viermalen toe sloeg de With, die niet wist dat Tromp gesneuveld was, zich dwars door de vloot des vijands heen . Tog hielp
het niet : de Hollanders verloren den cooed en gingen op de vlucit .
Wat de With ook deed om de vluchtenden tot staan to dwingen,
bet hielp niet . Ja, toch hielp het . De Engelschen hadden overwonnen
en zonder de With zouden ze van hunne overwinning gebruik hebben kunnen maken . Nu konden ze bet niet, en ze zagen zich genoodzaakt om met hunne zwaar gehavende vloot van onze kusten naar
Engeland terug to keeren zonder eenig voordeel behaald to hebben .
Na dezen zeeslag had Engeland behoefte aan rust, dock Cromwell was daar om, als alles nog niet naar zijnen zin ging, flog
eenmaal alle krachten in to spannen . Ook onze Republiek, flog
niet tot zichzelve gekomen van den tachtigjarigen oorlog, had na
deze worsteling met Engeland om de heerschappij ter zee zeer veel
behoefte aan rust . Vooral zag Johan de Witt dat in . Op hem
hadden Tromps brieven altijd eenen sterken indruk gemaakt, en
meer en meer begreep hij, dat men hier den vrede noodig had om
zich voor eenen volgenden strijd flit to rusten .
Na den flood van Tromp en den zeeslag bij Ter Heide werd er
weinig meer verricht . Hier to laude moest een nieuwe LuitenantAdmiraal benoemd worden, en bet voorbeeld van Cromwell volgende, stelde Holland als zoodanig aan Jakob van Wassenaar, Heer
van Obdam, Kolonel van de ruiterij . Men deed flit, omdat men
de With niet benoemen kon, daar deze, zooals we weten, bij het
zeevolk om zijne dapperheid bewonderd, maar om zijne wreedheid
en ruwheid gehaat werd . De tijd van de Ruyter was nog niet
gekomen . In dezen oorlog zou de nieuwe Luitenant-Admiraal
evenwel niet kunnen toonen, wie hij was, want den dertienden
April 1654 werd de vrede met Engeland to Westminster gesloten . Deze
vrede was voor ons zeer nadeelig ; want Cromwell had ook als hoofdvoorwaarde gesteld, flat bet huffs van Oranje van alle vroegere
waardigheden zou worden buitengesloten . De Algemeene Staten
weigerden deze voorwaarde aan to nemen, dock Engeland was tevreden, als Holland flat verlangen maar inwilligde. Johan de Witt
verzekerde Cromwell, flat Holland flit doen zou en flit was voldoende . Verder was het strijken van zeilen en vlag voor ons niet
meer een vorm van beleefdheid ; het werd verplichting. Daarenboven
moest er aan de nabestaanden van de terdoodgebrachten op Amboina eene ruime schadeloosstelling uitgekeerd worden .
22
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Na het sluiten van den vrede trachtte de Witt nog Cromwell to
doen afzien van zijnen eisch ten opzichte van het huffs van Oranje,
dock Cromwell bleef op zijn stuk staan, en het gevolg hiervan was
eene geheime verbintenis tusschen Engeland en Holland . Deze verbintenis ) Acte van seclusie" geheeten, bleef evenwel niet geheim,
en groot was de verontwaardiging bij de Algemeene Staten en bet
yolk toen dit bekend werd . Voor den jongen Prins was dus alle
hoop om ook in Holland eenmaal de plaats van zijnen Vader en
Grootvader in to nemen verdwenen . De Witt deed van zijne zijne
alles, vat hij kon, om deze Acte to verdedigen en grog, gesteund
door de mannen van zijne partij, de zoogenaamde >>Loevensteinsche
factie", met kracht arbeiden aan het herstel van de vloot, en dat
wel in den geest van Tromp, door suffisante" schepen to laten
bouwen .
Lang zou de vrede niet duren . De handel bewoog zich op tee
veel punten in de wereld om niet telkens moeielijkheden to onderv,inden . Wij onderhielden een druk handelsverkeer met de Oostzeelanden, en toen flu in 1656 Karel Gustaaf, Koning van Zweden,
Denemarken en Polen dreigde to veroveren, begreep men hier, dat
de vaart door de Sont voor de omen groot gevaar liep, gesloten to
worden . Daarom zonden we eene vloot onder Wassenaar van Obdam
naar de Oostzee om Denemarken tegen de Zweden to helpen .
Dantzig, dat door Karel Gustaaf ingesloten was geworden, werd
door ons ontzet, en daarop volgde een verdrag met Zweden . Het
gevaar was hier dus vooreerst veer geweken, dock nu dreigde
alweer een antler .
De Fransche kapers benadeelden omen handel niet weinig en
daarom kreeg de Ruyter in last, deze zeeroovers to tuchtigen, onverschillig waar hij ze vond . Op de hoogte van het eiland Corsika
overmeesterde hij twee deter schepen, en een ervan verkocht hij to
Cadiz . De Fransche regeering nam deze kaperjacht zeer euvel op,
en legde . terstond beslag op alle Nederlandsche schepen, die in
Fransche havens lagen . Nu gaven de Staten-generaal hunnen Gezant
Willem Boreel, Baron van Vremdyke, last, zich tot den Koning to
begeven om over deze handelwijze beklag in to dienen . Lodewijk
XIV was toen zestien jaar oud en pas tot Koning gezalfd, dock
Kardinaal Mazarin bleef toch voortgaan alles to besturen, alsof
de Koning nog niet gezalfd was . Toen flu Boreel voor Lodewijk
XIV verscheen en begon to spreken, viel Mazarin hem telkens
in de rede . Boreel hierover verstoord zeide, dat hij de eer had tot
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den Koning to spreken en niet tot dims Minister . Deze hooghartige taal werd zees kwalijk genomen en terstond kreeg flu de
Fransche Gezant
in Den Haag, De
Thou, in last om
van de Statengeneraal to eischen, dat de Ruyter gestraft en Boreel ontslagen zou
worden . Het een
noch het tinder
gebeurde,
integendeel, het antwoord hierop was,
dat er terstond beslag gelegd werd
Boreel tegenover Lodewijk XIV en Mazarin,
op alle Fransche
eigendommen in de Vereenigde Provincien . Het ging dus hard
tegen hard, dock het liep nog goed af, omdat de handelsbelangen
der Hollanders en de Fransche pohtiek geenen oorlog wilden.
Ook dit gevaar was dus weer voorbij, maar inplaats van nu de
zegeningen des vredes to kunnen genieten, was onze tusschenkomst
in de Oostzee opnieuw noodig . De Koning van Denemarken,
Frederik III, meende dat de tijd voor hem gekomen om den Zweedschen Koning, wien de krijgskans tegengeloopen was, nu op zijne
beurt den oorlog to verklaren . Karel Gustaaf was evenwel de
man niet om zich door Frederik III to later benadeelen . In Februari 1658 deed hij eenen stouten tocht met zijn leger over het
us en bemachtigde op het eiland Funen de steden Nyborg en Odense .
Zegevierend trok hij van het eene eiland naar het andere en kwam
weldra op Seeland . Nu werd er een verdrag gesloten, dock dit was
maar van korten duur, zoodat de oorlog flu opnieuw uitbrak . Voor
de belangen van den handel bevreesd, als Karel Gustaaf overwinnaar werd, besloten de Staten om Denemarken to helper . Opnieuw
werd er onder het opperbevel van ti assenaar van Obdam eene
vloot naar de Oostzee gezonden, welke meteen achtendertig vendels
voetvolk medebracht . Toen de vloot voor de Sond verscheen, wachtte
de Zweedsche zeemacht, ter sterkte van vijfenveertig schepen onder
Admiraal . Wrangel haar af. Aan beide zijden van de Sond lag
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eene sterkte, en de Deensche, die ons anders geen kwaad zou doen,
was nu door de Zweden ingenomen, Het was dus voor de onzen
eene gevaarlijke onderneming om de Sond in to zeilen . Toch besloot men bet to doen, en den achtsten November 1658 gaf men
er gevolg aan . De with, die onder Wassenaar gebood, voerde den
voortocht aan, en tusschen de beide forten zeilde deze rechtstreeks
op het Zweedsche Admiraalsschip aan en gaf bet de voile laag .
Obdam, voor zijnen Onderbevelhebber niet willende onderdoen,
kwam flu ook, en doornagelde Wrangels schip zoodanig, dat bet
uit de slagorde moest om onder Kronenburg in veiligheid to
komen . De With, ziende dat Obdam hem op de hielen was,
vervolgde zijnen tocht, dock kwam, al vechtend met een Zweedsch
schip, omhoog to zitten . Van alle kanten werd hij nu aangetast

`'Vitte Corneliszoon de with doodelijk gewond .

en niemand der zijnen kwam hem to hulp, daar er, bij bet invaren
van de Sond, verwarring op de Nederlandsche vloot gekomen
was door het aan den grond geraken van drie onzer schepen .
Twee uren fang verdedigde de with zich, toen hij door twee kogels
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getroffen werd . Hij viel neder, maar bleef voortgaan met den degen
in de vuist de zijnen aan to moedigen met de woorden : >Vreest
met voor het aangezicht des vijands ! Strijdt voor uwe broeders,
voor uwe kinderen, uwe vrouwen en huizen !" Daar springen de
vijanden aan boord . Een vreeselijk gezicht voor den gevallen held
om zijn schip, van welks mast eenmaal Tromp zijne Admiraalsvlag
liet waaien, in handen van den vijand to zien . De vijanden nemen
hem gevangen, brengen hem op een antler schip over en - de
dapnere ziet kort daarop zijnen geliefden bodem zinken . De vijand
kreeg de > Brederode" -- zoo heette het schip - niet . Maar ook
hem zouden ze niet levend krijgen, want eer hij bij de vijanden
was, had hij den geest gegeven .
Ondertusschen werd de strijd voortgezet en Wassenaar van Obdarn
toonde hier, dat hij althans een held mocht heeten, al was hij geen
zeeman . In het einde behaalden de omen de overwinning en de
Zweden waren genoodzaakt to wijken .
Karel Gustaaf ontving het lijk van den dapperste der dapperen
met eerbiedig rouwbetoon . Men zegt zelfs, dat hij bij het zien
ervan zijne tranen niet bedwingen kon . Hij liet het lijk, omwonden
met satijn, in eene kist leggen, op welks deksel de wapenen van
den overledene lagen, en daarop liet hij het in eene zwartgeverfde
boot, die met rouwwimpels behangen was, naar het schip van omen
Admiraal brengen . Treffende hulde van den edele aan den dappere !
Maar met dezen doortocht door de Sond was de Noordsche
oorlog nog niet geeindigd, en in het volg; nde jaar zond men de
Ruyter opnieuw met eene vloot en een landingsleger naar de Oostzee om Wassenaar versterking to brengen . De Admiraal evenwel
was ongesteld en keerde naar het Vaderland terug, zoodat flu de
Ruyter, die door de Witt boven alle andere Vlootvoogden voorgetrokken werd, aan het hoofd der Nederlandsche vloot stond . Het
krijgsvolk werd flu onder bevel van den Ritmeester Buat op Funen
aan wal genet, en de Staatschen, bijgestaan door Duitsche, Brandenburgsche en Poolsche troepen, sloten het heele Zweedsche leger in
Nyborg in, en weldra was dit nu genoodzaakt zich over to geven .
Met groote eer werd de Ruyter to Kopenhagen ontvangen en door
Koning Frederik tot den Adelstand verheven . In z 66o stierf de
Zweedsche Koning en hiervan was het gevolg het sluiten van
den vrede .
Ondertusschen was er in Engeland eene groote verandering gekomen, De Engelschen hadden geenen vrede met hunne Republi-
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keinsche Regeering, aan welks hoofd een Lord-Protector stond met
de macht van eenen Koning . Langzamerhand kreeg Cromwell dus
meer en meer tegenwerking, maar hij was de man er niet naar,
om zich van zijne plaats to laten dringen . Wie zou de machtige
zijn, die hem deed wijken ? Die machtige kwam den derden September 1658 en zijn naam was : Dood . Toen men • hem op zijn
sterfbed vroeg, wie hem zou opvolgen, gaf hij ten antwoord : > Mijn
oudste zoon, Richard."
Dit gebeurde ook, maar Richard, die indertijd bij zijnen vader
gepleit had voor het behoud van Koning Karels leven, was de
geschikte persoon niet om den krachtigen Lord-Protector op to volgen,
en reeds in het volgende jaar legde hij zijne waardigheden neder .
Het gevolg hiervan was, dat de Stuarts veer hersteld werden op
den troop, en dat de oudste zoon van den onthoofden Koning in
i 66o den troop beklom onder den naam van Karel II .
Een deel van zijne ballingschap had hij in de Nederlanden doorgebracht, maar om niet met Cromwell in eenen oorlog to geraken,
had men hem hier vaak bet land verboden, en menigmaal, as hij
in stilte toch in Breda of in Den Haag kwam, had hij zelfs gevaar
geloopen om gevangen genomen to worden . Nu hij, als Koning
van Engeland, deze landen verliet, beval hij den Staten ten zeerste
zijne zuster Maria en haar zoontje aan .
Geen wonder dat vooral Holland, voor de Republiek der Vereenigde Nederlanden, niet veel heil zag in de troonsbeklimming van
Karel II . Vooreerst had men niet veel lust om de Acte van
Seclusie to vernietigen, en ten tweede vreesde men, dat de nieuwe
Koning gezind zou zijn om wraak to nemen, omdat men hem hier
het verblijf in het land ontzegd had . Men voorzag het, dat de
vrede met Engeland niet zoo heel lang duren zou, en daarom begon
de Witt reeds naar bondgenooten nit to zien .
Maar tot vie zich to wenden ? Frankrijks Koning Lodewijk XIV
zou misschien nit staatkundige inzichten to bewegen zijn,~onze bondgenoot to worden, maar men wrist dat hij die Burger-koningen
haatte . De Witt evenwel gaf zoo gauw den moed niet op . Om
Koning Karel to behagen, moist hij to bewerken, dat de Acte van
Seclusie ingetrokken werd . Hij vergiste zich evenwel, als hij meende
Karel hiermede een genoegen to doen, want de Koning beschouwde
die Acte van , Seclusie reeds als ingetrokken bij Cromwells dood .
De belofte van Hollands Staten, dat zij zich met de opvoeding van
den jongen Prins van Oranje wilden belasten, had misschien meer
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kunnen uitwerken . Aan die belofte werd echter geen gevolg gekeven, flat misschien zijne oorzaak vond in den flood van Prinses
Maria, die in i 66 i aan de familie-ziekte der Stuarts, de kinderpokken,
overleed . Intusschen moist de Witt to bewerken, flat er tusschen
Frankrijk en de Republiek een verbond gesloten werd, waarbij bepaald was, flat de een den antler in tijden van nood zou bijstaan,
en flat men nimmer met hetzelfde land eenen afzonderlijken vrede
sluiten zou . Een zelfde verbond moist hij met Engeland to doen
sluiten . Zoo was flan nu door de staatkundige bemoeiingen van
Tohan de witt voor eenigen tijd de vrede gewaarborgd, dock op den
duur kon net toch zoo niet blijven ; de vrede moest verbroken worGlen . Dat zou nu niet zoo zeer geschieden door net niet nakomen van
Hollands belofte omtrent de opvoeding van den jongen Prins van
Oranje, flat zou zelfs niet komen door net kleingeestige bevel van
Hollands Staten aan de Predikanten om uit nun gebed, na de preen,
de gewone belle voor den Prins weg to laten, neen, er was heel
moat anders . Wanneer de volken van Europa zagen hoe een land,
geregeerd door zijne burgers, zulk eene verbazende welvaart genoot
en talk eene groote rol in de staatkundige aangelegenheden van
11et heele werelddeel speelde, dan zouden ze er mogelijk ook op
den eenen of anderen tijd toe overgaan, de Republiek uit to roepen .
Stond er een Stadhouder aan net hoofd der Regeering, dan werd
de zaak dadelijk heel anders, want de eenvoudige lieden, buiten de
Nederlanden, zagen in den Stadhouder hetzelfde, vat de Atsjinsch .e
Gezanten eenmaal in Prins Maurits zagen . Ze hadden geen begrip
van eene Souvereiniteit der Staten . In Hollands aanzien, macht,
rijkdom en welvaart lag dus Hollands grootste gevaar ten opzichte
van de Europeesche vorsten ; Holland was werkelijk to klein voor
zijne groote macht . Het was dus niet de zucht om oorlog to
voeren, die Johan de Witt en zijne vrienden aandreef om zich met
de aangelegenheden van buitenlandsche taken to bemoeien ; net
was geen zucht naar grootheid, die hen aandreef tot allerlei staatkundige handelingen . Burger-koningen wilden ze in nun eigen land
zijn en dan net liefst in vrede . Dat ze geene voorstanders van
oorlog warm, bewezen ze telkens door afdanking van krijgsvolk of
net verminderen van uitgaven voor 's Land vloot. Neen, de verziende
Raadpensionaris tag tusschen net licht van Hollands gloriezon
de wolken naderen, welke flat licht zouden verduisteren . Dit
to verhoeden, was zijne staatkunde, die ook dikwijls aangewend
moest worden, waar de kooplieden uit zucht naar gewin de zaak
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verkorven hadden . Intusschen hielp zijn verbond met Engeland niet
veel . Karel II had een trouweloos karakter en al spoedig bleek bet,
das hij naar eene aanleiding zocht om Holland den oorlog aan to
doen . Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden was in bet
buitenland geene sprake meer ; men kende alleen Holland . En met
onze Vaderlandsche geschiedenis is het flu weer bijna hetzelfde, als
in den Graventijd . Wat de Hollandsche Graven deden, vindt men
in elk leerboek, maar was de Hertogen van fielder of de Bisschoppen van Utrecht deden, words alleen dan vermeld, als deze Vorsten
met de Hollandsche Graven in aanraking kwamen . Zoo ook was
het nu . In Friesland en Groningen had men nog altijd eenen Stadhouder, dock zijn naam weed maar zelden genoemd, en onder de
buitenlandsche Vorsten was hij zoo goed als niet bekend, en eenige
rekening hield men met hem althans niet . Terloops vermelden we bier
dan ook maar, das de Friesche Stadhouder Willem Frederik in 1664
stierf aan de gevolgen van eene wonde, die hij zichzelven toegebracht
had bij bet nazien van een pistool . Hij werd opgevolgd door zijnen
minderja,rigen zoon Hendrik Kasimir, onder voogdijschap van zijne
Moeder Prinses Albertine Agnes van Oranje, eene dochter van
Frederik Hendrik .
Wij kunnen dus niet anders dan ook nu alweer over Holland
spreken, waar Johan de Witt naar alle kanten uitzag om ailerlei
dreigend gevaar, vooral van de zijne van Engeland en Frankrijk,
of to vvenden . Meer en meer bleek bet toch, das Frankrijk onder
Lodewijk XIV, de kweekeling van Mazarin, de eerste Monarchic
van Europa was, en dat er alle kans bestond, dat Engelands Koning,
die, bij al zijne trouweloosheid, een onbezorgd leven leidde, zich
gemakkelijk zou laten overhalen om met Frankrijk eene lijn to
trekken . Vooreerst was hiervoor nog niet zooveel gevaar, want Lodewijk
had zijn oog laten vallen op de Spaansche Nederlanden en de
staatkunde van Kardinaal de Richelieu, door Mazarin voortgezet,
was ook Lodewijks staatkunde : bet vernederen van bet huffs Habsburg . Met Frankrijk op eenen goeden voet to staan was de Witt's
streven, maar Frankrijk tot nabuur to hebben, verlangde hij niet .
Spanje wilde graag onze bondgenoot zijn, maar namen wij dit aan,
dan kregen we bet met Frankrijk to kwaad . De kunst was nu om
door overleg de zaak op de lange baan to schuiven . Spoedig viel
er evenwel voor de Witt was anders to doen . Koning Karel II
zocht den oorlog, en behandelde de Nederlanders met eene kleinachting, die alle perken to buiten ging . Reeds in 1664 nam
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Jacobus, Hertog van York, een broeder van Karel, behalve vele
koopvaarders, ook de kolonie Nieuw-Nederland (tegenwoordig New
York) weg, en op de Westkust van Afrika vermeesterden de Engel+
schen, onder Holmes, onze bezittingen . Dit alles geschiedde in vollen
tijd van vrede, en dat dit niet dadelijk als eene oorlogsverklaring
aangezien werd, zat misschien wel in de inrichting onzer Republiek,
die nit verschillende machten bestond, welke ieder op zichzelve bijna
zelfstandig waren . Van die machten waren de Oost- en de West
Indische Compagnie de voornaamste, dock deze laatste was al lang
aan het aftakelen, waartoe het verlies van Brazilie veel bijgedragen
had . Ondertusschen begreep de Witt, dat er toch wat gedaan moest
worden, en daarom zond hij de Ruyter naar Afrika om onze be~
zittingen to heroveren . Terwijl de Ruyter in Afrika was en daar
aan zijnen last voldeed, brak de werkelijke oorlog uit . Hij duurde
van 1665 tot 1667 en staat bekend onder den naam van »Tweeden
Engelschen oorlog ."
Gelukkig had de Witt gezorgd dat onze vloot flu in eenen beteren
toestand was, maar dat belette niet, dat het begin voor ons al
zeer ongelukkig was . Op de hoogte van Lowesthoff, niet ver van
Yarmouth, ontmoetten de vloten elkander . De Engelsche vloot stond
onder opperbevel van den Hertog van York, en de onze werd aanj
gevoerd door Wassenaar van Obdam, die honderd en drie schepen
onder zijn bevel had, welke samen eenentwintig duizend matrozen
en zee-soldaten en achtenveertighonderd negenenzestig stukken
geschut aan boord hadden . Met den dageraad van den dertienden Juni nam de strijd, onder ongunstige omstandigheden
voor ons, eenen aanvang Vooreerst was de wind ons tegen
en ten andere was onze vloot verdeeld in zeven smaldeelen, die
niet eendrachtiglijk konden handelen, omdat de Luitenant-Admiraai
Wassenaar verzuimd had eenen laatsten krijgsraad to beleggen .
Over het algemeen ontbrak op de heele vloot de vaste leiding van
eenen man, die wist, wat hij wilde . Aan cooed en dapperheid ontbrak
het Wassenaar niet, maar het ontbrak hem geheel aan beleid . Reeds
om vijf uur in den morgen sneuvelde de dappere Luitenant-Admiraal Cortenaer . Wonderen van dapperheid werden door onze Vlootvoogden verricht, dock bij geniis van eenen algemeenen aanvoerder
vocht ieder smaldeel to veel op zichzelf, en toen het schip van
Wassenaar in de lucht vloog, waardoor de vloot op eenmaal zonder
hoofd was, gingen vele kapiteins, van de algemeene verwarring
gebruik makende, op de vlncht . Slechts door het beleid en de dap-
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perheid van den Zeeuwschen Luitenant-Admiraal Jan Evertsen, die
terstond na den flood van Wassenaar de Admiraalsvlag liet waaien

Wassenaar van Obdanls schip vliegt in de lucht .

van zijn schip, werd de vloot voor ondergang behoed . Spoedig
echter waren de verschillende smaldeelen van elkander verwijderd
en eornelis Tromp, die meende flat F vertsen gesneuveld was, of
misschien wel om nog andere redenen, stak flu de Admiraals-vlag
uit en bracht het grootste deel van de vloot in behouden haven .
De tijding van de groote nederlaag bracht ontsteltenis in het heele
land, want men had bijna op eene overwinning gerekend . Natuurlijk
moesten de verschillende Bevelhebbers verslag uitbrengen van dezen
zeeslag, en Tjerck Hiddes de Vries, een zeeman aan wiens cooed
en waarheidsliefde niemand twijfelde, ving het verslag aan met de
woorden : >>Vooreerst heeft God Almachtig ons Opperhoofd de
kennis benomen of nooit gegeven .
Van de waarheid dezer woorden waxen zelfs de Staten van Holland overtuigd, want toen Wassenaar geen gebruik maakte van den
gunstigen wind om onder zeil to gaan, kreeg hij eene scherpe aan-
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maning van de Staten en de bedreiging, dat de Witt bij hem
aanboord zou komen . Hoogstwaarschijnlijk was deze vertraging
de hoofdoorzaak van de nederlaag. Het ergste was, dat men Wassenaar niets verwijten kon, omdat de Staten bij zijne aanstelling
zeer goed konden begrijpen, dat een Kolonel der ruiterij geen ervaren
zeeman kon zijn . Het is waar, dat de Engelsche Admiraal Blake
ook Generaal was toen Cromwell hem aan het hoofd der vloot
plaatste, maar niet ieder was een Blake . Intusschen klagen hielp
niet meer, en daarom benoem de men nu Cornelis Tromp tot Bevelhebber der vloot, dock voortaan zou bet Opperbevel berusten bij
drie Gevolmachtigden van de Staten-generaal . Hiertoe werden
benoemd Johan de Witt voor Holland, Huygens voor Gelderland en
Boreel voor Zeeland . Nauwelijks waren deze benoemingen geschied, of
de Ruyter bracht to Delfzijl onze rijk geladen koopvaardij-vloot binnen .
Nu zou Tromp, omdat hij Prinsgezind was, stellig niet benoemd zijn
geworden zoo de Ruyter in bet Vaderland geweest was . En wat deden
de Staten nu' Op voorstel van Amsterdam, besloten ze de Ruyter
tot Luitenant-Admiraal der Moot, die in Texel lag, aan to stellen .
De lastbrief werd terstond aan de Ruyter gezonden en deze nam
de benoeming aan . Denkelijk heeft hid wel niet geweten, dat de
Staten met Tromp zulk een leelijk spel speelden . Tromp trok zich
deze beleedigende handelwijze zeer aan, dock bleef toch op de
vloot . Toen de drie Gevolmachtigden to Texel verschenen, kon de
vloot niet uitloopen, omdat de wind tegen was . De Witt, die omringd was door eene lijfwacht, gedost in de Grafelijke kleuren van
Holland, beweerde dat men wel kon uitloopen . Hij ging aan boord
nam het dieplood in harden en bracht de schepen in zee . De tocht
leverde echter geene voordeelen op, want de stormen beletten de
Engelsche zoowel als de Nederlandsche vloot, elkander slag to leveren . Terwijl onze vloot doelloos op zee kruiste, `vist Engeland
ons ook eenen vijand van de landzijde to bezorgen in Bernard van
Galen, Bisschop van Munster . Deze viel in ons land en veroverde
de eene plaats na de andere, omdat men de krijgsmacht to lande
zoo goed als geheel verwaarloosd had, om de zeemacht maar in
eenen geduchten staat van tegenweer to brengen . En overal waar
de Bisschop in Gelderland en Overijsel kwam, liet hij de bezittingen van den Prins van Oranje onaangetast, ja, in het voorbijtrekken der steden bet hij door zijne trompetters het Wilhelmus blazer .
Hierdoor werd het yolk aangepord om zich tegen de opperheerschappij van Holland to verzetten en aan to dringen op de ver-

hexing van den Prins, die, als hij Stadhouder was, wel zorgen zon
dat er ook iets gedaan werd voor de verdediging der landprovincien . Van Galens tocht werd evenwel niet overwinnend voortgezet ; want Frankrijk kwam ons to help . Lodewijk XIV wilde
namelijk de verheffing van den Prins niet . In zijn hart haatte hij
de trotsche Burger-koningen en bovenal de Witt . Maar de Burgerkoningen hadden de Republiek in oorlog gebracht met Engeland,
en nu had Lodewijk er belang bij, dat die twee Zeemogendheden
elkanders vloten vernielden, want des to gemakkelijker kon Frankrijk zich ook tot eene Zeemogendheid verheffen . De oorlog moest
dus voortduren, en in het volgende jaar verklaarde hij zelfs den
oorlog aan Engeland zonder evenwel veel to doen . Om de opgewonden gemoederen wat tot bedaren to brengen, en misschien ook
in de hoop, dat men Koning Karel II daardoor gunstiger zou stem-
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men, besloten de Staten van Holland de opvoeding van den Prins
nu op zich to nemen, en ontving hij bij den titel van »Kind van
Staat" ook eene geheele nieuwe hof houding en onderwijzers . Van
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deze onderwijzers was de Witt er een, en hoewel de Prins zeer
goed wist, dat hij het, als het maar van de Witt of hing, nooit tot eenige
waardigheid in de Nederlanden zou brengen, nam hij toch de gelegenheid waar om van dezen grooten staatkundige to leeren zooveel
hij kon . Die staatsmans-wijsheid zou hem later uitnemend to stale
komen .
Nu de vrede met den Bisschop van Munster gesloten was en
Frankrijk ook den oorlog aan Engeland verklaard had, zaten de
Mitt en zijne vrienden veer vast op het kussen, en hoopte men de
Engelschen flu met goed gevolg to zullen bestrijden, vooral nu ook
de Koning van Denemarken bijstand beloofd had . Van de hulp
flier twee landen zag
men evenwel niets, zoodat de Republiek het
spit alleen of bijten
moest. Den z r Juni i666
ontmoette onze vloot
de Engelsche bij North
Foreland en daarop
volgde een slag, die
eenig is in de geschie_
denis der wereld . Hij
duurde vier dagen en
staat bekend onder
den naam van Tierdaagsche zeeslag ~ . De
beschrijving van dezen
vreeselijken slag, die
met de overwinning der
omen eindigde, zou bijna alleen een boek vullen. Behalve de Ruyter
~"
verwierven zich bij deze

gelegenheid mannen,als
CornelisEvertsen,Tjerk
De Zeven Provincien .
Hiddes de Vries, Cornelis Tromp, A art van Nes, van der Hulst en zoovele anderen
cenen onsterfelijken roem . Van Tromp getuigden de Engelschen,
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die; aangevoerd door Monk, voor de onzen in cooed niet onder deden
>Zijn er dan vijf of zes Trompen op de Hollandsche vloot ?<< Dat kwam,
omdat het schip waarop deze held zich beyond, telkens reddeloos
geschoten were: Hij begaf zich dan zoo spoed ig hij kon op een ander
schip en liet daar zijne vlag waaien . Aan board van > De Zeven
Provincien «, de Ruyters beroemd Adrniraalsschip, bevonden zich
vele aanzienlijke Fransche Edellieden, die zich moedig gedroegen .
Na afloop van den slag getuigden zij, eat zij het verschrikkelijke
van zulk eerier zeeslag zich nooit hadden kunn .en voorstellen .
Op den vierden dag kreeg Monk eerie versterking van vijfentwintig
schepen onder Prins Robert, die afwezig was geweest om den
Franschen het uitloopen to beletten . De Ruyter aarzelde niet om
nogmaals het gevecht to hervatten, dock toen tegen den avond de
slag nog niet beslist was, wenschte de Ruyter er een einde aan to
maker en heesch de roode, de bloedvlag . Als een woedende storm
vlogen onze schepen op de Engelschenn af . Dezen hidden een
oogenblik moedig stand, maar de aanval was to machtig en ze

De Ruyter verwijt Tromp de nederlaag.
ginger op de vlucht, dock waarlijk niet met schande . Niet to beschrijven is de geestdrift waarmede Vlissinger Michiel in zijne
Vaderstad en in het heele Vaderland met zijne helden ontvangen
were . . Geen harel de Groote met zijne Paladijnen were ooit zoo
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gevierd . En zijn lof ging van mond tot mond, van land tot land,
de Ruyter was van dien dag of d e Zeeheld van Europa .
Zijne rust in het Vaderland zou echter niet lang duren ; want
Engeland was nog niet gezind den vrede to sluiten . Met spoed
werd de vloot hersteld en reeds den vierden Augustus werd er bijna
op dezelfde hoogte, opnieuw slag geleverd. Doch thans zou men niet
overwinnen ; de Nederlandsche vloot werd verslagen en onze de
Ruyter, verlaten door Tromp, die op eigen hand, en zonder daartoe
bevel ontvangen to hebben, een deel der Engelsche vloot op de vlucht
sloeg, moest na het verliezen van zijne dapperste Onderbevelhebbers
aftrekken . Die aftocht van de Ruyter was evenwel zoo grootsch
en zoo vol beleid volbracht, dat eeiie overwinning hem geen grooter
eer had kunnen versehaffen . Order de dapperen, die gesneuveld
waren, behoorden Jan Evertsen, Tjerk Hiddes de Vries en Coenders .
Lodewijk XIV schonk onzen Admiraal' voor dezen meesterlijken of
tocht de orde van St, Michiel .
In het Vaderland teruggekomen deed de Ruyter bij de Staten
zijn beklag over Tromp, en verweet dezen, dat liij de oorzaak was
van het verliezen van den slag, omdat hij op eigen gezag gestreden had .
Tromp, hierover niet weinig geraakt, verdedigde zich en zeide, dat
de Ruyter verloren zou geweest zijn, als hij, Tromp namelijk, niet
gezorgd had, dat slecbts een gedeelte van de Engelsche vloot hem
kon vervolgen . Het is mogelij k, dat Tromp, met die bedoeling
den vijand op eigen gezag bestreed, en dan moet de Ruyters verwijt hem zeer hard gevallen zijn . Maar men geloofde Tromp niet,
en men vermoedde, dat hij uit naijver zoo gehandeld had, en daarom
werd hij op eigen verzoek ontslagen . Dit ontslag moet den dapperen
man wel zeer gegriefd hebben .
Nu de Engelschen voor een oogenblik meester van de zee waren,
verbrandden ze honderdveertig onzer koopvaardijschepen, die in bet
Vlie lager en plunderden het eiland Terschelling. Op het oogenblik
was men evenwel niet bij machte, die lage daad to wreken . Dit
zou het volgende jaar geschieden .
Maar terwijl ter zee de Staten hun gezag tegenover den vijand
wisten to handhaven, begon to land de ontevredenheid tegen de
Regeering steeds toe to nemen, en die ontevredenheid werd er niet
minder op, toen de Ritmeester Buat, die zich in den Noordschen
oorlog zoo onderscheiden had en die van het Hof des Prinsen ver
wijderd was geworden, in Den Haag onthoofd werd, omdat hij in
het geheim met Engeland onderhandeld had over de verheffing van
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den Prins . Toch hielden Hollands Staten ook nu nog hun gezag
staande, en om aan hun gewest eene zekere macht boven al de andere gestated to geven, besloten ze eene vloot, die geheel nit Hollandsche
schepen zou bestaan, uit to rusten om den Engelschen plundertocht op
Terschelling betaald to zetten . Natuurlijk stood deze vloot veer
onder het bevel van de Ruyter, dock als Gevolmachtigde van de
Staten van Holland begaf Cornelis de Witt, Burgemeester van
Dordrecht en Ruwaard van
Putten zich aan boord van het
Admiraalsschip . In Engeland
had men ook niet stil gezeten,
dock Koning Karel, die altijd
gebrek aan geld
had, moest er
in deze tijden
natuurlijk nog
meer gebrek
aan
hebben .
Daarenboven
heerschte
in
erge mate de
pest in zij n
rijk, vooral in
Londen, en de
handel van het
heele koninkrijk stood gedurende dezen
tijd zoo goed
Johan de Wilt .
als stil, zoodat
anen met veel geld over had om den oorlog voort to zetten . Daarom
was men reeds in het jaar i666 begonnen over den vrede to onderhandelen . Deze onderhandelingen vorderden evenwel zeer langzaam,
en Karel stelde zijne eischen nog veel to hoog . Een nieuwe zeetocht was dus noodig om Engelands trotsche eischen to matigen .
De nieuwe vloot, door het aanhouden van den winter in het
uitloopen vertraagd, kon pas den zesden Juni zee kiezen . Ze was
verdeeld in drie escaders . Het eerste escader stood rechtstreeks
onder . bevel van de Ruyter, het tweede onder van Nes en het derde
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order van Gent, die in de plaats van Tromp benoemd was .

•De

leiding van de heele vloot berustte evenwel bij Cornelis de wits,
die in zeezaken zeer ervaren was en in dapperheid voor niemand
onderdeed . Den zeventienden Juni kwam men voor de Theems, en
drie dagen daarna zeilde het eskader van van Gent, aan boord van
wiens schip Cornelis de Witt flu was, de Theems op . De Engelsche
schepen, die daar lager, namen de vlucht . Kapitein van Brake,
die door de Witt gestraft was, omdat hij de tucht overtreden had,
bond aan, om zijne overtreding goed to maker, met zijn schip
vooruit to zeilen, en het eerst den vij and, die zich achter eenen
ketting opgesteld had, aan to vallen . Van alle kanten door de
Engelsche batterijen en schepen beschoten, zeilde hij zonder een
schot to doer, en alleen gevolgd door een paar bran ders op het
eerste Engelsche schip, dat . voor den ketting lag, aan, gaf het de
voile laag en ram het na een kortstondig gevecht . Een der branders order Kapitein van Rijn, zeilde den ketting door en maakte
dus baan voor onze vloot . Vreeselijk was de verwoesting, die , door
de omen op de Engelsche vloot werd aangericht . Het grootste
vijandlijke schip >) Royal Charles" werd veroverd en vele anderewerden in brand gestoken . In Londen sloeg ieder den schrik om het
hart, en met het kostbaarste, wat ze inderhaast konden samenrapen,
ginger vele aanzienlijken op de vlucht nit vrees, dat de Hollanders
flu ook Londen zouden plunderer . Dit lag evenwel niet in de befouling der overwinnaars, die schitterend wrack genomen hadden,
voor den Engelschen strooptocht in het Vlie en op Terschelling . Het
.eskader keerde naar den mond van de Theems terug, vereenigde
zich daar met de twee eskaders, die aan den tocht geen deel genomen hadden, -- de Ruyter was er dus niet bij geweest, - en men
bleef twee maanden in zee. Die tocht naar Chattam bespoedigde
den vrede, die reeds den laatsten Juli 1667 op vrij gunstige voorwaarden to Breda gesloten werd . Dat deze, vooral met het oog op
den toestand in Engeland en na den tocht naar Chattam niet
gunstiger waren, kwam omdat Frankrijk eenen roval in de Zuidelijke
Nederlanden gedaan had . Toen van onze zijne aan Lodewijk herinnerd werd, dat die roval geschied was zonder ors medeweten, wat
volgens het gesloten verbond noodzakelijk was, liet Lodewijk zijne
troepen wel niet verder trekken, maar ze bleven toch waar ze waren .
Nu was men in Europa algemeen bevreesd voor Frankrijks overmacht en daarom deed de Witt alles, vat hij kon, om Frankrijk
met Spanje to verzoenen, en het gelukte hem, dat er tusschen die
23
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twee landen een wapenstilstand gesloten weed . Um verder in Holland
niet langer kans to loopen, dat het yolk den zeventienjarigen Prins
Willem tot Stadhouder zou willen laten verheffen, wist hij de Staten
van zijn gewest het besluit to doen nemen, dat in Holland het
Stadhouderschap afgeschaft werd en dat een Kapitein-Generaal en
Admiraal-Generaal nooit Stadhouder van eenig antler gewest zou
mogen zijn . Dit besluit, den vijfden Augustus
i6 7 genomen, draagt
den naam van » Eeuwig edict ." Verder wist de Witt het ZOO to
leiden, dat men ook in andere provincien besloot, dat een Stadhouder nooit aan het hoofd van het leger of van de vloot zou
mogen staan .
Karel V bevreesd dat de Republiek zich ten slotte wel zou later
vinden om Lodewijk bezit to doen nemen van de Zuidelijke Nederlanden, moist de Staten en Zweden tot een verbond met Engeland
over to halen om Lodewijk dit to beletten . Dit verbond droeg den
naam van A Triple Alliantie" of Drievoudig Verbond ." De Fransche
Koning, die zich op het oogenblik tegen deze drie landen niet opgewassen gevoelde, sloot vrede met Spanje en hield alleen de tiers
steden, die hij veroverd had. Deze Triple Alliantie en vrede werden
in i668 gesloten, en in het volgende jaar trail Spanje ook toe .
En zoo was dan het gezag der Burger-Koningen in Holland bevestigd . De vrees voor eenen Stadhouder bestond niet meer, met
Engeland was niet alleen vrede gesloten, maar het behoorde met
onze Republiek tot een Viervoudig verbond . Lodewijk XIV was in
zijne veroveringsplannen gedwarsboomd, en to zwak tegenover de
verbonden Mogendheden . Waarlijk het had al den schijn, dat de Witt,
en de manners, die met hem aan het roer der Regeering stonden,
met van den Vondel zingers konden
„Het is al boter tot den boom,
Men zingt al Pais en Vre."

Maar schreef de blijspel-dichter Bredero onder zijne werken meest
altijd als zinspreuk : n Het kan verkeeren", geen, die dat meer en droeviger ervaren zouden dan de gebroeders Johan en Cornelis de Witt .
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Weer „Oranje boven !"
Lodewijk XIV was er de man niet naar om het den Burgerkoningen, dien hij den minder eervollen naam van winkeliers en
visschers gaf, to vergeven dat zij hem belet hadden de Zuidelijke
of Spaansche Nederlanden to . veroveren . Hij zon op wrack, al
moest de Witt er ook bij vallen . Eerst trachtte hij de Republiek
van het Drievoudig verbond of to trekken, en toen hem dit niet
gelukte, beproefde hij het met Engeland en Zweden . Dezen lieten
zich vinden, en vooral liet Karel zich niet lang zoeken toen hij
hoorde, dat hij er een ruim jaargeld can verdienen kon . Deze
verkwister op den troop deed voor geld alles . De Zweden wist
Lodewijk ook met geld zoover to brengen, dat zij elken Duitschen
vorst, die het wagen zou de Republiek to helpen, beloofden to zullen bestrijden . In de Republiek zelve stookte hij het vuurtje der
tweedracht, hoewel hij den jeugdigen Prins van Oranje misschien
even sterk haatte als de winkeliers en visschers ." Eindelijk het
aandringen van het yolk moede, weed er besloten, nu de Prins
meerderjarig en Lid van den Raad van State was geworden, hem
to benoemen tot Kapitein-Generaal voor ecnen veldtocht . Deze
benoeming schijnt ten gevolge gehad to hebben, dat de Keurvorst
van Brandenburg, die een Oom van den Prins was, een verdrag
met ons sloot.
Intusschen was het duidelijk dat het niet lang meer zou duren
of Frankrijk verklaarde ons den oorlog. Nu werd een afgezant naar
Koning Karel II gezonden om dezen, ingeval de oorlog tusschen
de Republiek en Frankrijk uitbrak, over to halen ons to helpen .
Maar Karel, die natuurlijk niet can omen Gezant zeggen kon, dat
hij een jaargeld van den Franschen Koning trok, gaf ten antwoord
dat wij de Engelsche Koningsvlag niet altijd gegroet hadden, zooals
dat moest, en dat hij ontevreden was, dat men zijnen Neef Willem
van Oranje de waardig heden zijns Vaders niet opdroeg. Verder vertelde
hij, dat men hem, den Koning, in de Nederlanden door platen, schilderijen en gedenkpenningen bespottelijk gemaakt of gehoond had .
Dat men nu ook den Prins tot Admiraal-Generaal had aangesteld, was
hem nog niet genoeg . Het een bij het antler genomen : hij kon en
wilde ons niet helpen . In 1670 had hij dap ook reeds met Lodewijk een geheim verdrag gesloten, bekend onder den naam van
D Het geheime verdrag van Douver ."
Bij dit verdrag verbond Karel
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zich om Frankrijk in eenen oorlog tegen Nederland bij to staan . Het
middel, dat Lodewijk aanwendde om Karel voor dit verdrag over to
halen, bestond weer in groote geidsommen en bovendien in de oogen
eener mooie vrouw . Karel was een Koning, die zich voor geld en
vrouwen tot alles liet omkoopen, en in heel de nieuwe wereldgeschiedenis is moeielijk eenen Vorst to vinden, met zulk een weinig
koninklijk karakter, als de herstelde Stuart op den Engelschen
troop ; want zelfs de belangen van zijn eigen yolk telde hij niet .
In Frankrijk had men zich reeds geheel klaar gemaakt voor den
oorlog, en onze Gezant, Pieter de Groot, geene hoop meer hebbende
den Koning tot andere gedachten to brengen, verliet Frankrijk en
kwam in ons land terug . Kort daarop, den zevenden April 1672,
verklaarden Frankrijk en Engeland ons gelijktijdig den oorlog . Ook
de Bisschop van Munster en de Keurvorst van Keulen, deden aan
bet oorlogsspel merle en verklaarden ons ook, om nietige redenen,
den oorlog.
Voor eenen veldtocht was de tweeentwintigjarige Prins benoemd ;
het stond duidelijk to voorzien, dat hij in dien eenen veldtocht zou
moeten bewijzen of hij het vertrouwen, dat men op aandrang des yolks
in hem gesteld had, verdiende . De vrees was er groot voor ; want
waar zou de zwakke jongeling, die een zeer ziekelijk gestel had, het
oorlogvoeren geleerd hebben ? En dap oorlogvoeren tegen Lodewijks
geoefende soldaten, aangevoerd door Generaals, die in het leger
grijs waren geworden ! Meer nog, oorlogvoeren to land met een
leger, dat nog geworven en geoefend moest worden, en met vestingen,
die twintig jaar gelegen hadden, als een huffs dat voor of braak moest
verkocht worden . De kansen stonden slecht, zeer slecht . Bovendien, wat kon de Prins uitrichten met Souvereinen, die hij dienen
moest en die hem niet genegen waren ? Die verhouding maakte het
gevaar nog grooter .
Toen Lodewijk aan bet hoofd van zijn leger Frankrijk verliet,
werden daar penningen gemunt, waarop eene zon was afgebeeld, welke
de dampen van een moeras tot zich trok, met dit bijschrift : l Evexi
sed discutiam", dat wil zeggen : >>Ik heb ze opgetrokken, maar zal
ze verstrooien ."
Het geleek er veel naar dat dit bijschrift een profetie zou worden ; want Maastricht voorbij trekkende, waarin elfduizend man
van onze troepen zich bevonden, nam hij verscheidene plaatsen,
die ons toebehoorden, zonder slag of stoot in, en trok den twaalfden
Juli bij Lobith over den Rijn . De Prins van Oranje trok flu met
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zijn leger , dat tegen de tweemaal honderdduizend' man van Lodewijk niets uitrichten kon, van den IJsel terug naar Utrecht . Overwinnend trok Lodewijk verder. Elke stall, die hij voorbij trok, gaf
zich over . Zoo kwam hij in het Sticht . Nu ging de Prins met
zijn legertje naar Holland, en den drieentwintigsten Juni gaf Utrecht
zich al over. Naarden, Woerden en Schoonhov~n vielen ook in
zijne handen . In de Oostelijke en Noordelijke deelen van ons land
trokken de Munsterschen en Keulschen op hunne beurt overwinnend
verder en sloegen, na het sterke Koevorden genomen to hebben,
zich om Groningen, dat het voorbeeld der andere steden niet volgde,
maar een beleg van zes weken verduurde, gedurende welken tijd de
Bisschop de stall liet beschieten, waarom men hem den spotnaam
van Bommen-Berend" gaf.
Had het dus al den schijn, dat de kranige geest der Nederlanders, welke reeds zoo menigmaal de grootste moeielijkheden en
gevaren moedig het hoofd geboden had, op eenmaal plaats gemaakt
had voor eene wanhoop, die zelfs voor het geringste gevaar terugdeinst, op zee toonden we dien ouden geest nog to bezitten . Onze
vloot van negentig schepen sterk, was weer onder het opperbevel van
Cornelis de Witt in zee gestokena Bij Solebay, op de oostkust van
Engeland, ontmoette onze vloot de Engelsch-Fransche zeemacht .
De vijanden hadden zich in drie eskaders verdeeld . Dit was ook
met onze vloot het geval, welke onder de bevelen stonden van de
Ruyter, van Gent en Banckert . Omstreeks acht uur in den morgen geraakte men slaags . De Ruyter, die den middeltocht aanvoerde,
naderde zijnen opperstuurman en het schip van den Hertog van
York, den bevelhebber der Engelsche vloot, aanwijzend, zei hij
Stuurman Zeger, dat is onze man !" Janmaat lachte even en antwoordde : > Dat zal je gebeuren, Mijnheer !"
De verschijning van onze vloot werd zOb spoedig door eenen
aanval gevolgd, dat de vijanden geenen tijd hadden om de ankers
to lichten en ze dus maar of kappen moesten, om zich zoo vlug mogelijk in slagorde to stellen .
Aan boord van >>De Zeven Provincien~ beyond zich Cornelis de
Vitt, die omringd van zijne lijfwacht voor de bovenhut in eenen
gemakkelijken stoel zat, om de leiding van den slag to regelen .
Jicht dwong hem to zitten, antlers zou hij het voorbeeld van de
Ruyter hebben gevolgd en zich overal heen begeven hebben . Aan de
Ruyters verzoek had Zeger voldaan en A De Zeven Provincien leverde
het Engelsche Admiraalsschip slag . Twee uren lang hield men den
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strijd van beide zijden vol . De musketkogels vlogen de Witt om
de ooren en doodden enkelen van zijne lijfwacht, dock hij bleef bedaard zitten en bevelen geven . En nu moge het ons ergeren, dat
een man als de Ruyter, z66 ervaren in zeezaken, zbb dapper, zbb
vol beleid en zbb trouw aan zijn Vaderland, onder de bevelen van
eenen Burgemee ter van Dordrecht stond, erkennen moeten wij het
toch, - ook de mannen van » De Zeven Provincien g erkenden
het, - dat het geene vernedering was to dienen onder zulk eenen
man, die misschien, to midden van zijne sierlijk uitgedoste lijfwacht,
alleen wat al to veel roemde op zijn burherkoningschap . Eindelijk
trok de Hertog van York af, doch werd vervangen door andere
schepen . Kapitein van Brakel, die door zijnen onstuimigen cooed
zich weer had laten verleiden om tegen de gegeven bevelen to handelen, viel met zijn schip van tweeendertig stukken en driehonderd
man, het Admiraalsschip van Montague aan, dat honderdvier stukken geschut en duizend man aan boord had . Van Brakels aanval
was zoo hevig, dat Montague zich stellig aan hem zou overgegeven
hebben, als hij ook eene Bevelhebbers-vlag gevoerd had. Nu hield
hij den strijd vol, doch toen andere Nederlandsche schepen van
Brakel kwamen bijspringen, hield hij af. Kort daarna zonk zijn
schip en eer Montague tijd had om op een ander schip over to
stappen, verdween hij in de diepte . Zooals van Brakel tegenover
Montague en de Ruyter tegenover York stonden, zoo stonden Engelschen en Nederlanders overal tegenover elkander . Een officier
van Montagues schip werd door de onzen gered en bij de Ruyter
aan boord gebracht. De Ruyter wilde dat hij naar beneden zou
gaan, doch dat weigerde de dappere man en hij kon niet nalaten
to zeggen : » Mijnheer, is dat vechten ! Het is nog geen middag en
Hoe de Ruyer is al meer gedaan dan in i 666 in vier dagen !
ter zich in dezen verschrikkelijken slag gedroeg, getuigde dezelfde
officier wat later, toen hij zijne verbazing lucht gaf met de woorden
Dat is een man ! Vlootvoogd, Kapitein, Stuurman en Matrons !
Hij is alles tegelijk !
Op bet eskader van van Gent, die gesneuveld was, verflauwde de
strijd eenigszins, en nu kwamen de Engelschen voor een deel op de
Ruyter af, die nu een dubbel spit of to bijten had . Gelukkig
evenwel kwam Banckerts hem to hulp, en toen de avond viel, hadden
de Nederlanders den slag op de Engelschen gewonnen, want den
volgenden dag was de vijand verdwenen . Banckerts had de Franschen moeten bevechten, doch deze waren zonder een eigenlijk
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gevecht geleverd to hebben, afgetrokken . Dat lag waarlijk niet aan
den dapperen Bevelhebber d' Estrees . Waarschijnlijk had deze van
zijnen Koning in last om zooveel mogelijk als toeschouwer to zien,
hoe de Engelsche en Nederlandsche vloten elkander vernielden .
Lodewijks staatkunde reikte dus ver .
De tijding van deze schitterende overwinning beurde hier to laude
de verslagen gemoederen wat op . En opbeuring had men heel
veel noodig. Wie Holland en Zeeland een paar maanden vroeger
bezocht had en nu weer gekomen was, zou land en yolk niet herkend hebben . Alle bedrijven lager stil ; de rechtbanken hielden
geene zitting en de scholen waren gesloten . Eene sombere treurigheid lag over het heele land, en de kerken waren to klein om
ruimte to geven aan allen, die char kwamen om hun verslagen hart
door het gebed to bemoedigen . Een schrijver van dien tijd getuigde : »De Regeering scheen radeloos, het Volk redeloos en het
Land reddeloos .
Zelfs Johan de Witt, die gedurende al de j aren
van zijn Raadpensionarisschap een toonbeeld was geweest van onbegrijpelijke werkkracht, en die nu in deze barge tijden bijna het
onmogelijke verrichtte, begon den moed to verliezen en zag alleen
nog uitkomst in het order water zetten van bet land . Hiertoe
waren de Staten echter vooreerst niet genegen, en daarom trachten
ze door onderhandelingen met den vijand het gevaar of to weren .
De eerste onderhandelingen werden met Koning Karel gevoerd, dock
deze hield zich
eens standvastig en wilde in overleg met Frankrijk
onderhandelen, en toen ook de Prins van Oranje pogingen aanwendde om tot eene schikking to komen, zond Karel twee Gezanten
naar de Nederlanden om char met Koning Lodewijk de zaken to
gaan bespreken . Onze Afgevaardigden bij den Franschen Koning
vonden char ook al geen wellevend onthaal, en mochten alleen
vernemen welke eischen Lodewijk voorloopig stelde . Nu keerde
Pieter de Groot, een der afgevaardigden, naar Den Haag terug om
char den uitslag hunner zending merle to deelen . De Staten van
Holland waren er echter reeds toe gekomen om hun gewest, door
het order water zetten der lage gedeelten, to beschermen tegen het
voortdringen van den vijand . I)e Witt gunde zich geene rust en
menigmaal gebeurde het, dat hij des avonds om negen uur
het
middagmaal niet gebruikt had . Den eenentwintigsten Juni weer
laat naar huffs keerende en slechts door eenen dienaar vergezeld,
wend hij op de Plaats door vier manner aangevallen en gewond .
De student van de Graaf, die van de vier het minst schuld had,
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werd gevat en reeds acht dagen later werd hij, hoewel de wonder,
die de Witt ontvangen had, niet doodelijk waren, wegens majesteitsschennis ter flood veroordeeld en onthoofd . Dit bracht onder het
yolk veel verbittering teweeg . Het zag in van de Graaf niet een
jong man, die door den drank verhit, eigenlijk niet recht geweten
had, vat hij deed, neen, bet zag in hem niets antlers flan een
slachtoffer van de Witt's heerschzucht, die de verheffing van den
Prins van Oranje tegenhield . Bijna op denzelfden tijd had Cornelis de Witt, die ziek van de vloot teruggekeerd was, hetzelfde
gevaar als zijn broeder geloopen, en de haat jegens dezen man was
zoo groot, flat men to Dordrecht van het stadhuis eene schilderij
haalde, waarop de tocht naar Chattam was geschilderd . Men sneed
zijne beeltenis er uit en spijkerde die aan de galg . En verder ging
het yolk . Te Veere riep men den dertigsten Juni den Prins tot
Stadhouder uit . Te Dordrecht wist men den Prins over to baler
om binnen de stall to komen, en toen hij daar van bet stadhuis
terugkwam, waar men dacht flat de Magistraat bet voorbeeld van
Veere volgen zou, vroeg men den Prins of hij
Stadhouder was,
en toen bet bleek, flat flit niet bet geval was, werd de opstand
onder bet yolk zoo algemeen, flat de Regeering gedwongen werd bet
Eeuwig Edict« als vervallen to verklaren . Deze verklaring moest
natuurlijk ook door Cornelis de `'Uitt geteekend worden . Deze lag
ziek to bed, dock men drong zijn huffs binnen . De Witt weigerde,
dock toen zijn gezin vernam welke de gevolgen van die weigering
zouden zijn, smeekte bet hem zbb lang, tot hij de verklaring teekende, doclz met V .C . achter zijnen naam . Hiermede wilde hij to
kennen geven : »Vi Coactus ~, flat is > Met geweld gedwongen . (: Na
Dordrecht volgden andere steden, en in den nacht tusschen den
derden en vierden Juli riepen de Staten van Zeeland den Prins ook
tot Stadhouder uit, en flit deden op den flag van den vierden die
van Holland ook. Natuurlijk legde Johan de Witt zijne waardigheid
neder, dock hij deed flit pas den zesden Augustus . Het yolk had
den
zin en kon weer naar hartelust : Oranje boven ! (( roepen . Dat meende
men \vel, dock bet was zoo niet ; bet yolk wilde nog meer . Een barbier
van Piershil, een zekere Willem Tichelaar, bracht tegen Cornelis de
Witt eene beschuldiging to berde, flat deze den Prins had willen vermoorden . Wie zou flat niet gelooven,
men er achter gekomen
van Dordrecht
was, wat flat V .C . beduidde' De Ruwaard werd
naar Den Haag gevoerd om zich voor de rechters to verantwoorden .
Thans verklaarde de Witt, flat joist Tichelaar hem aangeboden had
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Johan en Cornelis de Witt door bet granw aangevallen .

den Prins to vermoorden en dat werd door getuigen bevestigd .
Men geloofde hem echter niet en liet hem op de pijnbank brengen .
Met de grootste kalmte verdroeg de Ruwaard de vreeselijkste pijnen,,
maar tot het bekennen van eene misdaad was hij niet to brengen .
Toch luidde zijn vonnis, waarin geene enkele beschuldiging genoemd
werd : ~vervallenverklaring van al zijne ambten, voor immer verbannen uit Holland en betaling van de kosten van het rechtsgeding .
Pit vonnis werd den tweeentwintigsten Augustus uitgesproken . De
schelm Tichelaar, die, zoolang het rechtsgeding duurde, in hechtenis
geweest was, kwam flu vrij en wrist het Haagsche grauw to vertellen, dat de straf voor den Prinsen-moordenaar veel to licht was .
en
Waarom alles zoo uitvoerig to verhalen ? Het is zulk eene leelijke
bladzijde in onze geschiedenis . Men wilt onder eenig voorwendsel
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Johan de Witt op de Gevangenpoort to lokken, waar Cornelis, ten
gevolge van de mishandelingen op de pijnbank, te' bed lag . Nauwelijks was de voormalige Raadpensionaris daar verschenen, of het
yolk liep to hoop, drong de Gevangenpoort binnen en viel de
beide broeders aan . Eer het nacht was, had de Hofstad een schouwspel gezien, dat niet beter door Kannibalen en Caraiben had kunnen
opgevoerd worden. De mannen, die zbbveel voor de grootheid en
het aanzien van de Republiek verricht hadden, en dat met eene
trouw en toewijding, dat zelfs zij, die ~enoodzaakt waren geweest
om Johan de Witt's papieren to doorzoeken, moesten getuigen
Wij hebben niets anders gevonden dan eerlijkheid u, die mannen
stierven eenen dood, zbb treurig, dat bijna geene enkele geschiedenis
hiervan een tweede voorbeeld kan leveren . Zeker hadden ze hunne
gebreken die Burger-koningen, aan wier hoofd de de Witten stonden .
Ongetwijfeld hadden ze de belangen der andere gewesten geheel en
al ondergeschikt gemaakt aan die van Holland . Maar Hollandsche
burgers, door de politiek van de de ritten rijk of welvarend gemaakt, waren nu hunne moordenaars . En niet een van moordenaars
werd gerechtelijk vervolgd of gestraft ! Erger nog, Willem Tichelaar,
Verhoeff en anderen, die de boeven opgehitst hadden en dus de
hoofdschuldigen waren, werden door den Prins, die den volgenden
dag in Den Haag kwam, in hunne ambten bevorderd of kregen
een jaargeld . Groot was de ontsteltenis onder de vrienden en aanhangers van de de Witten toen hun wreede dood in het land bekend
werd . Maar ook ver buiten de Nederlanden werd die droeve tijding
met ontzetting en deelneming of met blijdschap vernomen . Zij, die
nog eenig gevoel van trouw en oprechtheid hadden, konden niet anders
doers dan . den Raadpensionaris van Holland den roem geeen, dat
hij de grootste staatkundige van zijnen tijd en meteen een oprecht
mensch was . Dit getuigden de Franschman d' Estrades en de
Engelschman Temple, als uit eenen mond . Gebreken ; we zeiden
het reeds, Johan de Witt had ze, maar zijne deugden wogen er
meer dan tegen op . Eerlijk was hij als goud en, hoewel hij in de
negentien jaren van zijn Raadpensionarisschap ruimschoots de gelegenheid gehad had, om zich ten koste van den Staat to verrijken,
daar hij alleen, bij al het andere ook nog de financiers zbb bestuurde,
dat men hem, toen hij afgetreden was, nog om inlichtingen moest
vragen, omdat niemand er goed van op de hoogte was, - toch heeft
hij zich met geenen penning van den Staat oneerlijk verrijkt . Zijn
verbazend werkzaam levers had geene behoefte aan rijkdom, want
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er schoot voor hem geen tijd over om zijn geld to verteren . Geen
wonder, het werk das flu acht Ministers doen, deed hij alleen, hoewel flu alweer eerlijk moet gezegd worden ., das hij het werk van
onze Ministers in omen tijd in de verste verse niet zou kunnen
verrichten . Toch Meld het yolk niet van hem met andere woorden
zou men zeggen : »hij was niet populair .<; Dat kon ook niet ; want
waar is het, vat een der grootste Nederlandsche Staatslieden uit
onzen tijd eenmaal schreef : » Populair is slechts hij, die in de gebreken van zijn yolk deelt . < En hierin deelde de wits niet ; hij
stelde hoogere eischen aan zijn leven dan door vleierij, prachtvertoon
en vermaken de volksgunst na to jagen . Dit liet hij aan anderen
over, en getrouw aan zijne zinspreuk : >> Ago quod ago, dat is
»Ik doe een ding tegelijk <, kon hij niets anders doen dan zich
wijden aan de belangen van zijn Vaderland . - Het is een zeer leelijk
zwart blad in onze geschiedenis, das vertelt van hetgeen er den
twintigsten Augustus 167 2 in Den Haag gebeurde .
En terwijl al die gebeurtenissen in Holland voorvielen, had men
getracht door nieuwe onderhandelingen den ondergang der Republiek
to voorkomen . Thans bleek bet, hoe Lodewijk de winkeliers en
visschers « ook haatte, das hij zelf de winkelnering wel wilde overnemen,
want eene zijner onmatige eischen was : afstand doen van de overzeesche bezittingen en bet betalen van zestien millioen voor oorlogskosten .
Behalve deze eischen stelde hij er nog enkele andere, die wel minder
zwaar, maar toch buitengewoon onredelijk waren . De eischen van Engeland waren niet minder aanmatigend, zoodat de onderhandelingen
wel moesten afgebroken worden . Dit is nog onder bet bestuur van de
'~ritt gebeurd . Na de verheffing van den Prins werden er opnieuw pogingen aangewend om vrede to sluiten, en ofschoon men nu eenen minder
hoogen soon aansloeg, kon men in Holland en Zeeland nog niet
besluiten om op zulke voorwaarden vrede to maken . De Engelsche
Gezanten trachtten den Prins to bewegen om de voorwaarden aan
to nemen, omdat het anders toch met de Republiek gedaan zou zijn .
op dezen voorslag gaf de Prins bet fiere antwoord : >1k weet een
rniddel om den ondergang der Republiek niet to aanschouwen, en
plat is : sterven bij de verdediging van de laatste sterkte . <;
Zoover zou het evenwel niet komen, integendeel, de trotsche Lodewijk had in het Sticht het erode van zijnen voorspoedigen tocht
bereikt . De jeugdige Prins van Oranje mocht onervaren zijn in
oorlogszaken toes hij werd aangesteld, het duurde niet lang of hij
©ntwikkelde eene kracht, die aan Maurits deed denken, Bijna heel
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Holland was in een legerkamp herschapen, waarin de jonge soldaten
onophoudelijk geoefend werden . Eene poging om Woerden en
Naarden op de Franschen to heroveren, mislukte, en toen al tamelijk
vroeg in bet najaar de vorst de onder water gezette landen in
eenen ijsvloer veranderde, besloot de aanvoerder van het Fransche
leper, de Hertog van Luxemburg, over het ijs eenen roval in Holland to doers . Gelukkig viel de dooi spoedig in, en Luxemburg trok
nu zoo spoedig mogelijk terug, na eerst de dorpen Zwammerdam
en Bodegraven verbrand en geplunderd to hebben . Had Kolonel
Pain et Vin, die in onzen dienst was, eene schans tusschen Bodegraven en Woerden verdedigd, inplaats van die to verlaten, dan zou
Luxemburg waarschijnlijk in onze handers gevallen zijn . Voor deze
daad werd hij op aandrang van den Prins ter flood veroordeeld en
in het begin van 1673 werd het vonnis voltrokkzn . Wij zouden flit
niet vermeld hebben, als daaruit niet sterk bleek met welk eene
krachtige hand de Prins de tucht in zijn leper onderhield . Hij
wilde zijn leper niet hebben, als een samenraapsel van allerlei brokstukken, flat alle eenheid miste . De kleine macht, waarover hij to
beschikken had tegenover bet geoefende leper der Franschen, moest
al hare kracht putters uit eendracht . En wat eendracht vermag tot
stand to brengen, had bet kleine Aardenburg in Zeeland bewezen,
toen er zich zesduizend Franschen omheen sloegen en bet bestormden . De zeer kleine bezetting, geholpen door al de burgers, sloeg
de bestormers of en nam zelfs zeshonderd man gevangen . Met flit
schoone voorbeeld voor oogen kon de minste soldaat begrijpen, flat
het met de Republiek nog niet gedaan zou zijn, als orde en
tucht in het leper, bij Aardenburgschen cooed, Oud-Hollandsche
eendracht kweekten .
In het Noorden des lands was men niet ongelukkig in het bestrijden
van den vijand . Geholpen door studenten en burgers hield van Rabenhaupt, Bevelhebber van Groningen, de belegering zes weken vol .
Daardoor was de vijand niet bij machte ook Friesland binnen to dringen en kon hij zich slechts van enkele kleine plaatsen in den omtrek
van Groningen meester makers . Met groote verliezen waren de Munsterschen en Keulschen genoodzaakt den eenendertigsten Augustus
het beleg op to breken en naar het Zuiden to trekken . De plaatsen
van Groningen kwamen flu ook weder vrij en eer bet jaar om was,
wist Meindert van der Thijnen, vroeger schoolmeester to Koevorden,,
dock nu naar Groningen uitgeweken, over de bevrozen moerassen
eene legerbende to voeren, welke Koevorden aan den vijand ontrukte .
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Zoo was het benauwde jaar 1672 voorbij . De Nederlanders, die
zoovele maanden den ongelijken strijd hadden volgehouden,
hadden veer cooed gekregen . Steunende op Koning Karels wispelturigheid, had men zelfs eene flauwe hoop, dat de vrede met Engeland
spoedig zou gesloten worden . Zijn neef was nu toch Stadhouder
en de belangen van dien neef zonden hem toch wel vat ter harte gaan .
Reeds vroeg in het jaar kwam men echter tot de overtuiging, dat
die vrede met Engeland nog niet zoo spoedig zou gesloten worden,
want bij de eerste zitting van het Britsche Parlement had de Kanselier in eene lange redevoering betoogd, dat het noodzakelijk voor
Europa in het algemeen en voor Engeland in het bijzonder was,
.dat de Republiek der Vereenigde Nederlanders verdelgd en voor goed
uit de rij der volken geschrapt werd . Daarom werd er besloten
cm de vloot in eenen geduchten staat van tegenweer to brengen .
De Prins had Tromp en de Ruyter met elkander weten to verzoenen, en dit gaf meer kracht aan onze vloot dan een groot aantal
schepen zou gebracht hebben . Over het algemeen was het zeevolk
Prinsgezind en Tromp was dat ook . Vandaar heerschte er ontevredenheid aan boord der schepen . Die ontevredenheid sloeg echter
tot geestdrift over, toen bet bekend werd, dat Luitenant-AdmiraalGeneraal de Ruyter voortaan naar zee zou gaan met LuitenantAdmiraal Tromp . Nu eerst gevoelde janmaat zich recht tot laden
geprikkeld, hij gevoelde zich onoverwinlijk .
Voor de oorlogskansen ter zee had men dus de beste verwachtingen en voor die to land niet minder . Wij hadden bondgenooten
gekregen . Denemarken en Lotharingen sloten met ons een verbond,
en Keizer Ferdinand . I van Duitschland, bij wien de Keurvorst van
Brandenbnrg zich aansloot, maakte zich gereed om Frankrijk to
gaan beoorlogen . Dat gaf • eene gewenschte afleiding, want de
Fransche legers, nu op een punt samengetrokken, moesten thans
verdeeld worden . Gebruik makende van de tijdelijke overmacht,
hielden de aftrekkende Fransche troepen op sommige plaatsen baldadig huffs . Het kleine Woerden moest met zestienduizend golden
en de stall Utrecht met twee ton goods de plundering of koopen .
Maar tegenover deze verliezen stond de groote winst, dat het heele
Fransche leger de Nederlanders ontruimde, nagezeten door het jeugdige
Staatsche leger onder den Prins . Utrecht riep den Prins tot Stadhouder
nit . Door den machtigen bondgenoot verlaten, begrepen de Munsterschen en Keulschen, dat ze verstandig zouden doers, om Frankrijks
voorbeeld to volgen, en spoedig gaven ze aan dat plan gevolg .
flu
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En hoe werden de verwachtingen omtrent onze vloot beantwoord
Met het oog op eene mogelijke landing der Engelschen en Franschen bleef onze vloot meer op de kust . In het vorige jaar toch
had men reeds eene landing beproefd . Behalve dat de Ruyter er
nog altijd was om dit to beletten, kwam er van de heele landing
niets, omdat een storm, die drie dagen onafgebroken woedde en
gedurende drie weken telkens terugkeerde, onze kust onbruikbaar
maakte . Den zeventienden Juni 1673, het was juist dezelfde dag
van den slag bij Solebay, kwam de Engelsche vloot onder bevel
van Prins Robert en de Fransche onder bevel van d' Estrees, de
onze opzoeken en de aangeboden slag werd niet geweigerd . De
Ruyter n am de Engelschen en Tromp de Fransehen voor zij ne rekening .
Van beide zijden werd woedend en met zeer veel beleid gevochten .
Maar overal waar de Ruyter met zijn Admiraalsschip kwam, weken
de Engelschen, wat de Ruyter lachend deed zeggen : » Ze hebben
nog eerbied voor ' De Zeven Provincien . c Tegen de gewoonte in
namen de Franschen nu ijverig deel aan het gevecht, zoodat Trompp
die reeds op zijn derde schip was overgegaan, het to kwaad kreeg .
Dat zag de Ruyter, en het is wel het schoonste bewijs hoe hartelijk
gemeend van zijne zijde de verzoening was, hij snelde hem terstond
ter hulp . Zoodra Tromp de Ruyter naderen zag, riep hij zijn of
gestreden scheepsvolk toe : » Mannen, daar is Bestevaer ! Hij komt
ons helpen ! Ik zal hem ook niet verlaten, zoolang ik adem kan
scheppen !
De Fransche vloot week terug, zoodra de Ruyter kwam
en de Ruyter en Tromp vielen flu vereenigd de Engelsche vloot aan .
Eerst bij het vallen van den nacht hield de strijd op zonder dat er
eene overwinning behaald was, dock den volgenden dag was de vijand
niet meer to zien : de voorgenomen landing was dus belet . Toch zou
deze nog eenmaal beproefd worden . Deze eerste zeeslag in dit jaar had
plaats gehad op zee tusschen de monden van de Schelde en Maas .
Men wilde nu beproeven in west-Friesland to landen, dock flu had
den eenentwintigsten Augustus van hetzelfde jaar een zeeslag plaats
op de hoogte van Kijkduin . Van weerszijden traden dezelfde Bevelhebbers met elkander in het krijt. Het was een vreeselijke slag.
Het kanongebulder, dat door heel Holland klonk, lokte duizenden
aan het strand om uit de verte dien verschrikkelijken strijd to aanschouwen, maar het dreef er nog meer naar de kerken, om daar
God voor Volk en Land om behoud to smeeken .
Maar eindelijk, eindelijk tegen den avond, daar kwamen onze
wakkere zeelieden met de vlaggen hoog in top in het gezicht van
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de kust. De strijd was geeindigd en de vijand met ontzettende verliezen aan yolk en schepen geweken . Ook van onzen kant waren
beroemde mannen, zooals Sheers en de Liefde, voor het Vaderland
gevallen.
De stormen, die nu volgden, belett'en aan beide vloten, dit jaar
nog jets to ondernemen .
En de Republiek der Vereenigde Nederlanden, die volgens den
Kanselier moest verdelgd worden, stond steviger dan ooit . Geen
wonder, dat de Engelschen eenen oorlog moede werden, welke met
meer schande dan eer, en veel meer verlies dan winst door hen
gevoerd werd . Alleen in 1672 en '73 waren door onze kapers meer
dan achtentwintighonderd vijandelijke koopvaarders buit gemaakt
en zeven achtste deelen hiervan waren stellig van de Engelschen .
Bovendien waren de Engelsche Bevelhebbers ook geene kinderen, en
zagen ze zeer goed, dat hun Koning Karel geheel aan den leiband
liep van Koning Lodewijk, die zijne vloot meer uitgezonden had om
to zien hoe de Engelschen en Nederlanders vochten, dan om bijstand
to bieden . Lodewijk speelde zijn politiek spel hier zbb in het oog
loopend, dat de ronde zeeman er van walgde, en in zijn hart den
dapperen Nederlanden de hand vol waardeering toestak . In het
einde werd het heele Engelsche yolk oproerig en Karel, die nog
niet vergeten was hoe zijn Vader, door tegen den wil der Natie to
handelen, deze handelingen met zijn leven had moeten boeten, ging
over tot het onderhandelen over den vrede, die in 1674 to Breda
gesloten werd . De eenige nadeelige bepaling voor ons was, dat wij
twee millioen gulden voor oorlogskosten moesten betalen . Munster
en Keulen, door Frankrijk alleen gelaten, sloten in hetzelfde jaar
vrede . De oorlog met Frankrijk bleef evenwel nog voortduren .
Minder aangenaam waren de gevolgen van den oorlog voor Gelderland, Overijsel en Utrecht, die in hadden der vijanden gevallen
waren . De vier overige gewesten wilden deze drie provincien ma ar
niet weer zoo voetstoots in de Unie opnemen, omdat ze door de
vijanden veroverd waren geworden . Ht scheen evenwel dat de
Stadhouder begreep, dat dit niet de schuld van deze gewesten was,
maar wel van Holland en Zeeland, die apes voor de vloot hadden
overgehad en de verdediging der land-provincien schronlelijk verwaarloosd hadden . Door de bemoeiingen van den Prins kwam men
er eindelijk toe om weer, evenals vroeger, de Unie uit zeven stemhebbende gewesten to doen bestaan . Het gevolg van een en antler
was, dat, nadat Holland en Zeeland het Stadhouderschap erfelijk
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hadden verklaard in de mannelijke en vrouwelijke linie, Utrecht,
4verijsel en Gelderland weldra dit voorbeeld volgden . Gelderland
hood uit dankbaarheid voor hetgeen de Prins voor dit gewest gedaan
had, hem zelfs den Hertogshoed aan . Hij wees then van de hand,
omdat Holland en Zeeland er tegen waren . Toch wrist hij bet zoover
to krijgen, dat hij in die drie heroverde provincien de Souvereiniteit
kreeg en dus hovers de Staten flier gewesten stond .
Groningen en Friesland met Drente behielden hunnen Stadhouder
Hendrik hasimir II .
In den oorlog tusschen Frankrijk en de Nederlanden met Spanje
tot bondgenoot, had Lodewijk XIV weten to bewerken, flat Italie
tegen Spanje opstond . Dit rijk vroeg nu onze hulp en hield er
zbblang op aan, flat men de Ruyter aan het hoofd der hulpvloot
stellen zou, flat men van onze zijde eindelijk toegaf . De vloot, die
de Ruyter onder zijne bevelen kreeg, was evenwel zbb klein en zb6
slecht uitgerust, flat hij er zijn beklag over deed .
Een lid der Staten had nu den laffen moed, den ouden en beproefden
zeeheld to vragen, of hij op zijnen ouden flag den moed verloren had .
Neen ! was het waardige antwoord van de Ruyter op deze
kwajongensvraag . Mijn levers heb ik voor den Staat veil, maar het
doet mij leed, flat de Heeren de vlag van den Staat zoo roekeloos
wagers .
De Ruyter was ongesteld toen hij aan boord grog, en het scheen,
alsof hij een voorgevoel had, flat hij zijn Vaderland en de zijnen
niet meer zou terugzien .
Den vierentwintigsten Augustus 1676 zeilde de Ruyter uit en
ruim eene maand later lies hij in de haven van Cadix het anker
vallen . Gepaaid met de belofte, flat de Spaansche vloot spoedig
komen zou, vertrok hij naar de Middellandsche zee en overal waar
hij kwam, weed hij feestelijk ontvangen . Vooral was flit het geval
hij het bezoek aan den Onderkoning to Napels, die ter eere der
Nederlanders zelfs het Wilhelmus liet blazers . Maar al die eerbewijzen werden door de Ruyter al heel weinig op prijs gesteld, char
ze dienst schenen to moeten doers, om hem aan den praat en in
goeden luim to houden, want van de beloofde Spaansche vloot was
niets to zien, en toen • hij ze eindelijk in de haven van Palermo vond,
verkeerde ze in zulk eenen ellendigen toestand, flat hij aan de Staten-generaal schreef : A Ik zie dagelijks en hoor van goeder hand,
tot mijn groot leedwezen, den zeer slechten toestand van de koninklijke schepen, die thans nevens ons in de baai liggen .

Dat bet leedwezen van de Ruyter groot was, had gegronde redenen, want de Fransche vloot waartegen gestreden moest worden,
was uitmuntend uitgerust en stond onder bevel van den dapperen
en beleidvollen Vice-Admiraal du Quesne, om zijn vorig beroep van
kaper, ten onzent algemeen bekend onder den naam van den
Roover du Quesne .
De Ruyter had slechts negentien schepen
onder zijn bevel, dock hij waagde den zevenden Januari bij Stromboli den slag, en hoewel niemand zich de overwinning toekennen
kon, hadden de Franschen, wier Bevelhebber gewond was, geenen
lust den volgenden dag den strijd to hervatten .
Inmiddels waren de zes maanden, die de Ruyter ten dienste van
Spanje geven mocht, verstreken en reeds wilde hij vertrekken toen
hij zich door den Onderkoning liet overhalen om to blijven tot er
nnder bericht uit Nederland gekomen was . Te Livorno gekomen,
ontving hij de tijding dat de Staten besloten hadden, de vloot nog
zes maanden in de Middellandsche zee to laten . Den elfden Februari weer to Napels teruggekomen, werd hij door den Onderkoning
met de schitterendste eerbewijzen ontvangen, en bet strekt den grooten
oorlogsman tot eer, dat hij wist to bewerken dat zesentwintig Hongaarschen predikanten, die bier als galeislaven vertoefden, de vrijheid
gegeven werd . Van Napels vertrok hij tiveer naar Palermo, waar
de Spaansche vloot lag . Er viel op deze evenwel nog even weinig
to rekenen als vroeger, en wat er gezanienlijk ondernomen werd,
mislukte . Eindelijk ontmoette men den tweeentwintigsten April, in
bet gezicht van den Etna, de Fransche vloot en had de laatste zeeslag plaats, welken de Ruyter leveren zou . Door de Spanjaarden
zoo goed als niet geholpen, had de Ruyter bijna de geheele Fransche
vloot to bestrijden, en nog niet lang was men aan den slag, of een
kogel verbrijzelde den linkervoet en bet rechterbeen van de Ruyter,
die op bet zonnedek zijne bevelen stond to geven . Toch bleef de
strijd voortduren, en eer bet nacht was, hadden de omen de overwinning behaald . De Ruyter stelde zelf bet verslag van bet gebeurde nog op, dock hevige wondkoortsen maakten den negenentwintigsten April een einde aan zijn leven . Zonder dat hij bet wist,
stierf hij met den titel van Hertog, hem door den Koning van
Spanje gegeven . Titel en jaarwedde gingen flu over op zijnen eenigen
zoon Engel, die als Schout-bij-nacht in 's Lands dienst was .
Het lijk van den grooten man werd gebalsemd, en bet hart en de
ingewanden werden op eenen heuvel in de nabijheid van Syracuse
begraven . In bet begin van 1677 kwam zijn lijk in bet Vaderland
24
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was de achting waarin de Ruyter bij alle volkenn van
Europa stond, dat zelfs Lodewijk XIV, met wien we in oorlog warm,
aan en zOb groot

De Ruyter gewond .

naar al zijne zeehavens bevel zond om het lijk van de Ruyter, als de
vloot voorbij zulk eene haven kwam, met gepasten eerbied to begroeten . Ja, onder het yolk, dat hij het felst en het roemrijkst
bestreden had, onder de Engelschen, vond hij zijnen levensbeschrijver,
die van hem getuigde : De Ruyter was zulk een gemoedelijk man,
zulk een nauwgezet en godvruchtig Christen, zulk een stout soldaat,
zoo een wijs, ervaren en gelukkig bevelhebber, en zulk een trouw
en warm liefhebber van zijn Vaderland, dat hij met recht verdient
van de nakomelingen geprezen to worden, als een sieraad zijner
eeuw, de voedsterling van de zee en hetvermaak en de eer van zijn land, (t
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Hij werd to Amsterdam in de Nieuwe kerk begraven, waar men
vier j aar later eene prachtige graftombe voor hem oprichtte . Vlissingen vereerde hem in i 84 i met een standbeeld, en na tweehonderd
jaar leeft de naam van ode Schrik des Oceaans,~ nog altijd, als die
van een goed bekende in den mond van oud en jong, zoodat de
Latijnsche spreuk : fintaminates fulget honoribus« welke boven zijn
graf gebeiteld staat, waarheid bevat . - Hij blinks in onbezoedelde
eere~, dit zeggen die Latijnsche woorden . - De Nederlandsche vloot,
van zijnen Bevelhebber beroofd, was niet gelukkig meer en werd
den zevenentwintigsten Juni bij Palermo verslagen .
Na het sluiten van den vrede met Engeland, Munster en Keulen
had Prins Willem den oorlog to land met behulp der bondgenooten
tegen de Franschen wakker voortgezet. Wel verloor hij in Juli
van 1674 den veldslag bij Senef tegen de Franschen onder Conde,
dock reeds toen gaf hij een bewijs van zijn beleid in het aftrekken
van zijn leger . Slechts een slag heeft Willem III gewonnen en alle
andere veldslagen verloor hij, dock nimmer had de vijand eenig
voordeel van eene overwinning, omdat de Prins na eenen veldslag
terstond zulk eene stelling wist in to nemen, das de vijand aan geen
vervolgen kon denken .
Ondertusschen was men in 1676 reeds begonnen met over den
vrede to onderhandelen, dock de Prins wilde das niet doer zonder
de Bondgenooten . Dezen hadden hem nu wel niet zoo heel krachtig
bijgestaan, maar in 1673 waren ze dan toch ook oorzaak geweest
das de Franschen ons land moesten verlaten . Gedurende de onderhandelingen kreeg de Stadhouder de kinderziekte en hiervan
gelukkig hersteld, huwde hij eenigen tijd later met zijne nicht
Maria, oudste dochter van Jacobus, Hertog van York, den
vermoedelijken opvolger van Koning Karel, wiens huwelijk kinderloos was gebleven .
De Republiek, door den langdurigen oorlog uitgeput, wist evenwel
to bewerken, das de Prins de Bondgenooten losliet, en het gevolg
daarvan was, das den elfden Augustus 1678 de vrede met Frankrijk
to Nijmegen gesloten werd . Vier dagen na het sluiten van den
vrede leverde de Prins den Franschen, onder den Hertog van
Luxemburg, nog slag bij Saint Denis . De uitkomst was voor geene
der beide partijen beslissend, en nog niet recht bewezen is het, of
de Stadhouder dien slag leverde, zonder to weten, das de vrede
gesloten was .
In alle gevallen, het was vrede en, na zes jaren van alle kanten
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bedreigd to zijn, kwam de Republiek der Vereenigde Nederlanden
zonder een voetbreed gronds verloren to hebben, glorierijk uit den
strijd to voorschijn . Order Hoogere leiding had men die uitkomst
to darken in de eerste plaats aan den Prins van Oranje en aan
Michiel Adriaensz . de Ruyter. Was het wonder, dat naderhand
ors yolk in het > Oranje boven ! zoo menigmaal zijn behoud zocht
en door bet krachtig geloof daaraa n ook zijn behoud vond ?

Een Koning-Stadhouder,
Kon de Republiek tevreden zijn over de uitkomst, ook Lodewijk XIV
was tevreden . Wel had bij in de Nederlanden niets gewonnen r
maar tegenover Duitschland en Spanje was hij veel machtiger geworden, zoodat hij ten opzichte van deze landen zeer willekeurig
to werk ging . Voor de Republiek, die door den oorlog zbb uitgeput
was, dat zij vooreerst wel geenen oorlog zou beginner om andere
redenen, dan die haarzelve raakten, was hij niet bevreesd, en toch
leefde in datzelfde land een man, die zijn grootste vijand was, die
hem telkens den voet dwars zou zetten en die hem door en door
kende . Deze man was Stadhouder Willem III, die nu blijken gaf
hoe hij van de lessen in staatkunde, hem door Johan de Witt gegeven, voordeel wist to trekken . Het is moeilijk uit to maker wat
Willem III meer was . krijgsman of staatsman . Wat niemand ooit
had kunnen denken, nit bet ziekelijke Kind van Staat was een man
gegroeid, die bet evenwicht in Europa zou bewaren, een evenwicht,
dat door den heerschzuchtigen en berekenden Lodewijk XIV dreigde
verbroken to worden . Deze Vorst toch richtte to Besancon, Metz
en Breisach in i68o de zoogenaamde »Chambres de reunion< op .
De tack van deze »Chambres« was to onderzoeken welke landen
of steden tot de streken behoord, of in betrekking gestaan hadden,
welke bij den vrede van Munster en Nijmegen aan Frankrijk toegewezen waren . Deze Kamers nu wisten voor Lodewijk duidelijk
to maker, dat bet Fransche rijk tot Straatsburg diende uitgebreid
to worden . Het gevolg hiervan was, dat Lodewijk XIV reeds in
r 68 z bezit van deze stall ram .
Ondertusschen ginger de zaken bier to lande ook al niet naar
alley wensch .
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Op het stadhuis to 's-Gravenhage staat de Latijnsche spreuk
Ne Jupiter quidem omnibus ~, welke beteekent : Zelfs Jupiter kan
het niet alien naar den zin maken . < Nu, tivat Jupiter voor de oude
Grieken en Romeinen was, dat was Stadhouder Willem III niet
voor de Republiek . Het geleek er niet naar . Onder het eerste
Stadhouderlooze bestuur hadden de rijke kooplieden, vooral die van
Amsterdam, het geheele gezag in handen gehad . Zij hadden geregeerd en waren alleen door den nood gedwongen geworden,
Willem III tot Stadhouder uit to roepen . De Stadhouder had zijne
tack met eenen vasten wil aanvaard . Wat voor het algemeen
welzijn van den lande noodig geoordeeld werd, dat wist hij ten
uitvoer to brengen, dock kwam daardoor al to dikwerf in botsing
met de belangen van Holland . Met tegenzin verdroegen de v oormalige Burger-koningen den dwang van Oranje, en hunne ontevredenheid ging zelfs zoo ver, dat enkele Amsterdamsche kooplieden
met den Franschen Gezant d'Avaux geheime onderhandelingen
aanknoopten . Sommigen gingen zelfs zOb ver, dat ze d'Avaux het
voorstel deden om zijnen Meester over to halen eenen tweeden
inval in ons land to doers, in de hoop, dat ze dan van den Stadhouder en zijne dwingelandij zouden verlost worden .
Nu is het ontegenzeglijk waar dat de Prins zijne macht vaak
verre to buiten ging en dat hij van heerschzucht niet vrij to pleiten
was . Maar die macht vond hare beperking vooral in de Unie,
die, als geheel, noodzakelijk diende gewijzigd to worden . Zij was
nu eene eeuw oud, en het is duidelijk to begrijpen, dat het noodverbond van een worstelend yolk bepalingen bevatte, welke niet
geldig meer waren voor eene grondwet van eenen zelfstandigen
Staat. Maar de Unie to veranderen had al evenveel voeten in de
aarde, als heden ten dage het wijzigen van eene grondwet, en zooals
de zaken toen stonden was het duidelijk, dat ieder gewest op zijne
rechten zou blijven staan, en dat er dus nog onmogelijk eene
grondwet voor het heele land kon gemaakt worden . Dat begreep
Willem III ook zeer goed en daarom bleef de Unie onveranderd
en regeerde hij volgens eene wet, waarvan iedereen overtuigd was,
dat men ze onmogelijk naleven kon . Dit algemeene geloof aan
bet verouderde gezag der Unie maakte den Stadhouder sterk ; want
wie hem tegenstonden en regeeringspersonen waren, werden eenoudig uit hun ambt ontzet en vervangen door anderen, die op
de hand van den Prins waren . Het gevolg hiervan was dat hij
zich zeer vele vijanden maakte, die, zooals we boven zagen, reeds
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tot handelingen hunne toevlucht namen, welke ten verderve van
het Vaderland waren .
Misschien zelfs zou het, ondanks 's Prinsen standvastigheid en
staatkundig beleid, wel tot eene botsing gekomen zijn tusschen den
Stadhouder en de oude Burger-koningen, als er in Frankrijk niet
jets gebeurd was, dat het vertrouwen der ontevredenen op Koning
Lodewijk XIV zoo aan het wankelen bracht, dat zij het niet meer
waagden om over een verbond met Frankrijk to spreken .
In 1589 was Hendrik, Koning van Navarre en Beam, een
Protestantsch Vorst, Koning van Frankrijk geworden . Het Katholieke Frankrijk kon echter, dat is duidelijk, geenen vrede hebben
met eenen Protestantschen Vorst, en daarom sloot Parijs voor hem hare
poorten . Hendrik zag zeer wel in, dat hij zonder Parijs Been Koning
van Frankrijk zou zijn, en daarom ging hij tot het Katholieke
geloof over . Nu werd hij erkend en binnen Parijs gelaten . Hij
kreeg den naam van Hendrik IV en later den bijnaam van > den
Grooten .« Om flu zijne voormalige geloofsgenooten niet tot zulke
felle tegenstanders to maken, als ze vroeger goede bondgenooten
waren, gaf hij hun in 1598 bij het bekende Edict van Nantes
vrijheid van godsdienst .
Dit Edict van Nantes nu werd door Lodewijk XIV herroepen .
Hij wilde de eenheid in zijn rijk bevestigen en had de staatkundige
overtuiging, dat ze niet tot stand kon komen zoo lang niet alle
Franschen Katholiek waren . Deze herroeping van het Edict van
Nantes had plaats in 1685 . Tal van Fransche Protestanten, die
liever alles wilden verdragen dan ontrouw worden aan hun geloof,
verlieten, of liever ontvluchtten, flu hun Vaderland en zochten voor
een groot deel eene wijkplaats in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, waar de ballingen, natuurlijk onder de Protestanten,
gastvrij ontvangen tiverden .
De heftigste tegenstanders van den Prins waren alien Protestantsch,
zoodat ze flu eenvoudig van twee kwaden het geringste kozen en
van een verbond met Lodewijk geheel afzagen .
Te meer zag men er van af, omdat uit Engeland ook gevaar
voor het Protestantisme dreigde, daar Koning Karel II den Katholieken zeer genegen was . Op zijn sterfbed, in 1686, ging hij zelfs
tot hun geloof over . Karels opvolger was Jacobus, Hertog van
York, de schoonvader van Willem III . Deze Koning was al eenige
jaren geleden tot het Katholieke geloof overgegaan en hoewel hij
volgens eene Engelsche wet, joist omdat hij niet behoorde tot de
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Staatskerk, niet opvoggen mocht, beklom hij zonder eenigen tegenstand den troon . Waarschijnlijk rekenden de Engelschen er op,
dat hij niet zoo heel lang regeeren zou
en dan toch opgevolgd zou worden door
zijne dochter Maria, die met onzen
Stadhouder, of door Anna, die met Prins
George van Denemarken gehuwd was .
Beide Prinsessen behoorden tot den
Protestantschen godsdienst en hunne
Echtgenooten ook. Doch wat gebeurde ?
Koning Jacobus, die een tweede huwelijk aangegaan had met Princes Maria
van Modena, mocht uit dat huwelijk,
j
den tienden Januari 1688, een zoon
zien geboren worden, die . ook Roo nsch
Stadhouder willem III .
zou zijn . Nu was de hoop der Engelschen op de opvolging van eene der twee Protestantsche
dochters van Jacobus geheel vernietigd . Zij begonnen thans den jonggeboren Prins een ondergeschoven kind to noemen, en weldra was
men in bijna heel Engeland van de meening, dat het Prinsje, als
een kind van heel andere Ouders dan het Koningspaar, geen recht
van opvolging bezat .
Thans wierpen de Engelsche ontevredenen zich in de armen van
Stadhouder Willem III, die reeds in briefwisseling met hen gestaan
had van het oogenblik af, dat zijn Schoonvader den troop beklom .
De Stadhouder hield al die onderhandelingen aanvankelijk zorgvuldig geheim, dock, daar hij wel begreep dat hij de hulp der
ontevreden kooplieden en vooral van Amsterdam niet missen kon, zoo
hlj to eeniger tijd eene poging wilde doen om den Engelschen
troop to beklimmen, begon hij de ontevredenen meer ter `ville to
zijn . Van dat zoogenaamde ondergeschoven kind schijnt willem
niet veel geloofd to hebben, en daarom begreep hij zeer goed, dat
hij stellig ook in Lodewijk XIV, die geheel op de hand van Jacobus
was, een heftig tegenstander zou vinden .
Inmiddels begon de Engelsche Koning, vooral na de geboorte
van zijnen zoon, krachtiger pogingen aan to wenden om in zijn
rijk den Katholieken godsdienst to beschermen, en daar hij dit al
met heel weinig beleid deed, steeg de ontevredenheid steeds hooger
en werden de aanzoeken bij den Stadhouder om het Protestantisme
in Engeland to hulp to komen steeds dringender .
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Maar de leerling van den grooten Raadpensionaris liep niet over
s van eenen nacht, en eerst toen hij zeker was, dat hij in Holland
en Zealand voldoende steun zou vinden, trail hij openlijk op als
beschermer van den bedreigden godsdienst en de belaagde vrijheid
van hat Engelsche yolk . Men begon flu aan hat uitrusten eener
vloot, die den Prins naar Engeland zou overbrengen met eene
voldoende legermacht om Koning Jacobus to verdrijven .
Toch ward ook hat doel van die verbazende uitrusting alleen
aan enkele ingewijden bekend . Door den flood van Maximiliaan,
Keurvorst van Keulen, bestond er gevaar voor oorlog, daar vale
Statenn zich met de vraag bemoeiden wie Maximiliaans opvolger
zou zijn . Nu ging hat er in Europa voor door, flat al die uitrustingen in Holland slechts een gevolg waren van den gespannen
toestand waarin Europa verkeerde .
Alleen de Fransche Gezant d'Avaux liet zich niet blinddoeken
en gaf aan Koning Lodewijk zijn vermoeden to kennen . Daze
zond er bericht van aan Koning Jacobus, doch deze hechtte er
geen geloof aan, en eerst toen hat doel der krijgstoerustingen niet
langer geheim konden blijven, omdat de zaken hier to lande door
de verschillende Regeerings-collegian in hat openbaar moesten
behandeld worden, moest de Engelsche Koning hat wel gelooven,
doch toen was hat to laat om nog bijtijds de noodige maatregelen
to nemen .
Den tienden November i688 gaf Stadhouder Willem III een
manifest, flat is eene openbare kennisgeving, nit, waarbij hij verklaarde, flat hij naar Engeland zou oversteken om daar den verwarden staat van zaken to gaan herstellen . Katholieke schrijvers
echter verklaren, flat hij aan de Gezanten der vreemde Mogendheden, behalve aan die van Frankrijk en Engeland, liet weten, flat
hat doel van den tocht geen antler was flan eene verzoening tot
stand to brengen tusschen Koning Jacobus en zijn yolk, en flat de
Stadhouder al zijnen invloed aanwenden zou, om aan de Engelsche
Katholieken vrijheid van geloof to geven en hen tegen vervolgingen
to beschermen .
Wat waar is?
Dat is moeielijk to beslissen .
Uit hetgeen we zooeven vertelden blijkt hat, flat de godsdienst
in deze zaak eene groote rol speelde, en waar flit hat geval is, daar
komt de Staatkunde er zich inmengen om, altijd zoo bedekt en
slim mogelijk, de hoofdrol to spelen, zoodat men, om alles naar
u
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waarheid to vertellen, niet alleen alle staatsstukken van dien tijd, maar
ook de gedachten van de voornaamste personen van dien tijd zou
moeten lezen . Is het eerste mogelijk, bet laatste niet, zoodat we
ons bij bet beoordeelen eener gebeurtenis van gewicht, heel dikwijls van vermoedens moeten bedienen, welke gunstig of ongunstig
zijn, naarmate men de hoofdpersonen al of niet genegen is .
We willen ons dus niet bezighouden met de vraag wie er gelijk
had : Jacobus of Willem en dus maar zeggen, dat Stadhouder
Willem III den negenentwintigsten October met eene groote vloot
i zee stak met bet doel in Schotland to landen . Deze vloot werd
door eenen storm overvallen, zoodat men genoodzaakt was terug
to keeren, vat Koning Jacobus nog zorgeloozer maakte daar hij
niet kon gelooven, dat men ZOO laat in het jaar, den tocht hervatten zou .
Toch gebeurde dit ; want den tienden en elfden November stak
de vloot opnieuw in zee . Onderweg veranderde de Prins evenwel
van plan ., en
inplaats van
in Schotland to
landen, liet hij,
geholpen door
den wind,
koers naar bet
zuiden richten,
en den vijf
tienden
November liet de
machtige vloot,
die uit vijftig
oorlogs- en
meer dan vij fhonderd transportschepen
bestond, voor
Torbay, in de
nabijheid van
Plymouth, het
Willem III in eene visschershut to Torbay .
anker vallen .
De Prins liet zich onmiddellijk aan w al brengen en werd door de
toegestroomde Engelschen als Redder begroet, hetgeen niet verhin-
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derde, dat hij den eersten nacht in eene armoedige visschershut
moest doorbrengen .
Willem, gedekt door de een-en-twintig duizend soldaten, die met
de transportschepen aangevoerd waren, begaf zich langzaam up weg
naar Londen en vermeed zorgvuldig elke ontmoeting met het leger
van Jacobus en toen hem gezegd werd, dat de Koning tegen hem
optrok om hem slag to leveren, zeide de Prins : Goed ! Maar het
moet ons eerst gelegen komen .
Met den dag vermeerderde Willems aanhang, zoodat de Koning
zich genoodzaakt zag met den Prins to onderhandelen . Uit eigen
beweging was Jacobus al begonnen met het Parlement bijeen to
roepen, en nu sloeg Willem hem voor dat alle Katholieken ontwapend en, zoo ze eene betrekking bekleedden, ontslagen moesten
worden . De Tower, dat was de staatsgevangenis to Londen, moest
in bewaring gesteld worden van den Lord-Mayor van Londen, en
als de Koning in zijne hoofdstad bleef gedurende de bijeenkomsten
van het Parlement, dan zou Willem, beschermd door eene lijfwacht,
er ook mogen vertoeven . Wilde de Koning liever buiten Londen
zijn, dan zou de Prins er ook niet komen . Koning Jacobus vond
deze voorwaarden en nog eenige kleinere zoo heel bezwarend niet
en zou ze denkelijk wel aangenomen hebben, dock hij wachtte een
dag met een besluit to nemen, en in den nacht, die daarop volgde,
lies hij zich door zijne raadslieden, die geheel op de hand van
den slimmen Franschen Koning waren, overhalen om met de zijnen
de wijk naar Frankrijk to nemen . Dit gebeurde en nauwlijks was
die vlucht in Londen bekend, of de Regeering der stall koos de
zijde van den Hollandschen Stadhouder, die tot op dit oogenblik
nog steeds als bemiddelaar opgetreden was en nu voor zichzelven
handelen ging. Het is alweer moeielijk uit to maken of het Willem
ernst met die onderhandelingen was, dan wel, of hij bijna verzekerd was, dat ze toch tot geene uitko'mst ten voordeele van den
Koning zouden leiden .
Maar onverwachts keerde Jacobus naar zijne hoofdstad terug,
waar hij door zijne aanhangers met gejuich ontvangen wend. ti'illem, die ook op weg naar Londen was, zond een regiment vooruit
om 's Konings paleis to bezetten . Weer trail hij flu als bemiddelaar, op en liet zijnen schoonvader verzoeken, Londen to verlaten
en dan naar Ham to gaan om den uitslag of to wachten . Jacobus
wilde echter liever naar Rochester gaan en de Prins vond dat ook
goed . Nu deed de bemiddelaar den achtentwintigsten December
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zijnen intocht binnen Londen . In het begin van het jaar 1689
lief hij het Parlement bijeen komen om to beraadslagen vat er
gedaan moest worden .
Of men gedurende den korten tijd dat Willem in Engeland vertoefd had, tot de overtuiging gekomen was, dat de Hollandsche
Stadhouder to zelfstandig dacht en , handelde, en dat men dus een
snort van Trojaansch paard had binnengehaald, dan wel of men
bang was om voor het oog van heel Europa met Jacobus geheel
to breken, is niet gemakkelijk to zeggen . naar is het, dat men in
het Hooger- en Lagerhuis aan het kibbelen ging of de Engelsche
koningstroon wel vrij gekomen was . Uit alles blijkt, dat men
liever eenen toestand wilde scheppen, als ons Vaderland van 1568
tot 1581 had . Men nam besluiten in naam van Koning Filips
zonder dat deze er iets van wist ; men hield hem voor den schijn
aan het gezag, maar had er iich inderdaad aan onttrokken, en
toen later gesproken werd om den Prins van Oranje tot Graaf to
verheffen, bleek bet maar al to zeer, dat dit niet in de bedoeling
van velen lag ; men wilde zelf regeeren . Tot het spelen van zulk
eene rol was Stadhouder Willem III in Engeland niet to bewegen .
Hij lief den Heeren weten, dat hij alleen voor heel zijn leven, en
niet tijdelijk, tot Regent wilde aangesteld zijn . Had men hiertoe
geene begeerte dan zou hij naar Holland terugkeeren en tevreden
,zijn over den uitslag van den tocht .
De Engelschen begrepen echter dat Koning Jacobus terugkomen
zou, zoodra Willem Engeland verliet, en daarom kwamen ze met
andere voorstellen ; men wilde zijne Gemalin Maria tot Koningin,
of hem en zijne Gemalin tot Koning en Koningin uitroepen .
Prinses Maria, die altijd nog in Holland vertoefde, lief weten, dat
zij niet genegen was Koningin to worden, als haar Gemaal niet
tevens tot Koning uitgeroepen werd .
De Regeering kwam nu tot bet besluit om Willem en Maria de
kroon aan to bieden met de bepaling er bij, dat Willem bet gezag
zou hebben .
Midden in den winter reisde Prinses Maria nu naar Engeland
en kwam den een-en-twintigsten Februari to Londen aan, waar
reeds den volgenden dag Willem en zijne Gemalin tot Koning en
Koningin werden uitgeroepen . De kroning had den negentienden
April plaats . Ook Schotland erkende het gezag van Willem, dock
het K.atholieke Ierland bleef de zijde van Koning Jacobus houden tot
shet gedwongen werd, zich naar de nieuwe orde van zaken to schikken .
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En zoo was nu uit eenen Prins, die als kind in de wieg, behalve
eenen beroemden naam, slechts een zeer klein Vorstendom had,
die als knaap niets dan tegenwerking vond en als jongeling onder
voogdij van de vijanden van zijn huffs kwam, niet alleen een Stad
houder, maar zelfs een Koning gegroeid .
Zeker, de omstandigheden hielpen merle hem aldus to verheffen,,
maar joist in het gebruik maken van alle omstandigheden, de geringste niet uitgezonderd, lag de kracht van den Koning-Stadhouder .
En hoe meer hij de omstandigheden leerde kennen, hoe hooger
zijn staatkundig beleid steeg, zoodat hij meer nog als Staatkundige
dan als Veldheer, de eerste man van Europa werd, die vol-komen opgewassen was tegen Koning Lodewijk XIV, die in de
Staatkunde doorkneed was . Dit is een der sterkste bewij zen voor dchoogte waarop de Koning-Stadhouder stond .
Stellig was het voor de Republiek eene groote eer, dat een harer
zonen in Engeland de Koninklijke waardigheid verkreeg ; maar die
eer moest zeer dour betaald worden, want zij bracht ons opnieuw
in oorlog met Frankrijk, dat voor de rechten van den verdreven
Koning opkwam . Hoe machtig Frankrijk was, kwam nu eerst
recht uit, want het had oorlog to voeren tegen Duitsehland, Spanje,,
de Nederlanden, Engeland, Savoye en ook met Denemarken .
Maar Lodewijk had het geluk in Luxemburg eenen Veldheer to
bezitten, die staan kon tegenover Koning Willem, en die zijne legers
ter overwinning kon voeren . Ter zee was Frankrijks macht buiten€ewoon ontwikkeld, en Admiraal Tourville mag gerust met de vermaardste Vlootvoogden in eenen adem genoemd worden . Nu moge
men over Lodewijks karakter een zeer ongunstig oordeel vellen,
toegeven zal men toch, dat hij inderdaad een groot Vorst was, die
Frankrijk aan de spits van heel Europa wist to brengen .
De oorlog ter zee werd niet gelukkig gevoerd door de Bondge
nooten, en niet onwaarschijnlijk is het, dat er onder het Engelsche
zeevolk zich zeer vele aanhangers bevonden van den verdreven
Koning, daar deze eenmaal als Hertog van York aan het hoofd
der vloot had gestaan . De eerste zeeslag van de Bondgenooten
tegen de Franschen werd in i 690 bij Bevesier geleverd . De Neder
landers, onder het bevel van Luitenant-Admiraal Cornelis Evertsen,
hidden wakker hunnen ouden roem staande, dock de Engelschen,
onder Torrington, zagen Evertsens strijd tegen Tourville zoo goed
als werkeloos aan, en het gevolg hiervan was, dat Tourville de
overwinning behaalde . Bij zijne terugkomst in Engeland werd
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Torrington wegens plichtverzuim onmiddellijk in hechtenis genomen,
dock de krijgsraad, waarvoor hij verschijnen moest, sprak hem van
alle schuld vrij en herstelde hem dus in zijne eer . Koning Willem
hield hem echter buiten dienst en scheen dus to begrijpen waar
de schoen wrong .
De oorlog to land werd in de Zuidelijke Nederlanden ook niet
gelukkig gevoerd, want het leger der Bondgenooten werd in betzelfde jaar door Luxemburg bij Fleurus verslagen . Gelukkigcr was
Koning Willem in Ierland, waar hij, en dag na den zeeslag bij
Bevesier, het Fransche hulpleger bij de Boyrne verslagen had .
Het jaar 1691 leverde voor den oorlog weinig merkwaardigs op,
hoewel Koning Willem, de regeering aan zijne voortreffelijke Gemalin overlatend, zelf naar het vasteland overgestoken was om
zich aan het hoofd van het leger to stellen . Nadat hij in Den
Haag eene bijeenkomst had gehad met de Afgezanten der Bondgenooten, en er besloten was gezamenlijk een leger van ruim tweehonderdduizend man op de been to brengen, vertrok hij naar bet
oorlogstooneel, om Bergen, dat door de Franschen belegerd werd,
to ontzetten . Hij kwam hiertoe echter to laat, want de stall had
zich reeds overgegeven . Gelukkiger was hij voor Luik, dat ook
belegerd, maar door hem ontzet werd . Kort hierop begaf de Koning zich naar zijn geliefd .verblijf Ret Loo, en liet het opperbevel
over aan den Prins van Waldeck, die door Luxemburg on verhoeds
aangevallen werd. Zeker zouden de Franschen de overwinning
behaald hebben, als niet Generaal Ouwerkerk op een beslissend
oogenblik eenen nieesterlijken aanval met zijne ruiterij gedaan
had, welke de gelederen des vijands in verwarring bracht en hem
noodzaakte terug to trekken .
Ter zee was dit jaar nog minder voorgevallen . Gewestelijke naijver had weten to bewerken, dat Luitenant Admiraal Evertsen, de
dappere Zeeuw, als Vlootvoogd door een antler vervangen werd .
Cornelis Tromp, die eenige jaren aan den wal had doorgebracht
en bet zeeleven vaarwel gezegd had, werd flu opnieuw aangesteld,
dock eer hij zijne betrekking aanvaardde, owerleed hij aan verval
van krachten . In zijne plaats kwam flu voorloopig Philips van
Almond ; die het v olgende jaar door den Koning-Stadhouder in
die betrekking bevestigd werd .
Eerst den negenentwintigsten Mei 1692 ontmoette de EngelschNederlandsche vloot de Fransche op de hoogte van Kaap La Rogue .
Hoewel Tourville, die weer aan bet hoofd der Fransche scheeps-
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macht stond, maar over ruim veertig schepen to beschikken had,
terwijl de Engelsch-Nederlandsche vloot bijna negentig schepen
sterk was, ontweek de dappere Admiraal het gevecht toch niet .
Hij leverde slag, dock met het noodlottige gevolg, dat zijne vloot
zoo goed als vernield werd door de Engelsche schepen . De Nederlanders hadden, tot hun leedwezen, aan dezen zeeslag maar zeer weinig
deel kunnen nemen .
Dat Tourville, die zoo sterk in de minderheid was, den slag niet
ontweek, heeft velen verbaasd . Maar hij had van zijnen Koning
den stelligen last ontvangen om in alle gevallen slag to leveren .
Vernloedelijk rekende Koning Lodewijk op de verraders, die in
menigte op de Engelsche vloot aariwezig waren . Koningin Maria,
die zooals we hier boven reeds zeiden, gedurende de afwezigheid
van haren Gemaal de teugels van het bewind voerde, moist dat, en
daarom schreef zij aan de Bevelhebbers en de Kapiteins der vloot,
v66r deze uitzeilde, > dat zij verklaard had geene Off cieren der
Britsche vloot to willen doen vervangen, en dat zij de geruchten,
welke van velen hunner in omloop waren, alleen hield voor lasterlijke verzinsels van hunne vijanden ."
De schuldigen begrepen uit dezen brief zeer goed dat de Koningin
wel moist wie de verraders waren, en om nu alle verdenking van
zich of to weren, verzonden zij eene door allen geteekende belofte
van getrouwheid aan de Koningin . Alleen Admiraal Russell, de
Bevelhebber, weigerde deze verklaring to onderteekenen . Dat het
verraad uitgelekt en door de Koningin op zulk eene verstandige en
edele wijze in trouw omgezet was geworden, had Koning Lodewijk
niet geweten, en dat moist ook Koning Jacobus niet, die van de
hoogte van Kaap La Hogue den ondergang der Fransche vloot
aanschouwde . De aanwezigheid van Koning Jacobus, juist op die
plaats, versterkt het vermoeden, dat er op verraad gerekend werd .
Ter eere van Tourville, die een rond en openhartig zeeman was,
moet gezegd worden, dat hij hoogstwaarschijnlijk van dit alles
niets moist.
Was Koning Lodewijk nu op zee voor eenige jaren vrij machteloos
gemaakt, to land toonde hij, dat hij zijne eerste plaats in Europa
kon handhaven, want nadat Namen zich aan de Franschen had moeten
overgeven, werd het leger der Bondgenooten to Steenkerken geslagen,
en nog grooter was de nederlaag, die de laatsten bet volgende jaar
1693 bij Landen en Neerwinden leden . Men verhaalt dat Koning
Willem, die trouwens gezorgd had, dat de vijand geen het minste
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~oordeel van zijne overwinning trok, na het einde van dezen of
den vorigen slag, zuchtend gezegd had : Kan ik dan dien Bultenaar nooit overwinnen ?" Toen dit ter ooren kwam van den dapperen Luxemburg, die inderdaad eenen hoogen rug had, zeide deze
lachend, maar zeer scherp : ' Hoe weet Willem van Oranje, dat ik
eenen butt heb ? Hij heeft mij nooit van achter gezien .
Dat na
den zeeslag
bij
Kaap
7
La Hogue
Frankrijk
welnlg van
aanbelang
met zijne
vloot kon
uitrichten,
ligt voor de
hand, maar

het strekt
tot eer van
Tourville,
da t deze er
toch in alle
gevallen
nog
zee
merle hield,
en nog vaak
bewij s gaf,
dat
ztjn
Koning gelijk had geTourville .
had om na
de nederlaag bij Kaap La Hogue uit to
roepen : >> Is Tourville niet gesneuveld ? Eene vloot, die vernield is,
kan men weder terug bekomen, maar een Admiraal, als hij, niet
zoo gemakkelijk ."
In 1693 hadden de Bondgenooten een smaldeel naar de Middellandsche zee gezonden om met de Spanjaarden Frankrijk in die
wateren to bestrijden, en ook om eene koopvaardijvloot van honderdveertig schepen to begeleiden . Dit smaldeel met de koopvaardij-
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vloot ontmoette echter onverwachts de heele Fransche zeemacht
op de hoogte van Kaap Sint-Vincent, en waarschijnlijk zouden vele
koopvaarders en denkelijk ook wel oorlogsschepen in harden van
den vijand gevallen zijn, als niet de Nederlandsche Kapiteins
Philips Schrijver en Jan van der Poel de Franschen gelokt hadden
hen to achtervolgen . De vijand deed dat, en nu hielden deze beide
kloeke mannen met de hunnen den strijd bijna twee uur vol tegen
eenen overmachtigen vijand, en gaven in dien tijd den koopvaarders
en oorlogsschepen tijd om to ontwijken. Eindelijk moesten zij zich
overgeven, dock Admiraal Tourville had zooveel ontzag en eerbied
voor de gevangen genomen Kapiteins, dat hij zelf in persoon hen
aanboord ontving en aan Schrijver vroeg : Was dat vechten ! Ik
heb het nooit zoo gezien ! Zijt gij duivel of mensch ?"
he oorlog werd door Frankrijk dus over het geheel zeer gelukkig gevoerd, dock daar Koning Lodewijk zijn land met hongersnood bedreigd zag, zoo hij voortging oorlog to voeren, liet hij zoo
onder de hand Koning Willem polsen of deze niet genegen zou
zijn om vrede to sluiten . Die geheime onderhandelingen leidden
evenwel tot geene andere uitkomst dan voortzetting van den strijd,
wat de Nederlandsche Republiek niet zeer aangenaam was . Doch
Willem, die menigmaal, spottenderwijze, Stadhouder van Engeland
en Koning van Holland" genoemd werd, wist zijnen zin wel door
to drijven, zelfs deed hij dat in zaken, die wel eens eene verkeerde
wending hadden kunnen nemen . De Veldmaarschalk over het leger
der Bondgenooten, de Prins van Waldeck, was in 1692 overleden .
en nu wilden de Friezen hunnen dapperen Stadhouder Hendrik
Kazimir, die tweede Veldmaarschalk was, in Waldecks plaats aangesteld zien . Koning Willem wist echter de Staten-generaal to bewegen om den Hertog van Holstein-Pleun to benoemen . Hierover
was Hendrik Kazimir zbo verontwaardigd, dat hij in alle stilte
Koning Lodewijk liet weten, dat hij tegen eene aanzienlijke beboning bereid was om Friesland en Groningen eenen afzonderlijken vrede to laten sluiten . Gelukkig gebeurde dit niet, omdat
de Staten-generaal openlijk bekend maakten, dat er in de benoeming van den Hertog van Holstein-Pleun volstrekt geene beleediging
tegen den Frieschen Stadhouder lag .
Koning Lodewijk had thans ook minder bezwaar in het voortzetten
van den oorlog daar het den onverschrokken Duinkerkerker kaper
Jean Bart, die nu in Franschen dienst was, gelukte eene groote
korenvloot uit de, Oostzee binnen de Fransche havens to brengen .
A
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Tengevolge van dien meesterlijk volbrachten tocht kreeg hij last
andermaal to beproeven eene nog veel grootere korenvloot binnen
Frankrijk to brengen . Ook dezen last volbracht de onverschrokken
en ridderlijke held zbb gelukkig, dat hij zelfs, behalve eene ongeschonden vloot, het eerste Nederlandsche vlaggeschip, -- dat is
een schip van eenen Schout-bij-Nacht of hooger Zee-overste, -- als
veroverd, in eene Fransche haven bracht . Deze tocht gaf den yolksheld den welverdienden bijnaam van » Schrik des Oceaans" en niet
to verwonderen is het, dat de 1)uinkerkers in lateren tijd voor
hunnen beroemden stadgenoot een standbeeld hebben opgericht .
In 1695 had Koning Willem het ongeluk zijne trouwe en verstandige gemalin door den flood to verliezen . Zij overleed op
Nieuwjaarsdag aan de kinderziekte, die al zooveel slachtoffers van
het Huis Stuart geeischt had . Willem trok zich flat verlies zbb
aan, flat hij verscheidene dagen lang zich in de eenzaamheid terugtrok. Hij was echter to krachtig van geest om zich voor goed aan
de wanhoop over to geven . Hij zocht afleiding voor zijne smart
in het voortzetten van den oorlog, dock bleef daarin al even ongelukkig als vroeger, niettegenstaande zijn groote tegenstander Luxemburg, die overleden was, opgevolgd was geworden door Villeroi, die
stellig over minder krijgskundige bekwaamheden to beschikken had
dan zijn groote voorganger .
Het eenige wapenfeit van beteekenis waarmede Koning Lodewijk
een gevoelig verlies werd toegebracht, was de inneming van Namen,
welke vesting door den beroemden Vauban zO6 versterkt was geworden, flat men in het Latijn op eene der poorten had laten
beitelen, flat deze stall wel overgegeven, maar niet vermeesterd kon
worden . honing Willem bewees echter, flat die stoute bewering,
welke misschien voor ieder antler waarheid bevatte, voor hem niet
veel meer dan grootspraak was. De stall werd verdedigd, behalve
door de gewone bezetting, nog door vijftienduizend man, welke zich
onder bevel van Maarschalk Boufers binnen de vesting had weten
to werpen voor de belegering aanving . Het beleg begon den eersten
Juli en den tweeden September gaf ook het kasteel zich over, nadat
de stall zelve reeds den derden Augustus in handen der Bondgenooten gevallen was. Gedurende flit beleg maakte onze vestingbouwkundige Menno Baron van Coehoorn, zich eenen naam, niet
minder beroemd dan die van zijnen grooten tegenstander Vauban .
Het volgende jaar 1696 zou op het tooneel des oorlogs weinig
belangrijks opleveren . Op zee bepaalde men zich grootendeels tot
25
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het bestrijden der Fransche kapers en van Jean Bart en het beschieten van eenige Fransche havens. - Te land werden enkel eels
paar steden door de onzen en een paar andere door de Franschen
genomen . Stadhouder Hendrik Kazimir, de tweede Veldmaarschalk
van het leger der bondgenooten was reeds in Maart overleden en
in Friesland en Groningen opgevolgd door zijnen onmondigen zoos
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J ohan Willem Friso. Bij het leger werd hij door nienland vervangen, omdat er van alle zijden sterk naar den vrede verlangd
werd . De Bondgenooten, die in dezen oorlog millioenen schats
uitgegeven en er al heel weinig voor in de plaats gekregen hadden,
wenschten zich weer met alle kracht op den onbelemmerden handel
toe to leggen, teneinde de groote verliezen to herstellen . Dat Koning
Lodewijks heerschzucht juist door dezen, oorlog belet was geworden
zich oppermachtig to laten gelden, was een voordeel, dat slechts
zeer weinigen inzagen . Lodewijk, die nu niet door hongersnood
bedreigd werd en den oorlog voordeelig voerde, wenschte ook den
vrede, omdat hij andere planners in het hoofd had, welke hem
meer voordeel beloofden . Toch werd het nog Februari van 16 97
eer to Rijswijk, op den Huize Nieuwburg, de onderhandelingen
eenen aanvang namen . Eerst in September werd de vrede tusschen
Engeland en Frankrijk en in October tusschen Nederland en Spanje
en Frankrijk geteekend . Bij dien vrede kreeg Koning Willem het
Prinsdom Oranje terug en werd hij . door Frankrijk ook als Koning
van Engeland erkend .
Dat men ook in die dagen reeds van oproermaken wist, hiervan
getuigde het aansprekers-oproer dat in 1696 to Amsterdam plaats
had . Door de Staten van Holland was eene belasting gelegd op
trouwen en begraven en de Amsterdamsche Regeering had maatregelen genomen om die belasting minder drukkend to maken .
Vooral bij begrafenissen werd door de rijke burgers vaak een pracht
tentoon gespreid, welke aan het belachlijke grensde . Men wedijverde
met elkander om de nagedachtenis der overledenen to httldigen
door steeds meer dragers, meer aansprekers of bidders en meer
lantaarndragers in den stoet to nemen . Nu vaardigde de Regeering
van Amsterdam een bevel uit waarbij die belachlijke rouwweelde
beperkt werd, en tevens nam zij het beshiit om de betrekking van
aanspreker, lijkdrager en lantaarndrager tot eene bediening to
maken, waarvan de aanstelling afhing van eene benoeming vanwege
den Magistraat .
Door deze verordening kwamen nu tal van menschen, die in de
rouwweelde een bestaan gevonden hadden, buiten eenen werkkring,
en het is niet to verwonderen, dat ze hierove -r zeer ontevreden
warm en hunne klachten indienden . De klachten bleven echter
onbeantwoord en nu sloeg men tot oproer over, dat eenen aanvang
nam met nagemaakte begrafenissen . Geholpen door eene bende
van ledigloopende manners, vrouwen en jongens, die in eerie groote
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stall altijd bereid gevonden worden om uit aardigheid een schandaal
to maken, trokken de ontevreden lijk- en bruiloftsbezorgers met
allerlei dwaze wapenen de stall door, om to eindigen met het plunderer der huizen van hen, die het besluit tot weeldebeperking
hadden weten in to voeren . Met behulp van de gewapende macht
werd het oproer gedempt en vijf der belhamels moesten hunne
handelingen met den flood bekoopen en werden opgehangen .
Kon een oproer als flit nooit strekken ter eere van een noest
en bedrijvig yolk, de komst van Czaar Peter I van Rusland was
daartoe meer geschikt .
Rusland was in dien tijd nog niet zooals het flu is . Het was
veel kleiner en grensde zelfs niet eens aan de Oostzee of Zwarte
Zee . De bevolking was zeer onbeschaafd en had met de Westersche
zeden, gewoonten, kunsten en wetenschappen nog zoo goed als
geene kennis gemaakt .
Toen flu Peter I aan de regeering kwam zag hij duidelijk, flat
zijn rijk in alles bij alle andere Europeesche volken ten achteren
was en hij besloot, desnoods met geweld, zijne Russen to beschaven .
Zeer juist zag hij in, flat handel en scheepvaart de machtigste
middelen zijn om de beschaving to bevorderen . Maar voor handel
en scheepvaart had hij jets meer noodig dan de Witte zee, die
voor meer dan de helft van het jaar door het ijs onbevaarbaar is .
Hij sloeg daarom het oog op de Oostzee en op de Zwarte zee,
maar begreep meteen flat hij die zeeen, welke in harden van andere
Vorsten waren, niet dan met wapengeweld verkrijgen kon, en hiertoe
zou geene mogelijkheid bestaan zoolang hij peen leper had, flat de
oorlogskunst van de Westersche volken zich eigen gemaakt had .
Bij een leper had hij ook eene vloot noodig, en om flu alles zooveel
mogelijk naar zijnen zin to krijgen, moedigde hij bij de rijke Russen
het maken van reizen in het buitenland aan . Hij zelf gaf hierin
het voorbeeld, dock om zijne refs in alle opzichten voordeel to
later afwerpen, reisde hij met zijn Gezantschap merle in bet kleed
van een eenvoudig werkman .
Hij vestigde zich gedurende eenigen tijd to Zaandam, waar toen
groote scheepstimmerwerven waren, en niet alleen beoefende hij den
scheepsbouw door alles of to zien of het in plaat to bestudeeren,
neen, hij deed zijnen werkmanskiel geene schande aan en hielp een
schip aftimmeren . Maar behalve flat hij zichzelven in den scheepsbouw oefende, trachtte hij ook ervaren zeelieden en handige werklui
over to halen om zich in Rusland to vestigen . Order hen, die
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aan deze uitnoodiging gehoor gaven, behoorde de Onder-equipagemeester Cruys, die in Rusland aangekomen door den Czaar tot
Vice-Admiraal werd aangesteld . Later veroverde de Czaar de landen
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aan de Oostzee en de Zwarte zee, en in 1703 stichtte hij aan den
mond der Newa eene nieuwe hoofdstad van zijn rijk en noemde
haar ter eere van Sint Petrus, zijnen Beschermheilige, Sint Petersburg .
Nog gedurende het verblijf van Czaar Peter hier to lande vreesde
men voor eenen nieuwen oorlog, zoo men dien door staatkundige
bemoeilngen niet tegenhield .
In Spanje regeerde de zwakke Koning Karel II, die geene kinderen had . Kwam hij nu to overlijden, dan zou natuurlijk de vraag
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rijzen wie hem opvolgen moest . Koning Lodewijk was met Karels
zuster gehuwd, dock Spanje in de macht van Lodewijk to brengen,
zou spotters zijn met het evenwicht in Europa, hetwelk slechts door
eenen strijd van negen jaar verkregen was . Men sloeg dus bet oog
op andere Vorstelijke personen, die door bloedverwantschap aanspraak konden makers op den Spaanschen troop, en men vond hen
in Keizer Leopold I van Duitschland en in den Keurprins van
Beieren, Jozef Ferdinand . De eerste aanspraken had Prins Jozef
Ferdinand, en nu werd er door Koning Willem, Keizer Leopold en
Koning Lodewijk bepaald, dat bij den dood van Karel II, de Keurprins van Beieren de Spaansche kroon met de Zuidelijke Nederlanden
zou erven, Leopolds tweede noon Karel zou Milaan, en de Kroonprins of Dauphin van Frankrijk Napels en Sicilie erven . Pas was
deze verdeeling tot stand gekomen, of de Keurprins overleed en nu
sloot men in 1700 een tweede verdrag waarbij bepaald werd, dat
flu Leopolds zoon Karel, Koning van Spanje en heer der Zuidelijke
Nederlanden zou worden ; de Dauphin zou houden, wat eerst bepaald was en bovendien nog Lotharingen, terwijl de Flertog van
dit laatste land Milaan zou krijgen . Maar alweer vernietigde de
dood dit verdrag, want nog in hetzelfde jaar overleed Koning
Karel II en men vond een testament waarin bepaald was, dat
Filips van Anjou, de tweede zoon van den Dauphin, het heele
Spaansche gebied zou erven, zooals het gedurende bet levers van den
erf later geweest was .
Filips van Anjou begaf zich reeds in 1701 naar Spanje, waar
hij als Filips V de regeering aanvaardde . Keizer Leopold wilde
hem echter niet als zoodanig erkennen en Koning Willem misschien
nog veel minder .
De Staten-generaal erkenden echter koning Filips, dock ze deden
dit om de garnizoenen, die ze volgens bet verdrag van 1698 en 1700
in enkele steden van de Zuidelijke Nederlanden hadden liggen,
eenen veiligen terugtocht naar de Republiek to bezorgen, want
stellig zou Lodewijk ze krijgsgevangen hebben genomen, zoo de
Republiek het voorbeeld van Duitschland en Engeland gevolgd had .
Koning Willem stoorde zich echter niet aan het besluit der Statengeneraal en beschouwde bet volstrekt niet als eene belemmering
om de Republiek met Duitschland en Engeland eene lijn to doers
trekken . Willem achtte zich door Lodewijk misleid, hoewel hij er
zelf aanvankelijk nets tegen had gehad, dat Filips van Anjou de
Spaansche kroon zou erven, en een nieuwe oorlog werd onvermijdelijk.

3$3
Dien oorlog zou Willem evenwel niet beleven . I)en vierden Maart
r
begaf hij zich, gekweld door zijne gewone hoofdpijnen en aandoeningen van koorts, ter jacht . Waar een antler in zulk een geval,
thuis zou gebleven zijn, grog hij meestal to paard rijden, en niet
zelden was dan, na eenen dollen nit, de hoofdpijn verdwenen en de
koortsaandoening voorbij . Stellig zal hij dus weer hard gereden hebben
torn zijn paard in de loopgraaf van eenen mol trapte en daardoor
struikelde . Koning Willem viel er of en brak zijn sleutelbeen . Vijf
Lien dagen later stierf hij aan de gevolgen ervan .
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Koning-Stadhouder Willem III valt van zijn paard .

Merkwaardig zijn de woorden van onzen geschiedschrijver van
Lennep in zijn werk : De geschiedenis van Nederland aan bet
Nederlandsche yolk verteld, « waar hij zegt
Treffend zeker en beschamend voor den ijdelen trots van den
mensch is de gedachte, flat een worst, die zoo menigmaal den flood
op bet slagveld had getart en vruchteloos ten doel aan de aanslagen
zijner vijanden had gestaan,
op eenmaal het leven door zulk
een schijnbaar onbeduidend toeval moest verliezen, en flat hij, die
Lodewijk XIV had weerstaan, bezwijken moest toen zijn weg zich
kruiste met dien van een nietigen mol . Geen wonder dan ook, flat
de aanhangers van Jacobus op dien mol zinspelende, niet nalieten,
A

flu
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nog lang aan hunne maaltijden de gezondheid in to stellen van
'then kleinen heer in zwart fluweel<< (de mol,) die zoo grooten
dienst bewezen had aan de goede zaak .
Europa verloor in Koning-Stadhouder Willem III den grootsten
Staatkundige van then tijd, en door de tegenstanders van Koning
Lodewijk XIV werd zijn flood betreurd, als het grootste verlies, flat
hen treffen kon . Als vriend werd hij slechts door weinigen beweend,
want hij had weinig vrienden . Zelfs zij, die aan zijne lippen hingen,,
vaar hij als Staatkundige sprak, vereerden in hem bijna alleen de
kennis en wetenschap, maar voor den mensch Koning Willem gevoelden ze geene vriendschap, en Koning Willem bedelde er ook
niet om . Als . Legeraanvoerder was hij ongelukkig, maar al s hij den
slag verloren had, was hij zulk een meester in het terugtrekken, flat
de vijand met den gewonnen veldslag geen enkel voordeel behalen
kon . In de levende talen was hij zoo bedreven, flat hij het Fransch r
Engelsch en Duitsch even goed sprak en schreef als het Nederlandsch .
In het Spaansch, Italiaansch en Latijn kon hij zich zeer goed behelpen . Van de wiskunde en andere wetenschappen was hij meer
dan een lief hebber . Gevaren telde hij niet ; met vermoeienissen hield
hij geene rekening en zijne sterke wilskracht deed hem, als hij flit
noodig achtte, vergeten flat zijn lichaam zoo zwak was . Hij had
slechts een doel voor oogen, en flat doel was, de Staatkundige hoofdman to zijn van geheel Europa . Men heeft dikwijls gezegd flat hij
de voorvechter was van bet Protestantisme, en flat is ook zoo, maar
hij was flit niet, omdat hij het Katholicisme vijandig was, maar wel
omdat hij in zijne Staatkunde tegenover Lodewijk XIV stond, die
Katholiek was. Hij zou anders onmogelijk Duitschland en Spanje,
die ook eene Katholieke Staatkunde hadden, als trouwe bondgenooten hebben verkregen . En tivat Lodewijk XIV betreft, al liet hij
het Edict van Nantes herroepen, al zond hij dragonders uit om door
wapengeweld de Fransche Protestanten to bekeeren tot het Roomsche
geloof, zijn Katholicisme of bekeeringsijver was ook niets anders
dan Staatkunde, en zelfs een onzer Nederlandsche Katholieke geschiedschrijvers getuigt van hem, flat hij den Paus binnen Rome op
eene wijze behandelde, welke zelfs in een Protestantsch Vorst hoogst
afkeurenswaardig zou geweest zijn . Wij moeten dus heel voorzichtig
zijn in het beoordeelen en veroordeelen van de laden van mannen,
die in de wereldgeschiedenis eene hoofdrol spelen, want zij bewandelen
den Staatkundigen weg, die voor de oningewijden zich door eenen
verbazend grooten doolhof schijnt to slingeren .
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De dood van den Koning-Stadhouder was dus voor de Bondgenooten eerie groote ramp en bracht bovendien ook moeielijkhedem
van anderen aard aan .
In zijn testament had Koning Willem den jeugdigen Frieschen
Stadhouder, Johan Willem Friso, tot erfgenaam ook van het Prinsdom Oranje benoemd, en reeds tang had hij er bij de Staten op
aangedrongen, dezen Prins ook to benoemen tot zijnen opvolger als
Stadhouder over Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijsel_
en Drente, De Staten, die nu juist onder de regeering van Willem
III niet toegenomen warm in liefde voor het Stadhouderschap,,
durfden hens niet tegenstreven, dock wisten de zaak op de lang°
baan to schuiven, en zoo was ze bij den dood van Willem nog niet
beslist . Hierdoor ontstond in vele gewesten tegen den zin van het
yolk, de tweede Stadhouderlooze regeering en trail de Raadpensionaris
Heynsius als eerste persoon der Republiek op . Met het testamentt
van Koning Willem was ook de Koning van Pruisen niet tevreden,
en hij eischte, als zoon van Frederik Hendriks oudste dochter,
Koning Willems nalatenschap, Hierdoor ontstond een langdurig
rechtsgeding, dat nog niet afgeloopen was toen in 1711 Prins Johan
Willem Friso den dood in de golven vond . Ten opzichte van den
titel Prins van Oranjeti is men bet nooit eens geworden, want niet
alleen onze Koning, maar ook de Keizer van Duitschland noemt
zich nog steeds Prins van Oranje .

Elf jaren van oorlog,
In Engeland werd Koning Willem opgevolgd door zijne Schoonzuster Anna, die hem nooit genegen was geweest, maar toch op
aandrang van hare raadslieden de Staatkunde van den overleden
Vorst bleef volgen .
In de Republiek der Vereenigde Nederlanden kwam, we zeiden
dit reeds, geen andere Stadhouder en hoewel men slechts noode de
heerschzucht van den overledene geduld had, dacht niemand er aan
eerie andere staatkunde to volgen dan de zijne .
Koning Lodewijk XIV trachtte de Staten-generaal wel van het
Verbond los to maken om zich met hem to vereenigen, maar men
had er geene ooren naar, en gelukkig was het voor de Republiek
dat men, met den Raadpensionaris Heynsius aan bet hoofd, het geniis van Koning Willem niet al to zeer gevoelde .
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Het gevolg van Koning Willems Staatkunde was dan ook dat
Duitschland, Engeland en de Nederlanden den achtsten Mei van
I702 Frankrijk den oorlog verklaarden .
De Hertog van Marlborough, een even groot Veldheer als Staatsman,
kreeg bet opperbevel over bet Staatsche en Engelsche leger, en van bet
Duitsche was de beroemde Prins Eugenius van Savoye Bevelhebber .
De oorlog werd terstond krachtdadig gevoerd in Italie, Duitschland, de Zuidelijke Nederlanden, Spanje en ter zee .
Aanvankelijk scheen bet weer, das bet krijgsgeluk Koning Lodewijk dienen zou, want de eerste wapenfeiten in Duitschland vielen
ten voordeele van de Franschen uit ; maar toen Marlborough zich
met Eugenius van Savoye vereenigd had, werden de Franschen bij
Hochstedt, den dertienden Augustus 1704, volkomen geslagen .
Ter zee vernielde de Engelsch-Nederlandsche vloot de Spaansche
2ilvervloot in de haven van Vigos, en ze bracht in 1704 den Aartshertog Karel, die door de Bondgenooten als Koning van Spanje
erkend werd, naar Spanje over . Bij die gelegenheid werd de Fransche vloot geslagen en Gibraltar ingenomen . Seders dien tijd is
deze sterke rotsvesting in bet bezit der Engelschen gebleven . De
Franschen en Spanjaarden werden bij Malaga geslagen en de steden
Valencia en Barcelona werden genomen, . ja, in 1706 kwam Aartshertog Karel, als Koning Karel III, reeds to Madrid aan . In het.zelfde jaar werd bet Fransche leger bij Turin geslagen en Koning
Lodewijk zag zich genoodzaakt Italie to ontruimen . Koning Karel
flu in Spanje alleen gelaten, kon zich daar echter niet handhaven
en werd door de Franschen in 1707 verdreven . Nu wilde Lodewijk
voor zijnen kleinzoon ook de Zuidelijke Nederlanden weer hernemen, dock wat hem in Spanje gelukt was, gelukte hem bier niet .
Den elfden Juli 1708 ontmoette bet Fransche leger bijna de heele
macbt der Bondgenooten bij Oudenaerde . Van beide zijden werd
met woede en , dapperheid gevochten, dock de Franschen werden
verslagen .
Reeds na den slag bij Ramillies in 1706, welke ook door de
Franschen verloren werd, had Lodewijk XIV getracht onderhandelingen aan to knoopen en deze poging werd nu na den slag
bij Oudenaerde herhaald .
De Bondgenooten, die den oorlog in alle opzichten gelukkig voerden,
meenden nu den trotschen Monarch eens voor altijd to kunnen vernederen en stelden buitengewoon hooge eischen als vredes-voorwaarde .
Die eischen kwamen hierop neder .
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1 . Koning Lodewijk moest Anna Stuart, als Koningin van Engeland erkennen en dulden dat de erfopvolging in dat rijk in de
'rotestantsche linie zou zijn .
2 . Hij moest, char Koning Jacobus gestorven was, nu den zoon
van Jacobus uit Frankrijk verwijderen .
3 . De haven en vestingwerken van Duinkerken, het brandpunt
der Fransche zeeroovers, moesten, gedempt en geslecht worden .
4 . Hij moest Aartshertog Karel erkennen als erfgenaam der
heele Spaansche Monarchic .
5 . Wilden de Spanjaarden hunnen Koning Filips houden, dan zou
Frankrijk genookzaakt zijn to helpen om hem met geweld to verdrijven .
6 . Hij moest de Staten-generaal toestaan om bezetting to leggen
in de vestingen Veurne, Yperen, Meenen, Rijssel, Doornik, Conde,
Valenciennes en Maubeuge . Men noernde deze rij steden de B a r r i e re .
7 . Aan Duitschland moest Straatsburg, met omliggend gebied,
en Landau teruggegeven worden en verder alles vat Frankrijk
sedert 1648 aan Duitschland ontnomen had .
Deze al to zware en vernederende eischen en nog eenige kleinere
werden Koning Lodewijk XIV voorgelegd als voorwaarden van
den vrede .
Nimmer was de grijze Monarch, die Frankrijk groot gemaakt
had, zoo beleedigd geworden, en met verontwaardiging wees hij,
hierbij gesteund door zijn geheele rijk, dat zich in zijnen Vorst merle
beleedigd gevoelde, die eischen af, en de oorlog werd voortgezet met
opofferingen van Fransche zijde, welke getuigden van de volkomen
eenstemmigheid, die er thans bestond tusschen Vorst en Volk .
De Staten •g eneraal echter gingen tegen hunnen wil in die hooge
en vernederende eischen merle, en zoo ze door de Bondgenooten
niet gedwongen waxen geworden om die voorwaarden merle to onderteekenen, ze zouden het stellig niet gedaan hebben . Ze hielpen den
gelukkigen oorlog moedig merle voeren, maar de millioenen schats,
welke de oorlog eischte, ging de draagkracht der Republiek verre
to boven, en men begreep, dat bet yolk, als eenmaal de vrede tot
stand zou gekomen zijn, met ontzetting den schuldenlast zou vernemen, welken de Nederlanden op zich genomen hadden .
Koning Lodewijk, bekend met de zucht naar vrede, welke in deRepubliek algemeen heerschte, begon opnieuw onderhandelingen aan to
knoopen met de Staten, dock door de bemoeiingen van Marlborough
leidden ze tot geene andere uitkomsten, dan dat er vanwege de
Staten veer maar besloten werd, den oorlog to helpen voortzetten .
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De Franschen, tachtigduizend man sterk en aangevoerd door
Maarschalk Villars, die nog nimmer eenen veldslag verloren had,
sloegen zlch in het zuiden van het tegenwoordige Belgie in eene
moerassige streek neer, en weldra verscheen het leger der Bondgenooten, honderdtienduizend man sterk . Villars had zich echter zoo
sterk verschanst, dat men het niet waagde hem aan to vallen, en
daarom sloeg men het beleg voor Doornik . Pries Johan Willem
Friso, die in 1707 op twintigjarigen leeftijd Generaal was geworden
en zich in den slag bij Oudenaerde met roem overladen had,
overrompelde met de zijnen de voorposten zoo spoedig, dat Villars
geenen tijd had kunnen vinden om de stall van leeftocht to voorzien . Dit geschiedde den zevenentwintigsten Juni i 709, en den achtentwintigsten Juli had de stall zich reeds overgegeven . Maar even
als Namen, had ook Doornik een sterk kasteel, dat na eenen dapperen tegenstand en ten koste van vele menschenlevens zich eerst
den eenendertigsten Augustus overgaf .
Thans besloten de Bondgenooten om Bergen to belegeren en in to nemen, en
de Pries van Hessen-Cassel werd met
eene sterke leger-afdeeling heengezonden .
Villars kon echter niet langer
lijdelijk toeschouwer zijn en
verliet zijne kwartieren om
Bergen to ontzetten .
Den negenden September
aloeg hij zich bij Malplaquet

„Volgt mij mannen !

Hier is uw post !"
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neder en hier had nu twee dagen later een slag plaats, welke de
verschrikkelijkste uit den heeler oorlog was . De Bondgenooten hadden het talrijkste leger, maar de stellingen van de Franschen waren
veel sterker, en de geestdrift order hen was ten ten toppunt gestegen, toen de grijze Maarschalk Boufflers in het leger gekomen was
om als vrijwilliger to dienen order zijnen ambtgenoot Villars .
Reeds vroeg in den morgen vbdr de zon opkwam, had de
slag eenen aanvang genomen, en eerst des middags om drie uur
was door de Bondgenooten de overwinning behaald en had Maarschalk Villars, met verlies van twaalfduizend dooden, zijne eerste
nederlaag geleden . Maar ook de Bondgenooten hadden ontzettende
verliezen geleden, want niet minder dan twintigduizend van hunne
sold~ten en officieren bleven op het slagveld . De jeugdige Prins van
Oranje had wonderen van dapperheid gedaan . Tot tweemalen toe
werd een paard order hem doodgeschoten, en eens toen zijne manner den cooed begonnen to verliezen en aan vluchten dachten,
greep hij een vaandel, stelde zich aan hun hoofd en klom order
het roepen van : > Volgt mij, manner ! Hier is uw post !" tegen. Je
verdedigingswerken des vijands op . Toch was hij, nadat van zijne
soldaten meer dan de helft gesneuveld was, genoodzaakt om het
vijandelijke werk, dat hij reeds veroverd had, weer prijs to geven .
Geen wonder, dat niemand hier to land ; waar men to treuren had
over het sneuvelen van ruim twaalfduizend Nederlanders, die bij
Malplaquet gevallen waren, twijfelde aan de waarheid van het
schrijven van den heer heppel, Graaf van Albemarle, > dat hij (de
Prins nl.) in de weynige jaren die hij heeft berijkt, in oordeel,
voorsigtigheit en wijs beleyd de sulche overtreft, wien de ervarentheyt in verscheyde voorgaende oorlogen alles geleert hebbe, wat het
krijgs-ambagt behelst en in heeft ."
Marlborough gaf van zijne zijde den jeugdigen held de schoonste
belooning voor zijne dapperheid door hem het beleg van het sterke
Bergen toe to vertrouwen . Dit beleg begon den vijfentwintigsten September en eindigde den twintigsten October met de overgave der stall .
Na den slag bij Malplaquet opende Koning Lodewijk opnieuw
met de Republiek de onderhandelingen over den vrede en zond den
Maarschalk d' Huxelles en den Abt de Polignac herwaarts . De
onderhandelingen werden to Geertruidenberg gevoerd, en van de
zijde der Republiek verschenen daar Amsterdams Raadpensionaris
Buys en de heer van der Dussen . Men kwam echter alweer tot
geen besluit en opnieuw moest de oorlog weer voortgezet worden,
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want Engeland en Duitschland bleven op de eenmaal gestelde
vredes-voorwaarden staan . Misschien had Koning Lodewijk, door
den nood gedwongen, ten slotte die vernederende voorwaarden aangenomen, als zijn hachelijke toestand niet op eenmaal eenen gunstigen keer genomen had .
In Engeland had aan het Hof eene snort van omwenteling plaats gehad . Koningin Anna, eene Vorstin van weinig doorzicht, had, reeds
v66r zij de Regeering aanvaardde, geloopen aan den leiband van Sarah,
de geslepen en geleerde echtgenoote van Lord John Churchill, Hertog
van Marlborough, en door bewerking van jaloersche vrouwen, die
ook wel eens de rol van Sarah wilden spelen, viel Sarah in ongenade en met haar ook haar Gemaal, die wel aan het hoofd van het
leger gelaten werd, maar niet meer rekenen kon op den steun, diem
hij gewoon was van zijne Regeering to ontvangen . Door zijne vrouw
had de Hertog van Marlborough feitelijk de plaats ingenomen van
Koning Willem . De nude Koning Lodewijk XIV, die gewoon was
met alle omstandigheden rekening to houden, hield ook met' deze
gebeurtenis rekening ; zij kon hem dienen . In Spanje was hem veer
alles tegengeloopen en Aartshertog Karel had zelfs andermaal, als
Koning in Madrid zijnen intocht gedaan, dock flu was op eenmaal de
geestdrift der Spanjaarden ontwaakt . Ze hadden met macht en
kracht partij gekozen voor hunnen Koning Filips, en weldra was
deze veer in zijn gezag bevestigd . Daar de Spanjaarden flu voor
Filips van Anjou partij getrokken hadden, begreep Lodewijk dat ze
dit zouden blijven doers, en daarom kon hij zijn leger ujt dat land
terugroepen . Nieuwe veldslagen hadden de Bondgenooten niet gewonnen en alleen eenige steden veroverd . Zijn lever had daarom na den
slag van Malplaquet niet veel geleden . Koning Lodewijk kreeg dus
cooed en het Fransche yolk niet minder . Zoo ging het jaar r7io
voorbij en kwam i 7 z z om hem nieuwe voordeelen to brengen . Het
gewichtigste was de onverwachte flood van Keizer Jozef, waardoor
Aartshertog Karel Keizer van Duitschland werd . Nu konden Engeland en de Republiek onrnogelijk willen, flat Keizer Karel VI de
macht van zijnen grooten voorzaat Keizer Karel V kreeg, want flan
was het overwicht van Europa op eene andere wijze verbroken .
Dit gebeurde den zeventienden April en jets meer dan twee maanden later verloor een van Koning Lodewijks grootste vijanden op
eene noodlottige wijze het levers .
Tengevolge van het rechtsgeding over de erfenis van Koning
Willem werd Prins Johan Wille;n Friso nit het lever naar Den Haag
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geroepen . Den veertienden Juni kwam hij met zijn gevolg aan den
Moerdijk, om zich daar naar het Strijensche Sas to laten overzetten .
Midden op het water overviel hem een stortregen, die hem deed
besluiten om plaats to nemen in zijn rijtuig, dat met de gewone
veerschouw werd overgezet . De schuit, waarin hij gezeten, dock diehij verlaten had, kwam zonder hinder aan den overkant, maar door
eenen rukwind sloeg de schouw met het rijtuig om en de jonge
held, wiens leven to midden van kogels behouden was gebleven r
verdronk, en eerst negen dagen later vond men zijn lijk.
Nog grooter voordeelen zou Koning Lodewijk dit jaar, zonder eer
kanon to lossen of een druppul bloed to doen vergieten, behalen .
De Hertog van Marlborough, de man, die werkelijk in vele opzichten, behalee in zijne weergalooze gierigheid en hebzucht, zoo veel
in zijn doen en laten op Koning Willem geleek, werd teruggeroepen
en in het Opperbevel vervangen door den Hertog van Ormond, die
het niet in het minst met de Republiek, die meer dan honderdtwintigduizend man onder de wapenen had, kon vinden . Um deze redenen stelden de Staten-generaal die groote krijgsmacht onder her
opperbevel van Prins Eugenius van Savoye . De gevolgen hiervan bleven niet lang uit. Koning Lodewijk liet flu gaarne de
Republiek varen en begon met meer voordeel met Engeland to
onderhandelen .
In Januari van het jaar i 7 z a ving men daarom ook to Utrecht aan,,
bijeenkomsten to houden om over de voorwaarden van den vrede
to spreken, dock gedurig bleek het, dat Engeland twee rollen speelde .
Koningin Anna en Haar Hof was op de hand van Koning Lode
wijk en het Parlement stond tusschen beiden in .
Te midden van de besprekingen van den vrede was de veldtocht
opnieuw geopend, en na eenige voordeelen behaald to hebben, stonden de kansen der Bondgenooten schoon om belangrijke voordeelen
op de Franschen to behalen toen de Hertog van Ormond opeens
met de mededeeling kwam, dat hij bevel ontvangen had, aan de
Franschen geenen veldslag to helpen leveren of eene vesting to
helpen ontnemen . Daardoor stonden de Republiek en Duitschland
alleen tegenover Frankrijk, dat in Engeland bovendien meer eenen
Bondgenoot dan eenen vij and had .
Toch kwam het bij Denain aan de Schelde nog tot een gevecht,
waarbij een groot deel van bet Staatsche leger onder bevel van
Keppel, Graaf van Albemarle de nederlaag leed . Keppel en zijn
Staf werden met vier Duitsche Generaals door den vijand gevangen

genomen, Prins Eugenics kwam to laat met het gros van het leger
aan om Villars het behaalde voordeel veer to ontnemen .
De gevolgen van den betrekkelijk kleinen slag bij Denain waren
grooter dan men wel zou verwacht hebben, want met eenig recht
konden de Franschen zeggen : » Van Denain begint de victorie !"
De Nederlandsche Republiek, die zoo gaarne reeds veel vroeger
vrede met Frankrijk had gesloten en daartoe zeer goed in de gelegenheid was geweest, zag de behaalde voordeelen van de Fransche wapenen met leede oogen aan, want zij begreep zeer goed,
dat, als er nu vrede gesloten werd, de eischen van Frankrijks zijde
zouden komen, en stellig veel nadeeliger zouden zijn dan de voorwaarden, die ze zelve een paar jaar geleden had kunnen bedingen .
En dan, een vrede zonder voordeelen, zou het yolk den druk van
den verbazenden schuldenlast nog veel meer doen gevoelen .

„`bij zullen bij u, zonder u en over u handelen ."
Men behoefde niet lang to gissen of Koning Lodewijk ook tegenover de Republiek billijke voorwaarden zou stellen, omdat ze
indertijd gedwongen was geworden om den oorlog tegen haren zin
voort to zetten, Nog altijd waren de Afgevaardigden van Frankrijk,
Engeland, Duitschland en de Republiek to Utrecht bijeen om over
den vrede to onderhandelen, en toen een der Fransche heeren vat
al to hoogen toon aansloeg tegenover eenen der Nederlandsche Afgevaardigden en deze hem hierop van antwoord diende, trok de Abt
de Polignac partij voor zijnen landgenoot en voegde den Hollander
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hooghartigen soon toe : Wij zullen bij u, zonder a en over u
handelen ." Zoo ooit, dan Meek uit dit antwoord dat de rollen
omgekeerd waren .
Toen het eindelijk zoo ver gekomen was, das de Republiek op het
punt stond, eenen zeer nadeeligen vrede met Frankrijk to sluiten,
wilde Engeland wel zoo edelmoedig zijn om ons was to komen
helpen, omdat Frankrijk antlers alweer to machtig zou worden . De
vrede werd nog op voordeeliger voorwaarden gesloten dan men aanvankelijk had durven hopen, want ten opzichte van handel en visscherij
verkregen we gunstiger bepalingen dan er voor den oorlog waren .
Bovendien kwamen de Zuidelijke Nederlanden, als speelbal van de
politiek, nu in handen van den Keizer van Duitschland en heetten
daarom ook Oostenrijksche Nederlanden, terwijl wij meteen vrijheid kregen om bezetting to leggen in de steden Namen, Doornik,
Meenen, Warneton, Yperen en Veurne . Men noemde deze rij vestingen door de onzen bezet, d e b a r r i e r e tegen Frankrijk . Dit
Barriere-tractaat kwam evenwel niet gelijk met den vrede, die in
1713 gesloten werd, tot stand, maar eerst in 1715 . In dien tij d ging
ook het Prinsdom van Oranje in Fransche handen over, en de
Koning van Pruisen, die dus door Lodewijk, als rechtmatig erfgenaam er van beschouwd werd, kreeg een groot deel van de
tegenwoordige Rijn-provincie ervoor in de plaats .
En zoo was nu het einde van den elfjarigen oorlog, die de Republiek der Vereenigde Nederlanden voor goed van hare verheven
plaats als Groote Mogendheid van Europa sties . Maar de rol van
Groote Mogendheid was ons ook veel to zwaar. Zoolang het geluk
ons diende en de schatten uit Oost en West ons toevlo eiden, was
het mogelijk, das wij die eervolle plaats bleven beslaan, maar onmogelijk werd het, als het geluk ons niet diende en de voorspoed
voor eenen tijd in tegenspoed veranderde . Hadden wij dan toch
onze voorname plaats willen handhaven, het zou eenvoudig onze
ondergang geweest zijn . Wij moesten begrijpen, das eene zeer bescheiden rol ons voordeeliger was en meer paste dan eene hoofdrol .
Op

Naar het verval.
Evenals de wandelaar, die een tijdlang genoodzaakt was tegen
den storm in to loopen, eens uitblaast, als hij in de luwte gekomen
is, om daarna, als hij zijnen tocht veer gaat voortzetten, zijne vera6
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warde kleeding in orde to brengen, deed de Republiek der Vereenigde Nederlanden in 17 i 3 na den vrede to Utrecht . Haar eerste
werk was eens ' nit to blazers" en to genieten van de overtuiging, dat
het vrede was . Maar de rust kon niet lang duren, want al spoedig
zag zij, hoe gehavend zij uit den strijd to voorschijn gekomen was .
Men had elf jaar lang geenen tijd kunnen vinden om de bin nenlandsche aangelegenheden to behartigen, zooals dat behoorde . Men
had alleen den wagers aan den gang gehouden en meer niet . Thans
tot rust gekomen, kwam men tot de overtuiging dat de > Karos van
Staat" deerlijk geleden had, en dat men noodwendig beginners moest
met haar to herstellen . Zoolang echter de buitenlandsche zaken nog
niet geregeld waren, bet men de binnenlandsche met rust en eerst
toen in 1715 het Barriere-tractaat was gesloten, achtten we ons achter die rij vestingen volkomen veilig en sloegen we de handers aan
het werk .
Maar, waarmede to beginners?
Hoe meer men het gebied overzag waarop de werkzaamhe den
zouden aanvangen, hoe meer verwarring men ontdekte en hoe m eer
men met de handers in het haar stond, niet wetende, vat het •eerst
to hervormen .
Gebruik makende van het gemis aan een krachtig algemeen gezag, was de Regeering in gewesten en steden in handers gekomen
van Regenten, die met elkander zeer bevriend of familie van elkander waren . En dat zou nu nog zoo erg niet geweest zijn, als die
Regenten maar het algemeen belang in het oog gehouden hadden,
dock dat was er verre af. De posterijen bijvoorbeeld brachten ieder
jaar tonnen gouds op . En waar bleef dat geld ? Alleen Rotterdam
deed het in de stedelijke kas terecht komen en in andere plaatsen
werd het onder de Regenten verdeeld . En de opbrengst van de
posterijen zou het geheele land uitmuntend te . stale gekomen zijn,
want gedurende de laatste negen maanden van den oorlog was er
van de schuld, die . zooals we weten buitengewoon hoog geklommen
was, geene rente betaald . Zoo was het in alles . Orde en regel ontbraken geheel ; men diende niet de belangen van het algemeene
Vaderland, maar alleen die van zijn eigen gewest, van zijne eigen
woonplaats en meer nog van zichzelven .
Hieraan diende een einde gemaakt to worden, en daarom werd
in 1716, op voorstel van Overijsel, eene buitengewone vergadering
der Staten-generaal gehouden . Die vergadering kwam' in November
bijeen en duurde tot September 1717 . En wat was er nu besloten ?
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Men was met elkander overeen gekomen our het leger voor een
groot deel of to danken . Dit was een goed besluit geweest, maar
men dankte flu een veel to groot deel af, omdat men zich van de
landzijde tegen alle gevaar gedekt hield door de Barriere-steden .
En verder ? Verder was er niets besloten en niets geregeld . Alle
voorstellen, gedaan our eene groote verbetering tot stand to brengen,
werden verworpen, omdat er altijd onder de Leden der Staten
waren, die er nadeel bij leden .
Over het herstel van onze vloot werd bijna geen woord gerept
en toch was dat meer dan noodig geweest . De Algerijnen en Marokkanen plunderden onze koopvaardij-schepen, omdat ze niet door
eene zeemacht beschermd werden . Om nu die zeerooverijen tegen
to gaan, trachtte men ze met eene jaarlijksche sons, die vrij groot
was, of to koopen . In de Oostzee, die zeer onveilig gemaakt werd
door den oorlog tusschen Koning Karel XII van Zweden en Czaar
Peter, zonden we in r 7 i 5 twaalf oorlogsschepen our den handel to
beschermen . In r 7 r 6 stuurden we er nog zes heen en in i 7 x 7 niet
een . Gaarne had de Republiek zich aan de buitenlandsche aangelegenheden geheel onttrokken, maar na den flood van Koning
Lodewijk XIV en Koningin Anna, die beiden in i 7 14 overleden
waren, sloten we met Frankrijk en Engeland een Drievoudig verbond
in 17 17, zeer tot misnoegen van den Keizer van Duitschland, die
met recht vroeg, waartoe de Barriere diende tegen Frankrijk, als we
met Frankrijk een verbond sloten . In r 718 trail echter de Keizer
ook toe en zoo bestond er flu een Viervoudig verbond .
Met den handel ging het aanvankelijk ook zoo voordeelig niet meer als
vroeger . Was Amsterdam in het midden der zeventiende eeuw de eerste
en voornaamste stall van Europa, thans was Londen haar ver
boven het hoofd gewassen, en zelfs Hamburg en Bremen streefden
haar ter zijde . De rijkdommen hadden den ondernemingsgeest van
onze kooplieden geheel verbroken ; er ging geene kracht meer van
hen uit. Wel wilden ze hunne rijkdommen nog vermeerderen, maar
dan moest flat zoo gemakkelijk mogelijk gaan . Eindelijk meenden
ze zulk een gemakkelijk middel gevonden to hebben in den handel
met geldswaardige papieren, zooals schuldbrieven, actien en effecten .
De omstandigheden deden de waarde van die papieren sours belangrijk dalen en dan weer aanmerkelijk stijgen . Dit lokte tot
koopen, als ze laag stonden, in de hoop ze met veel winst weer to
verkoopen, als de omstandigheden van het land, het gewest, de
stall of de maatschappij, die ze uitgegeven had, gunstiger werden .
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Zulk een handel in dergelijke papieren, toen w i n d h a n d e l geheeten, wordt flu flog veel gedreven . Maar er kwam in dien tijd flog
meer bij . Een zekere John Law, een Schot van geboorte, wist een
stelsel van papieren geld to bedenken, dat intrest moest geven en
als hij dat invoeren mocht, meende hij dat de verwarde geldmiddelen van ons land, daardoor in orde zouden komen . Dat hij in
ons land met dat stelsel voor den dag kwam was, omdat hij in
Amsterdam den handel geleerd had . De Hollanders warm evenwel
flog to voorzichtig en wilden van dat stelsel niets weten . Nu grog
Law naar Frankrijk, waar hij een beter onthaal en zelfs steun vond
bij den Regent, die in plaats van den onmondigen Koning, Lodewijk XV, de regeering in handers had . Law richtte flu eene maatschappij op, welke hij den naam van » Missisippi-compagnie gaf, en
die zoogenaamd ten doel had, landen in Amerika to ontginnen .
Het kapitaal daartoe vereischt verkreeg hij in aandeelen, actien
geheeten . Die actien beloofden eene verbazend groote winst en
werden op de beurs druk gevraagd en stegen voortdurend in zoogenaamde waarde . Ook de Nederlanders lieten zich verlokken om
tegen f ,belachtig hooge prijzen zulke actien to koopen, totdat het
ten slotte bleek, dat het papier waarvoor men zooveel geld uitgegeven had, geene andere waarde had dan scheurpapier . Velen warm
door dezen dwazen handel van schatrijk, straatarm geworden .
De handel op de Oost-Indien leverde, zooals natuurlijk is, door den
weinigen ondernemingsgeest onzer kooplieden niet meer die verbazende winsten op, en die winsten dreigden flog kleiner to worden
toen de Keizer van Duitschland in 1722 to Ostende eene OostIndische Compagnie oprichtte . Hij vond echter, volgens de bekrompen handelsbegrippen van dien tijd zeer veel tegenwerking in Engeland en de Nederlanders . Daardoor kon de Compagnie onmogelijk
stand houden, en daar Keizer Karel de Engelschen en Nederlanders
niet tegen zich in het harms wilde jagen, omdat hij hunne hulp
noodig had, zoo werd de Compagnie na een zeer kortstondig bestaan opgeheven .
En waartoe had hij de hulp van Engelschen en Nederlanders
noodig ? Karel had geene zoons, maar wel dochters, die hem eigenlijk in de regeerin ; niet opvolgen mochten . Toch wilde hij gaarne
dat Maria Theresia, zijne oudste dochter, na zijn overlijden Keizerin van Duitschland werd, en als hij bet flu gedaan kon krijgen dat de Europeesche Mogendheden toestonden, dat zij Keizerin
:verd, dan beteekende dat volgens recht en wet niet molten" niets :
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Verbitterde flu Keizer Karel VI de twee voornaamste handeldrijvende Staten door voort to gaan, de Oost-Indische Compagnie van
Ostende to steunen, dan was hij er zeker van, dat zij hem in zijne
plannen ten opzichte zijner docrter tegenwerken zouden .
Maar al wierpen onze Oost-Indische bezittingen niet meer de
voordeelen van vroeger op, toch was de Oost-Indische Compagnie
in den Aziatischen Archipel eene macht geworden, waarmede rekefling kon gehouden worden .
Gaandeweg hadden onze bezittingen zich onder de verschillende
Gouverneurs •Generaal uitgebreid . Die uitbreiding had natuurlijk
plaats ten koste van vele inlandsche vorsten, wier rijken veroverd,
of wel of hankelijk en schatplichtig verklaard werden . Maar bij de
groote uitbreiding van bet gezag der 0 . I . Compagnie gebeurde het
ook wel, dat ze weer verloor wat ze veroverd had . Dit geschiedde
o . a . met het schoone en vruchtbare eiland Formosa . Reeds vbbr
165 2 had de Bevelhebber van dit eiland, een zekere Frederik Covet,
naar den Gouverneur-Generaal to Batavia geschreven, dat het eiland
gevaar liep, door uitgeweken Chineezen veroverd to worden . Maatsuyker, die toen Gouverneur-Generaal was, meende echter dat Covets
vrees overdreven was en deed geene moeite, hem versterking to
zenden . Covet hield echter aan en flu zond men in 1661 van der
Laan met een eskader derwaarts, dock toen deze niet dadelijk
vijanden zag, vertrok hij met zijne vloot om eenen aanslag op eene
Chineesche stall to doen . Pas was hij echter weg of een Chineesche
zeeroover, Coxinga, kwam met eene sterke vloot, geheel bemand
met zeebuiters, voor Formosa en sloeg weldra het beleg voor het
fort Zeelandia, dat langen tijd moedig verdedigd werd . Intusschen
verscheen gedurende het beleg de nieuwbenoemde Gouverneur van
het eiland, een zekere Clerk . Deze had zeker wel eens hooren
vertellen, dat het vechten gevaarlijk is en dat men er bet leven wel
eens bij kon inschieten . In alle gevallen, de man was voor geene
ruzie, en inplaats van de arme belegerden to ontzetten, vertrok hij
hij en keerde naar Batavia terug . Toen Covet, nadat wel tienduizend Chineezen gesneuveld waren, geene kans zag om het fort
langer to verdedigen, gaf hij het op eervolle voorwaarden over en
vertrok ook naar Batavia . Daar kreeg de moedige man de schuld
van alles en hij werd naar het eiland Poeloe Ai verbannen . Eerst
in 1674 werd hij door voorspraak van Stadhouder Willem III in
vrijheid en in zijne eer hersteld . Gedurende het beleg van het fort
Zeelandia was de Predikant Antonius Hambroek, die van 1648 of
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op dit eiland in zijn ambt werkzaam was, door Coxinga gevangen
genomen, en toen flu het beleg zoo lang duurde, zond Coxinga
hem naar het fort om Coyet tot de overgave to bewegen, en indien
hens dit niet gelukte, zou hij moeten terugkeeren . Hambroek gaf
Coyet evenwel den raad oat in de verdediging to volharden en
vertrok, niettegenstaande zijne twee dochters, die binnen bet fort
waren, hem smeekten om to blijven, daar Coxinga hem stellig zou
ter dood laten brengen, als hij onverrichter take terugkeerde . Hambroek wilde echter zijn woord niet breken, want hij begreep dat
Coxinga, in wiens bezit Hambroeks vroutiv en zoon waren, zich op
die twee zou wreken, als de echtgenoot en vader niet wederkeerde .
Coxinga deed den Predikant evenwel Been iced, dock toen eenigen
tijd daarna eenige Christenen van Formosa hunnen geliefden Predikant to vergeefs trachten to bevrijden, liet Coxinga alle Christenen,
dus ook Hambroek, die in zijne macht waren, ter dood brengen .
Het gaat echter niet aan om in eene beknopte geschiedenis van
ons Vaderland ook eene doorloopende geschiedenis to geven van
de bezittingen van de Oost- en west-Indische Compagnie, want
hiervan valt zooveel to vertellen, dat men er boeken vol van
schrijven kan . Een voorval kan echter nog medegedeeld worden,
omdat hieruit blijkt dat onze voorvaderen in den Indischen Archipel nu juist niet altijd zoo heel verstandig en menschlievend to werk
gmgen .
Gedurende het bestuur van den Gouverneur-Generaal Adriaan
Valckenier, die door krachtige handelingen den bloei der kolonien
zeer bevorderd had, waren de volkplantingen der Chineezen op
Java, dat toen nog niet geheel in ons bezit was, zeer 'toegenomen .
Elke Chineesche volkplanting stond onder Karen Luitenant, Kapitein of Majoor, dock toen die volkplantingen zbb toenamen, dat er
gevaar bestond, dat zij de Compagnie uit den Archipel geheel konden verdrijven, door hunne overmacht, begon men bet vestigen van
volkplantingen tegen to gaan . Natuurlijk wilde de Compagnie naar
gezag met al de voordeelen eraan verbonden, houden, en het is dus
geen wonder, dat men van de Chineezen het minste kw aad geloofde,
hetwelk men van hen bij het Bestuur van Indict inbracht .
weldra was dan ook onder de Europeanen en op Java het gerucht verspreid, dat de Chineezen een vreeselijk komplot gesmeed
hadden . Het heette dan, dat ze zich ;van geheel Java wilden meester
makers en dat ze, op een kleine uitzondering na, de hectic Europeesche
bevolking zouden dooden . Men zou den Gouverneur-Generaal en
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den

Directeur-Generaal niet doo-

den, maar de eerste zou veroordeeld worden om het zonnescherm
van den Chineeschen Gouverneur
en de tweede om dat van den
Gouvernante to dragen . De Raden
van het Indisch Bestuur zouden
gespit, de ouden van dagen ver-

brand en de krachtige jongelingen
en jonge dochters tot slaven en
slavinnen verkocht worden .
Men ziet het plan was vreeselijk

Moord der Chineezen re Batavia in 1740 .
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genoeg, dock het is alleen de vraag maar of het wel zoo bestond .
en of het jets meer was dan een los gerucht om den GouverneurGeneraal to bewegen tot krachtige maatregelen .
Dat de Chineezen een plan hadden om jets to does, vat zeer in
het nadeel van de Compagnie zou zijn, zoo ze er in slaagden het
to volvoeren, is zeker, dock het plan was stellig nog niet tot rijpheid
gekomen toes de opstand al uitbrak . Wanneer een Chinees geen
middel van bestaan kon aanwijzen, dan kreeg hij geen verblijfpas,
en zij, die geen verblijfpas hadden, werden naar bet eiland Ceylon,
dat toes ook tot de bezittingen der 0 . I . Compagnie behoorde,
gezonden .
11'1et dat al of niet uitreiken van verlofpassen gingen de mindere
ambtenaren der Compagnie zoo willekeurig en dikwijls zoo inhalig
to werk, dat de Chineezen opstonden en in heele benden zich buiten de stall vereenigden. Eene poging van de Heeren Baron van
Imhofi en van Aerden om hen tevreden to stellen, mislukte, waarop
ze door de gewapende macht aangevallen en nit elkander gejaagd
werden .
De Chineezen echter, die wel een verblijfpas voor Batavia hadden
en dus in het hun aangewezen kwartier van de stall woonden, Wares met langer zeker van hun leven . Inmiddels hadden de uit elkander verdreven benden zich veer verzameld en deden eenen
aanval op de stall, welke echter afgeslagen werd . Nu wilde het
ongeluk, dat er hisses de stall in het Chineesche kwartier een bevige brand uitbarstte . De Chineezen ontvluchtten hunne woningen,
dock werden door het grauw, dat aan een afgesproken teeken met
den vijand buiten de stall dacht, achtervolgd en gedood . Den negenden October was de brand uitgebarsten en de moord begonnen,
en den twaalfden October lagen reeds zeshonderd huizen in rich
en warm wel tienduizend Chineezen vermoord of in de vlammen
omgekomen . Toes begon de vervolging buiten de stall en eerst
ties loges later staakte men ze, en werd er voor de overgebleven
Chineezen eene algemeene vergeving afgekondigd .
Deze schandelijke moord was niet bedreven op last van den
Gouverneur-Generaal, dock hij had ook niets gedaan om de » moordenaars en rechters op eigen hand" to keer to gaan . Ja, toes hij
later voor eene rechtbank zich voor de gebeurtenissen gedurende
dit oproer to verdedigen had, hleek het, dat hij de Chineezen, die
door de soldaten gevangen wares genomen geworden, in de gevangenis ter flood had laten brengen . Het erode van dit rechts-
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gelling, dat wel ties jaren aanhangig bleef, mocht Valckenier niet
beleven, want hij stierf in i6 5 i in het kasteel to Batavia, waar men
hem op last van de Heeren Bewindhebbers der Compagnie gevan .
gen hield . Na zijnen flood eindigde het rechtsgeding met zijne
onschuldig *rklaring en met zijn herstel van eer .
Na flit uitstapje naar de Oost-Indien keeren we weder naar ons
Vaderland terug, waar de verwarde toestand van zaken nog steeds
bleef aanhouden .
De zoon van Prins Johan willem Friso was in 1729 meerderjarig geworden en had den eed gedaan als Stadhouder van Friesland, Groningen en Gelderland, dock Holland, flat veer even als
gedurende de eerste Stadhouderlooze regeering, bevreesd was, flat
de Prins door zijne bezittingen in andere gewesten kans zou hebben
om ook eenmaal daar als Stadhouder uitgeroepen to worden, deed
alles vat het kon om flat tegen to gaan . Zoo behoorden in Zeeland de Steden Vlissingen en Veere tot zijne bezittingen, en nu
wisten de Staten van Holland to bewerken, flat men hem die bezittingen ontnam tegen eene vergoeding van tweehonderd vijftigduizend golden . De Prins weigerde flit besluit to teekenen en zoo
bleef de zaak onbeslist .
Ondertusschen ontstond er over de troonsopvolging in Polen
oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk, en krachtens het verbond
waren Engeland en de Nederlanden verplicht hem in dien oorlog
bij to stain . De Nederlanders hadden echter geenen lust om zich in
dien buitenlandschen oorlog to mengen en brachten, nadat ze den
Franschen Koning tot de belofte overgehaald hadden om de Zuidelijke of Oostenrijksche Nederlanden, als onzijdig gebied to beschouwen, een leper op de been ter bescherming van de Barrieresteden . Ook Engeland zond geene hulp en zoo was de Keizer
gedwongen eenen nadeeligen vrede to sluiten, waardoor Europa's
evenwicht weer dreigde verbroken to worden, omdat Frankrijks gebied weer vergroot werd met Lotharingen en Milaan, terwijl Spanje,
Frankrijks Bondgenoot, Napels en Sicilie verkreeg .
Het spreekt vanzelf flat deze handelwij ze van de Nederlanders
niet strekte om hair aanzien to doers stijgen, vooral niet toen het
ook elders bekend werd, flat men geweigerd had een hulpleger to
zenden, omdat men flan misschien door het yolk zou gedwongen
zijn geworden . den Prins van Oranje als Generaal aan to stellen .
Men was in Holland z66 bevreesd voor zijne verheffing, flat men,
toen de Prins in het huwelijk zou treden met Prinses Anna, de
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oudste dochter van Koning George II vat Engeland, alle moeite
deed oni dat huwelijk niet tot stand to laten komen . Zij lieten den
honing zelfs berichten, dat de Prins geen kans had om ooit Stadhouder van Holland to worden, en als de Prins nu toch in het
huwelijk trail met eene Engelsche Prinses, dan zou er misschien
gevaar bestaan dat de goede verstandhouding tusschen Engeland
en Holland verbroken werd . De macht en de invloec van Holland
waren echter in het buitenland zoo gedaald, dat Koning George
zich aan dien raad niets liet gelegen liggen en het huwelijk tot
stand liet komen . Tot allerlei kleingeestige middelen nam men zijne
toevlucht om de verheffing van den Prins to voorkomen, j a, om to
maken, dat hij nooit Generaal zou worden, wist men door to drijven,
dat in het Nederlandsche leger de betrekking van Generaal afgeschaft werd .

De winter van 1 740 op de Zuiderzee .

Waar geen Generaal was, behielden de Staten
natuurlijk het opperbevel aan zichzelven, dock dat
men dan groot gevaar liep om door den eersten
den besten vijand, die den oorlog had leeren voeren verslagen to worden, dacht men niet .
In r74o stierf de kundige en eerlijke Raadpensionaris van Slingeland . Van zijnen kant had hij al die kleingeestige middelen bestreden en getracht, het aanzien van den Staat niet door verkeerde
zuinigheid, waarvan de voordeelen echter niet het land, maar den
Regenten ten goede kwamen, to verlagen . Zijne pogingen waren
vergeefsch geweest . De Regenten, die door banden van bloedverwantschap of van vriendschap nauw aan elkander verbonden waren,
maakten elk voorstel, dat van den Raadpensionaris uitging onmogelijk
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tot besluit verheven to worden. De fiere Burger-koningen uit het
eerste Stadhouderlooze bestuur, warm in het tweede vervangen
door Burger-koningen, die het woord f i e r h e i d uit hun woordenboek geschrapt hadden, om het to vervangen door e i g e n b e 1 a n g.
Maar zelfs dat eigenbelang begrepen ze slecht, want toen de Spanjaarden door zeerooverij veel nadeel aan den handel toebrachten,
en Engeland daarom aan Spanje den oorlog verklaarde, zonden we
zelfs geen enkel oorlogsschip naar de Spaansche wateren om aan
die welverdiende tuchtiging merle to doers . De kooplieden wisten
count to slaan nit den oorlog tusschen Engeland en Spanje door
van de belemmeringen, die den handel van die twee landen flu
ondervond, voordeelen to trekken .
Zoo kwam het jaar 1740 en begon, met ons eenen winter to
brengen, welke aanhield van den vierden Januari tot den tienden
Maart en zoo fell was, dat de heele Zuiderzee niet alleen dicht lag
en geschikt was voor ijsvermaak, maar zelfs gelegenheid aanbood
one zwaar beladen wagens met vrachtgoederen over bet ijs to vervoeren . De Noordzee zelfs was op vele plaatsen tot op eenen geruimen afstand van de kust met ijs overdekt .
In October van hetzelfde jaar had er evenwel eene gebeurtenis
plaats, welke van grooter gevolgen zou zijn dan de langdurige en
koude winter.
Met een paar woorden hebben we reeds gemeld, dat Keizer
Karel VI van Duitschland geene andere kirideren had dan dochters,
waarvan de oudste Maria Theresia heette . Deze Prinses, geboren in 17 I 7
trail in 1736 in bet huwelijk met Frans Stefanus . Deze Frans
Stefanus was Hertog van Lotharingen, dock moest in 1736 zijn
Hertogdom bij Frankrijk zien inlijven . Om dit bij hem goed to
makers, benoemde men hem tot Groothertog van Toscane . Nu had
Keizer Karel reeds vroegtijdig pogingen bij de Hovers van Europa
aangewend om na zijnen dood Maria Theresia als Keizerin van
Duitschland to erkennen . Deze erkenning van Maria Theresia's
rechten op den Duitschen troop heet in de geschiedenis de Pragmatieke Sanctie . Vrij gerust omtrent de toekomst zijner dochter,
legde Keizer Karel flu den twintigsten October 114.0 bet hoofd voor
goed ter ruste .
Maar Maria Theresia zou ondervinden, dat staatkundige beloften
en overeenkomsten heel wat antlers zijn dan heilige eeden, en dat men
ze houdt of niet houdt, al naarmate men er voordeel of nadeel inziet .
De eerste, die na des Keizers dood aanspraak maakte op den
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I)uitschen troop was de Keurvorst Karel Albert van Beieren, die
terstond bereidvaardige hulp vond in Oostenrijks erfvijand Frankrijk .
Het kwam wel niet terstond tot eenen oorlog, maar er werd een
zeer sterk verbond tegen de Keizerin gesloten . Frankrijk, Pruisen,
Beieren, de Keur-Pfalz, Saksen, Sardinie, Napels en Spanje vereenigden zich om Maria Theresia to onttronen . En tegenover die
macht stond de jeugdige Keizerin met eene berooide en bijna ledige
schatkist en een leger van nauwelijks honderdduizend man . Maar
Maria Theresia was eene Vorstin met een bijzonder helder hoofd
en bovendien eene vriendelijke, schoone vrouw . Al vat in hare
Staten nog eenig ridderlijk gevoel had, plaatste zich aan hare zijde
om haar met goed en bloed to dienen . Vooral in hare ridderlijk
dappere Hongaren vond ze eene machtige hulp . De jonge Koning
van Pruisen, Frederik II, die eenmaal zich den bijnaam van ,,den
Grooten" zou verwerven, was de eerste, die haar in 1741 aanviel .
Gelukkig kreeg de Keizerin in 1742 in Engeland eene sterke hulp .
Koning George liet terstond de Zuidelijke Nederlanden bezetten
en versloeg de Franschen in i 743 bij Dettingen .
De Republiek, die geenen lust had om oorlog to voeren, trachtte
als bemiddelaar op to treden, dock hiernaar werd niet geluisterd,
en toen we, door eene overeenkomst van 1678 daartoe gedwongen,
aan Engeland zesduizend man hulptroepen moesten zenden, beschouwde Lodewijk XV dit, van de zijde der Republiek, ook als
eene oorlogsverklaring en na met honderdduizend man, onder bevel
van Maurits van Saksen, de Zuidelijke Nederlanden binnengerukt
to zijn, kwamen de Barriere-steden Warneton, Meenen, Yperen,
Veurne en De Knocke spoedig in zijne handers . In Mei van 1 74
werden de Engelschen, Oostenrijkers en Nederlanders bij Fontenay
geslagen, Vlaanderen werd overmeesterd en Doornik ingenomen .
De zuinigheid waarmede men een snort van leger onderhouden
had, deed ons in dien oorlog eene armzalige rol spelen, en vie
nog een soldatenhart in het lijf voelde kloppen, zag met leedwezen
aan hoe de soldaten der Republiek, die eens bij Malplaquet onder
de Bondgenooten, als de dappersten onder de dapperen uitblonken,
en een voorbeeld van militaire tucht waren, nu meer deden om de
taken in de war to sturen dap om overwinningen to behalen . De
gebrekkige toestand van onze wapenmacht ter zee en to land, was
echter niet aan onze jongens to wijten . Een soldaat of matrons
doet al heel weinig met dapperheid en cooed, als hij slecht aangevoerd wordt . En die aanvoering lief bijna alles to wenschen
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over, omdat de heeren Regenten, die de betrekkingen to begeven
hadden geene rekening hielden met dapperheid en bekwaamheid .
Ze beschouwden die ambten als zeer geschikt voor bloedverwanten
of vrienden . Zoo werd in 1743 tot Luitenant-Admiraal van de
vloot benoemd een zekere Hendrik Grave . Deze Officier, die den
rang van Schout-bij-nacht had, was drie-en-zeventig jaar oud en
had sinds vljftlen jaar de vloot en het zeeleven verlaten . Als
Bevelhebber van een smaldeel had hij nooit eenig bewijs van
cooed en beleid kunnen geven, omdat men hem altijd rustig had
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Luitenant-Admiraal Grave in aijne grootste kracht .

later varen . Thans teed hij aan jicht en voeteuvel, en de ViceAdmiraal van de vloot, Cornelis Schrijver, die misschien door
naijver wet to partijdig was, schreef later in eenen brief aan
Prins Willem IV, dat de Luitenant-Admiraal Grave gedurende den
tocht van 1744 genoodzaakt was geweest om altijd in zijnen stoel
to blijven zitten, waarin hij zlch bij stormweer lief vastbinden om
er niet uit to vallen .
In dienzelfden brief vermeldt hij ook, dat Grave zijne benoeming
tot Luitenant-Admiraal alleen to darken had aan eenen Burge-
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meester, die hem aanbevolen had als zijnen ouden vriend, die hem
in aanvallen van vpodagra" (voeteuvel), menigen avond gezelschap had
gehouden met toquadille (trik-trak) spelen ." - Het kan werkelijk waar
zijn, dat Schrijver overdreef, maar uit het journaal van dien zeetocht blijkt bet toch zonneklaar, dat de oude man voor die gewichtige
betrekking niet berekend was .
De benoemingen bij het leger waren al evenzeer een gevolg van
voorspraak door bloedverwantschap of vriendschap . Hoe weinig men
er aan dacht bekwaamheid en geschiktheid in aanmerking to nemen, kan uit bet volgende blijken . Een adellijk Luitenant bij de
Amsterdamsche schutterij had al lang op eene bevordering gewacht,
en toen er eene Kapiteins-plaats openviel, maakte hij zijne opwachting bij eenen der Burgemeesters om dezen gunstig to stemmen
voor zijne benoeming . Onmiddellijk had de man de onvoorzichtigheid van op zijne adellijke afkomst to wijzen . De Burger-koningen
flu kenden geenen hoogeren adel dan den hunnen en, vooral in
Holland, velen • van de Regenten hadden er een genoegen in om
den Adel to laten gevoelen, dat een Burger-koning boven hen stond .
Zoodra dan onze Luitenant gesproken had van zijne afkomst, in de
stille hoop hiermede zijne aanspraken meer kracht bij to zetten,
schelde de hurgemeester zijnen knecht, en toen die verschenen
was, klonk bet uit den mond des Burgervaders : ,,Jan, ik maak
jou tot Kapitein der Compagnie ." Hierop wendde hij zich tot
den Luitenant en zeide : „Gij ziet wat ik om heel uwen Adel
geef." Of Jan de geschiktheid had om eene compagnie aan
to voeren, raakte den Burgemeester niet . Dit was nu wel eene benoeming bij de schutterij, maar even weinig als men deze stedelijke
wapenmacht telde, telde men het leger to velde . Het kon dus niet
antlers of wij moesten met ons leger en onze vloot al zeer weinig
uitrichten tot welzijn van bet land . Het volgende jaar 1746 was al
even ongelukkig voor ons en onze Bondgenooten . Brussel, Antwerpen, Mons of Bergen, Charleroi, Hoey en Namen werden achter
elkander door de Franschen genomen en ten slotte werd bet leper
der Bondgenooten bij Raucoux geheel geslagen . In bet begin van
I747 kwam bet Fransche leper voor een deel in Staats-Vlaanderen,
en ofschoon Lodewijk verklaard had, dat hij tegen de Republiek,
die voor den vrede was, geenen oorlog meer wilde voeren, sloeg
velen den schrik om bet hart en begon er op verschillende
plaatsen eene oproerige beweging to ontstaan, welke ten doel
had den Prins van Oranje, die reeds Stadhouder van Friesland,
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Groningen, Drente en Gelderland was, ook tot dezelfde waardigheid
in de vier overige gewesten to verheffen . Deze gedachten aan den
Pries van Oranje, dien men in Overijsel, Utrecht, Holland en Zee
land zoo goed als niet kende en dus ook weinig achtte, waren niet
alleen opgewekt door den willekeur der tegenwoordige Regenten of
den nadeeligen oorlog in het belang van Keizerin Maria Theresia,
maar vooral door twee gedichten van den Frieschen dichter Jonkheer Willem van Haren . Deze gaf twee vrij uitgebreide dichtstukken
uit, n . 1 . >) Gevallen van Friso" en > Leonidas" . Vooral het laatste
gedicht werd veel gelezen en besproken, omdat het vol toespelingen
op de gebeurtenissen en toestanden van zijnen tijd was . Door
deze gedichten wist hij z66 op de Regenten to werken, dat
dezen besloten tegenover Frankrijk niet langer de hooding van een
vredelievend yolk aan to nemen en krachtiger begonnen to handelen . Ook tegenover de Keizerin begon men zich beter to houden
en men stuurde haar zooveel geld, dat zij haar leger met twintig
duizend man kon vermeerderen . Maar de dichter, die een vriend
van den Pries van Oranje was, had nog meer willen zien doen .
Hij had het er op toegelegd om de Staten-generaal half to dwingen
om veer eenen Kapitein-Generaal to benoemen en dan daarvoor
Willem van Oranje' to kiezen . Dat kon Holland natuurlijk niet
dulden, dock liet zich eindelijk overhalen om den Pries den lageren
rang van Luitenant-Generaal aan to bieden . De Pries, niet tevreden met dien lageren rang, bedankte voor die aanbieding en verwierf zich daardoor de hoogachting van het yolk, dat eindelijk in
hem eenen Oranje begon to zien . Het doel van Willem van Haren
was bereikt : de naam van den Pries werd in bet land weer een
naam van beteekenis, en toen de Franschen voor Sluis kwamen,
begon de schutterij, die in de wapenen geroepen was om het land
to helpen verdedigen, naar bet schijnt to begrijpen, dat ze door die
oproeping in de wapenen bet land meer in dan uit het gevaar
zoude brengen . Ze werd ontevreden en bevreesd om de wapenen
to dragen en eischte toen van de Regeering der stall, dat ze den
Pries tot Stadhouder zouden uitroepen . Bij den algemeenen angst,
die er bij de nadering der Franschen heerschte, kwam met elke
nieuwe tijding uit bet Zuiden des lands ook de dreigende eisch
van het bevreesde yolk over : > Herstel Oranje," en bij dien eisch
kwam bij het yolk het stellige geloof, dat er, even als in T672,.
maar een Oranje aan het hoofd moest komen om het geheele
land nit het gevaar to redden . Deze beweging tot herstel van het
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Stadhouderschap onder den Prins van Oranje, zette den tocht naar
het noorden voort . Op Sluis volgden Vlissingen en Goes nit eigen
beweging, en door• een oproer van het yolk, Tolen, Zieriksee en Middelburg, en den achtentwintigsten April van i 747 reeds werd de
Prins van Oranje tot Stadhouder van Holland en Zeeland uitgeroepen . Na Zeeland was Holland gevolgd, waar Rotterdam en Delft
het sein gegeven hadden . Daarop volgde Utrecht en eindelijk
Overijsel, zoodat eer Juni in het land was, de Prins van Oranje,
onder den naam van Willem IV, eene macht bezat, welke
zelfs zijn groote voorganger de Konlng-Stadhouder niet gehad
had . Met uitbundige blijdschap werd de Prins den elfden Mei
to Amsterdam door het yolk ingehaald . Men was vreugdedol
en vol van de beste verwachtingen . Een
man, die op de wip van eene brug geklommen was om den Prins beter to zien
sloeg naar beneden en brak zijn been . >>Ze
zijn beide ten dienste van den Prins," riep
hij vol geestdrift uit . De uitroep van dien gevallen man was geheel de geest van het gansche yolk weergegeven . Stellig was die plotseling opgekomen liefde en genegenheid
van het geheele yolk den Prins aangenaam,
maar de verwachtingen waren reel to hoog
gespannen en wat zoo plotseling verschijnt,
verdwijnt vaak even spoedig als de geestdrift door eenigen tegenspoed, of door
Stadhouder Willem IW .
eenen zoogenaamden > tegenvaller" wat bekoeld wordt . En die > tegenvallers" moesten noodzakelijk komen, het
kon niet antlers . Een der eerste was, dat de Stadhouder de oude Regenten niet terstond overal ontsloeg en door nieuwe lies vervangen . De
Prins kon dat evenwel niet doen . Van nature zoo goedhartig als nog
peen Stadhouder geweest was, kon hij ook bovendien onmogelijk
de oude Regenten terstond door nieuwe vervangen, omdat hij in
zijne nieuwe gewesten niet reel meer dan een vreemdeling was
gebleven, en in de keuze van Regenten dus zeer gemakkelijk kon
mistasten .
Eene zijner eerste regeeringsdaden was om bet bedreigde Zeeland
zoo goed mogelijk in staat van verdediging to brengen . }Iierin
werd hij door de Engelschen trouw bijgestaan . De Hertog van
Cumberland, die aan bet hoofd van het Engelsch-Nederlandsche
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Ieger stond werd echter verslagen. De Franschen vermeesterden
daarop geheel Staats-Vlaanderen, sloegen het beleg voor Bergen op
Zoom en kregen deze sterke stall na twee maanden beleg door
verraad of verrassing in handen .
Onbillijk, zooals meestal het onnadenkende yolk is, schreef men
dezen tegenspoed aan de Regenten toe, omdat ze den Prins nog
niet genoeg macht gegeven hadden . De Staten gaven toe zooveel
ze konden, en gingen veel verder dan ze ooit gedacht of vermoed
hadden to zullen gaan . Zoo gingen de Staten van Holland in November van 174.7 al de andere Gewesten voor om het Stadhouderschap niet alleen erfelijk to verklaren in de mannelijke, maar ook
in de vrouwelijke linie, en eer Juni van bet volgende jaar in het land
was, hadden alle Gewesten dit voorbeeld gevolgd . Als eerste Edele
van Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland had de Stadhouder ook
deel aan het gezag . Het opperbevel over leger en vloot berustte in zijne
handen, en alsof dat alles niet genoeg was, wend hij zelfs Opperdirecteur-Gouverneur-Generaal van de Oost- en West-Indische Compagnien .
Zoo bezat Willem IV, die de eerste onzer Stadhouders was, die over
,l de Gewesten der Republiek en daarenboven ook nog over de
Generaliteits-landen gezag uitoefende, eene macht gelijk aan die
van eenen Monarch. Zelfs de stedelijke Regenten boden hem macht
of voordeelen aan . 's-Gravenhage schonk hem de opbrengst van de
posterij en andere steden in Holland volgden dit voorbeeld. De
Prins weigerde echter deze voordeelen voor zichzelven to behouden
en list ze in de kas der Provincials Staten storten .
Maar met dat al, de toestand waarin de Republiek, die nu sen
erkend Hoofd had, verkeerde, werd er niet beter op . Prins Willem
IV was sen mensch met sen edel hart en sen helder hoofd, maa r
hij mists den cooed om doortastende maatregelen to nemen . Hij
begreep zeer goed, dat de meeste Heeren, die hem al deze macht
bezorgd hadden, gerustelijk de twee letters van Cornelis de Witt
achter hunnen naam hadden kunnen zetten . En stonden er die
V . C . niet onder of achter, ze waren er dan toch wel bij gedacht .
Alleen door den nood gedwongen was hem al dat gezag verleend,
en nu meende de Stadhouder verkeerd to doen, als hij zijne geheime
tegenstanders buiten het gezag sloot of hun het gezag ontnam . Daarom
bleven de Regenten in gewest en stall aan het roer en de Prins
hoopte, dat men ten slotte zou eindigen met die welwillendheid op
prijs to stellen . Maar het yolk, dat alles van den nieuwen Stadhouder
27
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gewacht had, zag zich in hem bedrogen en bet duurde zoo lang
niet, of sen werkman, die zijne beide beenen voor den Prins wilds
breken, zou ver to zoeken zijn.
i748 door den vrede van Aken
Nadat den dertigsten April
sen einde gekomen was aan den oorlog met Frankrijk, kreeg
men ook hier to lands weer meer gelegenheid en tijd om over
den algemeenen toestand van het land to spreken en er met elkander
over to redekavelen . Toen men zag dat de Prins volstrekt niet van
plan was om groote en noodige veranderingen in de regeering to
maken, begon men oproerig to worden . Wat had men vroeger niet
veel van de Barriers steden verwacht ? Na den vrede kregen wij ze
van Frankrijk terug, maar met gesloopte vestingwerken, zoodat we
hierin door Frankrijk bespot werden . Men dacht zoo aan Stadhouder Willem III, die onder niet veel betere omstandigheden aan
bet bewind gekomen was, en die bij bet sluiten van den vrede geene
duimbreed gronds van de Republiek had moeten prijs geven . Men
vond Willem IV geen held .
De gewone belastingen, die jaar aan jaar door de burgers moesten
opgebracht worden, kwamen niet daar, waar ze penning voor penning komen moesten . Evenals men nu nog tollen en overzetveeren
verpacht, zoo verpachtte men toen de betrekking van ontvanger
der belastingen . Wie bet meest bond, werd pachter en had dan
ieder jaar eene vaste som aan de Regeering uit to betalen . Maar de
betrekking van pachter was zeer voordeelig, want de opbrengsten
overtroffen verre de pachtsom . Daar de pachters nu bet liefst zooveel
mogelijk winst hadden, waren ze met bet innen der belasting juist
niet altijd to menschlievend en rechtvaardig,' ja, men berekende, dat
de pachters door allerlei bedreigingen en minder eerlijke manieren
slechts sen vierde van de opbrengst der belastingen aan de Regeering uitkeerden en zelf drie vierde deelen in den zak hielden . De
algemeene ontevredenheid, die tot oproer oversloeg, barstte bet eerst
in Friesland uit en verspreidde zich over al de andere gewesten .
In Haarlem en Amsterdam werden de woningen der pachters geplunderd . Algemeen drong men op het afzetten der pachters aan,
en eischte eene andere wij ze van belasting-inning. Tij den s
deze oproeren lag de Prins, die sen zwak gestel had, ziek, dock
reeds sen dag na de Amsterdamsche plundering diende de Prins
sen voorstel bij de Staten in tot afschaffing van de pachters, welk
voorstel dan ook werd aangenornen . Het yolk had dus door openbaar verzet tegen de Overheid zijnen zin gekregen . Dat was sen

veeg teeken voor elke goede Regeering ; want het yolk, van zijne
kracht bewust, kon nu telkens, als het meende dat de Overheid
iets besloten had, dat niet goed was, dat besluit door geweld vernietigen . En geen land is meer to beklagen dan dat, waarin het
onontwikkelde yolk de macht in hadden heeft .
Te Amsterdam, dat meest altijd het sein gaf tot ontevredenheid,
brak ook het eerst de opstand weer uit . Amsterdam had ten opzichte
der posterijen . die voor deze stall door elkander ieder jaar tweehonderd
duizend gulden opbracht, nog niet het voorbeeld van andere steden
gevolgd. Het yolk had echter nog veel meer grieven tegen de
Regeering en spoedig verschenen binnen de stall allerlei kleine gedrukte opstelletjes, vlugschriften en pamfletten geheeten . In die
pamfletten viel men het regeeringstelsel aan en zette men uiteen,
wat men zoo wilde . In het een drong men aan op het herstel der gilden,
dat waren de vereenigingen van mannen, die hetzelfde beroep of
ambacht hadden . Elke vereeniging bezat eene zekere snort van
macht, waarmede de Regeering wel rekening diende to houden . In
een antler pamflet drong men er op aan, dat de krijgsraad door de
burgerij gekozen zou worden . In het derde kwam men het rechtvaardige
bepleiten van het kiesrecht der burgers, waardoor ze instaat zouden
gesteld worden, zelven hunne Overheid to kiezen . Een vierde achtte
dat kiezen minder goed en stelde voor om alle ambten aan de
meestbiedenden to verkoopen . Hij, die dat voorstelde, was zeker
een rijk koopman, want zoover was men in de Republiek al door
de weelde gekomen, dat men het niet betamelijk achtte, dat een,
die nog handelde en zaken deed, lid van de Regeering kon worden .
Een lid van de groote stedelijke of gewestelijke Regeeringen was
een, die eenvoudig leefde van de opbrengst der goederen, welke
zijne ouders of andere familie-leden hem nagelaten hadden .
Weldra stond er eene partij van gezeten burgers op, welke den naam
kregen van Doelisten, omdat ze hunne vergaderingen hielden in een
gebouw, dat in vroeger tijd gediend had als plaats van bijeenkomst
der boogschutters, waarom men dat gebouw de Kloveniersdoelen
noemde . Deze Doelisten, die volstrekt geene oproermakers, maar
ordelievende burgers waren, wisten op een y erzoekschrift een groot
aantal handteekeningen to verkrijgen . Dit verzoekschrift hield in
i . opdracht van de opbrengst der posterijen aan den Prins ; a . wegneming van alle misbruiken bij bet begeven van ambten en bedieningen en 3 . herstel van de voorrechten der burgerij ten opzichte
van de gilden en vele andere zaken . De Regeering of Magistraat
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van Amsterdam zat met dit opschrift erg in de war, juist omdat
het van de gezeten burgers uitging . Toch had de Magistraat maar
een afschrift van dat verzoekschrift gekregen ; het oorspronkelijke
werd den Prins aangeboden . Op dit verzoekschrift werd door den
Magistraat een antwoord gegeven, dat geheel niet naar den zin der
Doelisten was, en toen hierover vrij groote opgewondenheid in de
stall ontstond, trail opeens het heele scheepstimmermans-gilde ten
getale van ruim vijftienhonderd man op, om het streven der Doelisten
desnoods met geweld to steunen . Deze mannen kregen den bijnaam
van ode Bijltjes,« De Magistraat ziende, dat de Doelisten en de
Bijltjes door den Prins eer gesteund dan tegengewerkt werden, besloot of to treden en zich ter beschikking van den Prins to stellen .
Dit alles had plaats in den zomer van 1748 en toen de Prins

Willem I\T door de Bijltjes to Amsterdam

ingehaald .

in het begin van September in Amsterdam kwam, veranderde hij
reeds den vierden dag na zijne komst de Regeering . De beschikkingen, die hij echter omtrent de schutterij en hare Officieren maakte,
vielen zoo weinig in den geest van de Doelisten en Bijltjes, dat ze
laat in den avond van den negenden September zich naar het
Prinsen-kwartier begaven en daar vroegen om den Stadhouder, die
reeds ter ruste was, to spreken . Hunne vraag was zbb dringend, dat
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de Prins opstond en hen ontving . Hij hoorde hunne klachten aan
en vernam dat er oproer zou komen zoo ze hunnen zin niet kregen .
De Prins weigerde op het oogenblik niets, dock beloofde ook niets ;
hij zou over hun voorstel denken, en daarop gingen de nachtelijke
bezoekers weg . Den volgenden dag stond hij ook in dit opzicht
hunne wenschen toe, dock bij het verkiezen van de Officieren ging
men zoo wanordelijk to werk, dat het een wonder was, dat men
eindelijk toch nog tot zijn doel kwam . Hiermede was voor het
oogenblik de rust hersteld en de Prins verliet kort daarop de stall,
zeer ontevreden, omdat het yolk getoond had, al heel weinig ontzag
voor zijn persoon en zijnen rang to hebben . De wrok echter tusschen
de afgezette Regeering en hare aanhangers tegen de nieuwe Regeering
en hare partij, die ten slotte nog maar half tevreden was, bleef
bestaan . De burgerij, die echter gezien had, wat de Doelisten tot
stand hadden weten to brengen, bleef aan het beginsel der Doelisten
getrouw, zelfs toen ze in naam niet meer bestonden . Ze waren
niets minder of meer geweest dan de voorloopers der Patriotten, die
een goede dertig jaar later de heftigste tegenstanders van Oranje
waren . En zelfs nu reeds was de Prins van Oranje in de achting
yen velen gedaald, misschien wel ten gevolge van zijn toegeven aan
de eischen van hen, die het gewaagd hadden, groote woorden tot
hem to spreken . Met ronde woorden gezegd, ze wisten, dat ze hem
bang maken konden, en voor zulk iemand konden ze geen ontzag of
eerbied hebben .
Toen men nu in andere steden zag, wat men verkrijgen kon, als
men zich vereenigde en met geweld dreigde of oproer maakte, vond
Amsterdams voorbeeld algemeen navolging, en het duurde niet
lang of in vele steden was de Regeering omgezet . Maar het hielp
niet veel, want de gebreken der uitgediende Unie met alle andere
wetten bleven bestaan, en het duurde zelfs niet lang of de nieuwe
Regenten deden hetzelfde, wat de oude gedaan hadden .
Toen nu de onlusten naar den schijn gedempt waren, begon de
Stadhouder zijn oog over andere zaken to laten gaan . Vooral had
hij het oog op den handel en de binnenlandsche nijverheid gevestigd .
Om deze laatste to bevorderen, wilde hij geene andere dan inlandsche
stoffen gebruiken . Zijne Hofhouding was verplicht, hem hierin to
gehoorzamen, en weldra waren er ook Regenten, die 's Prinsen
voorbeeld volgden . Van meer aanbelang was echter zijn voorstel
om de Republiek tot eene vrijhaven to maken, door van de meeste
koopmans-goederen geheele of gedeeltelijke vrijstelling to verleenen
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van inkomende en uitgaande rechten . Dit voorstel vond veel steun
bij de handelaars, maar bij de fabrikanten vond het zeer veel tegenstand en daardoor kon men omtrent 's Prinsen voorstel niet tot een
besluit komen .
De Prins, die zeer wel gevoelde, dat hij in het gebeim in al zijne
goede bedoelingen tegengewerkt werd, had hiervan veel leed . Hij
wilde het goede voor heel zijn yolk ; hij was tegen alle middelen
van geweld . Dit strekt zijn hart tot eer, maar er kunnen tijden
zijn, dat een yolk met schorpioenen moet gegeeseld worden, dat men
hetgeen waarlijk goed is, met kracht en geweld moet doorzetten, al
vallen er offers onder. Zulk een man zou Stadhouder Willem II
geworden zijn en zulk een man was in vele opzichten de KoningStadhouder . Bet oude spreekwoord : Zachte medicij n-meesters maken stinkende wonden", werd door Willem IV niet beaamd . Dit
was zijne grootste font . • Er viel zooveel gebrekkigs weg to nemen,
zooveel onbillijks op to heffen en zooveel verbetering tot stand
brengen, dat dit alleen met eene ijzeren hand kon geschieden .
Had Stadhouder Willem IV die ijzeren hand gehad, en had hij de
ontevredenen onder het yolk, die bij duizenden geteld konden worden, weten to leiden, hij zou den toestand van verval, waarin de
Republiek verkeerde tot staan hebben kunnen brengen ; hij had de
Republiek zelfs weer kunnen verheffen . Ware hij aan de Regeering
gekomen om een goed raderwerk van Staat in orde to houden,
Nederland had nooit beteren Stadhouder gekend .
De tegenwerking, die hij in het geheim ondervond, deed hem
leed, widen we reeds . Ze ondermijnden zelfs zijn zwak gestel, dat
voor al to zwaren arbeid stond . Hij gevoelde, dat zijne krachten
hem weldra voor goed zouden begeven, en daarom wist hij to maken, dat men Lodewijk Ernst, Hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel
tot Veldmaarschalk aanstelde, omdat er van zijn zoontje, dat den
achtsten Maart 1748 geboren was, geene sprake kon zijn . Kwam
de Prins to overlijden v66r de Graaf van Buren, dit was de titel
van den Erfprins, meerderj arig was, dan was er bij de wet bepaald,
dat zijne Gemalin Regentes zou zijn . Maar eene vrouw kon niet
aan het hoofd van het leger staan, en daar het van veel aanbelang
was, dat bet Hoofd van het leger eensgezind dacht met de Regentes,
zoo was de aandacht van den Stadhouder gevallen op genoemden
Hertog, die familie van zijne Gemalin was . Niet lang nadat dit
besluit genomen was, vertrok de Stadhouder naar Aken om daar
in de baden herstel van zijne geknakte gezondheid to vinden . Maar
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de lichamelijk zwakke Vorst, die zich overwerkt had, vond er niet,
vat hij zocht, en in ziekelijken toestand keerde hij naar Den Haag
terug, waar hij den eenentwintigsten October 17 51 op bet Huis
Ten Bosch in veertigjarigen ouderdom overleed .

De laatste Stadhouder .
Op denzelfden dag dat de Prins overleden was, zonden de Staten
van Holland eenigen hunner of om Prinses Anna een bezoek van
rouwbeklag to brengen, dock meteen namen ze haar den eed af,
als Gouvernante van Holland, welk voorbeeld kort daarop door de
Staten-generaal gevolgd werd .
Prinses Anna was eene statige, schoone vrouw, die in het bezit
was van vele goede hoedanigheden en bekwaamheden . Toch had
2e een groot gebrek : zij wilde met iedereen in vrede leven . Haar
goedig hart was niet tegen vijandschap bestand ; maar is dit gebrek
al niet goed bij een gewoon mensch, in eene Vorstin of een regeerend Vorst, kan bet eene ramp worden voor het heele Vorstelijke
stamhuis en bet gansche land . Hare zucht om met iedereen in
vrede to leven, deed haar den een beloven, vat den antler hinderlijk was, en om dien tweeden flu weer tevreden to stellen, moest ze hem
weer beloften doen, welke den eerste ontevreden stemden . Zoo
maakte zij zich van iedereens vriend, allemans vijand . Daarenboven
had ze het gebrek wel wat eigenwijs en to hooghartig to zijn . 'Het
ontbrak bij de oprechte Oranje-vrienden niet aan mannen, die haar
trachtten duidelijk to maken, dat ze, z66 handelende, ten laatste
haar eigen ongeluk bewerken zou . Maar de Prinses meende dat
hare wijze van handelen ten slotte bewijzen zou, de beste to zijn .
Jammer genoeg plantte zij hare meening ook in bet gemoed van den
jeugdigen Erfprins, een knaap met uitmuntende geestvermogens en
van goeden vil om zeer veel to leeren .
Onder het Regentschap van de Prinses was welvaart genoeg ; de
Republiek wilt bijna niet wat armoede was . Maar die toenemende
welvaart deed overal den lust ontwaken om in de Maatschappij ook
vat to zeggen to hebben, flu men zoo rijk was . Die regeerziekte
nam met den dag toe en bracht de Prinses in vele moeielijkheden .
Het eerste werk der Gouvernante was om de geldelijke aange-
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legenheden van het land, welke door den laatsten oorlog, die ons
zeer vernederd had, erg in de war geraakt waren, to regelen . Het
leger werd op minder weelderigen voet ingericht, dock vat de
manschappen nu aan sierlijke uniformen mister, werd door den
Hertog van Brunswijk dubbel vergoed door eene betere oefening in
den wapenhandel en het toepassen van eene strenge tucht . Alleen
op de Gardes werd door bezuiniging ieder jaar eene ton gouda
bespaard . Aan de oorlogsvloot werd evenwel al zeer weinig zorg
besteed, en men dacht er to minder aan our dit to doer, daar men
in geene tijden al de koopvaarders zoo ongedeerd en zoo rijk geladen van Batavia in Holland zag aankomen .
Zoo nu en dan was de Gouvernante genoodzaakt uitspraak in
geschillen to doer, dock, hoe die uitspraak ook ware, steeds maakte
zij ontevredenen, die op hunne beurt weer anderen opwekten err
aanspoorden our ook ontevreden to zijn . En dat de kalmte, die in
het geheele land over het
algemeen heerschte bedriegelijk was, blijkt uit het
volgende . Te Amsterdam
verschenen of en toe vale
die hatelijke hekelschriften, waarvan de naam des
)
schrijvers niet bekend was,
en dat ook zonder den
/i
naam des drukkers veri
scheen . Sours waren die
geschriften zoo laag en
gemeen, zoo vol laster en
l
en logen, dat men hier to
lande er zelfs geenen drukker voor krijgen kon . In
zulk een geval ging men
meestal naar eenen AntN
werpschen drukker, die
er, as onderdaan van een
antler land zijnen naam
Schotschriften verbrand .
wel bij durfde vermelden .
Nu had de Gouvernante zich tot de Amsterdamsche regeering gewend
met eene klacht over die schot- en hekelschriften, welke met den dag
in Amsterdam toenamen, zonder dat de Reg eering er vat aan deed .
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Zij lief flu een schotschrift, dat van vuile hatelijkheden over den
overleden Stadhouder overliep, door beulshanden verbranden, dock
de Amsterdamsche Regeering had den treurigen cooed, op hare
beurt een geschrift to laten verbranden, waarin het Stadhouderschap
verdedigd werd . En alweer werd de oude twistappel over de afdanking van krijgsvolk door Amsterdam voor den dag gehaald . Daar
de Prinses, hierin gesteund door den Hertog van Brunswijk, niet
wilde toegeven, hadden er dikwijls hooggaande twisten .tusschen
haar en Amsterdam plaats .
,Intusschen zonk, bij toenemende welvaart van het heele land,
bet ontzag, dat de Republiek eenmaal aan de wereld had ingeboezemd, zoo diep, dat men alleen van minachting kon spreken . De
Dey van Algiers verklaarde ons in i 755 den oorlog, omdat geen
land zooveel rijkgeladen schepen had en zulk eene zwakke vloot
om die schepen to beschermen . Er werd flu wel vat aan bet herstel onzer vloot gedaan, dock dat ging zoo langzaam in zijn werk,,
dat wel al de Nederlandsche koopvaarders, die op de Middellandsche
zee voeren, door de Algerijnen zouden genomen zijn, zoo ze niet
beschermd waren geworden door Spaansche schepen . Hoe ver was
bet met de Republiek gekomen ! Het land, dat eens met recht ge
tuigen kon, dat bet meester van de zee was, dat zelfs Spanje bij
Duins eenmaal tot onmacht dwong, dat land moest zich nu door
Spanje laten beschermen! Het yolk zag dat alles en, dom genoeg,
bet zocht de oorzaak ervan niet bij de Regenten, maar bij den
Stadhouder en nu bij Haar, die de plaats des Stadhouders innam .
Om de binnenlandsche verdeeldheden was bet eene groote ramp
to meer, dat in Duitschland in 1756 de zevenjarige oorlog uitbrak,,
waarin Pruisen, Duitschland, Engeland, en later ook Rusland, betrokken waren . Wat de moeielijkheid voor ons land bijzonder groot
ma,akte, was bet vreemde verschijnsel, dat Frankrijk ditmaal eene
lijn trok met Duitschland tegen Frederik den Grooten, Koning van
Pruisen .
Die moeielijkheid, het spreekt haast vanzelf, zat in de Oostenrijksche Nederlanden, die flu geenen scheidsmuur meer vormden tegen
Frankrijk, en - onze verwaarloosde Barriere-steden lagen er immer s
ook in ? Dat dit land onzijdig werd verklaard, hielp niet veel .
De heele toestand van ons land wees het zoo duidelijk aan, dat
wij in dezen oorlog aan de zijde van Engeland moesten staan, dat
zelfs de Regenten, die het liefst Frankrijk naar de oogen keken,
dit moesten toestemmen . Maar Frankrijk had in D'Affry bier eenen
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Gez ant, die de kunst verstond om met de rijke Regenten en kooplieden om to gaan. Hij moist bun handelsvoordeelen voor to spiegelen, zoo we ons met Frankrijk verbonden en deden, alsof Engeland
Been traktaat met ons gesloten had . Holland, bet meest door
D'Affry bewerkt, moist nu gedaan to krijgen, dat men zich onzijdig
hield en Engeland geene hulptroepen zond, omdat, zoo redeneerde
men, bet tractaat bier geene kracht had, daar de oorlog tusschen
Engeland en Frankrijk in de Amerikaansche kolonien ontstaan was .
Intusschen leden wij bij onze onzijdigheid groote schade . De Franschen maakten er gebruik van om met onze schepen, onder onze
vlag, alles binnen Frankrijk to brengen, moat bet noodig had .
Engeland zag dit als eene schending van onze onzijdigheid aan en
liet, door zijne oorlogsschepen, onze koopvaarders wegnemen .
Maar D'Affry was er en moist de zaak weer zoo voor to stellen,
dat men bier beweerde, dat Engeland onrecht pleegde, en dat men er
flu nog minder dan ooit toe overging om Engeland in eenig
opzicht ter wille to zijn . Engeland was nu voor ons niets antlers
rlan de groote boosdoener en Frankrijk onze beste vriend . Bredero
zou veer gezegd bebben : Het kan verkeeren .
Een nieuw gevaar dreigde thans van de oostzijde . Pruisen en Engeland, aanvankelijk bet onderspit delvend, tranen flu onder den
~enigen veldheer, Frederik den Grooten, als overwinnaars op, en
ons land liep groot gevaar door bet overwinnende leger overstroomd
e worden . De Landprovincien drongen er dus met recht op aan,
dat bet leger zou versterkt worden . De Gouvernante kwam zelfs
tot tweemalen toe in de vergadering van de Staten van Holland
om, met tranen in de oogen, dezen to smeeken, in deze zaak toch
de Land-provincien terwille to zijn . Geen machtiger wapen dan
de tranen eener schoone vrouw . De Staten lieten er zich door vermurwen en . . . Neen, er was voor de kooplieden, dat moist D'Affry,
nog een veel machtiger wapen, en dat was handelsvoordeel en
geldelijk gewin . Hij beloofde vrijen invoer van baring in Frankrijk
en bet gevolg was, dat bet leger niet versterkt werd .
Er is een vreemd woord, dat e g o f s m e beet, en dat we in onze taal
e i g e nb e l a ng kunnen noemen . Egoisme is gevormd van bet Latijnsche
woord E g o, dat i k beteekent . En die IK regeerde bet land . Met v ad e r 1 a n d s 1 i e f d e beeft die IK alleen moat to maken, als bij er voordeel voor zichzelven in ziet . Met A 1 g e m e e n belang houd IK alleen
rekening, als bij-zelf er geene schade bij heeft, of in bet gunstigste
geval, als bij voor eene kleinigheid de mooie man kan worden .
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En die IK had in Gewest en in Stad, in Dorp en Polder, bij het
Leger en op de Vloot het gezag in handen, nu al vijftig jaar lang .
De rijkdom, en de zucht om dien rijkdom to vermeerderen, maakten
Qnvatbaar voor beleedigingen, voor grootsche toewijding aan het
algemeen belang, voor fiere karakters en voor schitterende deugden .
De Republiek der Vereenigde Nederlanden was onder de regeering van IK zedelijk en stoffelijk diep gezonken .
Wie IK niet diende, maar WIJ, werd belasterd en beleedigd,
gehaat en tegengewerkt . Die IK gaf zelfs aan de Gouvernante den
scheldnaam van »Stiefmoeder Anna .:
De zeevaart nam ondertusschen meet en meet af, daar de Engelschen voortgingen onze schepen to nemen . Tal van klachten
kwamen bij de Prinses in om hiervoor aan Engeland schadevergoeding to vragen . Engeland wees ons op onze onzijdigheid, die
toch met den vijand heulde, en gaf geene vergoeding . Stiefmoeder
Anna's schuld was dat, zeiden de benadeelden .
Tal van verzoekschriften kwamen
bijdeGouvernante
in, dat zij maatregelen zou nemen
om onze handelsvloot te beschermen . Maar de Staten wilden geene
vloot in zee zenden
en zij toch kon het
niet doen ? » Stief
moeder Anna's
schuld t, zeiden de
kooplieden en
weldra geloofde
men algemeen, dat
zij als Engelsche
Prinses niet wilde,
dat men krachtig
tegenover Engeland optrad .
Sterf bed der Prinses-Gouvernante .
Aan zooveel tegenwerking, haat, Taster en vijandschap kon zij
bet hoofd niet bieden zonder er haar gestel onder to laten lijden .
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Ten slotte werd zij ziekelijk en, hoewel ze tot de laatste dagen
deed, wat ze kon om het land, dat zij als Gouvernante heette to
besturen, ten zegen to zijn, tegen dat alles was ze niet bestand en
ze ontsliep den twaalfden Januari 1759, na tot hare kinderen gezegd
to hebben
Aan mij zult ge eene teedere Moeder verliezen, maar aan hem,
- ze wees op den Hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel - >>zult gij
eenen Vader vinden . Hoort naar hem !
Na den flood van Prinses Anna werd de Hertog van BrunswijkWolfenbuttel, als Regent van de Republiek, tijdens de minderjarigheid van den Erfprins, beeedigd . Bij uiterste wilsbeschikking was
de Hertog ook benoemd tot Voogd over de weezen en weldra moist
deze, door Amsterdam to vleien, een groot deel van het gezag
meester to worden . Ook bij hem werd IK wakker, en hij moist de
opvoeding van den Erfprins zoo to leiden, flat de wilskracht van
den jongen Vorst, welke van nature reeds zwak was, in de hand
gewerkt, inplaats van tegengegaan werd, in de hoop, daardoor
ook onmisbaar to blijven voor den Erfprins, als deze eenmaa1
meerderjarig zijnde, Stadhouder worden zou .
Sommigen, die inzagen flat de vreemdeling hier de regeering in
handen wilde krijgen, begonnen hem zooveel mogelijk tegen to
werken . Zijne besliste tegenstanders vond hij in Friesland in Prinses
Maria Louise, de weduwe van Johan Willem Friso, en in Onno
Zwier van Haren . Doch de Prinses was eene oude vrouw, die reeds
in 1765 overfeed, na onder de Friezen door hare hartelijkheid den
naam van Maaiken-Meu verkregen to hebben, en de bekende
dichter Onno Zwier van Haren moest, tengevolge van een leelijk
voorval in zijne familie, het land verlaten .
De Hertog ping inmiddels voort met vleien, waar hem flit
voordeel beloofde, en hij volhardde in zijn stelsel van opvoedinb
ten opzichte van den Erfprins, die in 1766 meerderjarig verklaard
werd en de regeering aanvaardde . De diensten, die de Hertog van
Brunswijk ons land en den Prins bewezen had, werden beloond
met een geschenk van zesmaal honderdduizend gulden, terwijl de
Staten-generaal hem uitdrukkelijk uitnoodigden om den Stadhouder
met raad en daad bij to staan, en den Lande flog langer zijne
diensten to bewijzen . Omdat hij hiertoe verlof noodig had van
Duitschlands Keizerin, Maria Theresia, hield men den Hertog niet
hier zonder haar in deze zaak to kennen . Men rekende zoo weinig
op eene wegering, flat reeds v66r dien tijd de Stadhouder hem
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eene acte had laten teekenen, waarin hij beloofde den Stadhouder
en Kapitein • Generaal-Admiraal in alle zaken, de regeering betreffende,
to blijven dienen . Deze verklaring, die niet pleitte voor de kracht
van den jeugdigen Vorst, droeg den naam van ' Acte van consulentschap . « Niet lang daarna had de Hertog, met goedvinden van
de Staten-generaal ook eene Gemalin voor hem gezocht . Hij had
dit nu niet in Engeland, maar in Pruisen gedaan, en den vierden
October 1767, trail de Stadhouder in den echt met Prinses Frederika Sophia Wilhelmina, dochter van Prins August van Pruisen,
broeder des konings .
Het jeugdige echtpaar werd hier met buitengewone geestdrift ontvangen en Amsterdam gaf hierin den toon aan . Of die geestdrift
flu algemeen en van harte was, zou ik niet durven bevestigen, maar
dat is zeker, dat de latere gebeurtenissen geheel in strijd waren,
met die luisterrijke ontvangst . De Prins zou bet weldra ondervinden,
dat Stadhouder to wezen over de Nederlandsche Republiek in die
dagen geen spelevaren was. Zeeland begon al heel spoedig met
moeielijkheden op to werden omtrent de betrekking van den vertegenwoordiger van den Eerste Edele van dat Gewest . De Prins
wilde den Heer Steengracht, Raadpensionaris van Zeeland daartoe
benoemen, dock toen Middelburg zich verzette, gaf hij toe en benoemde den Heer van de Perre, die door Middelburg begeerd werd .
Dit toegeven was eene der eerste fouten van den goeden en werkelijk geleerden Vorst, die even als zijne Moeder, van meening was,
dat men de menschen zooveel mogelijk to vriend moet houden
door hun, waar dit maar kon, glen zin to geven .
Behalve tal van kleine moeielijkheden, die men den naam van
speldeprikken zou kunnen geven, waren de eerste jaren van's Prinsen regeering vrij kalm, en zijn huiselijk geluk werd daarenboven
nog verhoogd door de geboorte van eene dochter, den achtentwintigsten November i 768, en vier jaar later, den vier en twintigsten
Augustus werd een nieuwe Erfprins geboren, die den naam ontving
van Willem Frederik, dock die nooit Stadhouder zou worden . Nog
twee jaar later werd zijn zoon Willem George Frederik geboren .
1\'1aar al waren die eerste jaren nu ook zoo rustig, telkens kwam
bet nit, dat de partij der Doelisten niet alieen in Amsterdam, maar
in heel het land, nog verre van uitgestorven was . Met eene zekere
gretigheid werden de geschriften, waarin geheel nieuwe denkbeelden
over het Staatsbestuur verkondigd en uiteen genet werden, gelezen .
Verreweg het meerendeel van die geschriften kwam uit Frankrijk

422

en de meening, aanvankelijk door enkelen zoo los daarheen geworpen, dat het Stadhouderlijk gezag in eene Republiek geheel
overbodig was, werd niet lang daarna in het openbaar door velen
met ernst besproken of in geschrift verkondigd . Met dat Stadhouderlijke gezag Meld evenwel bet gezag der Regenten gelijken tred ;
men wilde nosh bet eene, noch het andere ; men wilde gelijke rechten
voor alle burgers . Zij nu, die deze leer toegedaan waren, noemden
zich Patriotten,« dock de tegenpartij gaf hun den scheldnaam van
D Keezen t< .
Zij, die het Stadhouderschap voorstonden, gaven zich
den naam van Prinsgezinden, « dock werden ook dikwijls Prinslui «
genoemd .
Aanvankelijk hadden deze verdeeldheden, waarvan we in Frankrijk
telkens en telkens veer voorbeelden zien, welke daarmede veel
overeenkomst hebben, geen ernstig aanzien . Maar vat gebeurde ?
Het Nieuw-Amsterdam, dat wij eenmaal als kolonie in NoordAmerika bezaten, en dat ons door Jacobus, Hertog van York
ontnomen werd, waarom het den naam van New-York kreeg,
was twee eeuwen later eene zeer uitgestrekte kolonie der Engelschen geworden, Nu was er tusschen de Kolonie en bet Moederland een oorlog ontstaan, en daar de Kolonisten de Republiek,
en de Engelschen het Souverein gezag vertegenwoordigden,
zoo vonden de Kolonisten of Amerikanen in Frankrijk en
Nederland zeer veel bijval bij allen, die tegen het Monarchaal of
Stadhouderlijk gezag waren . Vooral vonden ze bier to lande steun
in Hendrik Hooft en Egbert de Vrij Temmink, die Burgemeesters
van Amsterdam waren, en verder in Engelbert Francois van Berckel,
Raadpensionaris van Amsterdam, Robert Jasper van der Capellen
van de Marsch, Lid van Gelderlands Staten, en Johan Dirk van
der Capellen tot den Poll, Lid van de Ridderschap van Overijsel .
Of het nu een gevolg was van onze genegenheid voor het doel
der Amerikanen kan ik moeielijk gelooven, maar nauwelijks waren
de Amerikanen goed en wel in opstand en stonden hunne kansen
niet kwaad, of wij zonden bun allerlei krijgsbenoodigdheden . Thans
klaagde de Engelsche Gezant hierover bij de Staten-generaal, en
dezen zeer wel inziende, dat het zenden van wapenen en krijgsvoorraad alle perken der onzijdigheid to buiten grog, verboden het
drijven van dien handel . De kooplieden stoorden er zich niet aan ;
de Engelsche gezant beklaagde zich opnieuw en andermaal verboden de Staten •g eneraal den kooplieden hun bedrijf. Maar die
smokkelhandel gaf zulke verbazende winsten, dat men maar deed,
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alsot er van wege de Staten-generaal geene plakkaten uitgevaardigcl
waren .
De Engelsche Regeering flu ziende, dat geene enkele klacht hielp,
sloeg zelve de handen aan het werk en liet door hare oorlogsschepen
jacht maken op Hollandsche schepen, die oorlogsvoorraad voor de
Amerikanen in lading hadden . Zulke schepen werden onverbiddelijk
prijs verklaard, dat is duidelijk . Thans was het eerste werk van de
reeders, aan wie schepen met zulke eene verboden lading, contrabands geheeten, ontnomen waren, zich terstond to wenden tot
de Regeering om zich to beklagen over de Engelschen . De Engelsche
gezant daarentegen klaagde over de handelingen der Hollandsche
kooplieden, Ongetwijfeld was het recht aan de zijde der Engelschen,,
maar dat to erkennen ; was hetzelfde, als de partij der Patriotten
grooter maken . Men dweepte flu eenmaal met de Amerikanen,
men vergeleek hen bij de Nederlanders van Koning Filips' tijd en
vie dat niet rechtstreeks en zonder eenig voorbehoud beaamde, was
een Filips, een Alva of een De Vargas,
De moeielijkheden van de
Regeering namen vooral toe
toenFrankrijk in 1778 en Spanje
in 1779 den oorlog aan Engeland verklaarden en daardoor
de Amerikanen feitelijk steunden
Alweer vroeg Engeland ons flu
volgens het oude verdrag om
hulptroepen, die niet gezonden
werden, omdat vrees voor Frankrijk ons daarvan terughield .
Het eenige wat de Staten-generaal deden, was aan onze handelaars verbieden scheepstim~ ; \ merhout binnen Frankrijk to
'
brengen . Al s eene snort van
\\
weerwraak bezwaarde Frankrijk
Prins Willem V.
flu den Nederlandschen handel
met allerlei belastingen op den invoer . Alleen de schepen van
Amsterdam genoten van die belastingen vrijdom, en dat wel omdat
Amsterdam met den Franschen gezant de la Vauguyon zeer vertrouwlijke betrekkingen onderhield . Maar hiermede waren de moeilijkheden nog niet ten einde . In het najaar van 1776 kwam de
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Amerikaansche kaper-kapitein Paul Jones, die het bevel over twee
oorlogsschepen van de Amerikanen voerde, binnen Texel vallen
met twee Engelsche schepen, die hij buit gemaakt had . Inplaats
van hem onze havens to weigeren, hetgeen wij, als onzijdige
Mogendheid hadden behooren to doen, lieten wij hem binnen, en
cle kaper-kapitein kwam zelfs in Amsterdam en in Den Haag, waar
hem van de zijde der ontevredenen zeer veel eer bewezen werd.
Dat dit Engeland ergerde is duidelijk, maar toch aarzelde het om
zijnen ouden Bondgenoot den oorlog to verklaren, omdat de
rechte aanleiding daartoe nog niet bestond . De Regeering immers
was het niet, die den verboden handel dreef of zeeroovers van den
wijand feestelijk ontving ? Zij was alleen maar onmachtig om de
willekeurige handelingen der ontevredenen to keen to gaan . Toch
2ou de aanleiding weldra gevonden worden . Reeds in i 7 71 had de
Amsterdamsche Magistraat geheime onderhandelingen met de Amerikanen aangeknoopt en steeds levendig gehouden . Toen flu in
i78o de gewezen Voorzitter van het congres der Amerikanen, een
zekere Henry Laurens, met een pakket-vaartuig herwaarts komen
zou, werd dit schip door de Engelschen genomen . Terstond wierp
Laurens eene dons in zee, dock de Engelschen vischten ze op en
wonden er een ontwerp van verdrag in tusschen Amerika en de
Nederlandsche Republiek, in dit geval niet vertegenwoordigd door
de Regeering, maar door de ontevredenen . Behalve dit plan vond
men er nog vele brieven in van de heeren wier namen we reeds
noemden . Deze papieren zond de Engelsche Regeering aan haren
gezant Yorke hier in Den Haag om ze den Stadhouder ter hand
to stellen . De Prins legde deze papieren in de vergadering van de
Staten van Holland over, en, hoe hij ook op alle wijze den vrede
binnenlands trachtte to bewaren, deze handelingen geheel buiten
zijn weten geschied, gingen alle perken to buiten, en hij kon niet
nalaten er zijne groote ontevredenheid over to kennen to geven .
De Staten-generaal beslisten voor het meerendeel dat die vijf heeren
zich niet alleen tegen eenen Bondgenoot, maar ook tegen de
Regeering des lands vergrepen hadden, en er werd besloten de
zaak van rechtswege to laten onderzoeken . Maar dit onderzoek
had zoo langzaam en met zoo weinig ernst plaats, dat Engeland,
het wachten moede, ons den twintigsten December 1780 den oorlog
verklaarde . waar is het, dat de Engelsche Regeering hierin onbillijk handelde daar de Staten-generaal en de Stadhouder de schuldigen niet waren, maar erkennen moeten we toch, dat door de
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zwakheid van onze Regeering Engeland al eenige jaren lang door
de Hollandsche kooplieden en ontevredenen straffeloos getergd was
geworden . Bovendien hadden de Staten-generaal zich, gedurende
het hangende geschil over die vijf Heeren, aangesloten bij het
Noordsch Verbond, dat ten doel had het vrije verkeer ter zee door
een stelsel van gewapende onzijdigheid to handhaven . Dit Verbond
droeg Engelands goedkeuring niet weg .
I)aar de oorlog nog zoo onverwachts aan de Republiek verklaard
wend, moesten we het lijdelijk aanzien, dat de Engelschen honderden
van onze rijk geladen schepen, die niets van eene oorlogsverklaring
aan de Republiek wisten, wegnamen en prijs verklaarden . Met onze
vloot was het erbarmelijk gesteld, en nu, na zoovele jaren van eenen
voorspoed en eene welvaart, als men zelfs vroeger in de beste jaren
van onze Republiek niet gekend had, opeens zulke verliezen kwamen,
zocht de ontevredenheid eene oorzaak van dien tegenspoed, en vond
die in den Stadhouder, die van alles de schuld kreeg . wij hadden nog negenenzestig schepen van oorlog, dock hoe hoog dit
fetal ook mocht zijn, het beteekende niet veel, want onder die negen
enzestig schepen waren er meer dan dertig, die al voor dertig, veertig,
ja, vijftig jaar gebouwd waren . Vele van de schepen, die flog zee
konden bouwen, bevonden zich in Oost- en west-Indien, en waren
daarenboven nog zoo ouderwetsch uitgerust, dat ze met die van de
Engelsche vloot volstrekt niet vergeleken konden worden . Men
moest dus in allerijl nieuwe schepen bouwen, dock dat werk vorderde ook maar langzaam, omdat de Admiraliteiten van Zeeland,
het Noorder-kwartier en Friesland in jaren geene nieuwe schepen
van oorlog gebouwd hadden . De scheepstimmerwerven verkeerden
in eenen gebrekkigen toestand en de magazijnen voor oorlogs-behoeften
waren zoo goed as ledig .
Met het uitbreken van den oorlog hadden we dus in Nederland
maar to beschikken over eene scheepsmacht van niet meer dan
drieendertig bodems, waaraan nog bijna alles ontbrak . Het eene
schip was to oud ; het andere was nog niet bewapend ; een derde
had nog maar de helft van zijn yolk aanboord ; your het vierde
moest nog de heele bemanning geworven worden . En zoo kon men
doortellen tot drieendertig . En niet alleen dat er gebrek aan matrozen en antler scheepsvolk bestond, ook aan Officieren was er
behoefte. Zoo had men in April van 1781 alleen op de schepen,
die door de Amsterdamsche Admiraliteit ten deele voor den oorlog
uitgerust waren, nog zestienhonderd man to kort, waaronder vieren28
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twintig Officieren en honderdnegenentwintig Onder-officieren . Bij de
andere Admiraliteiten was het nog veel erger gesteld . Kon de
toestand treuriger zijn ?
In korten tijd hadden de Engelschen al onze bezittingen in Amerika en Voor-Indie weggenomen, en alleen door Fransche macht
kregen wij ze gedeeltelijk terug . Zoo ooit, dan bleek het flu aan
heel Europa, dat de eenmaal machtige Republiek niet instaat was
om zichzelve en hare bezittingen to verdedigen, en dat haar heele
bestaan slechts afhing van den naijver der groote Mogendheden .
Wie de Republiek met hare kolonien veroverde, zou to machtig
worden en het evenwicht in Europa verbreken ; dit kon Frankrijk
niet van Engeland en Engeland niet van Frankrijk willen . Deze
naijver was bijna onze eenige kracht.
Dat de vloot in dien toestand al zeer weinig doen kon, ligt voor
de hand, en toch werd er besloten om nu dit, dan dat to ondernemen, maar als men tot handelen zou overgaan bleek het, dat
men zonder groot gevaar van geheel geslagen to worden, niets kon
ondernemen . Men liep wel in zee, dock keerde spoedig terug zonder
jets gedaan to hebben . Amsterdam gaf openlijk de schuld aan den
Stadhouder en vergat, dat deze menigmaal to vergeefs op versterking
van vloot en leger aangedrongen had, en dat hij nu op een gegeven
oogenblik, maar geene weluitgeruste vloot en bekwame Officieren
scheppen kon . Jammer echter, dat den goeden en gewilligen Vorst,
door zijne opvoeding alle geestkracht en zelfvertrouwen miste . Hij
verliet zich nimmer op eigen inzichten of meeningen, maar riep
altijd den raad van anderen in, en als hij dan op het punt stond
volgens dien raad to handelen, dan kon een derde hem heel gemakkelijk tot wat anders overhalen . Hij weifelde altijd en veranderde zeer dikwijls van besluit, zoodat het naar waarheid moet
gezegd worden, dat hij geen Vorst was om in deze troebele tijden
aan het hoofd der Regeering to staan . Amsterdam zag dit in en
deed nu het voorstel om den Stadhouder door eenige heeren uit
verschillende gewesten to omringen, teneinde hem gedurende den
oorlog van raad to dienen . Beleedigender kon het wel niet, dan den
Stadhouder onder toezicht to stellen . Amsterdam kreeg echter zijnen
zin niet, maar erg genoeg was het, dat de vredebreuk tusschen den
Stadhouder en deze stall niet meer hersteld werd . Waren de vereenigde Nederlanden maar in het bezit geweest van eenen Tromp
of de Ruyter, de zaken zouden stellig anders geloopen zijn . Maar
flu kon men zulke mannen van kracht niet vinden om ze aan het

427
hoofd der vloot to plaatsen ; misschien ook waren ze zeer goed to
vinden, maar mishaagden hunne personen aan de Regenten . De
Kapiteins Melvill en Oorthuys althans, gaven voor Gibraltar in een
gevecht tegen de Engelschen nog doorslaande bewijzen van oudvaderlandschen heldenmoed. Maar van dien ouden cooed zou het
jaar 178 nog meer mogen vertellen . Op het einde van Juli werd
de Schout-bij-nacht Jan Arnold Zoutman met eenige oorlogsschepen,
als konvooi voor eene koopvaardij-vloot, uitgezonden . Den vijfden
Augustus ontmoette hij op de hoogte van Doggersbank een Engelsch
smaldeel, onder bevel van Hyde Parker . Hier geraakten de beide
smaldeelen met elkander in een verwoed gevecht . Bij deze gelegenheid gaven officieren en minderen schitterende bewijzen van dapperheid, en Zoutman met zijne Kapiteins daarenboven toonden
dat ze, hoewel niet in talrijke zeeslagen geoefend, uitblonken in werkelijken heldenmoed . De voorzichtigheid was
evenwel al to groot, want had
Zoutman vroeger vuur gegeven,
dan zouden de Engelsche schepen
reeds bij den aanvang van het
gevecht deerlijk gehavend zijn
geworden .
Van dien ouden, kranigen
heldenmoed gaf vooral Wolter
Jan, Baron Bentinck, Kapitein
van > de Batavier« een schoon
bewijs . De strijd had nog nauwelijks een uur geduurd of hij
werd door eenen kanonskogel
in den linkerschouder doodelijk
gewond, en het bevel overdragend aan Kapitein Bosch voegde
hij dezen toe : Waag liever
. De Stadhouder biedt Zoutman eenen alles, en verga zelfs liever dan
„
eere-degen aan .
dat glj strijkt of vlucht .
De strijd eindigde hiermede dat Parker, zijne schepen to zeer gehavend vindende, het strijdperk verliet . Met gejuich werden de overwinnaars in ons land ontvangen ; de dichters bezongen en de Regeering
beloonde hen . Uit eigen bears bond de Stadhouder Zoutman eenen
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gouden eere-degen aan . Den Kapiteins gaf bij eeresabels, aan de
overige officieren eereteekens en aan alle deelnemers in den slag
gouden of zilveren eerepenningen . Met opge`vondenheid vertelde men
bier to laude, dat de Engelschen bij bet zien terugkeeren van
hunne gehavende vloot uitgeroepen hadden : 'De Trompen en de
de Ruyters leven nog !" Stellig was de lof, dien men aan Zoutman en den zijnen bracht, wel «Tat overdreven, maar men vergete
niet hoe weinig men van onze vloot verwachten kon, en in alle gevallen was bet niet overdreven, toen een schrijver in de tweede
aflevering van bet tijdschrift >>de Gids" van bet jaar 184 r, den slag
bij Doggersbank noemde : De laatste straal van Neerlands ouden
luister ." -Toch tiverd de oorlog ter zee tegen de Engelschen niet dan met
groote schade, en vaak evenveel schande, verder voortgezet . Waren
de Engelschen bereid, vrede met ons to sluiten, wij vertrouwden op
onze Bondgenooten, erkenden eene Vrije Amerikaansche Republiek"
sloegen eenen hoogen toon aan en bleven oorlog voeren . Maar op
eenmaal sloten onze Bondgenooten, zonder er ons in to kennen,
den twintigsten Januari
i783 den vrede to Versailles . Nu stonden
wij heel alleen tegenover Engeland en Waren genoodzaakt onl den
twintigsten Mei van 1784 eenen nadeeligen vrede to sluiten . Engeland hield een aanzienlijk deel onzer buitenlandsche bezittingen
en verkreeg den vrijen handel op alle deelen van den Indischen
Archipel . En alsof dat alles nog niet genoeg ware, moesten we aan
Frankrijk nog drie millioen gulden betalen voor de kosten, die dit
land geniaakt had om onze West-Indische bezittingen, die door de
Engelschen gewonnen Waren, to heroveren .
Nog voor de vrede gesloten was, hadden bier veer verscheidene
gebeurtenissen plaats, die het gezag des Stadhouders ondermijnden .
Toen Amsterdam zijnen zin niet had kunnen krijgen ten opzichte
van bet voorstel om den Stadhouder door eenen Raad to doen
bijstaan, drong bet aan op de verwijdering van den Hertog van
Wolfenbuttel, die nu al de rampen op zijne rekening kreeg . Door
de Staten-generaal werd de Hertog evenveel gerechtvaardigd en gehandhaafd . Tot overmaat van smart had Keizer Jozef II aan de
Staten-generaal laten weten, dat bet Barriere-tractaat door hens
beschouwd werd, als van geene waarde, en dat de Barriere-steden
niet langer vesting-werken zouden hebben . Dit bracht veer niet
weinig ontevredenheid bier to laude, en men scheen flu eenmaal
den Stadhouder gekozen to hebben, als den persoon op wien men

429
zijne ontevredenheid verhalen moest . Zijne betrekking van KapiteinGeneraal was velen eene ergernis, en om in die betrekking van
hem ontslagen to worden, richtte men allerwegen zoogenaamde » Vrijcorpsen (< op, waarover de Prins niets to bevelen had . Alkmaar
begon met den Prins het recht to ontzeggen, de leden van de
Stedelijke Regeering to benoemen, en to midden van dit alles
dreigde de Duitsche Keizer, om eene nietige reden ons met eenen
oorlog, die voorkomen werd door Frankrijk, dat meende ons to
moeten helpen cm Duitschland niet to machtig to maken . Nu kwam
het ook uit in welk eenen ellendigen toestand het leger en de vestingen zich bevonden . Alweer kreeg de Prins hiervan de schuld,
hoewel men, bij het eerste onderzoek het beste, toch to weten had
kunnen komen, dat de Prins wel pogingen aangewend had om
leger en vestingen • in behoorlijken staat to houden, dock dat men
zijne voorstellen dienaangaande nimmer aangenomen, of bij eenige
belofte, op de lange baan geschoven had . Verder kreeg de Hertog
van Brunswijk de schuld, en de man, die eenmaal zes ton gouds
ontvangen had, omdat men hem zooveel dankbaarheid heette schuldig
to zijn, moest flu zien, dat door de Staten de Acte van Consulentschap vernietigd werd . Te vergeefs verzocht de Hertog nader gehoord to worden en vertrok daarop naar Brunswijk, waar hij korten
tijd daarna overleed . Thans was de Prins alleen tegenover de toenemende woelingen . In Rotterdam verzon men eenen aanslag der
Oranjeklanten op het algemeen welzijn, en ofschoon er in de verte
van geenen aanslag sprake was, werd er vanwege de Staten eene
Commissle naar Rotterdam gezonden om de vreeselijke geschiedenis
nauwgezet to onderzoeken . En wat was nu het heele geval geweest ?
De Heer Elsevier, Kapitein eener burgerwacht, en tevens een
vurig Patriot, had zijne manschappen in prachtige uniformen gestoken, en toen hij met zijne compagnie door eene achterbuurt kwam,
werden de mooie mannen, die, als groote nieuwigheid, ook bajonetten op de geweren hadden, door het mindere yolk uitgejouwd .
Dit kon onze Kapitein niet dulden en daarom liet hij op het
yolk vuren, waardoor enkelen gekwetst werden . Vervolgens trok
hij naar het Stadhuis en liet daar den ganschen nacht in de Hoogstraat your geven, alsof heel Rotterdam in oproer was . Het einde
van de zaak was, dat men eene zekere Katharina Molders, die, als
keurvrouw van de mosselen, bij het yolk den naam droeg van
Kaat Mossel met nog een jong meisje vervolgde . Maar men
hechtte toch zooveel gewicht aan deze zaak, dat de Staten van
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Holland bij publicatie lieten bekend maken, dat alle oproerige gesprekken en bijeenkomsten, ja, dat zelfs het dragen van oranje en
het roopen van ' Oranje boven ! verboden waren . Van Lennep zegt
hiervan ; > Een oranje-horlogeband, eene goudsbloem in den mond,
het neurien van een wijsje, een onvoorzichtig woord of zuur gezicht
tegen een vrijcorporist, kwam op gevangenis, geeseling of mishandeling to staan .«
Langzamerhand breidde de Patriottische beweging zich over het
geheele land uit . Waar Holland zelfs zoo kinderachtig was, om
publicaties of to kondigen tegen de namen van ' oranjewortels en
,)prinsessenboontjes~, kon men van andere Gewesten, Waar, volgens
Holland, de beschaving zooveel ten achteren was, wTel niet veel beters
verwachten . Een oproertje in Den Haag was oorzaak, dat de Staten van Holland, zonder er den Prins, als Kapitein-Generaal,
in to kennen, patrouilles lieten doen,
De Prins, hierover niet
weinig geraakt, diende bij de Staten een beklag in, dat men
hem in zijne rechten to kort gedaan had . De Staten gaven
hem echter ten antwoord, dat het opperbevel over het leger niet
aan den Stadhouder toekwam . Hij was maar Kapitein-Generaal
en stond als zoodanig onder de Staten, die zijne Souvereinen waren,
en om hem flog grievender to beleedigen, ontnam men hem het
recht der patenten .
Thans wilde de Stadhouder niet langer in Den Haag blijven en
hij vertrok eerst naar Breda, dock zijne Gemalin en kinderen zond
hij naar Friesland, en toen hij kort daarop zelf ook in Friesland
kwam, en door zijne trouwe Friezen met gejuich ontvangen werd,
beschouwden de Heeren Regenten dat als oproer . De bezadigsten
onder de Patriotten zagen echter in, dat hunne aanvoerders veel to
ver gingen en op hunne beurt eene dwingelandij uitoefenden, die
verre boven die van den Stadhouder en zijne vrienden stond .
Jammer dat ze dit nu pas inzagen . Als ze door het geschreeuw van
de aanvoerders zich niet hadden laten medesleepen, maar eerst
nagedacht hadden of hun geschreeuw jets anders was dan laster,
logen, of een klein gebrek door een vergrootglas bekeken, --- als ze
met de geschiedenis van andere tijden en andere volken maar hun
voordeel gedaan hadden, door er uit to Ieeren, dat zij, die het
hoogste woord voeren over het geluk en de rechten van een geheel
yolk, vaak eindigen met grooter en onrechtvaardiger geweldenaars
to zijn, dan zij tegen wie ze den strijd aanbonden, ze zouden bezadigde Patriotten gebleven zijn, en langs geleidelijken weg veel
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goeds hebben kunnen tot stand brengen . Ze veranderden flu van
staatkunde, dock met weinig antler gevolg dan dat ze de vele partijen in het Land met eene hielpen vermeerderen . Ondertusschen was
de Prins weer uit Friesland naar het Loo vertrokken, dock den winter
van 1785 op '86 bracht hij to Nijmegen door . De bemoeiingen van den
Koning van Pruisen, die bij de Staten een vertoog indiende, leidden tot
niets . De heele Republiek was een en al verwarring, en elke partij
rekende voor zichzelve buitenlandsche hulp hoog noodig . De Patriotten hoopten op Frankrijk, waar de binnenlandsche toestand
bijna gelijken tred hield met dien hier to laude . De aanhangers van
den Prins hoopten op hulp uit Engeland of Pruisen .
Den zeventienden April 1786 had in Den Haag een heldenfeit
plaats, hetwelk bewijzen moest, dat de Patriotten wel moed hadden . De toegang tot het Binnenhof, door de zoogenaamde Stadhouderspoort, was voor andere rijtuigen dan die van het Hof of van
Gezanten of vorstelijke personen, die den Prins een bezoek brachten,
verboden . Het verbod was stellig zeer kleingeestig, en een bewijs,
dat er van de zijde der Stadhouders toch ook wel eenige aanleiding
gegeven was tot ontevredenheid bij het yolk . Tot op dien dag had
nog niemand het gewaagd om door die poort to rijden, want Been
wilde de eerste zijn . Eindelijk werd het bekend, dat de rijweg door
die poort voor anderen zou geopend worden . Op het gerucht hiervan ontstond er onder de Prinsgezinden eene samenzwering, die
wellicht, als ze geslaagd was, ongeveer op dezelfde plaats, een
schouwspel to zien zou gegeven hebben, als in 1672 . Het plan
mislukte en ongehinderd reden de Afgevaardigden de Gijselaer en
Gevaerts door de poort, die van toen of voor het verkeer geopend
bleef.
Maar dat voor het verkeer openen van de Stadhouderspoort
hoe beleedigend op zichzelf ook voor den Prins en zijn huffs, bracht
geene verandering in den stand der partijen, die met den dag de
verwarring grooter maakten . Ongelukkigerwijze had men zelfs aan
het Hof twee partijen . De Gemalin van den Prins was eene fiere en
doorzettende Vorstin, die van het begin van haar huwelijk of reeds
pogingen gedaan had, om in de plaats van den Hertog van Brunswijk to komen . De Prins hield haar evenwel zorgvuldig buiten de
staatkunde, althans hij dacht dat hij het deed, maar hij vergiste
zich, want de Prinses liet zich zorgvuldig op de hoogte van alles
houden, en deed dit nog veel meer, toen eindelijk de Hertog van
Brunswijk het Hof verlaten had . Het eene gedeelte der Hof hooding
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was nu op de hand van den Prins en het andere op de hand der
Prinses . In het buitenland wist men ook zeer goed, tat Prinses
Wilhelmina, doorgaans schimpend »Willemijn« genoemd, zich veel
met staatszaken inliet, en daarom vervoegden de Fransche en Pruisische Gezanten, die de geschillen tusschen den Stadhouder en zijn
yolk zochten bij to leggen, zich ook tot haar . De pogingen tot
bemiddeling mislukten echter, en nu lieten de Staten van Holland
bun gewest in staat van verdediging brengen en richtten een snort
van leger op, tat de Oranje-gezinde boeren en eenvoudige burgers
in toom moest houden .
De hooghartige Prinses beschouwde de afwezigheid uit Den Haag
niet veel beter dan eene verbanning, en hiertegen kwam hare trots
op . Er moest aan then toestand vol vernedering een einde komen,
meende zij, en daarom besloot ze zelve naar Den Haag to reizen .
Was ze daar maar eenmaal, dan zou ze, met behulp van de vele
Prinsgezinden, die daar warm, wel ten gunste van het Stadhouderlijke gezag, eene omwenteling tot stand kunnen brengen . Mislukte

De Prinses van Oranje bij Goejanverwellesl us door Patriotten aangehouden .

echter tit plan, dan zou zij de hulp van Pruisen inroepen . Zonder
gewapend geleide en alleen vergezeld van een paar Kamerheeren
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en eene Hofdame, begaf ze zich van Nijmegen op refs naar Den
Haag. In Holland had men echter bericht gekregen, dat iemand
vanwege den Prins in Den Haag komen zou, en daar men dit niet
wilde, was er bevel gegeven tot aanhouding van alle personen, die
verdacht schenen . Dientengevolge wend de Prinses, toen ze bij
Goejanverwellesluis, in de nabijheid van Gouda, gekomen was, door
eene afdeeling Patriotten, die daar wacht hield, aangehouden en
met haar gevolg in eene boerenwoning gebracht . Men behandelde
haar weliswaar zeer beleefd , dock toen men haar gevraagd
had, wat zij in Holland ging doen, en zij ten antwoord had
gegeven dat zij, omdat de Prins zelf niet komen kon, met een
goed doel naar Den Haag kwam, kreeg zij de aanmaning dit niet
to doen . De Staten van Holland vonden deze aanhouding zeer
goed, dock Zeeland, Utrecht, Gelderland en Friesland keurden ze
af. Maar naar goed- of of keuring van de Gewestelijke Staten
vraagden de Stadhouder en zijne Gemalin niet meer . Ten diepste
beleedigd gaven ze er den Koning van Pruisen bericht van, en deze
liet door zijnen Gezant eene voldoening eischen, welke in overeenstemming was met de grootte der beleediging . Die voldoening
werd in overmoed geweigerd, omdat men op hulp van Frankrijk
rekende . Maar Frankrijks Koning Lodewijk XVI, een Vorst, die
in aard en karakter veel met onzen Stadhouder overeen kwam,
en eveneens met heftige partijen in zijn eigen land to rekenen
had, wilde geene hulp zenden, omdat hij zich dan stellig den
oorlog zou verklaard zien door Pruisen en Engeland . De hulp
kwam dus niet, maar een Pruisisch leger onder bevel van Karel,
Hertog van Brunswijk, kwam wel . Twintigduizend man rukten de
Republiek binnen . In Gelderland werden de Pruisen niet als vij anden ontvangen en in Utrecht vonden ze geenen tegenstand, omdat
de Rijngraaf van Salm, die door de Staten tot Opperbevelhebber
van het leger was benoemd, laf hartig zijnen post verliet . Amsterdam alleen bond eenigen tegenstand, dock gaf zich spoedig over,
en zeven dagen na de komst der Pruisen was de Stadhouder al
in Den Haag door het Oranjegezinde yolk ontvangen en in al zijne
waardigheden hersteld . De Patriotten ziende, dat voor het oogenblik de kans voor hen verkeken was, namen grootendeels de vlucht
naar Frankrijk . Om flu voor het vervolg eenen toestand to voorkomen, als dien waarin de Stadhouder verkeerd had, werd door
de >>Acte van garantie" in 1788, het Stadhouderschap door Pruisen
en Engeland gewaarborgd .
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Nu voor het oogenblik de woelingen in de Republiek bedwongen
waren ontstonden er in de Oostenrijksche Nederlanden, en ze verschilden zoo weinig met die, welke hier to lande pas bedwongen
waren, dat de Staten-generaal vreesden, dat als de Belgische Patriotten de overhand kregen, de Nederlandsche Patriotten ook weer
bet hoofd zouden opsteken . De opstand ging daar zelfs zoo ver, dat
men Keizer Jozef II van de Regeering vervallen, en Belgie
tot eene Republiek verklaarde . De nieuwe Republiek riep nu, om
zich staande to houden, de hulp van Nederland, Engeland en Pruisen
in, dock toen kort daarop Keizer Jozef, tegen wien de Nederlanders
zeer vijandig gezind waren, stierf en opgevolgd werd door, zijnen
broeder Leopold II, lieten de Mogendheden de nieuwe Republiek
aan haar lot over en in 1790 was zij veer aan Oostenrijk onderworpen .
Na het vertrek der Pruisen scheen het werkelijk, alsof de Nederlanders, al de woelingen moede, onder den goedigen en welwillenden Stadhouder een nieuw tijdperk van rust, bloei en welvaart
to gemoet gingen, en gedurende zes jaren ging alles, zoo voor het
oog, naar wensch .
Maar in Frankrijk was in 1789 eene vreeselijke revolutie uitgebarsten, die bloediger was dan er misschien ooit eene was geweest .
Na allerlei vernederingen to hebben ondergaan, werd de Koninklijke
familie in Augustus 1792 gevangen genomen en in Januari van het
volgende j aan werden de Koning en de Koningin onthoofd . Frankrijk was nu eene Republiek, die gereed stond om alle gekroonde
hoofden den oorlog aan to doen . Engeland lag het eerst aan de
beurt, dock Engeland had eene zeemacht waartegen Frankrijk riet
opgewassen was . De uitgeweken Nederlandsche Patriotten wisten
de Fransche Regeering duidelijk to maken, dat de Nederlanden
wel den naam van Republiek droegen, dock dat een Stadhouder
eigenlijk niet veel antlers was dan een gekroond hoofd . In Belgie
vormden de uitgewekenen nu een leger, dat ze den naam gaven
van bet ~Bataafsche legioen", en door brieven stelden ze zich in gemeenschap met de Patriotten, die bij menigte maar stil in het
Allerlei geschriften over het onderwerp
land gebleven waren .
>Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap," de leas der Fransche revolutie, werden in ons land verspreid, en toen de gemoederen bewerkt
of in gisting gebracht waren, trok een Fransch leger onder Dumouriez, en geleid door Daendels, een gebannen Nederlanden van groote
bekwaamheden, de grenzen der Republiek over . In dezen moeie-
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lijken tijd toonde de Stadhouder, dat hij tot heel wat in staat was,
als hem niet telkens de voet dwars werd gezet. Aan het hoofd
van het leger stonden zijne beide zoons Willem en Frederik, die
bewezen dat ze waardig waren, het leger van den Staat aan to
voeren . Van Engeland hadden we h'ilp gekregen en Oostenrijk,
dat ook al heel spoedig met de Fransche Republiek in oorlog was,
had het geluk de Franschen bij Aldenhoven to verslaan . Geholpen
door den schranderen en eerlijken Raadpensionaris van de Spieghel
en den Thesaurier-generaal Hieronymus van Alphen, den bekenden
en thans ten onrechte belachlijk gemaakten kinderdichter, scheen
de Stadhouder aanvankelijk het dreigende gevaar to zullen afwenden, vooral omdat de Franschen bet hoofd stieten voor Willemstad,
dat door Baron van Boetselaer moedig verdedigd werd . Welk een
man van Boetselaer was, kan nit het volgende blijken . Dumouriez
voor de Willemstad komende en haar gereed vindende om zich to
'verdedigen, schreef eenen brief aan van Boetselaer om de stall over
to geven . Deed hij dat niet, zoo luidde bet, dan zouden, als dit gebeurde en als dat gebeurde, en als de stall met geweld moest genomen worden, de Stall en de Bevelhebber zich beklagen, dat ze zich
niet vrijwillig aan de overmacht onderworpen hadden . De brief was
vol met deelen van zinnen, die begonnen met a 1 s . Natuurlijk was
de brief in het Fransch gescbreven, en a 1 s is in het Fransch s i .
De dappere Boetselaer las den brief, schreef onderaan en van zijne
handteekening voorzien, bet woord s i en stuurde zoo den brief
aan Dumouriez terug . Deze Dumouriez was wel iemand, die be,gonnen was met to strijden tegen de groote onbillijkheden, die in
Frankrijk heerschten, maar hij had gedaan als de Nederlandsche
Patriotten, en geene rekening gehouden met den weg, dien partijvoerders gewoon zijn in to slaan . Een Schrikbewind, als thans in
Frankrijk de Regeering in handen had, was hem een afschuw, en
stellig zou hij nooit den Koning en de Koningin op het schavot
ebracht hebben . Om een einde to maken aan de menschenslachterij van dat Schrikbewind, trachtte hij in Parijs eene omwenteling
tot stand to brengen, dock deze mislukte en hij was genoodzaakt
de vlucht to nemen .
In het eerst werd door de verbonden Mogendheden menige overwinning op de Franschen behaald, dock toen men, door dien voorspoed verleid, begon met in afdeelingen inplaats van aaneengesloten legers, de Franschen to bestrijden, veranderde dit en een grout
deel der Zuidelijke Nederlanden viel in handen der Franschen .
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Van dat oogenblik of keerde de krijgskans zich ten voordeele vain
Frankrijk . Het leger der Bondgenooten werd den zesentwintigsten
Juni 1794 bij Fleurus geheel verslagen, niettegenstaande de Nederd
landsche troepen, onder aanvoering der beide Oranjezonen wonderen van dapperheid hadden verricht . De nederlaag was beslissend ;
de Bondgenooten trokken of en de Republiek was nu alleen aan
haar lot overgelaten . Geheel Zuid-Nederland was in handen der
Franschen, en toch scheen de Fransche Generaal Pichegru to aarzelen
of hij flu de Republiek der Vereenigde Nederlanden zou binnen
trekken, ja of neen . Maar Daendels, die eenmaal uit zijn land gebannen was, wilds zich wreken, en haalde Pichegru over om de zoogenaamde Republiek in haar hart aan to tasten . De winter van 1 794 op'
'95 was buitengewoon streng ; de rivieren waren bevrozen . En over de
bevrozen rivieren kwam het Fransche leger, door de Patriotten met
gejuich begroet, in het gebied der Republiek . De Nationals Conventie,
die in Frankrijk inplaats van het Schrikbewind gekomen was, liet weten, dat zij met de Nederlanden geen verdrag wilds sluiten, zoolang'
Willem V, Prins van Oranje, zich op Nederlandschen bodem beyond .
De Stadhouder ziende, dat door den tegenstand, welken hij ondervond
en die grootendeels van Amsterdam uitging, zijne zaak geheel verloren was, had zijne Gemalin en beide zonen reeds naar Engeland
gezonden in sen paar vaartuigen, die zijne roerende familie-eigendommen en kostbaarheden bevatt'en . Zelf ging hij den achttienden
Januari
I795 van Scheveningen in eene visscherspink naar Engeland . .
Men zegt dat de Scheveningsche visschers, in merg en been Oranjegezind als flog heden ten dage, met tranen in de oogen hem
vroegen : >Vaedertje, Vaedertje, gas je ons verlaeten ? maar als goede
kooplieden hem toevoegden, toen hij op het strand bijna op de
uitgestalde visch trapte : »Trap niet met je Oranje-voetjes op mijne
scholletjes !
Met het vertrek van Stadhouder Willem V uit ons land begint
sen tijdperk van verwarring, van verval, van vernedering en van
verguizing, dat gelukkig maar achttien jaar duurde .

437

Wat wij waren op het gebied der beschaving .
Eer we flu de geschiedenis verder behandelen willen we met
elkander flog eens nagaan, vat de Republiek der Vereenigde Nederlanden na de gouden eeuw op het gebied der beschaving was .
Ongetwijfeld heeft onze Republiek gedurende de eerste Stadhouderlooze regeering het toppunt van macht en glorie bereikt, en dat
niet alleen op het staatkundig gebied of op het oorlogstooneel, maar
ook op het gebied van kunsten en wetenschappen . Raadpensionaris
Jan de Witt, van wien we reeds heel vat vertelden ; is in dies tijd
de hoofdpersoon, en stellig is hij een der beroemdste staatkundigen
van alle eeuwen, wiens roem to meer uitkwam, omdat de meeste
mannen met wie hij het bewind voerde, meer schitterden met hunne
rijkdommen dan wel met hunne staatkundige geleerdheid, zoodat
men wel eens de vraag gedaan heeft : » Zou Jan de Witt wel zulk
een groot staatsman genoemd zijn, zoo hij omringd ware geweest
door mannen, die zich in de staatkunde boven het middelmatige verheven hadden ?" Die vraag is natuurlijk zeer moeielijk to beantwoorden, en waar men op misslagen wijst, welke hij belting, char moeten
we niet uit het oog verliezen, dat hij bij alles vat hij deed de
belangen van Holland op het oog had en dat hij wel Raadpensionaris van Holland, maar niet van de heele Republiek was .
Ondertusschen toonde Jan de Witt toch dat men zijne kennis to
kort deed, zoo men hem alleen op het gebied der staatkunde meer
dan gewone gaven toekende ; hij was ook een uitnemend wiskunstenaar en zelfs wist hij tot verbazing van de oudste zeelieden, in 1665,
bij eenen zuid-zuidwestenwind de vloot nit Texel in zee to loodsen ;
bovendien schrijft men aan hem ook de uitvinding der kettingkogels toe. Als wiskunstenaar echter moest hij ver onderdoen voor
den beroemden wis- natuur- en werktuigkundige, Christiaan Huygens .
Deze Christiaan, een zoos van den dichter Constantijn Huygens,
werd in 1619 to 's-Gravenhage geboren . Hij studeerde wel in de
rechten en promoveerde ook wel in de rechtsgeleerdheid, maar wis-,
natuur- en werktuigkunde waren zijne lievelings-vakken . Daar hij in
Frankrijk lid van deAkademie der Wetenschappen was geworden, woonde hij bijna zonder tusschenpoozen van 1666 tot 1681 to Parijs, waar
hij zich vooral toelegde op het slijpen van glazes en het verbeteren
der velrekijkers . In 1657 vond hij de slinger-uurwerken uit, en als
sterrekundige ontdekte hij met eene van zijne telescopes den beken-
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Glen ring, benevens eene maan van de planeet Saturnus . Zijne talrijke werken kwamen eerst voor een gedeelte in 174.0 en daarna
in 1764 in hun geheel uit, en hoeveel er ook op het gebied waarop
hij zich wereld-beroemd maakte, moge veranderd zijn, toch zijn
deze werken nog zeer gezocht . Op hetzelfde gebied maakten Petrus
van Musschenbroek, die in 1692 en Anthonie van Leeuwenhoek,
die in 1632 geboren werd, zich grooten naam . De eerste werd reeds
in 1719 Hoogleeraar to Duisburg, daarna to Utrecht en later to
Leiden . Met schitterende aanbiedingen trachtten Denemarken, Rusland, Engeland, Pruisen en Spanje hem voor eene hunner Hoogescholen to winner en Spanje bond hem zelfs een inkomen van vijf entwintig duizend gulden 's jaars . De groote geleerde bleef echter al
zijne schitterende gaven aan zijn vaderland wijden en lokte daardoor
vele vreemde studenten aan onze Hoogescholen . Wij vermelden dit
slechts omdat we geene kans zien, u aan to toonen hoe en op welk
eene wijze hij zich als natuurkundige zoo beroemd maakte .
De tweede, dien we noemden, was Anthonie van Leeuwenhoek .
Deze had geene geleerde opvoeding genoten en was voor den handel opgeleid geworden . Daar hij verbazend rijk was en geenen lust
in den handel had, vestigde hij zich metterwoon in zijne geboortestad Delft, en hield zich hier bezig met het slijpen van glazes en
het maker van microscopes . Met deze microscopes, waarvan hij
er meer das honderd had, waaronder er wares, die honderdzestig
meal vergrootten. deed hij gewichtige ontdekkingen, die in het buitenland meer waardeering vonden das in zijn vaderland . Hij zelf
kende niet eene vreemde taal, dock door anderen werken zijne
werken in het Latijn, Fransch en Engelsch vertaald . Van alle zijden
ontving hij bezoeken, en zelfs vreemde Vorsten rekenden het zich tot
eene eer, kennis met hem to molten maker . Of de Nederlanders
van dien tijd niet recht begrepen, dat zijne microscopische ontdekkingen zooveel waarde hadden, zou ik u niet kunnen zeggen, dock
waar is het, dat van Leeuwenhoek van de zijne der Republiek
simmer eenig eerbewijs ontving . De Koninklijke Maatschappij van
Natuurkunde to Londen, benoemde hem in 1679 tot lid . - Op het
gebied der ontleedkunde maakte ook Frederik Ruysch grooten naam .
Deze werd in 1638 geboren en overleed in z 731 . In zijn lang lever
was hij Hoogleeraar to Amsterdam en hij was de eerste in ors
land, die er aan dacht, dat een ontleedkundig kabinet of museum
voor studenten van het hoogste belang is . Hij richtte er dus zelf
op eigen kosten een op, dock verkocht er eer groot gedeelte van
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aan Czaar Peter den C rooten van Rusland toen deze in i 7 r 6 ten
tweeden male ons land bezocht . - Een tijdgenoot van Ruysch en
van Leeuwenhoek was de niet minder beroemde natuurkundige Jan
Swammerdam, die in 1637 geboren werd en in i680 overleed . Ook
deze was ontleedkundige en wist met behulp van het microscoop
gewichtige ontdekkingen to doen . Zijn beroemdste werk werd in
1736 . onder den titel van ~Bijbel der Nature" door Hermanus
Boerhave uitgegeven . Deze Hermanus Boerhave voor wien men
to Leiden, vlak voor het Akademisch ziekenhuis een fraai standbeeld heeft opgericht, was ongetwijfeld de beroemdste geneeskundige
der heele achttiende
', ~f k•;~\
eeuw . Hij werd in
1668 to Voorschoten
geboren, waar zijn
vader Predikant was .
Al heel vroeg bleek het
dat Hermanus bij vele
uitnemende eigenschappen van hoofd en hart,
geen gewoon mensch
zou blijven . Na to
Leiden gestudeerd to
hbbki
en,vrN
reeg j
h
\
N daar spoedig het toezicht op de Akademische bibliotheek . Eigenlijk had hij gestudeerd
in de godgeleerdheid
I-I ermanus Boerhave .
en wijsbegeerte, dock
toen hij aan de bibliotheek geplaatst werd, legde hij zich met hart
en ziel toe op de geneeskunde 1 hoewel hij zijn voornemen om Predikant to worden nog niet opgaf. Dit voornemen lies hij ec hter
varen toen het uitkwam, dat hij met zijne Professoren niet een_
stemmig dacht . Hij wijdde zich flu geheel aan de geneeskunde
en promoveerde als doctor in dat yak aan de Hoogeschool to
Harderwijk in 1693 . Hij vestigde zich als geneesheer to Leiden
aan welks Hoogeschool hij in 1709 Hoogleeraar werd . En zoo groot
werd weldra zijne vermaardheid, dat zelfs Czaar Peter bij het
bovengenoemde tweede bezoek aan ons land, geduldig twee uur
lang wachtte om de eer to hebben met den beroemden man per-
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soonlijk kennis to maken . Een brief uit het buitenland, enkel met
het ohschrift »Aan Boerhave in Europa" kwam terecht . Hij was
de vriend der aamen en letterlijk de afgod zijner studenten, en hoe
vereerd en bemind hij was in Leiden, bleek in 1722 vooral, toen
hij na eene hevige ziekte, die vijf maanden duurde, veer voor het
eerst zijne lessen hervatte, was aan den avond van dien dag heel
de stall feestelijk verlicht . De meeste van zijne werken werden in
a,lle Europeesche talen overgezet, j a, enkele zelfs in het Arabisch .
Een van zijne beroemdste leerlingen was Gerard van Swieten, die
in i 700 to Leiden geboren werd . Hij was Katholiek en studeerde
eerst aan de Hoogeschool to Leuven, dock daarna aan die to
Leiden . De onverdraagzaamheid van dien tijd verhinderde hem
Hoogleeraar to Leiden to worden, orndat men nu eenmaal geen
Katholiek tot die betrekking benoemen kon . Zijn roem drong
evenwel ook door tot in het buitenland en het gevolg hiervan was,
dat Keizerin Maria Theresia hem tot haren Lijfarts benoemde .
De geneeskunde stond in dien tijd in Duitschland, en ook to weenen,
op eenen zeer lagen trap, en van Swieten was de man om daarin
groote verbeteringen to brengen . Zijne verdiensten werden aldaar
zeer op prijs gesteld en vat de geneeskundige wetenschap aan hem
in Oostenrijk verplicht is bewees men korten tijd geleden toen voor
Keizerin Maria Theresia een prachtig gedenkteeken onthuld werd.
Onder den beroemde mannen van haren tijd, die in beeld het hare
omringen, behoort ook dat van van Swieten, en eene straat to
weenen in de nabijheid van het ziekenhuis is naar hem genoemd .
Konden we ons dus in dat tijdperk op wetenschappelijk gebied
met andere volken gerust meten, ook op dat der schilderkunst bleef
het land van Rembrandt nog langen tijd zijnen eervollen naam
handhaven . De dichtkunst daarentegen geraakte zeer in verval en
alleen Johannes Antonides van der Goes, die in 1684 op zevenendertig-jarigen leeftijd overleed, hield het vaandel, dat Joost van de
Vondel zoo hoop verheven gehouden had, met eere omhoog, terwijl
Jan Luiken, geboren in 1649 en overleden in 1712 meer als graveur
dan als dichter beroemd werd . Ook Hubert Cornelisz . Poot, die in
1689 to Abtswoude uit eenvoudige boerenouders geboren werd, en
dus op de dorpsschool slechts gebrekkig onderwijs ontving, stond
in vele zijner gedichten hooger dan zijne tijdgenooten waartoe,
onder anderen Sijbrand Feitama behoorde, die vijf jaar na Poot
to Amsterdam geboren werd en eene geleerde opvoeding ontving .
Deze dichter legde zich vooral toe op het vervaardigen van zulke
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keurige gedichten, dat niemand er jets antlers op aan to merken had,
dan dat ze geene poezy bevatt'en . Geene enkele stoute gedachte
durfde hij neerschrijven uit vrees dat er aan vorm en inhoud wat
haperen zou . Deze deftige dichtwijze viel zoo zeer in den smack
van de deftige Nederlanders, dat men Feitama verre boven van de
Vondel stelde, en daar niemand den cooed had om tegen liens
stijven dichttrant op to komen, zoo was het gevolg hiervan, dat
ieder, die zich dichter noemde, Feitama tot voorbeeld nam . Niet
zoo heel lang na zijnen flood, hij stierf in 1758, kwam er echter
gelukkig verandering . Het dichterlijk echtpaar Nicolaas Simon van
Winter en Lucretia Wilhelmina van Merken, - de eerste stierf in
1795 en de tweede zes jaar vroeger, -- toonden reeds flat ze met de
stijfheid, die Feitama in de dichtkunst gebracht had, durfden
breken . Nog meer toonden lit echter Willem Bilderdijk, Bellamy
en Anthonie van der Woordt . De eerstgeroemde, die pas in 1831
overleed, was bovendien een groot geleerde, dock had, misschien
wel tengevolge van zijn ziekelijk gestel, een onaangenaam humeur .
Hij vervaardigde tal van gedichten en schreef vele boeken over taal
en geschiedenis . - Een vriendelijker dichter was Jacobus Bellamy,
die in 1757 to Vlissingen geboren werd en later to Utrecht in de
godgeleerdheid studeerde . Al wat hij gedicht heeft, vult slechts
twee kleine bundels . De eerste gedichten, die hij als knaap vervaardigde, waren ook naar Feitama's vorm gemaakt en wemelden
van goden en godinnen . Van deze gedichten zegt hij zelf : l Mijn
smack was door slechte voorbeelden bedorven ."
Kennismaking met echte dichters uit het buitenland brachten hem
pas op de hoogte van de waarheid, flat een gedicht zonder flat het
rijmt, ook poezie kan zijn . Toen hij evenwel van die rijmlooze gedichten durfde uitgeven, kreeg hij van alle kanten de volle laag en
hem verwijzende naar den keurigen Feitama, wees men hem op
zijne ruwe bandeloosheid . Bellamy stoorde zich niet aan die verheerlijkers van het keurige rijm en ging voort to dichten met
»losheid, waarheid en natuur ." Ongelukkiglijk leefde hij niet lang
genoeg om in de dichtkunst de groote veranderingen to brengen,
welke hij terecht noodig achtte . Hij overfeed toen hij nog maar
achtentwintig jaar oud was, misschien aan de gevolgen van het
doorslikken van een stuk pennemes . -- De derde, die wij noemden,
was Anthonie van der Woordt, die ook to Vlissingen geboren werd
en twaalf jaar jonger was dan Bellamy, wiens voorbeeld hij volgde .
Nog over twee dichters uit lit tijdperk dienen wij to spreken, en wel
29
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over Willem en Onno Zwier van Haren . Dat Jonker Willem van
Haren door zijne dichtwerken Gevallen van Friso" en >Leonidas"
een staatkundig doel bereikte, weten we reeds, dock als Staatsman
stond hij misschien wel hooger dan als Richter . Zijn jonger broeder
Onno Zwier, die in i 7 i i geboren werd, - Willem zag in i 71 o het
eerste levenslicht, - bewoog zich even als Willem op het staatkundig en dichterlijk gebied . Zijn voornaamste dichtwerk is ' De
Geuzen ." Beide broeders waren vrienden en vereerders van Stadhouder Willem IV en daardoor haalden ze zich eene groote menigte
vijanden on den hals, die alles deden wat ze konden om deze twee
Friesche Edellieden het leven ondraaglijk to maken, ja, men beschuldigde beiden van de laagste en liederlijkste handelingen . Gelukkig dat de nakomelingen, die met de staatkundig° verdeeldheden
van dien tijd niets to maken hadden, de beide van Harens in hunne
eer herstelden .
De beste proza-schrijver van dat tijdperk was stellig wel Justus
van Effen . Hij werd in 1684 to Utrecht geboren en stierf in 1 735
to 's-Hertogenbosch . Een groot deel van zijn leven was hij huisonderwijzer in aanzienlijke familien, en eerst tegen bet einde van
zijn leven werd hij te's-Hertogenbosch Commies van's Lands magazijnen . Daar hij met de familien, waar hij werkzaam was, vele
buitenlandsche reizen deed, werd zijne algemeene kennis en zijn
smack voor de letteren zeer uitgebreid . Zijn hoofdwerk is de ' Hol landsche Spectator", die uit losse stukken in proza bestaat . Hierin
hekelde hij, dikwijls op zeer geestige wijz ; de zeden en gewoon ten
van dien tijd .
In de laatste helft der achttiende eeuw, die zoo rijk was can
allerlei staatkundige vereenigingen, richtte men ook vele andere
genootschappen en maatschappijen op, welke met de staatkunde
niets to maken hadden . Te Leiden werd in 1766 de Maatschappij
van Nederlandsche letterkunde opgericht en twee jaar later volgde
men in Zeeland dit voorbeeld met de oprichting van het Zeeuwsche
genootschap to Middelburg . In i 778 verkreeg men to Haarlem de
Teylers-stichting en to Utrecht het Provinciaal Utrechtsch genootschap . In i 782 stichtte men to Amsterdam de kweekschool voor de
zeevaart, in 1784 de Maatschappij tot Nut van het Algemeen to
Edam en in 1788 de Maatschappij ~Felix Meritis" to Amsterdam .
Al deze genootschappen of maatschappijen bestaan nog, en, al zijn ze
veel veranderd, toch gaan ze voort om alles wat ze goed en nuttig
noemen, to bevorderen . Eene van de schoonste stichtingen was wel
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bet Doofstommen-Instituut to Groningen . Het werd in 1790 opgericht
door den Waalschen Predikant Henri Daniel Guyot . Zeker was bet
eerste onderwijs, dat de arme doofstomme kinderen aan die inrichting
ontvingen, in vergelijking van bet tegenwoordige onderwijs, zeer gebrekkig ; maar hoe gebrekkig bet ook ware, toch bracht bet menschen in de maatschappij, die geleerd hadden hunne gedachten door
een stelsel van vingerspraak aan anderen nit to drukken . Ze leerden
er lezen, schrijven en verder alles wat in die tij den op eene gewone
school onderwezen werd . Deze kennis stelde hen instaat om een
ambacht of handwerk to leeren, en zoo werden ze voorr zichzelven
zoowel als voor anderen nuttig .
Bleek bet nu uit alles wat we in een vorig hoofdstuk mededeelden,
dat, de Republiek der Vereenigde Nederlanden op staatkundig gebied
haren hoogen rang in Europa verloren had, op gebied van kunst,
maar vooral op dat van wetenschap, hidden we den ouden roem
van de zeventiende eeuw toch staande, en we moeten vooral niet
vergeten, dat in de achttiende eeuw ook in bet overige Europa, de
kunst minder vurige vereerders en beoefenaars vond . De groote
pruiken, die de mannen in die tijden op bet hoofd droegen en die
op bet erode der achttiende eeuw vervangen werden door de bespottelijke, stijve staartpruikjes, schenen de vermogens van bet hoofd
als in eenen doofpot to sluiten, en de dichte haarbos scheen alleen
maar ruimte to hebben om allerlei kleingeestigheden door to laten .
Natuurlijk sloten niet alle pruiken den geest in den engen kerker
op, bier evenmin als in bet buitenland . We bewezen dit reeds door
bet medegedeelde voor ons land . D it ook to doen voor bet overige
Europa behoort in ons boek niet to huffs . Na deze kleine uitweiding
willen we nu weer onze aandacht bij de geschiedenis bepalen .

Achttien ongeluksjaren .
Het vertrek van Prins Willem V was bet eind e van de Republiek, die haren roem overleefd had, als een groot geleerde, die aan
bet erode van zijn leven kindsch geworden is .
Nauwelijks was de Stadhouder vertrokken of de Franschen kwamen, geleid door de Patriotten, als bevrijders de Republiek binnen .
Geen beter en flinker menschen dan de Franschen ! Zij brachten
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flu nog eens aan het verdrukte en vertrapte yolk de vrijheid . Elke stall ontsloot
voor die edele mannen hare poorten en
nauwelijks waren ze binnen of er werd
een vrijheidsboom opgericht, waar men
als halve krankzinnigen omheen danste .
Vrijheid, gelijkheid, broederschap !
dit was de schoone lens waaronder men
aan zijne blijdschap lucht gaf.
Die lens is inderdaad schoon, maar in eene denkbeeldige maatschappij van
enkel brave en goede menschen ,die geen

7oL&
Het dansen om den Vrijheidsboom .

hooger geluk weten, dan hunnen evenmensch als broeder of als
zuster to erkennen . De goede dichter Camphuyzen, zeide in zijn
Meische morgenstond .
„Och, waren alle menschen wijs,
En wilden daarbij wel,
Deze aarde ware een paradijs,
Nu is ze vaak een hel ."

Maar alle menschen zijn niet wijs, en nog eeuwen zullen moeten
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verloopen eer ze alien wijs zijn . Hieraan dachten de opgewonden
lieden evenwel niet, toen ze om den Vrijheidsboom dansten, en al
to spoedig kwamen ze tot de ontdekking, dat ze zich met nog
minder dan eene doode musch verblijd hadden .
Aanvankelijk was de Stadhouder niet van plan geweest zijn Vaderland to verlaten . Bij zijne trouwe Friezen hoopte hij de liefde
en genegenheid to vinden, welke zijnen Vader van die zijde tendeel
gevallen was . Tegenwind belette echter den Vorst naar Friesland
koers to zetten en daarom werd er besloten naar Engeland to
stevenen, dock, eer hij nog under zeil was, vernam hij dat de Nationals Conventie van Frankrijk met het Bataafsche yolk zou gaan
onderhandelen . Met den val der oude Republiek grog ook de 0 .-I .
Compagnie to niet, en hare bezittingen werden een eigendom van
den nieuwen Staat. De West-Indische Compagnie had reeds vier
jaar vroeger opgehouden to bestaan .
Het eerste wat er na het vertrek des Stadhouders to doen viel,
was eene Regeering in het leven to roepen . Amsterdam belastte
er zich merle om er een begin merle to maken . Het zoogenaamde
v Comite-revolutionair < aldaar schreef eene algemeene vergadering
uit van de steden, die zich vrij gemaakt hadden . Op die vergadering zou men inplaats van de Staten > Provisioneele Representanten''
benoemen . Reeds ache dagen na het vertrek van den Prins kwamen
de Heeren to 's-Gravenhage bijeen en begonnen hun hervormingswerk . De andere gewesten der Unie volgden Hollands voorbeeld,
sommigen, zooals Zeeland, door den nood gedwongen, en den
zestienden Mei was men met alles zoo ver gevorderd, dat men het
van Frankrijk gedaan kreeg, de Bataafsche Republiek to erkennen .
Die erkenning was evenwel duur gekocht, want Frankrijk eischte
your onze bevrijding niet minder dan honderd millioen gulden . En
dat was nog maar bet begin . We werden ook gedwongen om in
bet zuiden een grout deel van ons gebied aan Frankrijk of to staan
en aan dit land de vrije vaart op onze drie hoofd-rivieren toe to
laten . Dan mocht Frankrijk ook bezetting leggen in Vlissingen,
Bergen-op-Zoom, 's-Hertogenbosch en Grave . Dit was het eerste
verdrag, en kort daarop volgde een tweeds, waarbij bepaald werd,
dat we voortdurend eene legermacht van vijfentwintig duizend
Fransche soldaten, kleeden en onderhouden moesten . De Franschen
vatt'en dat kleeden al heel ruim op, want bij heels troepen kwamen
ze in ons land aan op de erbarmlijkste manier toegetakeld . Een
oud liedje van die dagen luidde
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„Rattaplan,
Daar komen wij an,
Wij hebben geen' kousen of schoenen meer an

Zoodra flu die mannen door ons van top tot teen in het nieuw
gestoken en weldoorvoed warm, trokken ze naar Frankrijk terug
om plaats to maken voor nieuwe, als bedelaars gekleede hongerlijders . De burgers en burgeressen -- de standen warm afgeschaft
zagen al heel spoedig in, dat we nog erger dan van den regen in
den drug gekomen warm . Um die soldaten to kleeden was er
eene vrijwillige geldleening noodig . Hiertoe warm de bedrogenen
echter niet to vinden, en daar de Regeering toch geld noodig had,
was ze genoodzaakt om eene belasting van zes percent op ieders
bezittingen uit to schrijven . Met dat al werd er evenwel veel goeds
tot stand gebracht door het vernietigen van vele bepalingen en instellingen, die de eenheid der nieuwe Republiek zouden tegenwerken .
Under de Generaals Dumonceau en Daendels was het leger
spoedig in orde, dock met de vloot ging dat zoo gemakkelijk niet .
Het oude scheepsvolk, in hart en nieren Uranje-gezind, moest door
Patriotten vervangen worden, en zoo weinig in aantal warm de
Patriotten onder de bevaren Ufficieren, dat men tot Luitenant van
Winter de toevlucht moest nemen, om dezen als Admiraal aan to
stellen . Lang duurde het niet of Engeland verklaarde ons den
oorlog . Het begon onze Uost- en West-Indische bezittingen weg to
nemen en kort daarop moest, na een zeegevecht bij Kamperduin,
waar de onzen zich moedig verdedigden, Admiraal de Winter zich
met zijne negen schepen aan den vijand overgeven .
Te midden van die oorlogsbedrijven moest er voor de Bataafsche Republiek ook aan eene regeling van den regeeringsvorm gedacht worden,
dock toen de Staten-generaal met dat doel bijeen gekomen warm,
ontstond al heel spoedig eene hevige verdeeldheid, die niet veel
goeds beloofde . Die verdeeldheid, zelfs onder de Republikeinen of
Patriotten, was to voorzien geweest . Ruim twee eeuwen lang was
de Republiek der Vereenigde Nederlanden geweest, als een land met
zeven bevolkingen, die in even zooveel gewesten woonden . Gedurende
al dien tijd warm ze slechts door vrij zwakke banden met elkander
verbonden geweest, en waar die band nog al krachtig bleek to
zijn, was het niet veel meer dan schijn, en sproot de eenheid
van handelen voort uit Hollands overmacht . Maar elk Gewest had
zijne eigen Regeering, zijne eigen Geldzaken, zijn eigen Munt, zijne
eigen Rechtspleging, kortom zijne eigen Instellingen . Moest dat flu
zoo blij ven, tenminste voor een groot deel, j a of neen ?
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Ja," zeiden de Federalisten, en rNeen," zeiden de UnitarissenWat u misschien wel vreemd voorkomt is, dat de Unitarissen bijna
uitslui tend gevonden werden in Holland, dat order van Oldenbarnevelt en de Witt steeds duidelijk had later blijken, dat het de
overige Gewesten best kon loslaten, daar men macht genoeg had
om eene Republiek Holland to zijn . Toch was het zoo ; vooral
Roll and drong er op aan, dat de nieuwe Republiek, die door eene
geheel nieuwe Staatsregeling moest bevestigd worden, een ondeelbaar
geheel zou zijn . De Federalisten echter zagen, of to veel op tegen
de groote moeielijkheden om die veranderingen goed tot stand to
brengen, of ze waren er nit beginsel tegen . Toch kwam men tot
de overeenstemming, dat de Staatsregeling der nieuwe Republiek
zou tot stand gebracht worden door mannen, die rechtstreeks door
het yolk gekozen werden . Het land werd verdeeld in honderd-zesen-twintig Kies-districten . Elk District telde vijftienduizend stemgerechtigden . Verder werd elk District verdeeld in dertig Grondvergaderingen, die ieder vijfhonderd kiezers telde . Elks Grondvergadering
zou nu uit haar midden iemand kiezen, die boven de vijf en-twintig
jaar oud was . In elk District werden dus dertig zulke mannen
gekozen en dezen flu kozen op hunne beurt iemand boven de dertig jaar om zitting to nemen in de Nationals Vergadering . Zulk
een man noemde men nieteen Volksvertegenwoordiger, maar
een R e p r e s e n t a n t . Zoolang er nu nog geene Staatsregeling ontworpen was, zou de Nationals Vergadering het Oppergezag hebben
over alle taken betrekkelijk het buitenland, de financier en de
overzeesche bezittingen, terwijl ze bovendien to beschikken had over
de strijdkrachten to land en ter zee .
Deze Nationals Vergadering kwam den eersten Maart 1796 bijeen .
Tot Voorzitter er van werd benoemd Pieter Paulus, een scherpzinnig Rechtsgeleerde en Staatsman, die evenwel met leedwezen gezien
had, dat we ors zoo geheel aan de Franschen hadden overgegeven .
Rij opende deze merkwaardige bijeenkomst met de woorden : ~Ik
verklaar, in naam van het Nederlandsche yolk, dat wij vertegenwoordigen, deze Vergadering to zijn bet REpresenteerend lichaam
van het Volk van Nederland."
Op hetzelfde oogenblik hielden ook de oude Staten-generaal eene
vergadering, en zoodra flu Paulus de Nationals Vergadering met die
woorden geopend had, ging eene Commissie uit haarr midden naar
de vergaderzaal der Staten-generaal om deze hiervan kennis to
geven . De vergadering van de Staten werd nu gesloten en was
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ontbonden . De Republiek der Vereenigde Nederlanden, die eenmaal
zulk eene gewichtige rol in de wereldgeschiedenis had gespeeld,
bestond niet meer ; ze heette Bataafsche Republiek . Thans was al
het oude voorbijgegaan en moest alles nieuw worden .
Al to ras zou men evenwel ondervinden, dat het gemakkelijker
was, eene verouderde en gebrekkige Staatsregeling to vernietigen dan
eene goede nieuwe to ontwerpen, daar de strijd tusschen de Unitarissen en Federalisten thans eerst eene gewichtige beteekenis kreeg .
Het eerste werk was nit haar midden eene Commissie van
tweeentwintig leden to benoemen, die eene nieuwe Staatsregeling zou
ontwerpen . Deze Commissie begon den dertienden April haar werk,
en den tienden November bracht ze in een lijvig boek van bijna
achthonderd artikelen haar ontwerp, dal evenwel in bijna elk artikel
blijk gaf van gebrek aan gezonde en krachtige beginselen, voor de
Nationals Vergadering . De Unitarissen hadden evenmin hunnen zin
gekregen als de Federalisten, dock met behulp van eene derde
partij, de Moderates, die zoo vat tusschen beide partijen in stonden,
was het ontwerp dan loch klaar gekomen .
De hoofdpunten van dit ontwerpen kwamen hierop seer.
1 . Waar het algemeene binnenlandsche, of waar het buitenlandsche
zaken gold, zou de Nieuwe Nederlandsche Republiek als een ondeelbaar lichaam optreden .
a . Er zou voortaan zijn eene Wetgevende Macht van twee Kamers, wier leden door de Grondvergaderingen zouden gekozen worden .
3 . De Uitvoerende Macht zou berusten bij zeven personen, die
buiten de Wetgevende Macht stonden .
4 . Wat de geldzaken betreft, de schuldenlasten, die elk gewest
afzonderlijk had, zouden niet, zooals eerst het plan was, geamalgeerd,
dal wil zeggen, bij elkander gevoegd worden, maar ze zouden gequotiseerd, wat met andere woorden gezegd, beduidt : ze zouden
naar verhouding verdeeld worden .
Dit ontwerp vond in de Nationals Vergadering eenen heftigen
tegenstand van de zijde der Unitarissen niet alleen, maar ook
van die der Federalisten . Voor de eersten ging men niet ver
genoeg en voor de tweeden veel to ver . Maar trots den tegenstand,
werd het ontwerp den dertigsten Mei z 797 loch als Staatsregeling
van de nieuwe Republiek aangenomen . Nu moest het nog in de
Grondvergaderingen goedgekeurd worden, en thans gelukte het aan de
pogingen der Unitarissen, dal het daar met meerderheid van stemmen
verworpen werd . Het gevolg van deze verwerping was, dat den
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eersten September de Nationals Vergadering opnieuw bijeen kwam .
En onderwijl men zoo inwendig verdeeld was en niet tot overeenstemming scheen to kunnen komen, bleven we voortdurend met
Engeland in oorlog . We waren ter zee volslagen machteloos en
hiervan maakten de Engelschen natuurlijk gebruik . Die machteloosheid werd bovendien nog bevorderd, door den onwil van bet
zeevolk, dat nog maar altijd onwillig bleef zijne 4ranje-gezindheid
of to leggen . De schade, die door onze kooplieden aan opgebrachte
schepen geleden was, berekende men op honderd-twintig millioen gulden .
Toen nu die tweeds Nationals Vergadering door verdeeldheid
alweer niet tot sen gewenscht besluit scheen to zullen komen, verloren enkelen der stoutmoedigsten der Unitarissen hun geduld .
Generaal Daendels en Midderigh, de Voorzitter der Vergadering,
verbonden zich met den Franschen Gezant De la Croin en den
Generaal, Joubert om aan dien toestand sen einde to maken . Staande
de vergadering van den tweeentwintigsten Januari 1798, lies de
Voorzitter Midderigh opeens de deuren sluiten en begon met den
Leden, die tegen doortastende maatregelen waren en dus verhinderden tot sen goed besluit to kunnen komen, to zeggen, dat men
hen met het Comite voor Buitenlandsche taken, dat de schuld kreeg
van de ramp bij Kamperduin, in verzekerde bewaring zou nemen .
Zesentwintig mannen werden nu gevangen gezet, en zoodra de
Vergadering weer voltallig gemaakt was, werden eenige algemeene
bepalingen gemaakt en hiervan was de voornaamste wel, dat de
eene en ondeelbare Republiek de plaats innemen zou van de oude,
zooals die door de Federalisten gewijzigd zou geworden zijn . Er
werd nu eene Commissie van zeven leden benoemd om sen ontwerp
van Staatsregeling to maken en dit ontwerp werd in Maart reeds
in de Nationals Vergadering gebracht en aangenomen . Voor de
Grondvergaderingen gebracht, werd bet ook goedgekeurd . De geheele
nieuwe Staatsregeling was in hoofdzaak volkomen gelijk aan die
welke bet Fransche yolk in 1795 aangenomen had .
Bij deze nieuwe Staatsregeling werd ons land nu verdeeld in acht
Departementen, die geheel nieuwe namen kregen om zelfs elks
gedachte aan de voormalige Republiek door namen van Gewesten
to noemen, onmogelijk to maken . Elk Departement koos zich sen
Bestuur van zeven leden . De Volksvertegenwoordiging, die uit twee
Kamers zou bestaan, moest gekozen worden door vierennegentig
Districten, elk van twintigduizend inwoners, en ieder District was
verdeeld in veertig Grondvergaderingen . De schulden van elk voor-
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malig gewest moesten flu wel bij elkander gebracht worden, daar
de verdeeling in Departementen geene rekening gehouden had met
de grenzen der zeven Gewesten . De kerk werd van den Staat gescheiden ; gelijke rechten bestonden voor alien en de pijnbank, die
bij de rechtspraken nog altijd dienst gedaan had, werd afgeschaft .
Toen men na de zuivering der Nationals Vergadering (den tweeentwintigsten Januari 1798) de vergadering weer voltallig gemaakt had,
noemde deze zich met den afschuwelijk langen naam van C o n stitueerende vergadering, representeerende het Bataafsche volk .<
Nu besloot deze Constitueerende Ve rgadering echter, zoodra de
nieuwe Staatsregeling aangenomen was, our voor deze buitengewone
gelegenheid al hare leden zitting to laten nemen in het nieuwe
~Vertegenwoordigend Lichaam« dat den vierden Mei zou geopend
worden . Door dit besluit werd de nieuwe Grondwet reeds dadelijk
geschonden . Enkele Leden waren er wel tegen geweest, maar door
cenen zekeren dwang uit to oefenen had men

het plan door

gedreven, en our nu aan dit
besluit, eer het sours nog verr
nietigd mocht worden, kracht

to geven, benoemde de'
Constitueerende Vergadering zoo gauw moge
lijk twintig Leden voor
de Tweeds Kamer, die
dertig Leden tellen
moest .
Drieentwintig
anderen zouden overgaan in de EersteKamer,
Dit eigenmachtig besluit
was tegen den zin van

„Ik zoek de Leden van het Uitvoerend Bewind ."
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een groot aantal Grondvergaderingen . Het yolk begon op verscheidene plaatsen klachten to laten hooren, en toen er voor die
klachten en die ontevredenheid gebruik gemaakt werd van de
drukpers, besloot het Uitvoerend Bewind de drukpers onder toezicht
to stellen . Daendels, die getracht had al die besluiten to verhinderen, zocht steun bij den Franschen Gezant, en toen deze hem
dien steun niet gaf, vertrok Daendels naar Parijs cm daar hulp to
vragen .
Den tienden Juni keerde hij terug met de verzekering, dat de
Fransche Regeering over de houding van Karen Gezant ontevreden
was en dat men hem, Daendels, in zijne planners tegen het Uitvoerend Bewind steunen zou . Daendels wachtte er niet lang merle
om zijn plan ten uitvoer to brengen . Met behulp van Joubert, die
met zijne grenadiers het Oude Hof, waar drie van de meest gehate
Leden van het Uitvoerend Bewind vergaderd waren, liet bezetten,
drong hij tot in de zaal door, waar behalve die drie Leden, ook
de Fransche Gezant en eenige Volksvertegenwoordigers aanwezig
waren .
, wien zoekt gij ?(C vroeg een der vergaderden .
Ik zoek de Leden van het Uitvoerend Bewind, c antwoordde
Daendels, en toen men wat verder in de zaal het geschreeuw hoorde
van >Die schelmen en landverraders ! vood of levend moeten wij
ze hebben, wisten een paar der bedreigden to ontkomen, dock de
anderen werden gevangen genomen .
Voor het gevallen Bewind kwam den eenendertigsten Juli een
wettig verkozen A Vertegenwoordigend Lichaam in de plaats, hetwelk weer uit twee Kamers, en een Uitvoerend Bewind« van vijf
personen bestond . Nu werd Rutger Jan Schimmelpenninck als Buitengewoon Gezant naar Parijs gezonden om aan het Directoire
goedkeuring van de nieuwe Staatsregeling to vragen .
Deze Regeering zou echter ook niet lang standhouden, dock eer
ze veranderd werd, zouden er zulke belangrijke gebeurtenissen plaats
hebben, dat de nieuwe Republiek gevaar liep, na een kortstondig
en rumoerig bestaan, onder to gaan .
Het spreekt wet vanzelf, dat de verdreven Stadhouder met de
zaken, zooals die nu stonden, geenen vrede hebben kon .
Reeds in Augustus van het jaar 1795 had men eene poging
willen wagers tot herstel van Oranje, maar daar deze met behulp van
Pruisen zou plaats hebben en Pruisen in die dagen met Frankrijk
over den vrede onderhandelde, zoo kwam er niets van .
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In 1798 was Napoleon Bonaparte, opperbevelhebber van een der
legers van het Directoire naar Egypte gegaan, om later van daar uit,
Engeland, den erfvijand van Frankrijk in zijne bezittingen to bestoken . Thans verbonden Rusland, Turkije en Oostenrijk zich met Engetegen Frankrijk, en daar het Directoire van alle zijden zich den oorlog zag verklaren, meenden Engeland en Rusland met kans op goeden
uitslag eenen inval in de Bataafsche Republiek to kunnen doen .
Reeds lang vooraf was het in ons land bekend, dat de Engelschen
iets tegen onze Republiek in den zin hadden . Met opzet was dit
gerucht door de Engelschen verspreid, want men hoopte, dat de
Prinsgezinden, die onder het yolk nog bij duizenden to vinden
waren, de onderneming in de hand zouden werken . Daar Frankrijk
zijne eigen grenzen tegen Rusland dekken moest, had het Directoire
twee derde deelen der hulptroepen, die in ons land lagen, teruggeroepen . De kansen om to slagen stonden derhalve voor de vijanden niet slecht . Generaal Brune, die hier het opperbevel over de
troepen had, zond vijfduizend man naar Zeeland en liet het Bataaf
sche leger ter sterkte van tienduizend man onder Generaal Daendels
het land van Den Haag tot Den Helder bezetten . Zesduizend man
lag onder Generaal Dumonceau in bet Noorden . De forten werden
zoo goed mogelijk instaat van verdediging gebracht, en zoo wachtte
men den vijand af, die den tweeentwintigsten Augustus 1799 aan
Den Helder landde, De Russen hadden zich met de Engelschen
vereenigd en samen hadden ze to beschikken over eene strijdmacht
van dicht bij de veertigduizend man . Onze vloot, ten getale van
twaalf schepen, onder bevel van den Schout-bij-nacht Story, lag bij
het Texelsche zeegat, en eer de landing der Engelschen en Russen
had plaats gehad, waren er aan boord der schepen reeds proclamaties ten voordeele van Oranje verspreid, en het scheepsvolk, steeds
Oranje-gezind, liet niet onduidelijk zien, dat bet niet veel lust betoonde om to vechten . Intusschen was de landing volkomen gelukt en overal staken de Engelschen de Oranjeviag uit . Toen nu
ook de Engelsche vloot naderde met Oranje-vlaggen in top, trok Story
terug en riep de Kapiteins van de schepen bij zich aan boord om
krijgsraad to houden . Van de afwezigheid der Kapiteins maakten
de matrozen gebruik om aan het muiten to slaan en het gevolg
was, dat de heele vloot in hadden der Engelschen viel . Hadden
de vijanden nu maar doorgetast, dan zouden ze Daendels, die bij
de landing verslagen was geworden, geenen tijd gelaten hebben om
zijn leger to versterken . Generaal Brune en Dumonceau kwamen
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hem to hulp, en thans was de kans der Bondgenooten zoo goed
als verkeken . Wel viel Alkmaar nog in hunne handen en kon de
Erfprins van Oranje zich hier nog eenige dagen ophouden, dock
den zesden October werden ze bij Castricum verslagen en zestien
dagen later was er geen vijand meer to zien .
Onderwijl de vijanden hier eenen inval beraamden en ten uitvoer
brachten, was Generaal Napoleon, na in Egypte nieuwen krijgsroem
behaald to hebben, in Frankrijk teruggekeerd . Het Directoire had
wel gewild, dat deze ondernemende man maar in Egypte gebleven
was, want het vreesde hem, omdat hij bij het yolk, tuk op krijgsroem, zoo gezien was en zoo geeerd werd . Het Directoire regeerde
zeer slecht, en Napoleon den ellendigen toestand ziende waarin het
Fransche yolk verkeerde, joeg het Directoire weg, plaatste zichzelven
tijdelijk aan het hoofd der Regeering, gaf eene nieuwe Grondwet
en eene heel andere Regeering, en aan bet hoofd der drie Consuls,
die bet land zouden besturen, kwam hij zelf. Nu werd de oorlog
met kracht voortgezet en weldra werd Oostenrijk gedwongen om
to Luneville eenen zeer nadeeligen vrede to sluiten . Eene verandering in de Fransche Regeering moest noodzakelijk invloed hebben
op de onze, to meer nog, omdat men flu niet met een zwak Directoire, maar met een ondernemend man to doen had . Duidelijk liet
Napoleon blijken, dat onze Staatsregeling hem niet aanstond en
om hem terwille to zijn, - waar was nu ook een Jan de Witt
of Willem III to vinden ? -- ontwierp men eene geheel nieuwe
Staatsregeling, volgens welke een President aan bet hoofd der
Republiek zou staan . Napoleon keurde dat ontwerp goed, dock
daar men bet over de keuze van eenen President niet eens kon
worden, wijzigde men nu het ontwerp zoo, dat er inplaats van
eenen President, een Staatsbewind van twaalf personen zou zijn .
Fr werden natuurlijk nog vele andere zaken gewijzigd en veranderd . Het heele ontwerp werd in de Vertegenwoordiging verworpen, dock toen bet voor de Grondvergaderingen kwam, werd
bet daar aangenomen, omdat zeer velen niet opgekomen waren
om to stemmen . »Wie zwijgt stemt toe", meende men, en den
zestienden October van bet jaar IgoI werd door eene proclamatie
aan bet yolk bekend gemaakt dat de nieuwe Staatsregeling aangenomen en ingevoerd was . Deze proclamatie was bet laatste
stuk waarboven de omwentelings-lens stond : AVrijheid, gelijkheid,
broederschap ."
Na den vrede met Oostenrijk hadden ook de andere rijken, die
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zagen dat het bandelooze bestuur in Frankrijk onder leiding van
Napoleon had opgehouden to bestaan, meer vertrouwen in de
Fransche Republiek gekregen, en daardoor kwam het dat den
zevenentwintigsten Maart i 802 de vrede tusschen Engeland en
Frankrijk to Amiens gesloten werd . Tot Frankrijk behoorden ook
wij, en, welk eene vreugde, al onze bezittingen, behalve Ceylon,
kregen we terug . Vol cooed en hoop werden onze koopvaarders, die
in de havens handen liggen to verweren, opgetuigd en zeilree gemaakt . Een nieuwe schoone dag scheen voor de Bataafsche Republiek aangebroken to zijn . Die dag zou echter kort duren, want
in 1803 verklaarde Napoleon, die een jaar vroeger reeds tot Consul
voor zijn leven gekozen was, Engeland opnieuw den oorlog . Engeland wilde evenwel de onzijdigheid der Bataafsche Republiek
eerbiedigen ; wij zagen dat ook gaarne . Napoleon dacha er antlers
over ; wij moesten, of wij wilden of niet, aan dien nieuwen oorlog
deelnemen en tengevolge daarvan vielen niet alleen al onze bezittingen, op Java rya, veer in handen der Engelschen, maar ook onze
koopvaarders, die rijk geladen wederkeerden en niet wisten dat de
vijfde Engelsche oorlog uitgebarsten was, werden prijs verklaard .
Geketend aan Frankrijk moesten we dus andermaal ten strijde
trekken tegen een land, dat ons als vriend welvaart, dock als vij and
bittere armoede brengen kon . Doch bij stilstand van den handel
bleef het niet . Hoeveel millioenen schats reeds uit onze handen in
die der Franschen overgegaan waren, - Napoleon had voor zijne
hulp bij de verandering der Staatsregeling in 1801 zelf zes en een
half millioen golden ontvangen, - verre boven onze krachten
moesten we Napoleon helpen bij zijne voorgenomen landing in Engeland . De Bataafsche Republiek was feitelijk ten onder gegaan, want
Napoleon regeerde haar . Hem zagen wij naar de oogen, zelfs dan,
als hij onze eigen soldaten onder de bevelen van Fransche Generaals stelde, zelfs dan, als hij Vlissingen eenvoudig tot Fransch
grondgebied verklaarde. En die toestand verbeterde er niet op toen
Consul Bonaparte den achttienden Mei 1804, onder den naam van
Napoleon I Keizer der Franschen was geworden . De eischen van
den Keizer werden al hooger en hooger, en toen we verklaarden er
niet aan to kunnen voldoen, al wilde men, gaf hij de schuld aan
onzen Regeeringsvorm . Nu gaf hij onzen Ge zant aan het Fransche
Hof, Rutger Jan Schimmelpenninck last, eene nieuwe Staatsregeling
to ontwerpen . Schimmelpenninck deed dat en Napoleon keurde het
ontwerp goed . Dit ontwerp hield in dat er voortaan aan het hoofd
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van bet Bewind een President zou staan, onder den titel van Raadpensionaris, en wel voor den tijd van vijf jaar . Verder zou er zijn
een Wetgevend Lichaam van negentien Leden, die den titel droegen
van ' Hunne Hoogmogenden vertegenwoordigende het Bataafsche
Gemeenebest . c De Raadpensionaris zou terzijde gestaan worden
door vijf Ministers of Agenten . Tot Raadpensionaris werd gekozen
Rutger Jan Schimmelpenninck . Gelukkiger keuze had men moeielijk
kunnen doen ; want hij, die thans met een gezag bekleed was, als
nimmer een Stadhouder bezeten had, die beschikte over vloot en
leper, die alle Gezanten en hooge Ambtenaren zelf benoemde, die
over 's Lands geldmiddelen eene onbeperkte beschikking had en
die den titel van Zijne Excellentie mocht voeren, was een zeer
bekwaam Staatsman, een oprecht vereerder van zijn Vaderland en
in alle opzichten een edel man . Zijne regeering duurde slechts een
jaar, zoodat hij niet veel goeds tot stand kon brengen . Toch
deed hij in dien korten tijd flog betrekkelijk veel en bezorgde
Nederland eene schoolwet, die eenenvijftig jaar lang ons land ten
sieraad was .
Welk eene macht de Raadpensionaris ook hebben mocht, toch
was hij peen vrij man en moest hij Napoleon naar de oogenn zien,
1)at grog hem evenwel minder gemakkelijk van de hand, en daarom
greep de machtige Keizer de gelegenheid to baat, dat de Raadpensionaris door eene hevige oogontsteking bijna blind werd, om het
Bataafsche Gemeenebest tot een Koninkrijk Holland to verheffen .
Hij wist Schimmelpenninck to bewegen, zijn ontslag aan to bieden, en
toen dat gegeven was, moest eene Commissie van aanzienlijke
Nederlanders Napoleon komen vragen, of hij ons zijnen broeder
Lodewijk tot Koning wilde geven . Natuurlijk was die gedachte
niet uitgegaan van de Nederlanders, maar Napoleon had gezorgd,
dat zij wisten, dat men Lodewijk tot Koning moest vragen, of dat
men antlers bij Frankrijk zoude ingelijfd worden . De Commissie
grog, vroeg en kreeg van Keizer Napoleon eenen Koning .
Maar \velk een Koning ?
De Staatsregeling van het Koninkrijk Holland was opgesteld
zonder eenige medewerking van Prins Lodewijk, en toen deze een_
maal als Koning aan Holland geschonken was, kwam Minister
Talleyrand hem die Staatsregeling voorlezen . Voor zijn vertrek
voegde Napoleon hem toe : Houdt nooit op Franschman to zijn .
De waardigheid van Connetable van het Rijk zult gij en uwe
afstammelingen behouden . Zij zal a ook de plichten in herinnering
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doen houden, welke gij ten opzichte van mij to vervullen hebt . Zij
zal u doen inzien, welk gewicht ik hecht aan het behoud der
vestingen, die het noorden van mijne Staten beschermen en welke
ik u toevertrouw . Onderhoud in uwe onderdanen den geest van
eendracht en van liefde voor Frankrijk .
Koning Lodewijk antwoordde hierop : » Ik zal in Holland gaan
regeeren, omdat Uwe Majesteit het beveelt .
Is het flu wel wonder, dat bet Nederlandsche yolk zonder inhenomenheid en zonder grooten of keer, moede en mat van hopen en
vreezen zijnen eersten Vorst ontving ?<,
Koning Lodewijk, de jongste broeder van den Keizer, was een
man zonder eenige eer- of heerschzucht, die alleen zoo nu en dan
getoond had, dat hij klagen en tegenstreven kon, maar meteen ook
overvloedige bewij zen gegeven had, dat hij geen standvastig karakter
had. Overigens paarde hij aan eene groote goedhartigheid eene
groote zucht tot schitteren .
Nog niet lang was hij bier in het land, of het yolk leerde zijnen
nieuwen Koning, dien men omdat hij kreupel liep den » Lammen
Koning noemde, beter kennen, en spoedig zag men, da .t hij, als
bet maar van hem of hing, geene middelen onbeproefd zou later
om zijne onderdanen zoo gelukkig mogelijk to maker . Deze goede
voornemens waren echter alle in strijd met de stellige voorschriften
van den Keizer, die zijnen broeder zooveel als »zetbaas« in Holland
:gemaakt had, en bovendien eene grenzelooze minachting voor hem
koesterde . Zoo had Koning Lodewijk de Ridderorde van de Unie
7ngesteld en deelde 'deze vrij kwistig nit . Niet zoo geheel ten
onrechte schreef Napoleon hem : » Gij deelt belooningen uit v6Gr
men u eenen dienst bewezen heeft . Wat zult gij nu doen, als men
U eenen dienst bewij st ?<< De Keizer wilde zelf die Ridderorde niet
hebben en duldde ook niet, dat iemand uit zijne omgeving haar
aannam of droeg . Nu Lodewijk Koning geworden was, wilde hij
ook gekroond worden . Napoleon achtte dit niet veel meer dan
eene aardigheid, die niet behoorde ingewilligd to worden .
Door invoering van de conscriptie, dat is de loting voor de
rationale militie, welke nog bestaat, wilde Napoleon Hollands lever
en vloot versterken . Dat was hoog noodig, want bij de menigte
veldslagen, die Napoleon leverde en waarbij de Hollanders hem ook
moesten helper, waren de vrijwilligers bijna nergens to vinden .
Koning Lodewijk achtte de conscriptie noodlottig voor een yolk,
dat van landbouw en zeevaart grootendeels lever moest . De gel-
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delijke aangelegenheden van Holland waren zoo slecht mogelijk, en
flu wilde Napoleon door een geheel of gedeeltelijk staatsbankroet
daarin verbetering brengen . Bij de aanvaarding zijner schijn-regeering had Koning Lodewijk echter beloofd, dat hij de staatsschuld
eerbiedigen zou . - Om Engeland to dwingen ook zijn Europeesch
gezag to erkennen, had Napoleon het ~Stelsel van het Vasteland~
ingevoerd . Dit stelsel, meest altijd >Continentaal stelsel< geheeten,
bestond hierin : Alle handel, ja, zelfs alle briefwisseling met Engeland was verboden . Elk schip, dat tot Frankrijk of een der bevriende
landen behoorde, werd verbeurd verklaard, zoo het tegen dit verbod
handelde . Geen Engelsch schip mocht eene van Frankrijks havens
aandoen, en evenmin mocht het eene haven van het vasteland binnenloopen . Koning Lodewijk begreep dat dit »stelsel de ondergang
van het Koninkrijk Holland zou zijn en voerde het z66 slecht uit,
dat de Keizer hem den scheldnaam van >Hollandschen smokkelaar«
gaf en op eigen gezag kustwachters of douanen aanstelde, om to
beletten, wat Koning Lodewijk niet wilde beletten . Door deze handelwijze kreeg het Hollandsche yolk zijnen vreemden Koning, dien
het onverschillig had zien komen, lief, al vond het ook, dat hij door
gestadige verwisseling van residentie, de geldelijke aangelegenheden
van den Staat nog meer in de war stuurde . Maar nog hooger steep
hij in de liefde en genegenheid van het yolk door zijne zucht om
rampen to leenigen . Toen den twaalfden Januari 1 807 een groot
en sehoon gedeelte van Leiden door het springen van een kruitschip vernield werd, snelde hij naar de plaats des onheils en deed
vat hij kon, om die ramp to verzachten . In i8o8 werd Zeeland en
in 1809 Gelderland door overstroomingen geteisterd, en veer was het
Koning Lodewijk, die zijn yolk in werken der liefde en weldadigheid voorging.
Koning Lodewijk begeerde goed to zijn voor zijn yolk, en daarom
weerstreefde hij den Keizer zooveel hij kon, zoodat deze, toen het
Hollandsche leper niet op de hoogte van vijftigduizend man kon
gebracht worden, omdat de conscriptie niet ingevoerd was, hierop
andermaal bij Lodewijk aandrong en meteen terugkwam op het
oude voorstel : vermindering der rentebetaling . De Koning schreef
hierop terug, dat hij getrouw bleef aan zijne plichten als Franschman, dat hij zijne beginselen niet verloochende, maar dat hij zijn
arm yolk to lief had om het ongelukkig to maken . Napoleon antwoordde hierop : »Wanneer men van eenen Vorst zegt ; dat hij een
goed mensch is, dan is zijne regeering gebrekkig ."
30
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Koning Lodewijk bleef echter weigerachtig ten opzichte van de
eischen zijns broeders, en mocht dat bet onnadenkend yolk aangenaam
zijn, zij, die gewoon warm na to denken, to wikken en to wegen, konden
de handelwijze des Konings niet goed vinden ; want zij voorzag en,
dat Napoleon zijnen broeder afzetten en Holland bij Frankrijk inlijven
zou . Dit zou zelfs spoediger gebeuren dan men nog verwacht had .
In Juli van het jaar 1809 stak eene Engelsche vloot in zee met
een landingsleger . Zij richtte koers naar Zeeland en het leger la ndde
in het noorden van Walcheren, waarna het Vlissingen ging bombar •
deeren . Dit bombardement richtte ontzettend groote schade aan en
de stall moest zich op eervolle voorwaarden overgeven . Ko n ing
Lodewijk spreidde nu, tot veler verbazing, eene groote en verstan dige
bedrijvigheid ten toon, en bijgestaan door de Generaals Daen dels
en Dumonceau, die beiden door hem tot Maarschalk warm verheven, belette hij den Engelschen, die ook bier weer hunnen tijd

Koning Lodewijk tegenover Keizer Napoleon .

om to slagen lieten voorbijgaan, verdere vordeningen to maken, ja,
ten slotte warm zij den vier-en-twintigsten December reeds genoodzaakt, terug to trekken . Door zijne Ministers was Koning Lodewijk
tot Qpperbevelhebber van het leger benoemd, dock Keizer Napoleon
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spotte wat met die benoeming en lief in den Franschen Ministerraad bewijzen, dat iemand, die den titel voert van Connetable van
Frankrijk, daarom nog geen Legerhoofd is, ja, dat zelfs de wacht
aan de deur van zijn paleis nog niet eens onder zijne bevelen staat.
In zijne plaats benoemde hij tot Opperbevelhebber van het leger
zijnen Maarschalk Bernadotte, Prins van Ponto-Corvo, naderhand
Koning van Zweden en Noorwegen . De verhouding tusschen den
Keizer en den Koning werd daardoor met den dag slechter, en de
naam van remplacant van Schimmelpenninck, g aan Koning Lodewijk
door Napoleon gegeven, bewees genoeg, dat het Koninkrijk Holland
niet langer zou duren dan de Fransche Keizer goed vond . Om to
beginners werd het Hollandsche leger bij dat van Bernadotte getrokken, en zoo onze Generaal Dumonceau en Bernadotte niet met
elkander bevriend geweest waren, dan zou de vereeniging van die
twee legers reeds toen aanleiding hebben kunnen geven tot het opheffen van het Koninkrijk Holland, dat toch niet meer dan in
schijn bestond . Om Antwerpen in eenen geduchten staat van verdediging to brengen, beschikte Napoleon eigenmachtig over Walcheren,
Zuid-Beveland en enkele steden in Noord-Brabant . Ze werden nog
wel niet rechtstreeks bij Frankrijk ingelijfd, maar er ontbrak zoo
weinig aan, dat men gerust kon zeggen, dat ze niet meer tot het
gebied van Koning Lodewijk behoorden, en iedereen zag, dat er ten
opzichte van het heele land groote gebeurtenissen voor de deur
stonden . Bij eenen toestand als deze was, en bij woorden, die Napoleon
uitte, behoefde men geen scherpzinnig staatkundige to zijn, om to voorzien, dat Nederlands volksbestaan op den rand van den afgrond stond en
de inlijving bij Frankrijk niet lang meer achterwege zou blijven . De
eene beleediging na de andere volgde, en Koning Lodewijk had flu
in het geheel geen eergevoel moeten hebben om ze nog langer to verdragen, zoodat hem dan niets antlers overbleef dan afstand van de
regeering to doers . Dit laatste was evenwel het geval niet ; want
flu hij eenmaal Koning van Holland was, wilde hij dat ook blijven,
en zoo maar alle Nederlanders gedacht hadden, als Generaal Krayenhoff en Admiraal Lammers, dan zou hij zich openlijk tegen Napoleon verklaard en zich met Engeland tegen Frankrijk verbonden
hebben . Maar het Hollandsche Wetgevend Lichaam wilde van
zulke planners niets weten, en toen de Koning den eenentwintigsten
November een bezoek ontving van Maarschalk Verhuell, die hem
het bevel des Keizers bracht om naar Parijs to komen, kon de
Ministerraad hem geenen anderen raad geven dan aan het bevel
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to gehoorzamen . Koning Lodewijk had eenen hevigen strijd met
zichzelven to voeren eer hij besluiten kon, naar Parijs to gaan om
daar den verjaardag van de kroning des Keizers met zijne tegenwoordigheid op to luisteren . Eindelijk was hij er toe besloten en
hij liet het Wetgevend Lichaam bijeenkomen om er afscheid van
to nemen, en meteen nog middelen to beramen omtrent hetgeen er
gedurende zijne afwezigheid diende gedaan to worden . Na afloop
daarvan sprak Mr . J . van de Poll, President van het Wetgevend
Lichaam, stellig naar het hart van bijna alle Nederlanders, toen
hij den vertrekkenden Koning toevoegde
' De Voorzienigheid, die het land zoo dikwerf wel deed, zegene
de pogingen, die door Uwe Majesteit worden aangewend . Zij doe
U eenmaal getuige zijn van dien voorspoed, dien Uw edel hart zoo
innig wenscht daarin to vestigen . Zij geleide, en hier, Sire, vereenigen zich de hartelijkste wenschen van ons en van geheel uw
yolk, Zij geleide spoedig in ons midden terug een Monarch, dien
wij als onzen Koning eerbiedigen en als onzen Vader beminnen .
Te Parijs aangekomen nam Koning Lodewijk zijnen intrek in
het paleis van zijne Moeder en niet in dat van zijne Gemalin
Koningin Hortense, die met hem op eenen gespannen voet leefde,
en meer de genegenheid zocht van den Keizer, dan dat ze de belangen diende van Karen Gemaal en zijn yolk . Ondertusschen bleef
Koning Lodewijk to Parijs al even wijs, want de Keizer kwam er
niet recht vogr uit vat zijn plan was . Hij hield zijnen broeder,
zooals men dat noemt, aan den praat, omdat hij op dat oogenblik
groote plannen had . Hij had zich van zijne edele Gemalin Josephine
de Beauharnais laten scheiden en wenschte nu door een huwelijk
met eene geboren Prinses zijne burger-afkomst to vernietigen, en
zich eene plaats to verschaffen onder de Vorsten van Europa . Daartoe sloeg hij bet oog op Maria Louisa, dochter van Keizer Frans I
van Oostenrijk, en om nu Europa op dat oogenblik niet tegen zich
in het harms to jagen, schoof hij de inlijving van Holland bij
Frankrijk eenigen tijd op de lange baan en nam den schijn aan,
dat hij die inlijving niet begeerde . Toch werd gedurende Lodewijks
verblijf to Parijs, den zevenentwintigsten December het eiland Walcheren als deel van Frankrijk verklaard . Deze gebeurtenis, hoewel
voorzien, verspreidde in het land eenen grooten schrik, en de Ministers lieten Koning Lodewijk vragen, wat ze in deze omstandigheden doen moesten . Koning Lodewijk werd ontevreden toen men
hem die vraag deed, en op knorrigen toon antwoordde hij : > Het

is aan u, to weten wat er gedaan moet worden . Thans is bet
oogenblik gekomen, dat de Hollanders toonen moeten, dat ze van
hunne Voorvaderen nog niet verbasterd zijn .
Met dit antwoord
was men evenwel niet tevreden, dock toen de geplaagde Vorst dan
eindelijk een zoogenaamd beslissend antwoord gaf, was dat z66
onduidelijk, dat men nog niet wist waaraan zich to houden . Na
Walcheren zag men al bet land ten zuiden van de Waal en Maas,
dus Zeeland, Noord-Brabant, benevens een deel van Zuid-Holland
en Gelderland door Fransche troepen bezetten, en bovendien kwam
het keizerlijke bevel, dat er in Holland ook Fransche bezetting gelegd zou worden . Kort daarop kwam de Koning in Holland terug,
als een Vorst zonder eenig gezag . Nogmaals ging hij op refs naar
Antwerpen om een mondgesprek met den Keizer to hebben, en toen
ook dit geene gunstige gevolgen had, deed Koning Lodewijk den
eersten Juli i81o to Haarlem afstand van de regeering ten behoeve
van zijnen oudsten zoon, Napoleon Lodewijk . Hij zelf begaf zich
naar Tdplitz in Bohemen en stierf als een vergeten, maar geacht
en bemind burger, onder den naam van Graaf van Sint Leu, to
Florence in 1846 .
Met afstand van de regeering to doen ten behoeve van zijnen
zoon Prins Napoleon Lodewijk, onder regentschap van Koningin
Hortense, had Koning Lodewijk den Keizer in eenige moeielijkheden
gebracht . Het was to onverwacht geschied en Napoleon had willen
hebben, dat Koning Lodewijk, als alles gereed zou zijn om Holland
bij Frankrijk in to lijven, verklaard had, dat hij zich niet geschikt
achtte om volgens de politiek van den Keizer Holland to besturen,
en dat hij daarom zijne betrekking neerlegde . Maar dit was nu
niet gebeurd . Als een echte Koning had hij afstand van de regeering gedaan na omtrent zijne opvolging beschikkingen gemaakt to
hebben . Te Rambouillet vernam de Keizer, wat er gebeurd was,
en vol woede riep hij uit : »Toen ik luitenant van de artillerie was
onderhield ik hem van mijne soldij ; ik deelde met hem het brood,
dat ik at, en ziedaar, hoe hij mij behandelt !
Het is waar, dat de Keizer dit gedaan had, maar om nu later
als Keizer to gaan eischen, dat die broeder de dankbaarheid voor
genoten weldaden z46 ver zou drijven, dat hij zich allerlei vernederingen liet welgevallen, dat was toch to veel gevergd .
Ondertusschen, Napoleon wilde niets van den jongen Koning
weten en Holland werd bij Frankrijk ingelijfd . Den dertienden
Juli i 8 z o werd aan de Vertegenwoordiging des yolks medegedeeld,
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dat Holland had opgehouden to bestaan en dat het een deel uitmaakte van het groote Fransche Keizerrijk .
Den veertienden Juli kwam reeds de Luitenant-Generaal to Amsterdam aan our het nieuwe Fransche gewest, as Stadhouder to
besturen . Hij heette Charles Francois Lebrun en was reeds een
grijsaard van tweeenzeventig jaar . Hij vestigde zich to Amsterdam,
dat de treurige eer genoot our tot de derde hoofdstad des rijks verklaard to worden . Parijs was de eerste en Rome de tweeds hoofdstad
van het Keizerrijk . Het eerste werk was, de heels regeering op Franschen
voet to brengen . Het land werd verdeeld in negen Departementen
Zuiderzee, Monden van de Maas, Monden van de Schelde, Monden
van den Rijn, Boven-Ysel, Monden van den IJsel, Wester-Eems,
Ooster-Eems en Friesland . Aan het hoofd van elk Departement
stond een Prefect, en Napoleon was wel zoo goed geweest our tot
deze betrekking Nederlanders to benoemen . Alleen to Amsterdam en
to 's-Gravenhage zetelden De Celles en De Stassart, die Belgen van
geboorte warm . Bij afwezigheid werden de taken van het Departement door een Onder-prefect behartigd . De Departementen bestonden uit steden en dorpen, die onder den Prefect door Maires bestuurd werden . En our al dadelijk alle Hollanders to laten gevoelen,
dat ze Franschen geworden warm, werd er op alle koloniale warm
eene belasting van vijftig percent gelegd . Natuurlijk kwamen alle
veranderingen niet op eenmaal, dock voor flog het jaar i8io ten
einde was, hadden alle toestanden, die flog aan de machtige Republiek konden herinneren, opgehouden to bestaan . Alles was flu
Fransch, en wat koning Lodewijk al de jaren van zijn bestuur had
weten to voorkomen, was ook geschied : slechts een derde gedeelte
van de rents der staatsschuld werd betaald en de loting voor de
nationals militie werd ingevoerd. Dat doorhalen van de staatsschuld
heette tierceering en de loting droeg den naam van conscriptie .
Om die conscriptie in al harm omvang to laten gevoelen, werd ze
ingevoerd met terugwerkende kracht van drie jaren . Het aanleeren
der Fransche taal werd verplichtefld gesteld, want alle publieke
stukken werden in die taal geschreven of besproken . Wat voor de
drukpers gereed gemaakt was, moest eerst aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen worden . Men noemde dit de censuur. Spionnen
vond men overal, en het werk van deze lieden was our langs allerlei
wegen to weten to komen, of de een of antler sours iets ten nadeele
van den Franschen Keizer of de Fransche regeering durfde doen of
zeggen . Alle Hoogescholen van het land, behalve die to Leiden en
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to Groningen werden opgeheven, dock misschien wel door slimme
handelingen van hen, die daarbij betrokken waren, bleven de andere
toch bestaan . Wat wel bet ergste van alles was, de tabak mocht
alleen verkocht worden door hen, die daartoe door den Keizer aan •
gesteld werden . En welke tabak was bet ! Zoo Napoleon ooit jets
gedaan heeft, dat duizenden en duizenden tegen hem in het harnas
joeg, dan waren bet wel de maatregelen, die hij nam omtrent de
tabak, waaraan de Hollanders zoo gehecht waren . Het is dus geen
wonder, dat in de schimpliedjes, die op Napoleon gemaakt werden
toen de Fransche overheersching bier een einde had genomen, de
tabak eene hoofdrol speelde, en om de gunst der vrouwen to winnen,
deed men er ook suiker en koffie bij . Van de Nederlandsche vlag,
die fiere driekleur, die gewaaid had van zee tot zee en van pool
tot pool, was geene sprake meer . En toch bleef ze waaien ! Ver,
bier vandaan en wel op bet kleine Japansche eiland Decima bewogen hare banen zich op den adem van den wind ! Dat was ver,
zeer ver bier vandaan . Maar onze driekleur is ook in Europa geen
enkelen dag verdwenen . Op bet onnoozel kleine dorpje Herkingen,
op bet eiland Overflakkee, stond op de vischbank als windwijzer
een rood-wit-blauw vlaggetje . En dat vlaggetje werd opgeverfd en
bleef waaien in bet hart van Nederland, bijna in bet aangezicht
van Napoleon, van den man, die meende, dat hij die fiere driekleur
voor goed had laten nederhalen . Maar wie zou den profeet geloofd
hebben, die ten tijde van de Witt, de Ruyter, Tromp, Evertsen en
Stadhouder Willem III voorspeld had, dat er eenmaal een tijd zou
aanbreken, dat Nederlands vlag van alle zeeen verdwenen, in
Europa nog alleen zou vertegenwoordigd worden door een klein
windvaantje op eene onaanzienlijke vischbank in een klein zeedorpje ? -- Maar niet alleen onze viag zou van de zeeen verdwenen
zijn ; men zou er onze schepen ook niet meer vinden .
In iS :o werd Generaal Daendels, die als Gouverneur-Generaal
onze kolonien bestuurd had, door Napoleon teruggeroepen . Nimmer
was een man, met beginselen in . Europa beleden, in de Indien er zoo
merle in tegernspraak gekomen als deze . Met verregaande dwinglandij
had hij de kolonien bestuurd, en hij, die voor vrijheidsheld moest
doorgaan, legde ginder alle vrijheid aan banden en dreef den spot met
recht en billijkheid, met eer en goede trouw . Wel liet hij wegen aanleggen van honderden uren gaans, wel was dat stellig voordeel voor
den handel, maar bet nuttige van flat werk, wettigde den flood der arme
menschen niet, die onder dezen arbeid bij honderden omkwamen,
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Daendels' opvolger was Janssens, die misschien veel goed had
kunnen maken, wat Daendels bedorven had, als hij maar langer
aan het bestuur had kunnen blijven, dock reeds in i8rt werden
alle kolonien door de Engelschen genomen . Thans steeg de ellende
in ons Vaderland ten top . Wij waren een handeldrijvend yolk geweest, en hoewel er toen in ons land reeds vele fabrieken gevonden
werden, was handel ter zee toch hoofdzaak, het hoofdmiddel van
bestaan . De derde hoofdstad van het Fransche Keizerrijk was eene
gevallen grootheid, die armoede en gebrek to zien gaf, waar ze
vroeger rijkdom en weelde ten toon spreidde . En niet alleen Amsterdam verviel. Geene stall in de voormalige Nederlanden was er, of
ze verarmde met den dag. Alleen in Haarlem werden over de vijfhonderd huizen voor of braak verkocht . De prachtigste buitenverblijven in Utrecht en Holland werden gesloopt en in bouw- of
weiland veranderd, daar men de opbrengst van die landerijen noodig
had om to kunnen leven . De waterkeeringen, die Nederland ten
alien tijde schatten van geld kostten, om ze in eenen voldoenden
staat to houden, werden verwaarloosd en bedreigden in kunnen
zwakken toestand deze landen nog op eene andere wijze met derv
ondergang. De belastingen werden opgevoerd tot eene ongekende
hoogte . De geheele bevolking, die bestond uit en millioen achthonderd duizend inwoners, moest dertig millioen gulden opbrengen,
dat was ongeveer zeventien gulden per hoofd . Maar het was veel
meer dan die som . In Amsterdam bijv ., dat maar eene bevolking
van honderd-negentigduizend inwoners meer had, moest het vierde
deel van ondersteuning leven, en hoe zal een bedeelde lasten betalen ?
En hoevele handen werden door den krijgsdienst aan den arbeid
onttrokken ! Het zes-en-dertigste deel der bevolking stond onder
krijgsdienst, en toen de vuortdurende oorlogen het noodig maakten,
de verschillende legers telkens met nieuwe soldaten aan to vullen,
werd er gedaan, alsof de conscriptie geene vastgestelde bepalingen
had, en men veranderde en wijzigde ze op de willekeurigste wijze .
De diensttijd van hen, die in de Toting gevallen waren, heette vijf
jaar to duren, en daar er, door de terugwerkende kracht, die de conscriptie bij de invoering kreeg, ook eene lichting was van 18o7
zoo zouden zij, die tot dit dienstjaar behoorden, ook vijf jaar later
hun paspoort hebben moeten krijgen, dock dit geschiedde niet .
In 181 i kwam Napoleon in persoon en door de Keizerin vergezeld'
de nieuwe provincie van zijn Keizerrijk een bezoek brengen . De dagbladen, die de waarheid niet durfden zeggen en dit vanwege de censuur
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ook niet konden, meldden dat hij overal en vooral to Amsterdam met
buitengewone geestdrift ontvangen was geworden . Niets was minder
waar dan dat . Het Nederlandsche yolk laat zich niet omkoopen

Keizer Napoleon to Amsterdam .

om geestdrift to vertoonen . Dit was gebleken toen Koning Lodewijk
in 18o6 zijnen intocht deed . Gaarne had deze Vorst gezien, dat
men de paarden van zijn rijtuig gespannen en dat het yolk hem
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zoo door de stall getrokken had . Dit gebeurde niet, en zelfs het
Turfdragers-gilde, dat uit de arrnste lieden bestond, was niet to
bewegen om tegen eene belooning van vier ducaten voor ieder man,
dat werk to verrichten . - Zoo er dus bij Napoleons intocht nog hier
en daar een kreet klonk van »Vive 1'Empereur! dan was het een
Franschman, die dit riep, en zoo er hier en daar eene vlag wapperde, dan was het bij eenen Franschman of bij eenen Nederlander,
die door zijnen stand to veel in het oog liep, als hij bet niet deed .
Napoleon scheen die sombere stemming van het yolk to begrijpen
en was in Holland niet op zijn gemak, waarom hij het spoedig
verliet. De machtige man, die thans het toppunt van grootheid
bereikt had, scheen ook to beseffen, dat de zwijgende Nederlander
maar op eene gelegenheid wachtte om het »Vive l'Empereur< to
verwisselen met een : » A bas le tiran ! Hiertegen moest hij waken
zooveel hij kon, en later zou bet blijken, dat hij meende een geschikt
middel gevonden to hebben om door vrees op de trouw der Nederlanders to kunnen rekenen .
Maar, zijn val was nabij . Ruslands Keizer, die indertijd uit
bewondering voor de geestkracht van Napoleon zich naar liens
wenschen geschikt en ook de hand gehouden had aan het Continentaal stelsel, trok zich nu terug en opende zijne havens voor
Engeland, dat, trots de ontzettende verliezen, door dat stelsel geleden, geenen vrede met Napoleon had willen sluiten . Door Ruslands afval bestond er nu nog veel minder kans op lien vrede en
daarom moest Rusland gestraft worden.
Den vierentwintigsten Juni I8 I2 stelde bet leger, dat uit meer
dan een half millioen soldaten bestond, waaronder vijftienduizend
Nederlanders, zich in beweging, en den negentienden November
beyond Napoleon zich als overwinnaar binnen Moskou. Maar in
den nacht staken de Russen de groote stall aan alle kanten in
brand, en nu volgde vijf weken later een terugtocht, zoo verschrikkelijk als de geheele geschiedenis geenen weet aan to wijzen, welke
met dezen gelijk staat. Als vluchteling kwam Napoleon in Frankrijk terug, maar verslagen en ontmoedigd was hij niet . Nieuwe
legers werden in het voor] aar van i 8 i 3 uitgerust, en nu werd de
conscriptie zelfs toegepast op jongelingen van zeventien jaar . Thans
ook paste Napoleon zijn middel toe om zich van de trouw der
Nederlanders to verzekeren . Hij stelde eene zoogenaamde eerewacht,
garde d'honneur in, en nam hierin op jongelieden van de aanzienlijkste familien des lands, die voor hunne eigen uitrusting moes-
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ten zorgen en naar steden in het hart van Frankrijk gevoerd werden. Het heette eene eer in die lijfwacht to molten dienen, dock
zoo verblind was het Nederlandsche yolk nog niet om niet to zien,
dat die jongelieden slechts gijzelaars van Napoleon `varen, die eenen
mogelijken opstand, door hunne vaders in het leven geroepen, met
bun leven zouden boeten . Een schoon bewijs van vaderlandsliefde
gaf de oudste zoon van Gijsbert Karel van Hogendorp, dien we
spoedig nader zullen leeren kennen . Ook hij werd opgeroepen om
als ~Garde d'honneur~ to dienen, dock verscheen niet. Hierop werd
hij door soldaten uit het huffs zijns vaders gehaald en naar Metz
gevoerd . Bij het afscheid nemen van zijne bedroefde ouders bad
hij hun, dat ze terwille van hem eene mogelijke gelegenheid niet
zouden laten voorbijgaan om het arme Vaderland uit het geweld
van Napoleon to bevrij den .
Met het nieuwe leger trok Napoleon in het voorjaar van 1813
Duitschland in, dat ook tegen hem in verzet gekomen was . Ardermaal scheen het geluk van den krijg hem to volgen, want hij overwon in de veldslagen bij Ltitzen en Bautzen . Tengevolge van die
overwinningen werden er onderhandelingen to Praag gevoerd, welke
tot geene andere uitkomsten voerden, dan tot het voortzetten van
den oorlog . Vertrouwende op zijn krijgsgeluk was Napoleon onhandelbaar. Nu echter verklaarde de Keizer van Oostenrijk zijnen
schoonzoon ook den oorlog, en daarop had den zestienden, achttienden
en negentienden October bij Leipzig een yeldslag plaats, waarbij de
Fransche Keizer het onderspit moest delven . Zoo snel hij kon trok
hij naar Frankrijk terug, op den voet gevolgd door de overwinnaars .
De tijding van de nederlaag kwam ook spoedig genoeg in Nederland, en, hoevele huisgezinnen thans opnieuw veer in rouw gedompeld varen, toch ontwaakte er eensklaps eene begeerte om zich van
Frankrijk los to scheuren .
Er varen geene Patriotten of Prinsgezinden meer, en zelfs de
gewestelijke verdeeldheden varen verdwenen . Men gevoelde zich
geen Fries of Zeeuw, geen Hollander of Stichtenaar, geen Geldersman of Groninger, geen Amsterdammer of Plattelander, men gevoelde zich alleen verdrukt Nederlander . Toch wist men nog niet
recht of men het wagen zou openlijk op to staan . Wel was Napoleon
verslagen, maar groot nog was de macht waarover hij to beschikken had .
Nog nergens in heel het land toonde het Fransche bestuur eenig spoor
van zwakheid, en men wist overal dat Napoleon tot Schimmelpenninck, die lid van den Senaat geworden was, gezegd had, dat hij
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Nederland liever aan de Noordzee prijs zou geven dan het of to staan .
Men wist ook dat Nederland, met Napoleon aan het hoofd, zeer
sterk was en gemakkelijk een overwinnend leger tot staan zou kunnen
brengen . En toch, men hoopte en zon op middelen om zich tebevrijden .

Weer „Oranje Boven!"
Langzamerhand echter kwam er verandering . Het Nederlandsche
yolk was als een deeg, waarin het zuurdeesem zijne gistende werking
aanvangt . En wie dat nog met zekere onverschilligheid aanzag, niet
de kleinzoon van Onno Zwier van Haren, die met zijnen broeder
Willem zulk een hoog vereerder van Oranje was. Die kleinzoon heette
Gijsbert Karel van Hogendorp en het was dezelfde, die zijnen oudsten
zoon als A Garde d'honneur« aan Napoleon had moeten overgeven .
Niet vermoedend, maar wel hopend, dat zijn werk eenmaal vruchten
zou dragen, zat hij reeds, toen Napoleon nog als overwinnaar oh
het Kremlin zetelde, in alle stilte in zijn studeervertrek een ontj
were van Grondwet voor zijn Vaderland to maken . Hij had het
goed ingezien, dat Napoleons tiranniek bestuur ten minste iets goeds
gewrocht had . Het had de zelfstandigheid van ieder der zeven Gewesten van de voormalige Unie opgeheven, en van de zeven verschillende landjes een land gemaakt . Hij begreep dus zeer goed,
dat, mocht het gelukken om eenmaal de Franschen to verdrijven,
Nederland niet meer zou kunnen bestaan onder de wetten, die tot
I795 gevolgd werden . De zelfstandigheid der zeven verschillende
Gewesten moest niet meer teruggeroepen worden . Het heele land
zou thn land moeten zijn onder eene wet en onder gene en dezelfde
regeering. En deze man nu was het, die met aandacht den loop
der gebeurtenissen volgde, die berekeningen begon to maken omtrent
hetgeen gedaan moest worden . De Fransche ambtenaren zelven,,
warm niet gerust meer ; ze begonnen met hunne vrouwen en kinderen en bezittingen naar Frankrijk to zenden, en hier en daar
durfde men vrijmoedig zijne gedachte gaan uitspreken . Hoewel niet
in ronde woorden, maar in bedekte termen, waarvan ieder de bedoeling begreep, begonnen Hoogleeraren, Geestelijken en Onderwijzers
den geest van verzet aan to kweeken, en hij, die dit misschien wel
het meest deed, was Joan Melch.ior Kemper, Hoogleeraar to Leiden .
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Reeds in de lente van 1813 toen Napoleon de veldslagen bij Li tzen
en Bautzen nog winnen kon, durfde hij in het openbaar zeggen
~In de geschiedboeken der menschheid bestaat Nederland, zoolang
er nog Nederlanders gevonden worden .
Maar hij, die den grooten stoot tot de omwenteling geven zou,
was toch Gijsbert Karel van Hogendorp . Nauw bevriend met Adam
Frans Baron van der Duyn van Maasdam, die eenmaal Kamerheer
van den Stadhouder was en nu in aanraking was gekomen met Graaf
Leopold van Limburg Stirum, een Drentsch Edelman, en groot
vriend van Oranje, wrist hij met dezen en met de heeren Repelaer
van Driel, P . J . de Jonge, F . D . Changuion, Mr . J . C . van der
Hoop, J . F . van Hogendorp, Baron Bentinck tot Buckhorst, Kemper
en A . R . Falck tot eene samenwerking to komen . Reeds in den zomer
van 1813 kwamen enkele van deze heeren des nachts ten huize

Be Prins van Oranje komt
to Scheveningen aan .

van den heer Repelaar van
Driel in Den Haag, en toen
de Prefect er achter kwam
en meende, dat op die bijeenkomsten tegen den Keizer samengespannen werd, liet hij den
Commissaris van politie hiernaar onderzoek doen . De Commissaris
van politic, Ampt geheeten, was ook een geheim aanhanger van
Oranje en verklaarde dat van Hogendorp in de verste verte niet
berekend was om eene samenzwering op touw to zetten . De Prefect,
met dit kluitje in het net gestuurd, geloofde dat, en daardoor was
het mogelijk geworden, dat de genoemde heeren langzamerhand
nog vierhonderd andere mannen tot hun plan hadden weten over to
halen, en zoo bestond dus in ons land, v66r de slag bij Leipzig, eene
uitgebreide samenzweering tegen Napoleon . Zoodra men nu bericht
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kreeg van Napoleons nederlaag bij Leipzig, meende men in Den Haag,
dat nu het oogenblik aangebroken was om het werk der omwenteling to
beginners . A Ieder der verbondenen koos vier vrienden en dezen deden
op hunne beurt hetzelfde, echter zoo, dat geen van hen den ander
kende ; daarmede werd voorkomen, dat, al viel de een of ander in
handers der politie, aan verdere persoonsontdekking de weg afgesneden was . Men verplichtte zich om op het eerste sein, zoo goed gewapend een ieder kon, to verschijnen waar men opgeroepen zou
worden . Het was van veel belang, dat de Scheveninger reeder
Pronk zich met zijne vaartuigen en sch .epelingen ter beschikking
van het verbond stelde .
De Graaf van Limburg Stirum was zoo gelukkig om de geheele
Nationals garde van, Den Haag, die uit driehonderd man bestond,
voor zijn plan to winners, en hun Kommandant, Kolonel J . van Oldenbarneveld, genaamd Witte Tullingh, ging hierbij met zooveel overleg to werk, dat de Prefect hem tot het laatste oogenblik zijn volste
vertrouwen schonk . Nu men eenmaal zoover was, kwam het bericht, dat eene afdeeling van het leger der verbonden Mogendheden
zich reeds in Westphalen, dus niet ver van de grenzen van ons land,
beyond . Den zeventienden November waagden de Graaf van Limburg Stirum en de zonen van van Hogendorp zich op straat met de
Oranje-cocarde op den hoed, en al wie nog in twijfel had gestaan,
wie het land, onverschillig onder welken titel of met welk gezag
bekleed, regeeren zou, als men de Fransche heerschappij ontkomen was, wist nu dat dit'weer een Oranje zou zijn, en wel de
oudste zoon van Willem V, welke laatste reeds in i 8ob to Brunswijk overleden was . De Prins van Oranje vertoefde toen in Engeland en zijn zoon naderhand Koning Willem II, diende bij het
Engelsche leger in Spanje .
Op sommige plaatsen van Den Haag was met de Oranje-cocarde
ook onze vlag weer voor den dag gekomen, en toen de Prefect de
Stassart dit vernam, wachtte hij den verderen loop der taken niet
af, maar nam de vlucht .
Vier dagen later namen van Hogendorp en Baron van der Duyn
van Maasdam, daartoe vooral uitgenoodigd door Graaf van Limburg
Stirum met de Officieren van de schutterij, het Hoog bewind des
lands op zich, tot de Prins van Oranje bier in bet land zou aangekomen zijn . Terstond werd er door hen eene proclamatie uitgevaardigd, waarbij ieder, die voor eenige betrekking eenen eed bij
het Fransche bestuur had afgelegd, van dien eed ontslagen werd .
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De heeren Perponcher en Fagel werden naar Londen gezonden
om daar den Prins van Oranje bekend to maken met de gebeurtenissen, welke hier waren voorgevallen, en hem uit to noodigen naar
ons land over to komen . Hoewel Rusland, Pruisen en Oostenrijk
met Napoleon aan het onderhandelen waren over eenen vrede,
waarbij Holland aan eenen zijner broeders zou komen, aarzelde de
Prins van Oranje niet om zijn volgend levee aan het lot van
Nederland to bevestigen . Door twee Engelsche oorlogschepen tot
dicht bij onze kust gebracht, landde hij den dertigsten November
1813 to Scheveningen . De tocht van de Scheveningsche duinen, alwaar
een gedenknaald de plaats aanwijst waar de Prins landde, tot aan
Den Haag was een triomftocht in de volste beteekenis van het
woord. Zoo het eene onbeantwoorde vraag was geweest of er nog
eene andere dan de Oranje-partij bestond, dan zou op den ouden
Schevingschen weg een antwoord gegeven zijn, dat door iedereen
begrepen werd . Den volgenden dag reeds begaven Kemper en
Scholten zich naar Amsterdam om daar de landing van den Prins
van Oranje bekend to maken . In deze stall was men reeds twee
dagen vroeger nog dan in Den Haag begonnen met Oranje to
dragen . Doch op dit Oranje-dragen volgde een volslagen oproer .
Aan den avond van den vijftienden November begon de plundering
van de wachthuizen der douanen en het afrukken van de wapenborden met den Keizerlijken Adelaar . Den volgenden dag verlieten
alle Fransche ambtenaren de stall en begon de plundering opnieuw .
Toch was het nog niet zoo ver, dat de aanzienlijkste mannen het
waagden om zich voor den Prins to verklaren . Men vreesde de
terugkomst van de Fransche troepen en op de standvastigheid van
de oproermakende menigte stelde men geen vertrouwen genoeg .
Eindelijk vond men zeventien Heeren, die bereid waren om aan
de regeeringloosheid, waaraan Amsterdam overgegeven was, een
einde to maken . Aarzelde men in sommige steden nog om zich
voor Oranje en tegen Frankrijk to verklaren, zelfs was men to
Amsterdam nog niet algemeen gerust . Maar in het Oosten des
lands en op de grenzen hadden zich vier- a vijfduizend Kozakken,
onder bevel van Vorst Lapuskin, gelegerd, en dezen wist men over
to halen eenige Kozakken naar Holland to zenden om daar den
opstand algemeen to maken . Het doel werd hiermede bereikt ;
want het gezicht der ruwe krijgers van Ruslands steppen was voldoende om iedereen eenen riem onder het hart to steken .
Zoodra flu Kemper en Scholten to Amsterdam waren aangekomen
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en daar de landing van den Prins bekend hadden gemaakt, riepen
ze dezen, met goedkeuring van het voorloopig Bewind en den
Prins zelven, nit tot Souverein Vorst onder den naam van Willem I .
Den tweeden December reeds kwam ook de Prins binnen Amsterdam,
waar hij het bestuur van het land onder den titel van Souverein
Vorst aanvaardde onder voorwaarde, dat zijne macht door eene to
ontwerpen Grondwet zou geregeld worden . Deze Grondwet behoefde
echter niet meer opgesteld to worden, want het ontwerp was immers
reeds vroeger door van Hogendorp op papier gebracht. Het werd daarom,
met eenige wij zigingen, voorloopig als Grondwet aangenomen . Kort
daarop kwam de oudste noon van den Souvereinen Vorst hier ook
in het land om de zwakke krijgsmacht to regelen Die regeling
was meer dan noodig, want nog altijd waren verscheidene vestingen
van het land in het bezit der Franschen, en dezen hadden zich daar
zbb goed verschanst, dat het zich lies aanzien, dat het flog heel

De Jong aan het hoofd der Kozakken binnen Breda .
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wat strijd zou kosten eer ook deze vestingen in onze hander waren .
Maar behalve enkele steden was geheel Zeeland nog in de macht
der Franschen, en het land ten zuiden van de Lek en den Rijn
was ook nog op verre na niet in ors bezit . Met behulp van
Engelsche oorlogschepen en eer oproer binnen Zieriksee, ontruimden de Franschen echter spoedig Schouwen, Duiveland, Toleu,
Noord- en Zuid-Beveland, terwijl Kozakken en Pruisen den Tielerwaard overstroomden en ook daar aan het Fransche gezag eer
erode maakten .
Ook ten zuiden van de Maas maakte de omwenteling spoedig
groote vorderingen, vooral nadat de Franschen Breda verlaten hadden . De ontruiming van Breda was geschied door list van zekeren
Werkendammer, de Jong geheeten . 'Deze had den Kozakken-generaal, die Fransch sprak, tot tolk gediend bij den Burgemeester van
Werkendam . Met goedvinden van den Generaal reed de Jong nu
naar Breda, waar hij vertelde dat minstens drieduizend Kozakken
met nog eene groote leger-afdeeling Pruisen bij Werkendam de rivier
overgestoken waren, en dat er dus eene aanzienlijke macht noodig
was om hen to verslaan . De Bevelhebber der stall liet de Jong
tot den volgenden morgen gevangen houden en inmiddels trok de
bezetting uit, dock sloot de poort achter zich . De Jong, weer in
vrijheid gesteld, brak nu, na zich met Oranje versierd to hebben,
de poort open en grog de Kozakken kennis van het gebeurde geven .
Deze waren niet meer dan ten getale van zeshonderd man, en aan
bet hoofd van dezen troep deed de Jong zijnen intocht binnen
Breda, dat eenige dagen later op last van Keizer Napoleon weer
opgeeischt werd . De Kozakken harden evenwel versterking gekregen, en daar het gezag der Franschen ten zuiden van de Maas
steeds verzwakte, zag men van eene belegering of en Breda ble of
in ors bezit .
Nu zouden we stellig to uitvoerig worden zoo we ginger mededeelen hoe achtereenvolgens de verschillende plaatsen in onze harden
vielen . We zullen dus liever zien hoe het verder met Napoleon
grog, want van zijnen val alleen hing toch alley ; en waarschijnlijk
zelfs het behoud van hetgeen zich vrij verklaard had, af .
De oorlog van Rusland, Pruisen en Oostenrijk tegen Napoleon
werd veer voortgezet toen deze, als overwonnene to veeleischend
in de vredes-voorwaarden was . Het geluk scheen thans Napoleon
geheel verlaten to hebben . De Mogendheden, flu ook nog geholpen
door Engeland en Spanje, drongen steeds verder door en kwainen
3I
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den vierentwintigste Maart i 8 14 reeds voor Parijs, dat zeven dagen
later kapituleerde . Reeds den tweeden April werd Napoleon vervallen verklaard van de regeering . De overwinnaars lieten hem
den titel van Keizer behouden, dock zonden hem met een j aarlijksch inkornen van twee en een half millioen francs naar Elba .
Den dertigsten Mei kwam de vrede van Parijs tot stand en
hierbij werd de onaf hankelijkheid van Nederland bevestigd, en tevens
besloten, dat er nog grondgebied aan toegevoegd zou worden . Welk
grondgebied dit zou zijn, moest echter nog uitgemaakt worden, want
Napoleon had de overwonnen landen zoo van grenzen veranderd,
dat men eerst beginners moest met alle landen terug to brengen tot
de grenzen, die ze v66r de Fransche Revolutie hadden . Deze zaken
zouden op een Congres to Weenen behandeld worden . Tot Koning
van Frankrijk werd de oudste broeder van den onthoofden Lodewijk XVI uitgeroepen, onder den naam van Lodewijk XVIII .
Toen dit alles geregeld was, werden de Gezanten naar W eenen
gezonden om char de verwarde kaart van Europa in eenen beteren
toestand to brengen . Men voerde er evenwel zoo weinig antlers
nit dan feestvieren, dat het Congres den spotnaam kreeg van > Het
dansend Congres ." Den vijftienden Februari van het jaar i 8 i ~,
kwam men toch nog tot het nemen van een gewichtig besluit . Er
zou namelijk een Koninkrijk der Nederlanden zijn, en dit land zou
bevatten, behalve de oude Republiek, de voormalige Oostenrijksche
Nederlanden, benevens het Bisdom Luik . Als Koning van dezen
nieuwen Staat werd de Souvereine Vorst Willem I erkend, en tevens
werd deze ook nog benoemd tot Groot •H ertog van Luxemburg,
welk land een der Duitsche Bondsstaten zou blijven .
Maar lang nog niet klaar met alles to regelen, verspreidde zich
opeens de mare : >>Napoleon is Elba ontvlucht ; hij is in Frankrijk
geland ; het leger heeft zich voor hem verklaard ; zegevierend trekt
hij naar Parijs en Koning Lodewijk XVIII heeft zijne hoofdstad
verlaten ."
Wat men aanvankelijk voor een loos gerucht hield, bleek weldra .
waarheid to bevatten .
Napoleon had de waakzaamheid der Engelschen weten to verschalken, en was den eersten Maart 1815 met vijftien honderd man
to Cannes in Frankrijk geland . Lodewijk XVIII zond wel een
leger uit om den gewezen Keizer gevangen to nemen, dock Lodewijk XVIII was vooral bij de soldaten gehaat, en inplaats van
Napoleon gevangen to nemen, liepen ze tot hem over en den twin-
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tigsten Maart zetelde Napoleon weer als Keizer der Franschen in de
Tuilerien to Parijs . Terstond trachtte hij onderhandelingen aan to
knoopen met Rusland en Oostenrijk, dock alle Mogendheden begrepen, dat Europa niet tot rust zou komen, zoolang Napoleon als
Keizer over Frankrijk regeerde, en daarom verklaarden ze hem den
oorlog. Ook het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden was in dezen
oorlog betrokken, en van alle kanten daagden de legers op om den
geweldenaar het heroverde gezag opnieuw to ontnemen .
Napoleon begreep dat in snelheid van handelen thans zijn eenig
behoud lag . Met het leger, dat zoo innig aan hem verknocht was,
trok hij met eene macht van honderd duizend man naar Belgie om
dat to veroveren Tusschen Rijn, Maas en Moezel hadden de
.
Pruisen een legerkorps, onder den grij zen Maarschalk Blucher, en
in Belgie was het Engelsche leger onder bevel van den Hertog
van Wellington . Bij dit leger stonden cook de Nederlanders, en de
Prins van Oranje kreeg het bevel over de eerste afdeeling, terwijl
zijn broeder Prins Frederik aan het hoofd van tien duizend man
gesteld werd onder de bevelen van den Engelscheu Generaal
Lord Hill .
ZOO snel was Napoleon voorwaarts gerukt, dat Wellington op
een bal to Brussel het bericht kreeg, dat de vij and reeds in Belgie
en dat de sterke vesting Charleroi reeds twaalf uur in ziin bezit
was. De Prins van Oranje, die ook op dit bal was, snelde naar
zijnen post, die op de hoogte was van den Viersprong, bekend
onder den naam van Quatre Bras . Den vijftienden Juni reeds
viel eene Fransche leger-afdeeling, onder Maarschalk Ney, de
stellingen van den Prins aan, dock zonder goed gevolg . Maar terwijl
de Franschen hier vruchteloos streden, versloeg Napoleon het Prui- sische leger bij Ligny. Den dag daarna, dus den zestienden
Juni, werd de aanval op de stellingen bij Quatre Bras vernieuwd,
dock met denzelfden ongunstigen uitslag voor de Franschen . Toch moest,
door Bluchers nederlaag, Quatre Bras verlaten worden, en de Prins van
Oranje vereenigde zich op de velden van Waterloo met den Hertog
van Wellington . En hier had den achttienden Juni de slag plaats,
welke het lot van Europa beslissen zou . De strijd was hevig en
reeds stond Napoleon op het punt van de overwinning to behalen,
toen de Pruisen op het slagveld verschenen en de krijgskans deden
keeren . Bij het opstijgen der eerSte overwinnings-kreten werd de
Prins van Oranje gewond van het slagveld gedragen, nadat hij ook
hier op de velden van Waterloo getoond had, evenals bij Quatre
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Bras en vroeger in Spanje, dat heldenmoed en krijgsbeleid hem aangeboren waren . Nu volgde voor Napoleon eene beslissende nederlaag, en als een vluchteling verliet hij pet slagveld . Europa's vrijheid
was gered en vier dagen later was er geen Keizer Napoleon meer .
Hij gaf zich aan zijne felste vijanden, de Engelschen, over, en dezen
brachten hem, onder den naam van Generaal Bonaparte, naar pet
eiland Sint-Helena, waar hij den vijfden Mei 182 i overleed .
Napoleon, de zoon van eenen eenvoudigen Corsikaanschen Advocaat, is een der grootste mannen in de wereldgeschiedenis . Met
grootste" wordt pier nu j uist niet bedoeld > edelste ." Maar van
welke zijde men Napoleon ook moge beschouwen, toch zal men
moeten erkennen, dat hij bij ontzettend veel kwaads, buitengewoon
veel goeds heeft tot stand gebracht, en dat laatste misschien voor
een groot gedeelte buiten zijnen wil . De geschiedenis van ons land
van 1795 tot 1805 werd pier maar in losse trekken gegeven, maar
uit die losse trekken bleek toch genoeg, dat er, onder kleingeestige
haarkloverijen niet alleen weinig goeds tot stand kwam, maar dat
de toestand van bet land er zelfs bij achteruitging . Under de regeering van Napoleon grog die toestand nog meer achteruit, dock dat
bracht de Nederlanders juist tot een willen, tot een streven, tot
een doel . Under eenen man als Napoleon, was er voor kleingeestig
getwist geen tijd . Hij was een man, zooals elke eeuw er misschien niet
eens altijd een oplevert, en tegenover zulk eenen man moesten geene
kleine woorden, maar groote, krachtige laden gesteld worden . Wat
zelfs een Stadhouder-Koning Willem III pier niet tot stand had kunnen brengen, bracht Napoleon tot stand : pet geloof aan een Vaderland,
pet besef van en yolk to zijn . Stellig heeft Napoleon dus veel goeds
gedaan, dock we zijn er altijd zoo op uit our, terwille van pet
kwaad pet goed niet to wegen, dat we Napoleon ons niet antlers
kunnen voorstellen dan als een geesel voor Europa . Maar - is een
geesel nu altijd kwaad ? Is hij sours niet even noodig voor den
mensch . als de zweepslag voor een paard wanneer lit den verkeerden
weg op wil ?

Twee jaartallen .
Boven pet begin van lit hoofdstuk onzer Vaderlandsche geschiedenis schrij yen wij : T w e e j a a r t a 11 e n" .
Welke die twee jaartallen zijn ?
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Ze zijn 1543 en 1815 .
In 1543 kwamen, door het veroveren van Gelderland, de Zeventien
Nederlanden onder een Hoofd, en dat Hoofd heette Karel V . De
regeering over die Zeventien Nederlanden" was moeielijk, want het
waren zeventien rijkjes met verschillende wetten, zeden, gewoonten
en privilegien, die met hun zeventienen slechts een land groot
waren . Het was dus verklaarbaar, dat Keizer Karel V, en na hem
Filips II, pogingen in het werk stelden om van die zeventien
Staatjes eenen Staat to maken . Hunne pogingen stuitten echter of
op de bewoners van ieder Staatje, en als de Vorst flu toch vol
hield om to trachten zijn doel to bereiken, wend hij dwingeland
genoemd, omdat hij geene rekening hield met de rechten en privilegien van ieder gewest . Eerlijk gezegd, schuilt er in den tegenstand
tegen de Graven nit het Oostenrijksche huffs zeer veel eigenbelang,
die al heel weinig gelijkt op liefde voor een Vaderland, De Zeventien Nederlanden werden dus onder Karel V en Filips II niet een,
en als ze na de Pacificatie van Gent eenigen tijd een waren, dan
was dat nog onder allerlei getwist, en reeds drie jaar later had
men de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden . De Noordelijke
Nederlanden gingen hunnen eigen weg en de Zuidelijke ook . De
Noordelijke werden groot en machtig door koophandel en zeevaart,
de Zuidelijke kregen nimmer den bloei terug, die er bestond ten
tijde der Bourgondische Vorsten . De Noordelijke Nederlanden
werden voor het meerendeel , in streng Protestantsche, en de Zuidelijke in Roomsch-Katholieke richting geregeerd . Van 1579 waren
de Zuidelijke Nederlanden Spaansch, Oostenrijksch en Fransch en
waren hunne Vorsten vreemdelingen, die het land niet eens kenden,
terwijl de Noordelijke Nederlanden slechts gedurende zeden jaar
onder vreemde heerschappij stonden . Als politieke erfenis waren
de Zuidelijke Nederlanden herhaalde malen de aangewezen plaats,
waar bloedige veldslagen geleverd werden, terwijl de Noordelijke
Nederlanden, van de verschrikkelijke gebeurtenissen des oorlogs meestal
bevrijd bleven . De handel ten zee op alle deelen der aarde gaf aan
den geest der Noord-Nederlanders eene verbazende vlucht, en beschaving, zeden en gewoonten hielden met de vlucht van den geest
gelijken tred, De Zuid-Nederlanders bleven met hunnen geest zweven
tusschen den breeden Scheldemond en de Ardennen ; dat was een
begrensd veld, en begrensd bleef dus ook het gebied van den geest .
De zee oefende op den Noord-Nederlanden eenen heel anderen
invloed uit dan het land op den Zuid-Nederlanden .

478
Waren er flu vObr 1579 nog enkele punters van aanraking tusschen
Noord- en Zuid-Nederlanders, ware het zelfs voor eenen man met
eenen Napoleons wil toen nog mogelijk geweest om van de Zeventien Nederlanders een krachtig, machtig en welvarend Nederland to
makers, niet meer mogelijk was dat, - altijd van achter bezien,
in z 8 z 5 . Nu, na de vereeniging van Noord en Zuid, de geschiedenis
aan het woord is geweest, blijkt het, dat het Weener-congres even goed
van eenen halven appel en eene halve peer eenen heelers appel of
eene heele peer had kunnen makers, als Noord- en Zuid-Nederland
tot een Koninkrijk vereenigen .
Al dadelijk stuitte men op eene groote zwarigheid, en dat was
eene nieuwe Grondwet . Het is duidelijk dat de Grondwet volgens
welke de voormalige Republiek door eenen Souvereinen Vorst geregeerd werd, niet geschikt was om er eenen Koning mede to doers regeeren over een Koninkrijk, waarvan de grootste helft geheel nieuw
was . Men zette zich dus aan den arbeid en verkreeg ten slotte van de
oude eene nieuwe Grondwet,waarin aanmerkelijke wijzigingen gebracht
~varen . Heette het in de oude dat de Koning den Hervormden Godsdienst moest belijden, in de nieuwe verviel die bepaling. Het jaarlijksche inkomen van den Koning, dat anderhalf nnillioen gulden
bedroeg, werd met negenhonderdduizend gulden verhoogd . Was in
de oude 's-Gravenhage als de zetel der Regeering aangewezen, in
de nieuwe werd bepaald dat de Regeering het eene jaar to 's-Gravenhage en het andere to Brussel zou gevestigd zij n .
Verder kwamen er twee Kamers van de Volksvertegenwoordiging .
De Eerste Kamer zou veertig en de Tweede honderdtien leden tellers .
Er zou vrijheid van drukpers bestaan en alle godsdienstige belijdenissen zouden voor de wet gelijke rechten hebben . Het land werd
verdeeld in deze zeventien provincien : Groningen, Friesland,
Drente, Overijsel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland, NoordBrabant, Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,
Henegouwen, Zuid-Brabant, Namen en Luik . Het Groot-Hertogdom
Luxemburg bleef wel zijne betrekkingen tot den Duitschen Bond
behouden, dock werd, voor bet overige, geheel als eene Nederlandsche
provincie beschouwd en zond daarom zijne Vertegenwoordigers naar
de beide Kamers af.
Deze nieuwe Grondwet flu werd in Noord-Nederland met algemeene stemmen goedgekeurd, dock in Zuid-Nederland werd ze verworpen met zevenhonderd zes-en-negentig tegen vij f honderd zevenen-twintig stemmen . Nu waren err in het Zuiden tweehonderdtachtig
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stemgerechtigden niet opgekomen en hunne stemmen werden geteld
bij hen, die voor gestemd hadden, zoodat men ook daar eene meerderheid verkreeg. Dat de nieuwe Grondwet in het Zuiden zooveel
tegenkanting vond, kwam vooral door de bepaling, dat alle godsdiensten voor de wet gelijke rechten hadden .
Het begin liet zich dus voor de vereeniging der beide landen al
dadelijk niet best aanzien . Toch begor.nen de Koning en de Vertegenwoordiging de regeering vol hoop en goed vertrouwen . Er
moest nog zooveel gedaan worden, dat men geenen tijd had om
aan staatkundige twisten to denken .
In de eerste plaats moest de handel uit zijn diep verval opgeheven worden . Reeds in 1814 hadden we van de Engelschen onze
Kolonien terug gekregen, met uitzondering
van het schoone eiland
Ceylon, - dat we echter
reeds bij den vrede van
Amiens in 1802 hadden
moeten afstaan, - de
Kaap-kolonie, Demerary, Essequebo en Berbice. Toen de verbonden Mogendheden ook
flog schadevergoeding
vroegen voor de hulp,
die ze bij de bevrijding
ons geboden hadden,
nam Engeland inruil
voor die Kolonien, welke het behield, een deel
Koning Willem I .
van die schadevergoeding over. De geheele som, die van ons geeischt werd, bedroeg niet
minder dan ongeveer honderdtwintig millioen golden ; waarvan Engeland jets meer dan de helft zoo betalen . Bij den machteloozen toestand waarin wij verkeerden, waren wij wel verplicht om ons alles
to laten welgevallen, want wij waren zoo hulpeloos, dat we zelfs niet
instaat waren om dadelijk onze Kolonien in bezit to nemen . Eerst
in het begin van 1815 hadden we de noodige macht beschikbaar
en deze moest toen weer gebruikt worden tegen Napoleon .
Het was dus geen wonder dat Noord-Nederland er op aandrong,
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dat de Koloniale zaken het eerst geregeld werden, omdat de zeehandel
voor dit gedeelte van het Koninkrijk eene ]evens-kwestie was . De ZuidNederlanders daarentegen, die nooit de behoeften aan Kolonien had •
den leeren kennen, kwamen al spoedig in verzet waar er uitgaven
gedaan werden voor die Kolonien . Ze noemden dit, en niet zoo geheel ten onrechte, het bevorderen van de welvaart van een deel van
het land ten koste van het geheel.
Reeds in het eerste jaar van Koning Willems regeering hadden we
ons gezag op zee to handhaven tegenover den Dey van Algiers, die
omen handel groot nadeel toebracht door zeerooverij . Gelukkig
voor ons had Engeland dezelfde redenen van klagen, en daarom
werd Algiers in i 8 i 6 door eene Engelsch-Nederlandsche vloot gebombardeerd en de Dey was genoodzaakt zich to onderwerpen . In
hetzelfde jaar werd ons aanzien naar buiten versterkt door het huwelijk van den Prins van Oranje met de Russische Grootvorstin Anna
Paulowna, eene zuster van Keizer Alexander . Uit dit huwelijk werd
den zeventienden Februari z 8 i 7 to Brussel onze tegenwoordige Koning geboren .
Voor geruimen tijd zouden, tenminste in Europa, onze wapenen flu
rusten, en Koning Willem I had den vasten wil om dien tijd to wijden
aan bet herstel van alle zaken, die in eenen zeer ontredderden toestand
verkeerden toen hij de regeering aanvaardde . Wij willen in het
kort nagaan, wat tot verbetering van den toestand gedaan werd .
Nog in x-816 kwam de invoering van het zoogenaamde Metriekstelsel ter sprake, dock eer het ingevoerd werd, had men vier jaar
noodig, en dan nog niet met de namen, die bij dit stelsel pasten,
maar met behoud der oude namen, die vooral in Noord-Nederland
zulk een burgerrecht verkregen hadden, dat bet afschaffen van die
oude namen zoo goed als eene onmogelijkheid kon genoemd worden .
Dit blijkt nog uit de gewoonte van onze dagen ; want niettegenstaande tegenwoordig op de scholen de nieuwe namen geleerd
worden, blijft het yolk de oude gebruiken. Al heel spoedig kwamen
de fabrieken en bergwerken in het Zuiden tot bloei, dock in het
Noorden had de handel nog met groote moeielijkheden to kampen .
De ondernemende koopmansgeest, reeds gedeeltelijk uitgedoofd in
de achttiende eeuw, was onder de regeering van Koning Lodewijk
en Keizer Napoleon zoo goed als geheel verdwenen . Om den ondernemingsgeest op to wekken wist de Koning to bewerken, dat Amsterdam het Noord-Hollandsche kanaal kreeg, een werk dat zes jaar
duurde eer het klaar was . De haven van het Nieuwediep werd op
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uitgebreide schaal verbeterd en Rotterdam kreeg voor zijnen zeehandel het Voornsche kanaal . Ter bevordering van den binnenlandschen handel werden het Zederik-kanaal, de Zuid-Willemsvaart
en bet Apeldoornsche kanaal gegraven . Om de algemeene armoede,
die in sommige deelen van ons land heerschte, to bestrijden, werd
de Maatschappij van Weldadigheid gesticht, welke Maatschappij
landbouw-kolonien stichtte to Veenhuizen, Frederiksoord en Ommerschans . In het Zuiden werden groote machine-fabrieken to Seraing
opgericht en Brussel kreeg zijne Maatschappij voor Volksvlijt . De
krachtigste poging om den handel to bevorderen was evenwel de
oprichting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die met een
bedrijfskapitaal van zeven-en-dertig millioen gulden begon . De Koning
nam er voor vier millioen aan aandeelen in . Het doel van deze
Maatschappij, die een octrooi voor vijf-en-twintig jaar kreeg, was
en is nog steeds : De bevordering van handel, scheepvaart, scheepsbouw, visscherij, landbouw, fabrieken en trafieken in Nederland en
zijne Overzeesche Bezittingen ." De tijden waren zeer ongunstig,
dock de Koning zelf waarborgde een interest van 41/2 procent, en
zbb weinig kon er in de eerste j aren nog gedaan worden~ dat
de Koning vijf jaar na de oprichting reeds drie en een half millioen
gulden aan rente voorgeschoten had .
Zoo toonde Koning Willem I, die een zeer helder hoofd had en
die bovendien zbb werkzaam was, dat zijn ijver moeielijk kon over
troffen worden, dat de belangen van zijn Koninkrijk hem zeer ter
harte gingen ; en het was dus natuurlijk, dat het grootste deel
van het yolk hem zeer genegen was en hem onder den naam van
>>Vader Willem" bij sommige gelegenheden bijna afgodische eer
bewees . Maar men zag en wist niet alles . Ondanks den toenemenden
bloei der Zuid-Nederlandsche fabrieken en de welvaart, die daar
allerwegen begon to heerschen, was men daar toch steeds bezig de
Regeering in stilte tegen to werken . Het was vooral de Katholieke
Geestelijkheid, die geenen vrede hebben kon met de regeering van
eenen Protestantschen Vorst, die er maar niet toe to vinden was
om Kerk en Staat van elkander losser to maken . Toch hield
men den Koning de noodzakelijkheid hiervan wel voor, en lang
niet altijd kwam de raad van Katholieke zijne . Maar bij zijne vele
deugden had Koning Willem I een gebrek, en dat was dat hij, die
zelf zoo zelfstandig dacht en handelde, geene zelfstandigheid van
anderen verdragen kon . Het gevolg hiervan was, dat mannen van
groote verdienste, en in bet bezit van eene vaderlandsliefde, die door
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niemand verdacht kon worden, eervol verwijderd of ontslagen werden .
Tot dezen behoorden zelfs van Hogendorp, van der Duyn van Maasdam en Falck . Nadat Koning Willem van Hogendorp eerst tot den
Gravenstand verheven en tot de aanzienlijkste betrekkingen geroepen
had, ontnam hij hem in 1819 den titel van Minister van Staat
waartoe hij in 1816 benoemd was, en dat, naar het schijnt alleen,
omdat hij in meeningen met den Koning verschilde . Had de Koning
in 1813 verklaard, dat hij het Souverein gezag over de voormalige
Republiek slechts wilde aanvaarden onder voorwaarde, dat zijne
macht door eene Grondwet geregeld zou worden, flu kwam het
telkens uit, dat hij de man niet was om alles wat hij goed, nuttig
en noodzakelijk oordeelde, aan het oordeel van anderen to onderwerpen . Dat was nu zoozeer geene heerschzucht bij den Vorst,
maar wel de vaste overtuiging, dat het doorzicht van de Raadslieden der Kroon geringer was dan het zijne, en dat het eigenlijk
zijn plicht was, alles zooveel mogelijk zelf to doen .
Maar terwijl de Koning hier zoo alle krachten inspande om zijn
yolk welvarend en gelukkig to maken en de wapenen to laten
rusten, gingen de taken in Oost-Indie niet zeer naar wensch . Al
dadelijk, nadat wij die bezittingen van de Engelschen hadden overgenomen, hadden we strijd to voeren tegen Amboina en de eilanden
char omheen gelegen . De nieuwe Gouverneur-Generaal, Baron van
der Capellen, wist evenwel zulke maatregelen to nemen, dat de
Kolonien langzamerhand tot eenigen bloei kwamen, dock, hoewel
Nederland ter bereiking van het doel van den Gouverneur-Generaal
verbazende sommen besteedde, trok men er toch geene voordeelen
van en waren onze Kolonien, inplaats van eene winstgevende bezitting, zooals in de dagen der Compagnie, niet veel meer dan een
schade-post . Tot overmaat van rampen brak er in 1819 op Sumatra
een bloedige oorlog uit, welke twee jaar duurde en ons op verbazende offers to staan kwam . Na den oorlog op Sumatra kwamen
ongeregeldheden op Borneo en op Celebes ; maar dat ailes geleek
nog weinig op den vierjarigen oorlog van 1826 tot 1830 op Java
gevoerd. Die oorlog was to Djokjokarta op de volgende wijze ontstaan .
Java wordt thans gerekend zoo goed als geheel tot ons land to
behooren, want de Sultans van Soerakarta en Djokjokarta zijn niet
meer onafhankelijk . Geheel antlers was dit echter voor 1830, want
toen strekte het gebied van deze beide Vorsten zich bijna over
,geheel Midden-Java uit, dock hunne landen waren z66 onregelmatig
verdeeld, dat de bezittingen van den een in de bezittingen van den
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under lager . De familie van deze Vorsten was zeer uitgebreid, en
flu was ht de gewoonte om de niet-regeerende Vorsten uit die
familien, inplaats van een jaargeld, landerijen to geven . Van de
opbrengst flier landerijen moesten ze hunnen staat voeren, en daar
de Vorsten langzamerhand, uit zucht om to schitteren, meer uitgaven
dun de opbrengst van hunne landerijen bedroeg, zoo begonnen ze
de pachtsommen steeds op to voeren en de pachters to onderdrukken . Nu waren er omtrent die landverhuring in 1823 beperkende
maatregelen genomen, dock deze werkten meestal zeer verkeerd,
want bij de uitvoering bleek het, flat ze zoowel in het nadeel van
den verhuurder als van den huurder waren . Die beperkende maatregelen waren ingevoerd zelfs met terugwerkende kracht, zoodat
sommige verhuurders vrij groote sommen schadevergoeding moesten
uitkeeren . Dit vigil natuurlijk bij de Vorsten en Hoofden in geene
goede aarde, en de ontevredenheid werd nag vermeerderd toen de
Regeering sommige gronden in pacht ram . Nu wilde het geval flat
de Sultan van Djokjokarta minderjarig was en ook eene groote
som aan schadevergoeding moest uitbetalen . De Voogden van den
jongen Vorst begonnen to morren, en toen ze naar hunne meening
door den Resident en den Assistent-Resident ook in andere opzichten onbillijk behandeld werden, kwamen ze in verzet . Aan het
hoofd der ontevredenen stond Dipo Negoro, een man, die bij de
Javanen in hoog aanzien was, omdat hij, door eerst eenigen
tijd in afzondering geleefd, en daarna de Heilige plaatsen bezocht
to hebben, voor een Heilig man doorging. Deze Dipo Negoro wist
eenen opstand to bewerken en van alle kanten kwam men hem
met talrijke bender to hulp . Inmiddels was de Gouverneur-Generaal,
Baron van der Capellen, om zijne dure regeering terug geroepen, en
zoo lung zijn opvolger nog niet op Java aangekomen was, voeree
Generaal Merkus de Kock als Luitenant-Gouverneur-Generaal het
opperbevel . Hij verscheen in de Vorstenlanden en aan zijn beleid
had men het to darken, flat de Soesoehoenan of Sultan van Soerakarta ors getrouw bleef. De oorlog tegen de oproermakers werd
echter met groote moeite gevoerd ; want Dipo Negoro wist een
meesterlijk gebruik to maker van het terrein, waarop zwaar gewapende soldaten zich niet konden bewegen . Zeer ten nadeele van
ors gezag in de overige bezittingen was Generaal de Kock genoodzaakt om tot 1830 eenen strij d to voeren op eene wij ze, die met
zijne beginselen als soldaat niet overeen kwam . De opvolger van
Baron van der Capellen was Du Bus de Ghisignies, die uitgezonden
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was om vooral alles in de Indies zuiniger in to richten . Getrouw
aan dies lastbrief, was hij dus ook niet op de hand van de Kock,
die om den opstand ten erode to brengen, krachtige maatregelen wilde
semen . Ten laatste echter werd Dipo Negoro genoodzaakt, zich to
onderwerpen . Hij werd gebannen en de Vorstenlanden werden flu
ten opzichte der grenzen beter geregeld . De geheele opstand had
behalve verbazende geldsommen ook het leven gekost van niet
minder das vijftienduizend soldaten . Generaal de Kock, in het
Vaderland wedergekeerd, werd ter belooning van zijne sclutterende
verdiensten door den Koning tot den Adelstand verheven, terwijl
hij bovendien het Grootkruis der Militaire Willems-orde ontving .
Maar niet alleen in de Oost-Indies heerschte onrust ; ook in het
Koninkrijk vertoonden zich bedenkelijke verschijnselen van ontevredenheid . Ter wille van de Vlaamsch sprekende bevolking van
Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, was
door de Regeering in 1825 een besluit genomen om het Vlaamsch
voor die provincien to verheffen tot de taal van onderwijs, rechtspraak en administratie . Dit besluit wekte bij de Liberalen veel
verbittering, daar dezen aan het Fransch de voorkeur gaven . Fen
antler besluit bracht alweer aan eene andere zijde ontevredenheid .
In het Zuiden namelijk werden alle zoogenaamde kleine Seminaries
opgeheven, en inplaats daa .rvan kwam aan de Hoogeschool to
Leuven een >> Collegium philosophium" waar de Roomsche Geestelijkheid hare opleiding zou ontvangen . Deze maatregel werd door
den Paus niet afgekeurd, dock de hooge Geestelijkheid was er zeer
tegen en noemde deze nieuwe instellingen eene daad van tirannie .
Om nu de Geestelijkheid tevreden to stellen sloot de Regeering
eene overeenkomst met den Paus, waarbij de zaken der Katholieke
Kerk in de Nederlanden eenigszins beter geregeld werden . De
Liberalen wares echter nu ook ten opzichte van deze zaak niet
tevreden, en toes de Katholieken tot de overtuiging kwamen, dat
deze overeenkomst, ook Concordant geheeten, hun niet veel geholpen
had, verbonden ze zich met de Liberalen tegen de Regeering . Dit
gebeurde in 1828 . Op allerlei wijzen werd er gewerkt om de ontevreden geest ook onder het gewone yolk to bevorderen, en daar
het bleek, dat Noord-Nederland niet genegen was om met ZuidNederland merle to gaan, begon men over afscheiding to spreken .
Het feit, dat er in het Koninkrijk, volgens de Grondwet, twee steden
wares, die om de beurt de Regeering des lands in haar midden
hadden, deed de meening, dat de twee landen toch niet een wares
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ook nog voedsel vinden . Gaandeweg ram de ontevredenheid in het
Zuiden toe, en vooral manner als de Potter en Tielemans begonnen
zulk eenen ongepasten toon aan to slaan, dat de Regeering eerstgenoemden gevangen liet semen . Koning Willem I, die ook in deze
zaak liefst zijnen eigen weg volgde, en niet das met grooten tegenzin er
sours toe overging our den raad van anderen op to volgen, benoemde den
Prins van Oranje, die in Belgie zeer gezien was, als bemiddelaar
tusschen de ontevredenen en de Regeering, en zelf deed hij eene
rondreis in zijne zuidelijke Staten, waar hij, althans door bet mindere yolk, met veel geestdrift ontvangen werd . Inmiddels ging de Prins
van Oranje, naar bet gevoelen van Noord-Nederland, als bemiddelaar to ver, want hij stond zelfs toe dat de kleine Seminaries hersteld werden en dat de Roomsche Geestelijkheid niet verplicht was
hare opleiding to Leuven to ontvangen . Eenmaal aan bet toegeven
kwam men \veldra ook met heel andere eischen, en de drukpers
begon zulk eene stoute taal to spreken, dat er maatregelen
moesten genomen worden our de vrije uiting der gedachten to
beteugelen . Verder werden vele Regeeringspersonen uit hunne betrekking ontsaagen en aan enkelen werd zelfs bet pensioen, dat ze
genoten, ontnomen . Dat bracht onder de ontevredenen den schrik,
dock de overtuiging, dat men dwaalde, volgde er niet op . Men zweeg
dus uit vrees, en dat zwijgen scheen de Regeering as onderwerping
to beschouwen, zoodat ze er niet aan dacht our bij een mogelijk
oproer genoegzame troepen bij de hand to hebben .
Ondertusschen brak er in Frankrijk eene revolutie uit, welke
tengevolge had, dat Koning Karel X van Bourbon onttroond en
opgevolgd werd door Lodewijk Filips van Orleans . Die Fransche
revolutie gaf de zwijgende ontevredenen cooed, en den vijfentwintigsten Augustus 1839, een dag na den verjaardag des Konings, brak
het oproer to Brussel uit, nadat bet yolk in den Schouwburg, door
bet opvoeren van »La Muette de Portici" geleerd had, hoe men
handelen moest our een oproer to does gelukken . Reeds den eigen
avond our ties uur begon bet yolk met bet plunderer van enkele
bureaux en bet in brand steken van bet huffs van Minister van
Maanen, die in Belgie zeer gehaat was . Overal werden de Koninklijke wapenschilden afgerukt . Ook in andere steden ontstond oproer,
en thans zond Koning Willem I een legerkorps onder bevel van
den Kroonprins en Prins Frederik, our het oproer to dempen . Inplaats van geweld to gebruiken, trachtte men door onderhandeling
zijn doel to bereiken en, hoewel met levensgevaar, kwam de Prins
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van Oranje in zijn Paleis binnen Brussel, waar hij weldra vernam,
dat de Zuidelijke Nederlanders een afzonderlijk Koninkrijk wenschten
to zijn, en niet onduidelijk gaf men hem to verstaan, dat zij hem
dan tot Koning begeerden . Spoedig evenwel kwamen de Hoofden
van de Burgerwacht hem verklaren, dat zij niet meer voor zijne
veiligheid instonden, , dock bijna tegelijkertijd ontving hij de verzekering dat hij, door zich aan bet hoofd van den opstand to
plaatsen, bet oproer zou kunnen bedwingen . De Prins van Oranje
wilde dat evenwel niet, omdat men hem in bet Noorden toch reeds
verdacht van healers met de Zuidelijken . Hij vertrok naar Den
Haag om daar to trachten, bet werk der verzoening tot een goed
einde to brengen . Maar de geest in bet Noorden was niet verzoenings-gezind, en heftig was de dagbladtaal tegen de Zuidelijken, die
men eenvoudig Rebellen" of A Muiters" noemde, en een der kalmste
couranten, de Noordster", die to Amsterdam verscheen, verkondigde
zelfs : AIn Rebellen moet de soldaat zijnen broeder niet zien . Rebellenbloed is geen Burgerbloed" . En als zbb bet bezadigdste van
alle Noord-Nederlandsche bladen sprak, wat moesten de anderen
dan niet verkondigen ? Had men reeds jaren lang ten noorden van
den Moerdijk zich ontevreden getoond over elke daad der Regeering,
welke in bet belang der Zuidelijken was, had men al jaren lang
kunnen vernemen, dat de Noord-Nederlanders eigenlijk de ZuidNederlanders niet veel meer beschouwden dan een yolk, dat dankbaar mocht zijn, dat bet bij de oude Republiek ingelijfd was, was
er eigenlijk nooit sprake geweest van eenige broederschap tusschen
beide landen, nu men in bet Zuiden gewaagd had, oproer to makers
om zijnen zin to krijgen, kwam bet eerst uit hoe ver Noord- en
Zuid-Nederland in aard en wezen van elkander stonden . Er ging
door heel de oude, voormalige Republiek maar eene stem, die, zoo
ze al niet dan doodschieten of platschieten sprak, toch tot geweld
hare toevlucht wilde nemen . Om eerlijk to zijn moeten we echter
zeggen, dat de Zuid-Nederlanders ook nooit krachtige pogingen in
bet werk gesteld badden om tot broederlijke eensgezindheid to komen .
Waar de een een halve appel bleef, daar bleef de antler eene halve
peer, en de haat kwam van beide zij den .
Ondertusschen nam de regeeringloosheid in Belgie toe, en andermaal ging de Prins van Oranje er been, om althans die gewesten,
welke door den opstand ons nog niet geheel ontvallen waren, to
besturen . Hij deed bij vele andere beloften ook deze, dat hij zich,
am tot een vergelijk to kunnen komen, aan bet hoofd van den
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opstand wilde plaatsen . In Noord-Nederland duidde men hem dit
zeer euvel, en voor het Zuiden kwamen die beloften to laat . De
Prins van Oranje werd thans teruggeroepen en de provincien Antwerpen en Limburg kwamen onder het militair gezag van de
Generaals Chasse en Dibbets . Chasse trok binnen de Citadel van
Antwerpen en de stall werd in staat van beleg verklaard . Eindelijk
riep de Koning Noord-Nederland to wapen om de oproermakers to
tuchtigen, en aan die oproeping werd voldaan met eene geestdrift,
die men in het kalme Nederland nooit zou gezocht hebben . Maar
behalve dat de Koning thans zijne trouwe onderdanen to wapen
riep, wendde hij zich ook tot de Mogendheden, die beide landen
tot een Koninkrijk vereenigd hadden . Die Mogendheden waren
Pruisen, Rusland, Oostenrijk en Engeland . Later kwam er ook
Frankrijk bij, en toen stond Nederland, zeide men, schertsenderwijze
doelende op de beginletters van de namen flier landen, onder de
P . R . 0 . E . F . De Mogendheden gaven al dadelijk blijk, flat ze
niet van plan waren om zoo maar aanstonds de Zuid-Nederlanders in het ongelijk to stellen, want aan beide partijen werd
een wapenstilstand opgelegd, dock eer het besluit der Mogendheden hier en in Belgie bekend was gemaakt, was vanwege de
Belgen de scheiding al onvoorwaardelijk uitgesproken . De oorzaak
hiervan was het bombardement van Antwerpen, waartoe Chasse
was overgegaan, nadat, bij een oproer in de stall, onze troepen
moorddadig aangevallen waren . Door flit bombardement, flat den
zevenentwintigsten October geschiedde uit de Citadel en van de
vloot, die op de Schelde lag, werd de halve stall verwoest, en hierover was men in heel Belgie z66 verontwaardigd, flat den vierentwintigsten November het Huis van Oranje-Nassau van de Regeering vervallen werd verklaard . Misschien zal men het vreemd vinden, flat de Mogendheden, zelfs na deze stellige verklaring van het
Belgische Congres, onzen Koning niet in het gelijk stelden en to
hulp kwamen, zoo niet met eene krijgsmacht, flan toch met Staatkundigen steun . De redenen voor deze houding zijn niet zoo moeielijk aan to wijzen . De revolutie in Frankrijk, welke van het yolk
was uitgegaan, had bewezen, flat bet yolk, als het eenmaal in gisting gebracht is, groote macht uitoefent, en nu was door heel Europa
zulk een volksgeest of Demokratische geest aan het werken . Om
hunnen eigen troop niet in gevaar to brengen, moesten de Vorsten
dus kalm en bezadigd to werk gaan . Bovendien was in Polen ook
een opstand uitgebarsten, waaraan Rusland voor het oogenblik de
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handen vol had, terwijl Oostenrijk en Pruisen met het oproerige
Polen aan hunne grenzen, ook niet doen konden, wat ze wilden .
Engeland had van zulk eene Demokratische beweging minder to
vreezen en het had ook geenen opstand in zijn gebied to dempen .
Maar Engelands Staatkunde was bijna nog nooit iets antlers dap
Staatkunde van het eigenbelang geweest . Waarom zou het flu voor
ditmaal eene andere gevolgd hebben ? Engeland vond zijn hoofdbestaan en in zeehandel, en in binnenlandsche nijverheid, maar het
was en bleef een eiland . Nu was door de vereeniging van Noorden Zuid-Nederland op het vasteland een Koninkrijk van den tweeden
rang ontstaan, dat eveneens zijne bronnen van bestaan in zeehandel
en binnenlandsche nijverheid vond . Dat Koninkrijk zou dus, naarmate het zich naar alle kanten meer ontwikkelde en door toenemende eendracht sterker werd, een gevaarlijke mededinger van Engeland worden, vooral omdat de ligging op het vasteland zooveel voordeelen aanbood . Engeland had dus belang bij de verdeeldheid van
Noord en Zuid, en bij volledige scheiding nog veel meer . Nu rest
Frankrij 1 flog, maar hierover valt al heel weinig to zeggen . Frankrijk was immers in revolutie gekomen ; het dweepte dus met oproer
en moest op de hand der Belgen zijn .
Koning Willem I had evenwel geen plan om zich bij bet besluit
der Mogendheden peer to leggen, al bleek bet hem ook duidelijk,
dat Noord-Nederland met de scheiding was ingenomen .
Toen de Prins van Oranje, die de Conferentie der Mogendheden
to Londen had bijgewoond, dus niet geslaagd was om hulp to verkrijgen, keerde bij terug en stelde zich, met goedvinden van de Conferentie, den elfden Januari 1831, openlijk kandidaat voor den Belgischen troop . Maar de Belgen wilden hem niet meer tot Koning hebben en riepen, als zoodanig, den Hertog van Nemours uit . De Hertog
van Nemours was een zoon van Koning Lodewijk Filips, die evenwel
voor de eer bedankte, waarop door de Belgen tot voorloopig Regent
werd aangesteld Baron Surlet de Chokier . Ondertusschen bleef de
wapenstilstand bestaan en de blokkade van Antwerpen was den
twintigsten Januari opgeheven . Kort daarop hernam onze vloot
echter hare vorige stellingen in, en bij deze gelegenheid wilde het
geval, dat kanonneerboot N° a onder bevel van den tweeden Luitenant J . C . J . van Speyk, door den hevigen wind verhinderd werd,
voor anker to komen en tegen de kale van Antwerpen aan den
wal geraakte . Terstond werd de weerlooze boot door eenen bandeloozen troep en eenige soldaten besprongen . Zij haalden de Neder-
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landsche vlag neer en eischten van Speyks papieren . Deze zeide dat
hij ze zou gaan halen, dock om de eer zijner vlag to redden, stak
hij den brand in het buskruit en vloog met vriend en vijand in de
lucht . Deze daad van van Speyk had eene ongelooflijke uitwerking
op de geestdrift van Noord-Nederland, en al wilde men daar ook

Luitenant van Speyk steekt den brand in bet buskruit .

wel de scheiding, toch werd de begeerte om den flood van dien held
en de meesten zijner schepelingen to wreken bijna onweerstaanbaar .
Sommige geschiedschrijvers beweren, flat van Speyk niet goed handelde en flat hij wel begrijpen kon flat Generaal Chasse hem be.
schermen zou, daar deze de Citadel toch nog altijd bezet hield . Zij
zeggen ook, flat het Belgische Gouvernement door de Mogendheden
wel , gedwongen zou geworden zijn om de boot met al wat er op,
in en aan was, aan Noord-Nederland terug to geven . Dat alles kan
wel zijn, dock de > bandelooze troepc was het Belgisch Gouvernement niet . Op zulk een oogenblik redeneert eene oproerige bende
niet ; ze handelt eenvoudig . En als men rekening houdt met de verbittering der Antwerpenaars, die nu een schip in hunne macht hadden, flat hunne stall had helpen bombardeeren, flan kan ik er niet
veel van gelooven, flat men hem heel kalm gevangen zoude hebben
genomen zonder hem en de zijnen eenig leed to doen . Bovendien,
van Speyk was al beleedigd door het neerhalen van de vlag ; want
32
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voor een goed soldaat beleedigt men in de vlag niet alleen het land,
maar ook hem, die geroepen is, die vlag to verdedigen .
Toch bleef de flood van van Speyk door de houding der Regeee
ring voorloopig ongewroken, en den vierden Juli riepen de Belgen
Prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha als Koning uit en deze nam
die benoeming aan . Zoo er ooit door de Belgen eene gelukkige
keuze gedaan kon worden, flan was het wel deze, want Koning Leopold I werd een zegen voor zijn nieuw Vaderland . Zoo dachten
Koning Willem I, zijne Regeering en het Nederlandsche yolk er in
dien tijd echter niet over . Door de Conferentie geheel alleen gelaten, wilde Koning Willem thans zijne rechten door de wapenen
doen handhaven . Het leger, oat al geruimen tijd gereed geweest
was om uit to trekken, kreeg bevel, tot handelen over to gaan, en
vol geestdrift trok het, aangevoerd door den Prins van Oranje,
Belgie binnen . Het was een overwinningstocht van tien dagen,
welke flu aanving . De Belgische legers, nog slecht uitgerust en
slecht aangevoerd, werden verslagen bij Hasselt en bij Leuven, en
reeds stond de Prins van Oranje gereed om naar Brussel to trekken, toen een Fransch leger de Belgen to hulp snelde . De Prins
werd flu met zijne dapperen terug geroepen en de onderhandelingen
begonnen opnieuw, dock stuitten steeds of op de hooghartigheid
van Koning Willem, die alle besluiten, welke de Conferentie nam,
willekeurig noemde en in strijd vond met vroegere bepalingen .
Ondertussclien bleven altijd nog eenige plaatsen in Belgie door ons
bezet, waartoe de Citadel van Antwerpen behoorde, waar de dappere
Chasse bevel voerde, en toen nu Koning Willem de voorslagen der
Conferentie standvastig weigerde aan to nemen, begrepen de Mogendheden hem daartoe met geweld to moeten dwingen . Hun eerste
werk was om beslag op onze schepen to leggen, en bet tweede, oat
een Fransch leger, onder Maarschalk Gerard, Belgie binnentrok om
de Nederlanders uit hunne laatste sterkten to verdrijven . De Citadel van Antwerpen werd gebombardeerd en Chasse was genoodzaakt, den drie en twintigsten December 1832, haar in handen van
den vijand to stellen . ook onze vloot had zich moeten overgeven, dock vbbr het yolk zich in krijgsgevangenschap begaf, had
het de schepen in brand gestoken of doen zinken .
Hierop had er tusschen den Koning en de Conferentie eenige
toenadering plaats, en in het voorjaar van 1833 werd het beslag,
oat op onze schepen lag, opgeheven en de krijgsgevangenen van de
Citadel en de vloot keerden terug . De toenadering ging evenwel niet zoo
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ver, dat Koning Willem I to bewegen was orr. Leopold I als Koning
van Belgie to erkennen . Het gevolg hiervan was dat ons land op
den voet van oorlog bleef, wat ons op millioenen guldens kwam to
staan . Deze halsstarrige wegering van den Koning deed de liefde
van zijn yolk voor hem zeer bekoelen, en slechts weinigen waren
er meer, die hem Vader Willem" noemden . Werd er in 1830
aan rente van de staatsschuld bijna vijf en twintig millioen gulden
betaald, in 1839 bedroeg die rente reeds meer dan vijf en dertig
millioen . De VolksvertegenwoorWging kon dus eindelijk niet meer
met den Koning medegaan, en slechts met eene kleine meerderheid van stemmen werd in het voorjaar van 1838 de kreaietwet
goedgekeurd. Thans besloot de Koning, de vier en twintig Artikelen welke de Conferentie hem den een en twintigsten Mei 1833
voorgelegd had, goed to keuren, en daardoor was het mogelijk, dat
eindelijk, den negentienden April 1839, de vrede tot stand kwam en
Belgie door ons als onaf hankelijk Koninkrijk erkend werd . Bij
dezen vrede kregen ons Koninkrijk en Belgie de grenzen, die ze nu
nog hebben . Luxemburg kwam gedeeltelijk als provincie aan
Belgie, en het andere deel werd, order onzen Koning, een van
Nederland onaf hankelijk Groot-Hertogdom . Aan de staatsschuld
ram Belgie voor vijf millioen aan renter deel .
Nu de vrede gesloten was, kon men eens gaan berekenen, wat de
oorlog' ons gekost had, en de Financier van den Staat bevonden
zich, in zulk eenen ongunstigen toestand, dat men genoodzaakt was
dien toestand openbaar to maker . Om verder de noodige verbeteringen daarin to brengen, was eene wijziging van de Grondwet
noodig en de Koning gaf de belofte, dat hij daartoe zou overgaan .
Die wijzigingen kwamen ook, maar bevredigden evenmin het Volk
als den Koning, en toen deze, na in 1837 weduwnaar geworden to
zijn, zijn voornemen to kennen gaf om met Henriette d'Oultremont
de Wigimont, vroeger Kamervrouw bij Hare Majesteit de Koningin, in het huwelijk to treden, stond het Nederlandsche Volk, dat
hem eenmaal bijna vergood had, zoo vijandig tegenover hem, dat
de Koning besloot om afstand to doer van de regeering . De verbittering van het Volk ontstond vooral hieruit, dat de aanstaande
Gemalin des Konings Roomsch en eene Belgische van geboorte
was . Den zevenden October 1840 deed Koning Willem I op het
Loo afstand van de regeering ten behoeve van zijnen zoon, den
Prins van Oranje. Het volgende jaar huwde hij, als 'Graaf van
Nassau", met Gravin d'Oultremont, en na een afwisselend verblijf
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op het Loo en to Berlijn overleed hij in de laatste stad den
twaalfden December 1843 .

Order den tweeden Koning .
Het was voor den nieuwen Koning, die zich als Held van
Quatre Bras, Waterloo, Hasselt en Leuven zoo beroemd had weten
to maker, een zeer ongunstig tijdstip om de regeering to aanvaarden . Vooreerst was bet yolk ontevreden over de geringe wijzigmgen, die in de Grondwet gebracht waren . Alsof het werk
sprak, dat Nederland in tijd van
vrede, en zoodra het zwaard rustte
en het kanon zweeg, altijd in godsdienst-twisten moest vervallen, zoo
ontstonden deze twisten ook flu
weer tusschen de leden der Nederduitsch-Hervormde Kerk en
hen, die zich niet met deze kerk
konden vereenigen en zich Af
gescheidenen noemden . Deze laatsten werden door de Regeering
niet erkend, en dikwijls stonden
~` ze aan handelingen bloot, welke nu juist niet in overeenstemming waren met bet, vooral in
die dagen veel gezongen yolkslied :
Koning Willem II .
Wij lever vrij,
Wij lever blij,
Wij dienen eenen God !
Wat ook verschil in dienen zij,
De wet laat alle godsdienst vrij .
Vereend, als Broeder, juichen wij
Gezegend is ors lot.

Maar meer dan de Grondwet, die niemand bevredigde, en meer
nog dan de twisten in de Hervormde Kerk, brachten de Financier van
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het land den Koning in moeielijke aangelegenheden . Bet eenmaal
schatrijke Nederland stond voor een Staats-bankroet, als niet alle
wrelgezinden dit verhoedden . In den Beer van Hall, Advocaat to
Amsterdam, vond Koning Willem II gelukkig eenen man, die bet
middel gevonden had om aan den geldelijken nood, waarin het Koninkrijk verkeerde, een einde to maken . Zoodra van Hall Minister
was, stelde hij de Natie voor twee zaken : of eene gedwongen hef
fing op het jaarlijksch inkomen, of eene vrijwillige geldleening van
honderdzevenentwintig millioen gulden, tegen slechts drie percent
rente . Dit voorstel van Minister van Hall werd in stemming gebracht en de vrijwillige geldleening met eene kleine meerderheid
aangenomen . Bijna niemand had gedacht, dat die geldleening volteekend zou worden, en toch, dit gebeurde bijna geheel . Wat er aan
ontbrak, vulde Koning Willem II aan . Nog meer maatregelen op
financieel gebied werden door dezen Minister genomen, dock daar
men meende, dat zijne ministerieele handelingen toch den verwarden staat van zaken niet zouden herstellen, en bovendien de noodige
wijzigingen in de Grondwet belemmeren zouden, zoo ontstond er
tegenover hem eene sterke partij, die zich de Liberale of Vrijzinnige partij noemde . Aan het hoofd hiervan stond Mr . J . R . Thorbecke, Hoogleeraar to Leiden, die met nog acht andere Heeren in
1845 een voorstel deed tot eene nieuwe herziening der Grondwet,
in overeenstemming met de eischen des tijds . Zijn voorstel werd
door de Regeering ongunstig ontvangen en vond bij de Vertegenwoordiging geenen steun . Over het geheel bleef er dus onder het yolk
eene ontevreden stemming heerschen en deze werd er niet beter op,
toen in den zomer van 1845 de geheele aardappeloogst mislukte
door eene onbekende ziekte, die zich daarna ieder jaar steeds meer
of minder vertoond heeft . Bij de slechte middelen van vervoer, welke
men toen nog had, vooral ten opzichte van den handel, klom de
nood van het yolk tot eene bedenkelijke hoogte . De Koning trachtte
door werkverschaffing dien nood to lenigen zooveel hij kon en zijn
voorbeeld vond navolging . Trots de pogingen door de aanzienlijken
aangewend om in de behoeften van het yolk to voorzien, hadden in
Groningen en Friesland toch nog onlusten plaats, welke door de
gewapende macht moesten gedempt worden . En to midden van dat
alles nam de begeerte naar herziening der Grondwet steeds toe . In heel
Europa was weer een geest van verzet, welke in het jaar 1848 bijna
heel ons werelddeel in vuur en vlam zette . De richting van Koning
Willem II was van vrijzinniger aard dan die van zijne Ministers
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en daarom liet hij den dertienden Maart 1848, den Voorzitter der
Tweede Kamer bij zich komen, en zeide dezen, dat hij bereid was,
buiten zijne Ministers om, met de Vertegenwoordiging samen to
werken tot het wijzigen van de Grondwet op vrijzinnigen grondslag.
Toen de Ministers dit vernamen, dienden ze hun ontslag in, hetwelk hun ook verleend wend . Eene nieuwe Commissie, bestaande
uit de Heeren Thorbecke, Luzac, Donkey Curtius, Storm en de
Kempenaer, zou, in overleg met de Tweede Kamer, een ontwerp van
herziening der Grondwet voordragen . Te midden van dien arbeid
namen de oproeren in Europa steeds toe . Ook Koning Lodewijk
Filips werd onttroond en Frankrijk heette thans eene Republiek . Het
was in dien tijd, dat Koning Willem II een voorbeeld gaf van eenen
ridderlijken geest, die weet to vergeten en to vergeven, want hij verklaarde zich bereid, den Belgischen Koningstroon to helpen schragen,
zoo de Fransche Demokraten in den zin hadden om to doen, als
in 1793 . Gelukkig bleef het in Belgie zoo goed als geheel rustig, en
ook hier hield het Volk zich kalm, flu het wist, dat de Koning zelf
den eersten scoot gegeven had om in vrijzinnigen geest to regeeren .
Men zou wellicht eene groote beweging op touw gezet hebben om
den Koning voor deze daad de hulde van een dankbaar Volk to
brengen, als niet in den zomer van dit j aar de tweede zoon des Ko_
pings, Prins Alexander, die algemeen bemind was, to Madera aan
de tering bezweken was . Den elfden April bond de Commissie haar
werk den Koning reeds aan en den veertienden October werd de
nieuwe Grondwet door den Koning met zijne handteekening bekrachtigd om den derden November overal, onder klokgelui, van de
pui der gemeente-huizen afgekondigd to worde n .
Het was den Koning echter niet vergund om zijn Volk nog
vele jaren volgens de nieuwe Grondwet to regeeren, want reeds
overleed hij den zeventienden Maart 1849 in zijn geliefd verblijf to
Tilburg aan eene hartziekte . Het dankb~ re Volk richtte ter eere
van den Ridderlijken Vorst, die zoo kort het land had mogen regeeren, to 's-Gravenhage op het Buitenhof een standbeeld op .

De laatste Oranje-zoon .
Koning Willem II werd thans ongevolgd door zijnen oudsten
zoon, die, onder den naam van Willem III, den twaalfden Mei
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1849, to Amsterdam plechtig ingehuldigd werd . Nog eenige maanden
slechts, dan hoopt Nederland het feest to vieren van de veertig] arige
regeering van Z . M . Willem III .
Veertig j aar is een lange
tijd waarin heel wat gebeuren kan . Dat is heel
gauw gezegd ; maar to begrijpen, wat er zoo al in
gebeurd is, is zoo goed
als onmogelijk . In een
jaar gebeurt thans misschien meer dan in het
begin dezer eeuw in tien
jaar, en een jaar brengt
in den tegenwoordigen tijd
op aarde meer veranderingen dan eene eeuw bij
den aanvang der Grafelijke regeering . De oorzaak van die snelle veranderingen is to danken
Koning Willem III .
of to wijten aan den verbazenden vooruitgang der
wetenschappen . Wij danken de wetenschap er voor, als zij veranderingen brengt, welke den menschen tot zegen zijn, welke welvaart
en geluk verspreiden . Wij wijten de wetenschap de veranderingen,
die zij brengt, wanneer deze slechts dien en om onheil en verderf
to brengen, of om to vernielen vat wetenschap en kunst samen tot
stand brachten . Gelukkig hebben wij in Nederland gedurende die
veertig jaar aan de wetenschap niet veel kwaads to wijten, want de
regeering van omen tegenwoordigen Koning was een tijdperk van
vrede voor ons in Europa, en alleen in de Oost •Indien en eene
enkele maal in de Japansche wateren, waren wij genoodzaakt het
woord to geven aan kanon en achterlader . Nu spreekt het vanzelf,
dat van eenen Koning, die een land volgens een beperkt Monarchalen Regeeringsvorm veertig jaarr in vrede bestuurt, al zeer weinig
roemrijks valt merle to deelen, daar hij niet in de gelegenheid was
cm schitterende laden to bedrijven . Maar een land is er meer om,
als het zOb geregeerd wordt, en een Koning is er niet minder om
als hij het oorlogszwaard niet trekt . De werken des vredes, die
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voorspoed, welvaart en geluk verspreiden, maken de regeering van
zulk eenen Vorst tot een zegen voor het land . We willen trachten
in het kort na to gaan, wat er zoo al in die veertig jaren na 1849
voorviel .
In 1839 werd de eerste spoorweg geopend tusschen Amsterdam
en Haarlem en thans is Nederland overdekt met spoorwegen . Dat
zegt wat in een land, als het onze, dat zoo doorsneden is met
rivieren, kanalen, breede riviermonden en vaarten, die bij honderden
gegraven werden om bet polderwater naar zee to voeren . In geen
land ter wereld, tenzij men de spoorwegen dwars door de bergen
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De spoorwegbrug over bet Hollandsche diep .

legt, kost de aanleg van zulk eene baan zooveel als bij ons . Het
sterkst sprekende voorbeeld hiervan is stellig de reusachtige spoorwegbrug over het Hollandsche diep bij den Moerdijk . Dit meesterstuk
van waterbouwkunst bestaat uit twee landhoofden en dertien pijlers,
die alle honderd meters van elkander verwijderd, en door veertien
bruggen met elkander verbonden zijn . De geheele brag heeft eene
lengte van veertienhonderd zeventig Meters . Den zesden Juli 1867
werd het regeerings-ontwerp tot overbrugging van het Hollandsche
diep aangenomen, en den drieentwintigsten November
187I lag de
brag en was het Dordsche eiland met den vasten wal van NoordBrabant verbonden . De naming den onkostenn bedroeg niet minder
dan acht millioen gulden, dock toen de brag voltooid was, bedroegen de onkosten heel wat minder en wel vijf millioen zevenhonderd negenduizend gulden . En behalve deze brag had men om
Rotterdam met Noord-Brabant rechtstreeks to verbinden, nog de
bruggen over de Maas en over de Dordsche Kul to bouwen .
Voor den spoorweg van Utrecht naar 's-Hertogenbosch waren de
groote bruggen over de Lek, de Waal en de Maas noodig, waarvan
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die bij Kuilenburg over de Lek de voornaamste was . Verder vindt
men spoorwegbruggen over den Rijn, over den IJsel en bij Nijmegen weer over de Waal en verder over de Maas . Om Zeeland met
den vasten wal to verbinden had men twee dammen to leggen,
eene door de Ooster-Schelde en eene door het Sloe . Wanneer men
verder nagaat dat vele spoorwegen hier door vruchtbare landerijen
kwamen, wat aan onteigening duizenden guldens kostte, dan kan
men begrijpen welke verbazende sommen gelds onder de regeering
van onzen Koning enkel aan spoorwegen besteed zijn . Er werd
voor den handel echter nog meer gedaan . Amsterdam kreeg
zijn kostbaar Noordzee-kanaal, Rotterdam zijnen Nieuwen waterweg, en Vlissingen, Middelburg en Harlingen kregen hunne
prachtige havenwerken en kanalen . Ten behoeve van het brievenvervoer werden tal van verbeteringen aangebracht, en nadat men
in 1852 begonnen is met de eerste telegraphische verbindingen
tusschen de voornaamste plaatsen tot stand to brengen, zijn sedert
alle gemeenten van eenig aanbelang door de telegraaf aan elkander
verbonden . Gasfabrieken bezorgden inplaats van olie gas, en thans

Het Nederlandsch Museum to Amsterdam .

werkt men er veer voor om gaslicht door electrisch licht to vervangen . Polders werden ingedijkt en groote plassen drooggemalen .
Stoomboot-maatschappijen werden opgericht en verbinden thans door
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prachtige stoomschepen Nederland met onze Kolonien, met Amerika
en met Engeland.
Ook op het gebied der bouwkunst bleef Nederland niet achterlijk .
Tal van groote en aanzienlijke gebouwen verrezen overal, dock
natuurlijk het meest in die steden, waar men aan groote gebouwen
behoefte had . Een der grootste gebouwen, die onder de regeering
van onzen Koning gesticht zijn, is zeker het Nederlandsch Museum
to Amsterdam . Dit gebouw met zijne grootsche afmetingen en zijne
menigte zalen bergt thans een schat van veel, wat Nederland op
het gebied der schilderkunst opleverde, terwijl een ander deel van
dit reuzen-gebouw tot een Museum van zeldzaamheden is ingericht .
Verder heeft men bet Paleis van Volksvlijt en het Amstel-hotel to
Amsterdam, bet gebouw voor het Ministerie van Justitie to 's-Gravenhage, en de Passages to Amsterdam, Rotterdam en Den Haag .
Op wetenschappelijk gebied hebben wij mannen, die wereldberoemd zijn . De Professoren Cobet, de Goeje, Kern, Donders en
zoovele anderen, zijn mannen, die door hunne wetenschap niet
alleen aan Nederland, maar aan de heele wereld behooren . Door
al die werken des vredes, door al die werken der kunst en door
al die mannen der wetenschap, worden om het hoofd van Willem
III lauweren gevlochten, die duizendmaal meer beteekenen dan die,
welke kunnen worden behaald op het oorlogsveld .
Ook op Staats- en Godsdienst-gebied grog Nederland met den
geest van zijnen tijd merle. Zoo kregen onze Roomsch-Katholieke
medeburgers hunne Bisschoppen, en het heele Volk kreeg, behalve
eene nieuwe Grondwet in 1887, een paar jaar vroeger een Strafwetboek voor een groot deel ontworpen door wijlen Minister Modderman, hetwelk ons of hielp van het Code Napoleon, een strafwetboek, door Napoleon ingevoerd en tot voor een paar jaar bij ons to
lande, bij gebrek aan een ander, nog steeds in gebruik . Verder
kwamen er tal van wetten, waaronder die van het lager, middelbaar en hooger onderwijs bewijzen, dat de Regeering ook een oog
had voor de wetenschappelijke ontwikkeling van het Volk . Tal
van feesten werden gevierd, welke toonden hoe Nederland aan zijne
geschiedenis en aan zijn Vorstenhuis verknocht is . De voornaamste
feesten zijn ongetwijfeld die van 1863 en 1874 . In 1863 vierde
men het vijftigjarig feest van Nederlands herstel en in 1874 het
Zilveren Kroningsfeest van onzen Koning . En niet ten onrechte
toonde bet Volk bij die gelegenheden hoezeer het aan Oranje gehecht is, en dat niet alleen om datgene, wat de Oranjes van
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Willem I Prins van Oranje of tot Koning Willem II in het belang
van Nederland gedaan hebben, maar ook om datgene, wat Z . M .
Willem III voor het land deed . Eene zijner schoonste laden, die
hem tevens den naam van held gaf, was zijn bezoek aan de
overstroomde deelen van ons land in het vroege voorjaar van i86i .
Bij dat bezoek bleek
het, dat het onzen
Vorst niet aan persoonlijken cooed ontbreekt, en dat zijn
hart warm klopt voor
alien, die hulp behoeven . Geen Romeinsche Keizer
deed ooit binnen
Rome zulk eenen intocht als Koning Willem III in Den Haag,
toen hij uit de overstroomde streken terugkeerde . Maar niet
alleen door overstroomingen werd
ons land geteisterd .
Koning Wil lem III bij de overstrooming.
De veepest, die van
1865 tot i868 woedde, branden als die van Enschede in 1862, van Genemuiden in 1866 en Bodegraven in 1870 ; ziekten als de Cholera en
stormen als die van Pinksteren 1860, waren rampen, die duizenden
ongelukkig maakten, maar den Koning ook in de gelegenheid stelden to toonen, dat weldadigheid oefenen een karaktertrek van
de Oranje's is. Ook in Oost-Indie bleven de rampen niet uit, en
erger nog dan door de vreeselijke uitbarsting van den vulkaan Krakatou, leden onze belangen door den oorlog met Atjeh, die in 1873
begon en nu vijftien jaar later nog niet geeindigd is . Maar ook
andere groote rampen troffen ons Vaderland in de zware verliezen, die
ons Vorstenhuis leed . Achtereenvolgens zag de Koning, alien, die
hem lief en dierbaar waren, ten grave dalen . Zelden werd de
Koninklijke grafkelder zoo dikwijls ontsloten, als in de jaren van
1849 tot 1886, toen hij voor bet laatst geopend werd om den
laatsten Prins van Oranje eene rustplaats to bezorgen .
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Thans is Z . M . Koning Willem III de laatste Oranje-zoon, en heel
Nederland ziet met ongeveinsde liefde en hoopvolle verwachting het
eenige Koningskind opgroeien, dat den naam draagt van Prinses Wilhelmina, en die eenmaal geroepen zal worden, als Koningin
een Volk to besturen, dat zoo
menigmaal bewijzen heeft gegeven, dat het door een Oranjetelg wil geregeerd worden, en
dat eenmaal leerde, wat het zegt,
eenen Vreemdeling aan het
Hoofd van het bestuur to hebben .
Maar, -~ H . K . H . Prinses
Wilhelmina is nog zoo jong !
Moge zij tijd hebben om Haar
hoofd to verrijken met kennis
en wetenschap, Haar hart to
II . K . H . Pr roses w ilhelm na .
vormen voor den levensstrijd, en
Haar geheele zijn voor to bereiden tot de gewichtige levenstaak,
die Haar wacht, eer Zij geroepen wordt, die tack op zich to nemen !
We hebben geenen beteren wensch voor Haar en daardoor voor
heel ons Vaderland dan deze : Moge de schoone morgen van Haar
leven de profetie zijn van eenen langen, heerlijken en zonnigen
zomerdag vol geur en kleur, vol leven en kracht !
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